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Facilidade

Acessórios e sapatos

Assim como as portas de correr facilitam o dia a dia,
compartimentos ao alcance das mãos contribuem para a
agilidade das trocas de roupa durante a semana e assim
por diante.
Segundo o arquiteto Marcelo Pala, a padronização de
cabides é fundamental porque proporciona harmonia visual, facilitando a visualização das peças desejadas, além
de conservar melhor as roupas. “Incentiva a harmonia e
uma visualização mais neutra. Não fica com alturas diferentes e nem com interferências na imagem da roupa.
Cabides largos, de madeira, ou cabides almofadados dão
equilíbrio e harmonia. A iluminação interna também.
Hoje, o mercado já oferece cabides iluminados, que são
hasteados, e a arara móvel, trazendo as roupas até o colo.”
Marcelo diz que a setorização no closet é sempre muito bem-vinda. Dá para setorizar por roupas esportivas, de
festa, do cotidiano, de dormir, de inverno e de viagem.
Outra dica bacana é fazer uma variação de cores de cabides por setor. “Use uma determinada cor para roupas de
trabalho, outra cor para roupas de festa. Isso ajuda na
organização, especialmente para quem tem funcionários
em casa”, observa.
O arquiteto rio-pretense também alerta sobre a necessidade de reservar um espaço para organizar as bolsas
separadas por estilo, tamanho e frequência de uso. “Otimiza e ajuda muito a praticidade, como a bolsa do clube,
da fisioterapia, para festa e para academia. Vale a pena
separar por marcas também. Eu acho que têm bolsas,
hoje em dia, que merecem destaque, e uma colmeia diferenciada e privilegiada”, diz. V&A

Segundo o arquiteto Bruno Garcia Athayde, da Simonetto, o uso de aramados e organizadores ajudam a organizar cintas, bijuterias, lingeries e sapatos, entre outros.
Para quem não abre mão da sofisticação e elegância, a
Dell Anno oferece porta-joias e sapateiras revestidas em
couro ecolo´gico preto. Outro diferencial da marca é o
cabideiro iluminado, que deixa os looks ainda mais lindos
e fáceis de organizar. V&A

A sapateira Dell Anno
também é revestida
em couro preto

FotosDivulgação

Porta-joias do closet da
Dell Anno é revestido
em couro preto

Planeje seu closet
Observe a quantidade de roupas, sapatos, bolsas e
acessórios, e pense no tamanho ideal para guardar
tudo, de forma organizada e de fácil acesso
Após observar a quantidade de itens, faça a projeção da
quantidade de gavetas, prateleiras e nichos para guardar
tudo, sem que nada fique amontoado. Evite espaços vazios,
porque eles deixam o ambiente sem harmonia
Observe se o closet será compartilhado entre o casal,
pois a partir daí será necessário criar uma estrutura
que acomode as roupas dos dois.
Para mulheres, o closet deve ter nichos específicos para
guardar bolsas, maquiagens e sapatos, além de cabideiros
altos para acomodar vestidos longos e curtos
Para homens, o closet precisa ter espaços para colocar
paletós, camisas e calças, além das gravatas e sapatos
Fonte - Todeschini
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