Essa loja tem classe.

GUIA DE ESTILO
Uma pequena ajuda nossa para te auxiliar nesta grande
jornada de decoração
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Transformando seu lar.
Em nossa missão como empresa, a Monlline tem a responsabilidade
com seus clientes em oferecer a eperiência mais inspiradora e ser a
marca mais amada do ramo. Este guia foi criado para que possa ajudalos nesta grande jornada que é decorar o seu lar.
Decorar uma casa pode ser uma jornada bastante desafiadora. Já parou para pensar em qual é o
melhor piso para o seu quarto? Qual o tamanho de
tapete ideal para a sua sala? Deve utilizar cortina
ou persianas em seu escritório?
Para responder esta e outras perguntas, consultamos especialistas na área de decoração para que
pudessemos dar uma ajudinha.
Aqui você encontrará dar todas as informações e
referências necessárias de cada produto para que
você tenha um norte seguro em seu caminho e
consiga ter o lar que sempre sonhou.
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Tapetes
Tapetes é um item essencial para a decoração de um cômodo. Sem um
tapete, o cômodo pode parecer incompleto e pouco acolhedor.
Um tapete de ótima qualidade pode transformar um ambiente, dando
um toque de luxo e personalidade.
Sala de estar
Tapetes tem a função de delimitar um espaço. Em uma sala de
estar o tapete deve ou cobrir totalmente por baixo dos móveis,
ou na metade dos móveis. Assim a área fica bem delimitada e
pode prover conforto à todo o ambiente.

Quarto

Sala de Jantar

Em um quarto, o tapete é melhor colocado por debaixo da
cama, enquadrando-a mas sem invadir o espaço das mesas
laterais.

Em salas de jantar o tapete deve ser proporcional ao tamanho
da mesa e largo o suficiente para que possa arrastar as
cadeiras sem que elas saim da área.

GUIA DE ESTILOS

•

PÁGINA 4

Cortinas & Persianas
Garantir a privacidade, controlar a luminosidade, proteger a mobília do
excesso de sol e proporcionar conforto térmico dentro da casa.
Cortinas e persianas são essenciais e funcionais para um ambiente com
janelas e podem dar uma personalidade única à eles
Altura

Largura

Toda cortina deve começar, pelo menos, na metade do espaço
entre o topo e a janela. Tendo como posição ideal de 5 à 10
centímetros abaixo da moldura ou teto. Ela deve se estender
até o chão, caso não haja nenhum móvel embaixo dela.

A largura da cortina deve ser grande o suficiente para que,
mesmo fechadas, continuem franzidas.
Devemos prestar atenção que a medida do tecido deve ser o
dobro da medida da Janela.

Persianas

Combinação

Uma opção mais praticas e versátil, podendo se encaixar
em qualquer cômodo trazendo um toque mais moderno.
Geralmente é medido 10 centímetros em torno da janela

Cortinas e persianas podem estar presentes na mesma janela,
onde a persiana cobrirá o espaço da janela, enquanto a
cortina fará um elegante nas extremidades.
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Pisos Vinílicos e Pisos Laminados
Elegantes, práticos e fáceis de manter.
Os pisos vinílicos e laminados são opções de revestimento para seu lar
com uma baixa manutenção e também bastante práticos.
Piso Vinílico
O atual queridinho dos arquitetos, geralmente são feitos de
PVC ou cloreto de Vinila. Ajuda a abafar ruidos, a manter a
temperatura agradável, antialérgico e alta durabilidade
Sua instalação é rápida e pode ser aplicado em contrapisos ou
superfícies lisas como cerâmicas e cimento queimado.
Um grande trunfo do vinílico está em sua diversidade de
texturas. Pode-se encontrar vinílicos que simulam um piso de
madeira, pisos de cerâmica e etc.
Dificilmente apresenta manchas, porém o contato intenso com
o sol pode fazer com que ele desbote.

Piso Laminado
Composto por diversas camadas de derivados de madeira, em
larguras e comprimentos variados. Oferece uma comodidade
de poder ser usado no dia seguinte à sua instalação, assim
como ser retirado em caso de mudança.
Pode ser instalado com cola ou sistema de encaixe, exigindo
uma área seca para aplicação e tem alta durabilidade.
Sua resistência ao sol é baixa, assim como sua resistência ao
contato com água, no qual deve ser secado rapidamente..
É uma opção ecológica, sabendo que os fabricantes utiliza
madeiras reflorestadas para sua produção
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Papel de Parede
Tão retrô e tão atual, os papéis de parede voltam a popularidade nos
ultimos anos, seja estampas geométricas, florais ou lisos. Um recurso
rápido e pratico que pode renovar a decoração de um ambiente.

Papeis de parede
Existe um medo real em usar papel de parede na decoração
de um ambiente, por passar a sensação de que a estampa
pode pesar demais no resultado final.
Porém o revestimento pode facilitar muito a decoração,
resolver cantinhos inóspitos e até trazer mais originalidade
para qualquer cômodo, sempre seguindo a regra de ouro: a
harmonia.
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