
QUADROS
DECORATIVOS
Como escolher o quadro certo para
sua sala, quarto, escritório ou
cozinha.

NÃO ERRE NA HORA DE COMPRAR



3 DICAS PARA ESCOLHER
QUADROS DECORATIVOS PARA

SEU AMBIENTE

completo

Antecipadamente,  dar uma cara para o seu
ambiente. .  Acabar com a monotonia e inserir
modernidade,  beleza e um layout único.  Tudo
isso nunca foi  tão fácil!  Você sabia que um
quadro decorativo é capaz de mudar a cara da
sua casa/escritório?

Mais do que isso,  de valorizar e dar vida.  Mas
para isso,  na hora de escolher um quadro para o
seu ambiente,  você deve levar em conta alguns
fatores essenciais.



Do mesmo modo,  muitas pessoas compram um
quadro decorativo para as suas casas,  sem levar
em conta que existem quadros específicos para
cada espaço da sua casa.  

Quadros para quarto são diferentes de quadros
para sala,  que são diferentes de quadro para
escritório…Isso porque,  a  Sala de jantar possui
especificidades diferentes da Sala de Estar,  que
por sua vez é bem diferente do Banheiro,  dos
quartos,  dos escritórios,  etc.  

Por isso,  para que você não cometa esse mesmo
erro e otimize ao máximo o lado decorativo da
sua casa,  vamos l istar as 3 dicas mais
importantes na hora de escolher o seu quadro
decorativo perfeito.

CADA AMBIENTE PEDE UM
QUADRO DECORATIVO

completo



Antes de mais anda,  antes de escolher o local
ideal  para colocar o seu quadro no seu ambiente
,  é  preciso analisar toda a sua composição.
Inicialmente,  é  importante observar a altura do
teto e o tamanho dos móveis que f icarão ao
redor do quadro decorativo.  

Muitas pessoas optam por simplesmente
centralizar o quadro,  porém essa nem sempre é a
melhor saída.  É importante observar todo o
equil íbrio da composição.

O ideal  é  ter um planejamento prévio antes de
colocar os quadros na parede.  

Por isso,  é  ideal  pensar nas mais variadas formas
e encaixes existentes antes de definir  a
disposição ideal .

Quadros menores,  por exemplo,  funcionam
melhor dispostos em paredes laterais,  enquanto
quadros maiores se impõe mais em paredes
centrais.  

Porém, como dito anteriormente tudo depende
de toda a composição do ambiente.

1 - ESCOLHA O MELHOR LOCAL
PARA POSICIONAR O SEU

QUADRO DECORATIVO

completo



O equil íbrio entre as cores da decoração do
ambiente e as cores dos quadros decorativos
fazem toda a diferença,  e  por isso devem ser
levados em conta na hora da escolha.

À primeira vista,  em locais  com tons mais
neutros,  por exemplo,  um quadro colorido,  com
telas mais chamativas,  irá chamar a atenção por
trazer mais vida e alegria ao seu ambiente!

Já locais  de cores fortes e decorações
chamativas,  um quadro decorativo com uma tela
e cores mais neutras pode dar ao ambiente a
neutralidade que faltava para fechar o equil íbrio
das cores.  

Toda cor traz uma energia a um ambiente,  e
quando você consegue encontrar o equil íbrio
entre elas,  você chega ao resultado que você
quer expressar.

2 - LEVE EM CONTA A
COMBINAÇÃO DE CORES DO
SEU AMBIENTE NA HORA DE

ESCOLHER SEU QUADRO
DECORATIVO

completo



O tamanho do quadro decorativo para o seu
ambiente é uma característica que deve ser
observada com bastante cuidado na hora da
escolha.  

Tal  escolha deve se basear na proporção
“tamanho do quadro x tamanho do ambiente”.Ou
seja,  para acertar na proporção do quadro em
relação aos demais itens é necessário analisar o
equil íbrio do ambiente como um todo.  

Ambientes mais compactos,  pedem quadros
decorativos de tamanhos menores,  visando
evitar um ambiente com “muita informação” e
até visualmente poluído.

Já em locais  maiores,  com mais espaço,  o
investimento em quadros maiores e de mais
presença é mais eficiente,  para preencher e
realçar espaços.

3 - ESCOLHA O TAMANHO DE
QUADRO DECORATIVO IDEAL

PARA A SUA CASA/ESCRITÓRIO

completo


















