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Os HOTÉIS
e a revolução
dos pisos LVT

Tendências para 2017
Papéis de parede geométricos
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Personalidade e bom gosto contam 

muito para você se sentir bem em seu 

ambiente preferido. As linhas de pisos 

LVT da Finottato transformam qual-

quer espaço em um lugar único e re-

pleto de originalidade.

Personnalité, Versatile, New Loft e Quadratta.

Um conceito especial para cada estilo.
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A palavra de ordem em 2017 é 

renovação, a começar pela cor do ano 

segundo a Pantone, o greenery, uma 

mistura de verde musgo com amare-

lo vibrante. Segundo a empresa que 

criou o sistema de cores mundialmente 

conhecido e utilizado, principalmente 

pela indústria da moda e do design, 

esse tom de verde é “refrescante” e 

“revitalizante”. Uma alusão às cores 

predominantes no início da primavera, 

a cor dita a tendência máxima - a de 

atrelar o décor ao sentimento de bem- 

estar. 

Tudo isso tem um motivo: a 

moda tende a seguir comportamentos, 

afinal as escolhas pessoais também são 

baseadas em experiências e podem di-

tar aquilo que se pensa e deseja. Em 

2017 todos os caminhos têm se voltado 

para o lar. 

A valorização da casa e dos mo-

mentos domésticos são temáticas que 

o mercado já tem trabalhado há alguns 

anos. Também pudera, em meio 

a um dia-a-dia cada vez mais agitado 

quem não quer se sentir bem no seu 

refúgio pessoal? A intenção das ten-

dências para esse ano é justamente 

proporcionar, por meio da decoração, 

um local livre de estresse para recarre-

gar as energias e... recomeçar!

Reunimos aqui as principais 

tendências desse ano, que incluem 

padrões, estampas, cores e texturas. 

Lembrando que não é preciso fazer 

grandes reformas para uma renovação 

total. Aposte em papéis de parede, ca-

pas para almofadas, tapetes e outras 

peças-chave que fazem toda a diferen-

ça e ajudam a criar uma nova atmosfe-

ra.

“Com foco no bem-estar, a 
decoração tende a trans-
formar o lar em um refúgio 
livre de estresse”

2017
O ANO DO RECOMEÇO
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O VERDE

Como já citamos, a cor Pantone 

para 2017 é o tom de verde greenery, 

por isso não é surpresa que os verdes 

estejam em alta. Do verde-limão ao 

esmeralda, em grandes escalas como 

uma parede ou sutilmente como de-

talhes em uma estampa, os verdes vie-

ram para dominar. A tendência tropical, 

que vem em seguida, também ajuda a 

explicar porque ele virou o queridinho 

da vez.

Como usar?
Tendência máxima de 2017, os 

verdes podem ser usados sem restri-

ções, mas tenha sempre em mente que 

a finalidade é alegrar o ambiente de 

forma equilibrada. Combina bem com 

madeiras claras e todos os tons neu-

tros, do off-white ao preto.

ESTAMPAS TROPICAIS

Seguindo as tendências das 

passarelas internacionais, o tropical 

volta com força total trazendo cores vi-

brantes e muita descontração. Folhas, 

flores, pássaros e frutas aparecem em 

composições que surpreendem pelas 

combinações ousadas e mistura de pa-

drões. Destaque para o abacaxi, que 

ganhou ares fashionistas, e os flamin-

gos, que são naturalmente belos e es-

tampam os objetos mais variados. Na 

categoria das plantas as estampas de 

cactus e palmeiras estão em alta.

Como usar?
Uma ótima forma de aderir a 

essa tendência é investir em acessórios 

pontuais como capas de almofadas, 

pequenos quadros e até mesmo pe-

ças de louça, como garrafas de água 

e pequenas vasilhas. Brinque com as 

composições mesclando as peças de 

uma forma despojada. Plantas naturais 

em vasos ou cachepôs rústicos ajudam 

a imprimir o estilo e dar mais vida ao 

ambiente.

RECOMEÇO EM ALTA
As cores trazem significado aos ambientes

“A intenção das tendên-
cias para esse ano é justamen-
te proporcionar, por meio da 
decoração, um local livre de es-
tresse para recarregar as ener-
gias e... recomeçar!”

Greenery:
um tom, diversas

possibilidades
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Padrões
atemporais

PADRÕES GEOMÉTRICOS

As formas geométricas são 

atemporais e neste ano aparecem em 

tons sóbrios e requintados, como varia-

ções de cinzas e azuis. Linhas simples, 

triângulos e outros padrões geométri-

cos se consolidam como uma aposta 

certa, por isso justificam investimentos 

maiores. 

Essa tendência também pode 

aparecer com referências mais étnicas, 

inspiradas em padrões africanos e asiá-

ticos, por exemplo. Confie nesses ele-

mentos para deixar qualquer cômodo 

mais elegante, para dar profundidade 

ou mudar o formato do ambiente.

Como usar?
Papéis de parede, cortinas, pi-

sos, roupas de cama e tapetes vão apri-

morar ainda mais o espaço. Os padrões 

geométricos em preto e branco dão 

um ar mais cosmopolita e sofisticado, 

enquanto que os coloridos levam mais 

diversão ao ambiente, principalmente 

se combinados a estampas.

TEXTURAS

Com os avanços tecnológi-

cos estamos cada vez mais cercados 

de novos materiais, tanto em objetos 

quanto em tecidos ou papéis. Conse-

quentemente a decoração deixa de ser 

unidimensional e passa a incorporar di-

ferentes texturas. Não basta ser belo, é 

preciso fazer “sentir”. Texturas são uma 

forma de deixar o ambiente mais con-

fortável e convidativo. 

Como usar?
Busque tecidos com toque su-

ave e agradável, ouse nas peças de 

decoração feitas com materiais moder-

nos, aposte em móveis que misturem 

diferentes obras-primas como ferro e 

madeira, por exemplo.
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METALIZADOS

Essa é uma tendência forte e 

que pode ser explorada nas mais di-

versas formas, seja em grandes peças 

como uma mesa, passando por lumi-

nárias e abajures, em detalhes como 

anéis para guardanapos ou ainda em 

um leve filete na louça. O metalizado 

aparece para dar um toque sutil de so-

fisticação, pois imediatamente nos re-

mete à ideia de clássico.

Como usar?
Para manter a sofisticação prefi-

ra os tons mais sutis de bronze, doura-

do e prateado, nada exagerado ou ex-

travagante demais para não contrapor 

o restante da decoração. 

OBJETOS ARTESANAIS

Tendência mundial, objetos e 

móveis artesanais aparecem como uma 

forma de dar mais personalidade a sua 

casa, além de serem ótimas expressões 

culturais. Dê preferência a artesãos da 

sua região ou aproveite suas viagens 

para garimpar peças e descobrir novos 

talentos.

Como usar?
Vasos de vidro, pufes, cadeiras 

de palha e até mesmo os já conheci-

dos (e muitas vezes esnobados) crochê 

e tricô evocam um senso de originali-

dade. 

Personalidade
na composição



10

INSPIRAÇÃO
Para transformar o lar em 2017

As tendências de decoração para 2017 já 

dominaram os móveis, objetos e até mesmo os 

utensílios mais improváveis de marcas brasileiras 

e internacionais. A boa notícia é que elas tendem 

a permanecer em alta por um bom tempo. 

Se você está pensando em dar uma repa-

ginada na sua casa, inspire-se nessas peças-chave 

para criar um ambiente mais versátil e moderno. 

Sabemos que as ideias são tentadoras, então vale 

mesclar as tendências com um toque de ousa-

dia, mas sempre com bom gosto, para conseguir 

aproveitar todas as novidades do ano. 

Cafeteira Expresso Qool Evolution
Delta Q Tropical 110V 

A cafeteira Qool Evolution que faz cafés e chás dá um ar 

tropical para a cozinha e prova que essa tendência pode 

estar até nos objetos mais inesperados.

Cadeira Allegra da Futura Design

Além de um design moderno, a cadeira Alle-

gra tem um tom sutil de dourado seguindo a 

tendência dos metalizados na decoração de 

forma discreta. É perfeita para um toque de 

sofisticação na sala ou no quarto.

Almofada Decorativa Bordada Miçangas 
Luxury Pêssego - Mmartan

Almofadas são curingas na hora de renovar um cô-

modo. Essa opção une duas grandes tendências de 

2017: as estampas geométricas e o uso de diferentes 

texturas. 
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Quadros da Lupi Design
Cactus • Abacaxi

Abuse dos quadros, brinque com as ilustrações e 

crie mixes inusitados. E não se preocupe em furar 

suas paredes, você pode apenas apoiá-los em cô-

modas, estantes e aparadores. A curitibana Lupi 

Design traz estampas que estão super em alta 

como os abacaxis e os cactus que mudam total-

mente o clima do ambiente.

Panela oval Le Cruiset

Já faz tempo que os utensílios de cozinha dei-

xaram de ter apenas cores neutras. Por ser a 

cor do ano, o verde aparece nas mais diversas 

formas também para esse ambiente. Essa pa-

nela em ferro fundido da marca francesa é uma 

das provas. 

Lustre de Cristal FT Elizabeth

A sofisticação atemporal  dos lustres de cristal 

traz requinte para qualquer ambiente, o toque 

de modernidade fica por conta dos acabamen-

tos  em aço com banho cromo.

Lençol de pássaros Tok e Stok 

Na onda da tendência Tropical, os pássaros 

trazem leveza para o quarto, um dos ambien-

tes que mais exige conforto e toques serenos. 

Fique de olho: essa tendência estará muito 

presente nos artigos de cama, mesa e banho 

em 2017.



12



13

CANTINHO DA IMAGINAÇÃO
Como pensar na decoração do quarto das crianças.

Decorar o quarto das crianças 

pode ser um dos maiores desafios na 

reforma do lar, afinal, é preciso conciliar 

a sua visão com os gostos e personali-

dade dos pequenos, levando em conta 

a funcionalidade e, ao mesmo tempo, 

criando um ambiente acolhedor. 

Lá seus filhos vão construir um 

mundo próprio em que poderão brin-

car, sonhar e desenvolver as mais diver-

sas habilidades. E a decoração do 
cômodo pode ser um forte alia-
do nesse objetivo, incentivando 
a imaginação e expressão da 
criança. Porém, tenha em mente que 

talvez seja preciso frear um pouco os 

pedidos mais exagerados deles, como 

uma temática ou personagens que 

logo podem enjoar ou tornarem-se ul-

trapassados.

Outra dica valiosa é criar espa-

ços diferenciados. Por exemplo: você 

pode fazer um cantinho dos estudos, 

onde além de uma mesa ou escriva-

ninha para a criança fazer suas tarefas 

escolares, todos os seus livros possam 

ficar reunidos. 

A organização dos brinquedos e 

outros objetos também pode trabalhar 

a favor da decoração. Invista em caixas 

de diferentes materiais e tamanhos, ni-

chos na parede ou até mesmo em um 

antigo baú, que com uma nova pintu-

ra pode dar um charme todo especial 

para o quarto.

Lembre apenas de deixar os 

objetos mais queridos e utilizados ao 

alcance da criança. A segurança tam-

bém deve ser prioridade, extremidades 

pontiagudas e peças pequenas, que 

podem ser ingeridas com facilidade, 

devem ser evitadas.

A escolha das cores também 

é muito importante, pois sabe-se que 

elas podem ter uma grande influência 

sobre nós, como o efeito tranquilizador 

dos tons de azuis mais claros. Segundo 

cientistas da Universidade de Ludwig-

Maximilians, essa cor pode até mesmo 

reduzir a frequência cardíaca. É pos-

sível ainda aguçar a criatividade por 

meio das cores, como no caso do ama-

relo ou alaranjado. 

Auxiliar no desenvolvi-
mento criativo e cognitivo dos 
filhos, por si só, é razão mais 
que suficiente para que os pais 
apostem no colorido na hora de 
pensar o projeto do ambiente. 

Uma tendência muito forte é 

privilegiar uma parede do cômodo a 

diferenciando das demais, e uma ótima 

forma de produzir esse efeito é utili-

zando os versáteis (e fáceis de instalar) 

papéis de parede. A utilização desse 

material é a forma mais rápida e eco-

nômica de mudar a aparência de um 

cômodo sem que ele precise passar 

por grandes reformas.
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COLEÇÃO TIC TAC

A linha Tic Tac, da Finottato, 

conta com diversas de estampas, que 

abrangem desde os mais neutros aos 

mais lúdicos padrões. São opções em 

padronagens divertidas que contem-

plam todas as faixas etárias e os mais 

variados temas seguindo as tendências 

internacionais de design.

COLEÇÃO BELLO PISO

Outra forma de diversificar o 

ambiente tornando-o mais divertido 

para os pequenos é por meio de pisos 

vinílicos. A coleção Bello Piso infantil 

foi desenvolvida especialmente para 

eles, com duas estampas coloridas e 

bem alegres. De fácil instalação e lim-

peza, além de alta resistência e confor-

to térmico, poderá acomodar as mais 

diferentes brincadeiras do seu filho. 
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Organizando 
seu projeto

Para ajudar a transformar suas ideias em um lindo quarto, 
reunimos algumas dicas que podem ser bastante úteis, independen-
temente do tema, idade ou gênero dos seus filhos. 

Escolha um tema, mas esse deve ser abrangente e não algo tão específi-

co que seus filhos possam enjoar. Tente fugir de assuntos que podem ser 

apenas uma moda passageira como um novo desenho animado;

Uma boa iluminação é primordial, por isso não opte por cortinas muito 

pesadas. Além da iluminação indireta, luminárias são uma ótima pedida, 

principalmente para a mesa de estudos ou para a criança que tem medo 

de escuro começar a se acostumar sem a luz ligada;

Além de úteis, as almofadas também são ótimos elementos para a com-

posição do ambiente e podem ser usadas no chão, para as brincadeiras 

ou leituras;

Brinque com formas e estampas e dê preferência aos materiais antialér-

gicos e fáceis de limpar;

Se estiver fazendo uma reforma ou até mesmo uma pequena renovação 

do espaço, essa é uma ótima oportunidade para fazer uma limpeza nas 

roupas, brinquedos e jogos que já não servem ou atraem mais o inte-

resse de seus filhos. Que tal usar esse momento para ensinar um pouco 

sobre solidariedade e fazer uma doação desses objetos?

01

02

03

04

05
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VERSÁTIL E SOFISTICADA: conheça a coleção Twist

A coleção Twist une sofisticadas combinações de preto, branco e cinza, com 
designs geométricos personalizados. Estes elementos compostos são uma 
forte tendência décor que tornam os ambientes ainda mais versáteis.

O book traz estampas ideais para quem busca inovação sem perder a
praticidade na decoração. São opções incríveis para ambientes onde
uma atmosfera elegante é indispensável.
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A INVASÃO DOS PISOS
LVT NOS HOTÉIS

Eles chegaram desban-
cando os carpetes e os pisos 
tradicionais nos projetos de ho-
telaria e ganham cada vez mais 
espaço nesse segmento. O mo-
tivo de tanto sucesso você des-
cobre nesta matéria especial. 

No passado os carpetes já fo-

ram os queridinhos dos projetos de 

hotelaria, mas de um tempo pra cá têm 

perdido espaço para a modernidade 

dos pisos LVT. Mais práticos e higiêni-

cos, eles estão substituindo as antigas 

forrações até mesmo em salas de con-

venções - em que o isolamento acús-

tico é uma necessidade e os carpetes 

eram uma escolha quase unânime para 

esses locais. 

Muito além de uma tendência, 

os pisos LVT “invadiram” os hotéis e 

chegaram para ficar, agradando aos 

hóspedes mais exigentes e agregando 

valor aos empreendimentos de alto pa-

drão, desbancando inclusive os pisos 

tradicionais como laminados, cerâmi-

cos e porcelanatos.

Saguão, quarto, restaurante, 

bar, lobby, beauty care, academia, salas 

de reuniões e convenções são apenas 

alguns dos ambientes de hotéis que 

estão se beneficiando dos pisos LVT 

para proporcionar mais conforto aos 

hóspedes.

Para se ter uma ideia desse cres-

cimento no mercado, a participação de 

Majestic Palace Hotel
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vendas da Finottato para hotéis mais 

do que dobrou de 2015 para 2016. Mas 

qual o motivo de tanto sucesso?

Para o Gerente de Compras do 

Majestic Palace Hotel de Florianópolis, 

Alex Cameu, a economia e a praticida-

de são alguns dos carros-chefe desse 

benefício. 

Só esses motivos já seriam sufi-

cientes para a troca, mas as vantagens 

não param por aí. O isolamento acús-

tico e a temperatura do piso são quali-

dades que os hospedes mais elogiam. 

Segundo o assistente de 

Suporte Técnico da Finottato, 

Fernando Rodriguez, o visual mais 
moderno e sofisticado dos pi-
sos LVT é um chamariz para 
os hóspedes que valorizam o 
conforto e a sofisticação até 
mesmo quando estão longe do 
aconchego do lar, viajando a 
trabalho ou de férias. 

O profissional cita ainda as se-

guintes vantagens para os hotéis que 

desejam fazer essa mudança:

“A manutenção e a
limpeza se tornam, em 

média, 50% mais baratas 
do que a de um carpete

e o tempo para a
higienização do quarto é 

reduzido em 60%”. 
Majestic Palace Hotel

Majestic Palace Hotel
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Mais segurança: não propaga 

chama, ou seja, no caso de incidência 

de fogo ele não se alastra e tende a 

apagar. Além disso, os pisos LVT são 

antiderrapantes, evitando que os hós-

pedes e funcionários sofram acidentes. 

Isolamento acústico: ajuda 

na absorção sonora entre os andares 

diminuindo o incômodo causado pelo 

barulho dos sapatos e de outros sons 

comuns no dia a dia. Pode ser usado 

em salas de convenções para abafar os 

ruídos.

Material leve: não pesa na obra 

e é fácil de ser transportado. 

Higienização e limpeza:  é 

um produto antialérgico, não propaga 

fungos e bactérias, além de ser mais 

fácil e econômico de limpar. É preciso 

apenas de um pano úmido com deter-

gente neutro.

Instalação sem barulho: os 

pisos LVT podem ser instalados em 

um apartamento sem a necessidade 

de interditar o andar, ou seja, a rotina 

do hotel não muda e os hóspedes po-

dem estar no quarto ao lado que não 

se sentirão incomodados. 

Instalação rápida: a média de 

instalação por equipe de três a quatro 

técnicos é de 120m² dia. A instalação, 

feita com cola, não suja e não deixa 

cheiro. Logo, fazer a troca de pisos 

convencionais ou carpetes pelos pisos 

LVT é uma mudança bastante simples.

Resistência a riscos e
manchas: por ser composto por 

plastificantes não existe essa preocu-

pação, tornando o produto ainda mais 

durável.

Estética: deixa o ambiente com a 

sensação de mais aconchego devido 

a diversidade de cores que imitam, 

em sua totalidade, a madeira. Esse 

material é muito usado em projetos 

de arquitetura e design de interiores 

por passar uma sensação intimista e 

calorosa, fazendo com que a pessoa 

“se sinta em casa”, além de promover 

requinte ao espaço escolhido.

Piso térmico: nas variações de 

clima o piso LVT promove temperatu-

ras agradáveis aos hóspedes que es-

tão no ambiente.

Resistência à umidade: são 

muito mais duráveis, principalmente 

em lugares de clima úmido ou ambien-

tes com essa característica, como ba-

res e spas, em que a lubricidade tende 

a prejudicar o piso.

Decorativo: há diversas opções 

de decoração com pisos LVT de estam-

pas e texturas variadas para espaços 

bem diferentes. É possível imprimir um 

estilo para cada ambiente e surpreen-

der os hóspedes.

Sensação de higiene: a apa-

rência é mais limpa do que a dos car-

petes por não acumular sujeira ou po-

eira.

Majestic Palace Hotel
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A Finottato possui quatro linhas 

exclusivas que seguem as últimas ten-

dências do mercado de decoração: 

New Loft, Personnalité, Versatile e 

Quadratta. A marca teve a oportuni-

dade de instalar os pisos LVT da cole-

ção Versatile em ambientes de hotéis 

conceituados da Grande Florianópolis 

como os quartos do Majestic Palace 

Hotel e do Castelmar Hotel Floripa. 

Essa linha, composta de 

estampas, texturas e cores bem 
sofisticadas, proporcionou um 
aspecto mais elegante aos am-
bientes escolhidos pelos hotéis, 
fazendo jus ao estilo dos fre-
quentadores.

Agora a marca pretende apro-

veitar a recente “invasão” dos pisos 

LVT e investir seus esforços na divul-

gação desses benefícios. Por conta da 

grande demanda, a ideia, daqui para 

frente, é expandir cada vez mais o for-

necimento para a rede hoteleira, para 

que mais ambientes possam receber 

essas vantagens e cumprir o seu papel 

de encantar os hóspedes.

Ao que tudo indica, será cada 

vez mais comum deparar-se com os 

pisos LVT em ambientes de hotéis. E 

tanto hóspedes quanto hoteleiros, só 

têm a ganhar com essa inovação. 

Majestic Palace Hotel

Castelmar Hotel Castelmar Hotel
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SIMULADOR DE AMBIENTE
Projeto virtual, satisfação real.

A escolha dos pisos e papéis 

de parede é uma decisão difícil e cau-

telosa em que todas as possibilidades 

devem ser levadas em conta para uma 

decoração harmoniosa do ambiente. 

Por isso a Finottato lançou, juntamente 

com o novo site da marca, o Simulador 

de Ambiente Finottato Decor, uma fer-

ramenta virtual que vai ajudar a ter uma 

ideia de como os produtos podem  ser 

aplicados em quartos, home offices e 

salas.

O objetivo do simu-
lador é contribuir com a 
decisão de consumidores 
na escolha das melhores 
texturas e padronagens 
disponíveis. Com ele é 

possível simular qualquer 
estampa da Finottato em 
espaços variados de cada 
casa e ter uma ideia real 
de como ficariam no am-
biente. Tudo isso sem sair 
de casa.

Além disso, a ferramenta auxilia 

nas vendas dos clientes e profissionais 

da área de decoração que podem mos-

trar aos consumidores finais as inúme-

ras combinações disponíveis. 

O Simulador de Ambiente 

Finottato Decor está disponível no site 

da marca (www.finottato.com.br), e 

pode ser acessado de qualquer com-

putador ou dispositivo móvel, como 

tablet ou celular.

Como funciona o 
Simulador de Ambiente 

Finottato Decor

Para acessar o simulador é só 

entrar no site da Finottato e clicar na 

opção Simulador, no menu superior 

direito, ou ainda acessar diretamente 

a página:

http://simulador.finottato.com.br

Depois o usuário escolhe entre 

quatro ambientes – sala de estar, quar-

to de casal, escritório e quarto infantil. 

Com o espaço escolhido é só aplicar os 

modelos e variar as possibilidades até 

encontrar aquela que mais agrada.
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Todas as linhas de pisos e 
papéis de parede Finottato es-
tão disponíveis no simulador.

Acesse agora e crie o seu 
ambiente perfeito.
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FINOTTATO DÁ A DICA

COMO APLICAR
PAPEL DE PAREDE?

Respeite as recomendações contidas na etiqueta.

Prepare a cola em pó conforme introdução do fabri-

cante.

Observe o estado da parede. Ela precisa estar lisa, 

firme, seca, livre de gorduras, umidade e mofo.

Enumere as faixas para não perder a sequência. Em 

seguida, corte os excessos necessários para aumen-

tar a metragem ao casar o desenho, deixando todas 

do mesmo tamanho.

Em seguida, aplique o adesivo com uma brocha ou 

rolo de lã de carneiro de forma homogênea, princi-

palmente nas bordas.

Paredes com bolor e úmidas requerem aplicação de 

produto anti-fungo e impermeabilizante.

Abra o rolo e enrole ao contrário para eliminar as 

marcas de curvatura.

Corte as faixas do primeiro rolo, iniciando pela pri-

meira altura necessária.

01

02

03

04

05

06

07

08

Deixe descansar de 2 a 3 minutos e repasse a cola 

antes de colocar na parede.

Neste tempo a parede já deve estar desimpedida de 

espelhos de luz, interruptores, etc, e tirado o prumo 

de ponto de partida da aplicação, para ter melhor 

orientação vertical. Pode se tracejar com grafite bem 

suavemente, para auxiliar na verticalidade no início 

do trabalho.

Depois de aplicado três tiras de papel, afastar-se um 

pouco da parede e analise  detalhadamente se está 

bom e no prumo.

Comece desdobrando a faixa com o número 1, ini-

ciando a aplicação, deixando uma sobra de 3 cm na 

junção da parede com o teto e com o rodapé, para 

que ao cortar, obtenha-se um bom acabamento.

Ao posicionar esta primeira faixa, obedecendo as 

marcas de orientação tracejada, deslizar o papel 

conduzido pela palma da mão, fixando-a e retirando 

as bolhas, desdobrando em seguida a outra parte e 

alisando da mesma forma.

10

11

12

13

14

Dobre as faixas com cola, partindo da ponta para o 

meio, de forma a unir adesivo com adesivo. Repita 

este procedimento com todas as faixas. Ao dobrar, 

não deixe formar vincos, deixando sempre os dorsos 

arredondados.

09
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A maior parte das colas que existem 

são a base de CMC (Carbox, Mentil, 

Celulocede) Pó branco que vira gel. 

Para papéis de parede mais pesados, 

onde sua gramatura é muito alta, exis-

tem colas especiais tipo Sintética. 

Todos estes tipos de cola trazem as ins-

truções de preparação.

Importante ressaltar que ambas as co-

las não são tóxicas, não tem cheiro e 

sua aplicação é rápida, limpa.

Misture o conteúdo em água fria, res-

peitando orientações do fornecedor, 

deixe descansar por duas horas e co-

mece a aplicação. A mesma pode 

ser utilizada em papeis Vinilizados, 

Vinilicos e No Woven.

Na elaboração de uma decoração 

deve se levar em consideração 

tudo aquilo que compõe um am-

biente, desde móveis, cores e for-

mas.

Se já possui móveis e acessórios 

bem coloridos procure um reves-

timento mais neutro para que não 

QUAL COLA DE
PAPEL DE PAREDE 
ESCOLHER?

PREPARAÇÃO
DA COLA

entre em conflito com as cores já 

existentes.

Existem inúmeros estilos de papeis 

de parede, estes são: Clássicos, 

contemporâneos, rústicos, moder-

nos, retro, entre outros. Ao esco-

lher um papel de parede leve em 

conta o estilo que deseja alcançar.

Para locais que ficam expostos a 

incidência da luz solar os papéis 

Vinilicos e No Woven são os mais 

indicados.

Em ambientes de maior movimen-

tação de pessoas como corredores, 

escolha cores mais escuras o que 

não deixará a sujeira tão evidente.

Uma opção que serve para qual-

quer ambiente é utilizar dois mode-

los de papeis em uma mesma pare-

de, separados por um roda meio ou 

border, como também, instalar em 

um mesmo ambiente dois modelos 

diferentes fazendo um composse.

Os papéis de parede não são in-

dicados para áreas externas ou 

molhadas, devido as condições de 

umidade que podem danificar o 

produto. Os Ambientes onde po-

dem ser instalados são: escritórios, 

salas de estar e de jantar, lavabos, 

quartos e cozinhas.

Em casos de banheiros o papel 

a ser aplicado e o vinílico ou No-

Woven, sempre na área externa do 

box, utilizando cola Sintética e não 

cola em pó a base de água.

DICAS
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