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Acessórios para banheiro
Dá para abusar das cores e acessórios para fazer desta parte da casa um ambiente de puro bem-estar. Tecnologia oferece
conforto, praticidade, sem esquecer da beleza

Carlos Henrique Loyo - Especial para o Lugar Certo
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Os banheiros são ambientes que atualmente têm prioridades dentro da casa. Entrar num espaço aconchegante, limpo e ventilado é sonho de consumo de muitos

clientes. Diante da demanda do mercado, as empresas do ramo buscam uma infinidade de produtos e acessórios para compor esses espaços. São cabideiros, porta-

toalhas, papeleiras, acessórios de bancada, entre outros. Com toda essa gama de produtos, muitos clientes se perdem e acabam "superlotando" o banheiro. 

Veja mais fotos de acessórios para banheiros 

Uma dica importante é definir o foco para o uso desse banheiro: se este é um lavabo de uso esporádico, um banheiro social ou até o banho e SPA do casal. Deve-se

levar em consideração que, quando se trata de um lavabo, elementos mais coloridos, estampados, com brilho e ousados são mais fáceis de compor esse ambiente, já

que ele maximiza as chances de acerto por, levando-se em consideração seu uso esporádico, não ficar enjoativo. Quando o uso do ambiente é freqüente, o

importante, além de seguir os desejos do cliente, é entender sua rotina - quantas pessoas utilizam o espaço, se também deve abrigar produtos de beleza e

maquiagem, se tem hidromassagem -, a fim de facilitar a escolha dos produtos.

Toda uma análise da rotina define alguns acessórios que podem ser interessantes na composição do banheiro. Dentro dessa análise é possível escolher suportes para

barbear, revisteiros, portas-maquiagem, ou até mesmo uma banqueta ou poltrona.

Veja mais fotos de lavabos 

Veja mais fotos de banheiras 

Veja mais fotos de banheiros personalizados 

Veja mais fotos de cabines modernas para banheiros 

Quando se trata de acessibilidade, já existem no mercado barras, apoios e assentos que auxiliam e contribuem para uma melhor qualidade de vida, tanto para

usuários com necessidades especiais como para idosos. 

Lixeiras automáticas, com sensores e de acionamento por pedal, são grandes peças-chave quando o assunto é preocupação com a higiene, pois minimizam o contato,

o tornando dispensável.

Quando o assunto é acessório de bancada, podemos incluir dispensers para sabonete líquido, escova de dente, algodão, cotonetes e sabonetes em barra. Com o intuito

de inferir sofisticação a esses produtos, existe no mercado a possibilidade de desenvolver esses acessórios em resina com mais de 30 cores, além de peças em vidro e

cristal, conferindo ao espaço mais personalidade.

Leia mais

Cartão de visita da casa

Pequenos luxos na hora do banho

Já os acessórios de parede - papeleiras, cabideiros, porta toalhas e outros - são de total importância dentro do banheiro, já que ajudam a organizar os produtos do

dia-a-dia dentro do espaço. Esses produtos também tiveram um grande avanço tecnológico, o que permitiu a capacidade de serem moldáveis em diversos modelos -

curvos, quadrados, não-lineares e, inclusive, em formas orgânicas. 

Espelhos com lentes de aumento, balanças digitais que aferem porcentagens de massa muscular e gordura, escovas sanitárias em inox ou resina, tampas de bacias

sanitárias em diversas cores e com aplicações de cristais e adesivos, porta sais e cristais de banho e aquecedor de toalhas são alguns acessórios que podem atender

aos desejos e ao cotidiano dos moradores.

Os tapetes também são produtos com grande potencialidade de uso em banheiros. Existem no mercado peças em lycra e materiais sintéticos. Achamos ainda tapetes

para o box do banheiro com ventosas, e possibilidade de diversas opções em cores e medidas.
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SOB MEDIDA

Shirley Armond, empresária do ramo de design e decoração, oferece na Bonatto Banheiros, loja voltada para o ramo de metais e acessórios sanitários, uma

conceituada carta de fornecedores com produtos nacionais e importados da melhor qualidade. Na loja situada na Savassi em Belo Horizonte, produtos, desde

acessórios de higiene a hidromassagens, podem ser encontrados para os mais variados perfis de clientes.

* Carlos Henrique Loyo é designer de ambientes formado pela Escola

de Design - Universidade do Estado de Minas Gerais, com habilitação em projetos para ambientes internos e externos, residenciais e

empresariais, urbanos e rurais. Tem capacitação em Educação Patrimonial pela Unifil (Universidade da Filadélfia), e habilidade em projetos paisagísticos e

luminotécnicos

Emails para esta coluna pelo chloyodesign@yahoo.com.br, ou contato pelos telefones (31) 8418-7127 e 3582-7935

Acompanhe também o Lugar Certo pelo Twitter

http://twitter.com/lugar_certo

