Decoração de Quarto de Bebê
Na hora de planejar a decoração do quarto de bebê, várias possibilidades de compras e de decoração
surgem. Há toda uma ansiedade dos pais na hora de preparar o quarto da criança que esta para
chegar. No meio das múltiplas possibilidades, várias ideias e truques podem fazer toda a diferença.
Confira abaixo um artigo especial para você que deseja fazer a decoração de quarto de bebê. O
artigo está dividido em três partes: nas duas primeiras partes, você confere galerias de fotos
selecionadas de quartos de bebês decorados para meninos e meninas; em uma terceira parte, você
confere uma lista de diversas dicas de decoração para decorar o quarto do bebê.

Fotos de Decoração para Quarto de Bebê Masculino
Abaixo você pode conferir diversos quartos decorados por profissionais da decoração e pais
amadores que se empenharam nesta empolgante e árdua tarefa de decorar o quarto do bebê. A
galeria de fotos e ótima para inspirar alguns truques e dicas do que fazer no quarto do bebê para
deixar o ambiente par elegante, bonito, seguro e confortável para a criança.

Imagens de Decoração para Quarto de Bebê Feminino
Agora a galeria de fotos de decoração para quarto de bebê feminino. São diversas fotos de quartos
com decorações modernas e arrojadas para todos os gostos, temas e matrizes de cores:

Dicas de Como Decorar Quarto de Bebê
Confira abaixo algumas dicas de como decorar quarto de bebê:
- Decoração Temáticas: você pode criar decorações baseadas em harmônia de cores (geralmente
escolhidas de acordo com o sexo biológico da criança) ou decoração tematizadas. As decoração
temáticas podem seguir temas do universo do mundo infantil, entre outros;
- Adesivos Decorativos: existem diversos adesivos decorativos para quartos infantis. Confira abaixo
algumas fotos de adesivos para quarto de bebê que você encontra em lojas de artefatos decorativos
físicas ou virtuais:

- Espaço: é muito importante valorizar o espaço na hora de planejar o quarto do bebê. Isso porque
dependendo da idade do bebê ele vai precisar de espaço para engatinhar e sentir-se livre e
confortável em seu quarto;
- Tapetes de Borracha: existem alguns tapetes de brinquedo que amortecem o chão para os bebês
que estão aprendendo a engatinhar. Você encontra estes tapetes em qualquer boa loja de brinquedos;
- Papéis de Parede: uma forma muito fácil e prática de se decorar as paredes do quarto do bebê é
comprar e aplicar os papéis de parede. Existem diversas marcas e lojas que você encontra papéis de
paredes com as mais diversas texturas e desenhos para todos os gostos;
- Luzes e Luminárias: existem diversas luminárias elegantes que você pode comprar para decorar o
quarto do bebê. Só atente e manter a iluminação geral do ambiente suave, para formar uma
atmosfera de conforto para a criança;
Evite lâmpadas muito fortes no quarto do bebê!
– Cores: os tons pastéis e tons bebês são perfeitos para ser selecionados na hora de planejar
uma decoração para quartos de bebês. Você pode escolher uma matriz de cores da qual vai
basear toda a escolha de móveis, cores das paredes e artefatos decorativos para o quarto da
criança. Nesta matriz, é essencial que uma cor predomine para a sua decoração sair
harmônica e moderna;
- Inspire-se: as fotos das duas galerias acima são inspiradoras e servem como referência para
diversas decorações baseadas em temas e cores. Confira mais de 30 referências adicionais
no vídeo abaixo para inspirar ainda mais você no trabalho de decoração de quarto de bebê:
– - Trabalho Profissional: uma decoração de qualidade está ao alcance de todos, apesar de uma
certa demanda de tempo, dinheiro e criatividade necessários neste trabalho, mas que sempre
resulta em muito orgulho para os pais ou quem decorou o ambiente. Caso você não queira
pôr a mão da massa, uma opção é contratar um serviço de decoração profissional para fazer
todo o trabalho com muito profissionalismo e qualidade.

Fonte: http://como-decorar.blogspot.com.br

