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Ideias para repaginar os móveis usados na casa nova
A aquisição de uma casa nova pode te deixar sem dinheiro para investir na sua decoração ou na
compra de novos móveis. E isso leva o comprador ao desânimo, fazendo com que ele deixe de
aproveitar o novo espaço.
Porém a customização de móveis pode ser a saída, nestes casos. Sabe aquela estante antiga ou a
poltrona rasgada que você não quer mais? Não jogue fora. Estes móveis podem ser muito úteis na
nova casa.
Reaproveitar objetos descascados, velhos ou arranhados, é uma ótima opção para quem não tem
muita grana para redecorar a casa. Isso dá um pouco mais de personalidade e sofisticação a sua
decoração.
Estofado
Se você tem um sofá, poltrona ou cadeira bem degastados ou que perderam o valor, você pode
apenas trocar o estofado para mudá-los. Adicionando novas cores, estampas personalizadas ou
colocando uma cobertura onde não tem, recriando os seus móveis. E o melhor gastando muito
pouco por isso.
Pintura
As cômodas e estantes de madeira ficam totalmente diferentes com apenas uma pintura. Com uma
lixa, pincéis, primer, tinta da sua preferência e verniz, você reforma o seu próprio móvel.
O bom disso tudo é que você pode aproveitar os detalhes do seu móvel antigo para exaltá-lo.
Misturando diferentes cores, você transforma seu objeto velho em algo totalmente moderno.

Papel contact
Quer algo mais barato do que papel contact? Você pode comprar rolos da sua preferência ou até o
metragem que precisa, e partir para a customização. Como ele já tem uma superfície de cola, é
super fácil de usar, bastar encapar os móveis.
O bom deste material é que ele pode ser usado em madeira, vidro, metal, etc. Ou seja, é bem
diversificado. Só fique atento para que não dê nenhuma bolha de ar na superfície.
Tecido
Uma maneira bem econômica e fácil de reformar os móveis é usar tecido. Você pode reaproveitar
algum retalho que possui em casa ou comprar o que mais te agrada com relação ao modelo ou
estampa. Esta é uma maneira bem divertida de mudar o visual do seu móvel antigo.
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Moldes
Os moldes ou estêncil podem ser usados para deixar um criado-mudo, uma escrivaninha ou até
uma estante do seu jeito. Esta técnica é baseada na pintura do móvel a partir de um molde
preestabelecido. Podendo fazer corações, flores, estrelas, animais, o que quiser e deixar marcado
no seu objeto.
Spray
Pequenos detalhes podem ser cruciais para mudar o visual de um móvel e os sprays são ótimos
para este tipo de acabamento. Seja uma alavanca, uma maçaneta ou um desenho. Todos eles
podem ser diferenciados com apenas a aplicação de um spray metálico.
Reaproveite portas e janelas
As portas e janelas da casa antiga não precisam, necessariamente, ir para o lixo. Elas podem ser
transformadas em porta trecos na cozinha, em plataforma para mesinhas de centro ou cortadas em
tiras para abrigar um jardim suspenso.

