Nunca subestime o poder de um
ponto focal. Às vezes, eles
aparecem naturalmente como
janelas ou lareiras, enquanto
outras vezes você pode criá-los,
utilizando obras de artes por
exemplo.
A partir desse ponto focal é que
você vai organizar o mobiliário.

O tamanho da sala irá ditar o quão longe
das paredes você pode deixar seus móveis.
Se a sala é pequena, você deve deixar
um espaço afastado das paredes
porque permite que o espaço respire e
também apareça maior.
Se você já tem um espaço amplo,
organize áreas de estar no meio da sala
deixando um espaço maior entre as
paredes e os móveis.
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As pessoas devem, naturalmente, ser capazes de
falar uns com os outros sem ter que esticar seus
pescoços ou “gritar” de um lado para outro no
ambiente.
Então a melhor forma é dispor os sofás e
cadeiras de forma que um fique de frente
para o outro, (não necessariamente em
frente, mas perto).

Devem estar perto o suficiente para que você
poça conversar naturalmente com a pessoa
sentada a sua frente sem ter que levantar a sua
voz.
Se o ambiente é muito grande, crie várias
áreas de conversação.
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Equilíbrio é sempre importante na decoração.
Quando organizar o
mobiliário no ambiente,
considere o tamanho e
o posicionamento das
peças.
Não agrupe todas as
peças grandes ou
pequenas em apenas
um canto da sala.
Certifique que há
variedade nas formas.

Se você tem sofás retos
alinhados, considere
usar também uma
mesa de centro
redonda - ou viceversa.
Ikea

As pessoas não devem tropeçar
no mobiliário para circular na
sala. Certifique se há circulação
suficiente entre a mesa de centro
e sofá, e entre mesa de jantar e
as cadeiras.
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Os tapetes
devem se
encontrar sob
os móveis.
Deixar o piso a
mostra em
torno das
bordas do
ambiente
pode, porém, o
tapete deve
cobrir toda a
área para que
todos os móveis
fiquem sobre
ele. Caso não
consiga obter
todos os móveis
sobre o tapete,
no mínimo
deixe a maior
parte sobre ele.

Quando se trata de
mesas de jantar, o
ideal é posicioná-la
no centro do
espaço, mas se o
seu espaço é
integrado com a
cozinha, você pode
deixar a mesa
acoplada a
bancada da
cozinha.
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Se o espaço é pequeno, a mesa deve
acompanhar as medidas, e assim poder incluir
outros móveis que auxiliam no armazenamento.
As mesas redondas são boa para
espaços compactos porque comportam
um número maior de lugares e trazem a
sensação de aconchego e proximidade.
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Tanto sofás como poltronas, devem ter fácil acesso a
qualquer mesa lateral ou mesa de centro.
As pessoas não deveriam ter que se levantar de seus
assentos para se abaixar e colocar a sua bebida na
mesa.
Quando se trata de altura da mesa, mesas laterais
devem ter aproximadamente a mesma altura que os
braços da cadeira. Se isso não for possível, então deixe a
mesa menor que a altura dos braços da cadeira).
A altura da mesa de centro deve ser a mesma altura do
assento da poltrona ou sofá.
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Vários pontos de luz inseridos no
ambiente, criam cenários. Por isso, use
pontos de luz no teto, em arandelas,
nos pendentes e luminárias de pé.
Aliás as luminárias de pé são peças
charmosas e úteis para ocupar os
espaços vazios do espaço,
especialmente os cantinhos.
Os abajures são peças clássicas ideais
para conferir ao ambiente uma
atmosfera sofisticada e também
reservada.
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Objetos pendurados na parede, seja arte, espelhos
ou esculturas, precisam ser colocados em harmonia
com relação ao mobiliário. Como?
Não pendure uma foto pequena atrás do sofá. Ao
contrário, você deve usar uma grande tela ou um
agrupamento de vários quadros pequenos de forma
que ocupe uns dois terços do comprimento do sofá.
Se for usar uma peça de arte que seja pequena,
uma super dica harmônica é colocá-la dentro de um
quadro maior, com um grande paspatur em torno
dele.
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Quando se trata de organizar o mobiliário
a melhor coisa é planejar com
antecedência.
Use uma trena ou papel quadriculado pra
isso. Esboçe a distribuição desejada. É
uma maneira infalível para saber se as
coisas estão indo pelo caminho certo.

Chegamos ao final do guia sobre as 10
DICAS PARA ORGANIZAR OS MÓVEIS
CORRETAMENTE.
Daqui em diante você terá uma
percepção mais aguçada quando
olhar para seus móveis, e saberá
dispô-los seguindo as regras que
acabou de aprender.

Gostamos de compartilhar o que fazemos de
melhor: ajudar pessoas com paixão por design
de interiores, pessoas assim como você, a
descobrir como é fácil aprender as habilidades
desta área, estudando conosco.

