Dicas para organizar um
apartamento pequeno
por Benfatto Organiza

Os apartamentos estão ﬁcando cada vez menores nas grandes cidades e muita gente tem
diﬁculdade na hora de organizar esses pequenos espaços. Se identiﬁcou? Então conﬁra as
dicas que separamos especialmente para você!

01. Planeje seu espaço.
Jogue fora ou doe coisas que você não precisa ter mais: esse é um dos
passos mais importantes para quem mora em um espaço pequeno. Decida
o que você realmente precisa ter no seu apartamento, isso já pode ajudar a
liberar bastante espaço!

02. Invista em
móveis multifuncionais.

Que tal um sofá que vira cama, uma cama com espaço para guardar
objetos embaixo dela ou uma estante que divide ambientes? Uma dica de
ouro para apartamentos pequenos é investir em móveis multifuncionais:
além de te ajudar na organização, eles ocupam menos espaço!

03. Utilize os espelhos
ao seu favor.

Espelhos dão a sensação de amplitude! Utilize-os em uma parede
especíﬁca do seu apartamento: pode ser um espelho grande ou pequenos
espelhos em conjunto - o que confere leveza e suavidade ao espaço.

04. Invista em
prateleiras e nichos.
Se você tem muitos livros em casa ou objetos de decoração/coleção,
nada de guardá-los dentro do armário! Invista em prateleiras e nichos
para deixá-los visíveis e organizados.

05. Televisão embutida
é uma solução.

Ao invés de deixar sua televisão da sala na estante, coloque-a em um
painel diretamente na parede. Assim, você ganha espaço para organizar
outros eletrônicos (como o videogame, por exemplo).

06. Use e abuse das cores claras.
Assim como os espelhos, as cores claras nos ambientes fechados dão
a sensação de amplitude. Por exemplo, se o seu banheiro não tem
janela, as cores claras podem deixar o ambiente mais confortável!

07. Quarto das
crianças? Beliche!

Beliches ocupam bem menos espaço do que ter duas camas tradicionais
separadas no mesmo quarto, e ainda sobra mais espaço para outros
móveis, como uma estante ou mesa para o computador. Aposte!

08. Dicas para a cozinha.
A cozinha é um espaço importante. Algumas dicas: Invista em
mesinhas dobráveis (elas ocupam bem menos espaço); Aposte em
prateleiras altas e ganchos para pendurar e guardar utensílios; O
fogão cooktop tem um visual super moderno e, além disso, não
ocupa tanto espaço quanto um fogão tradicional!
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