
Nome cliente / data 

Nome do Ambiente 
DIAGNÓSTICO 
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Nossos projetos têm como objetivo 
renovar e proporcionar bem-estar 

ao seu ambiente aproveitando 
o que você tem. 

 

Nome Cliente 
Ambiente 

Data 

ROTEIRO 

•-Desfazer-se dos itens que não permanecerão no 
projeto. Desapegue!  
• Proteger os móveis que permanecerão no ambiente 
e embalar objetos pequenos; 
• Preparação de novos pontos de elétrica necessários; 
•Preparação das paredes para receber primeira 
demão de pintura; 
• Instalação de marcenaria, papel de parede, 
luminárias; 
• Segunda demão de pintura e arremates em geral; 
• Limpeza do ambiente; 
• Posicionamento dos móveis no ambiente; 
• Acabamentos: quadros, almofadas, cortinas e 
objetos. 
• Pronto! Casa Feliz :) 
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Com  base nas fotos e  referências enviadas, 
identificamos os itens a serem tratados:  
 
• Ambiente sem aconchego; 
• Necessidade de organização do espaço. 

Nome Cliente 
Ambiente 

Data 

DIAGNÓSTICO 

SOLUÇÕES 
 

• Prever troca da bicama por uma beliche; 
• Incluir duas prateleiras para livros nas laterais 

de cada cama (inferior e superior) ;  
• Instalar uma arandela em cada cabeceira 

h=40cm sobre cada colchão (inferior e 
superior) – ver foto ilustrativa; 

• Incluir colcha e almofadas novas e coloridas; 
• Centralizar o gaveteiro entre as duas cadeiras 

para que a área de estudo de cada criança fique 
delimitada (ver vista A); 

• Incluir nos vãos da estante, dois nichos 
laqueados na cor amarela, sendo 1 na parte 
superior do armário suspenso e outro na parte 
inferior do mesmo - conferir medidas dos vãos 
antes de comprar os nichos – (ver vista A); 

 
• Incluir prateleira suspensa que deverá ser instalada a 

20cm do armário superior (ver vista A); 
• Instalar papel de parede na parede da estante. 
• Emoldurar a caricatura existente com moldura preta 

de 2cm; 
• Instalar um suporte para violão entre a estante e o 

guarda roupa (ver vista A); 
• Instalar plafon para iluminação geral; 
• Instalar persiana rolô tela solar branca; 
• Distribuir quadros nas paredes proporcionando mais 

personalidade ao ambiente. 

 
• tecidos frescos caem 
bem melhor no nosso 
clima.   
• cores claras são ótima 
pedida para deixar o visual 
mais leve. 

DICAS 
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LAYOUT 
Nome Cliente 

Ambiente 
Data 

CORES 

01. Beliche | 02. prateleira livros | 03. colcha | 04. almofadas | 05. arandela | 06. armário suspenso existente  
| 07. nichos coloridos (2 unidades) | 08.  gaveteiro existente | 09. tampo mesa  existente | 10. prateleira 
suspensa | 11. persiana rolô | 12.cadeiras | 13. armário existente | 14. violão existente | 15. cor paredes | 
 16. papel de parede | 17. plafon 

COR PAREDE  

Coral Dulux 
Quartzo 
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VISTA A 
Nome Cliente 

Ambiente 
Data 

CORES 

COR PAREDE  

Coral Dulux 
Quartzo 
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01. Beliche 
Modelo: Teen cama beliche 78  
Fornecedor: Tok&Stock 
Dimensões: 91x156x198cm 
Preço: R$ 1.120,00 

REFERÊNCIAS 
Nome Cliente 

Ambiente 
Data 

02. Prateleira 
Modelo: Prateleira Pepe branco 
Fornecedor:  Oppa 
Dimensões: 16x80cm 
Preço:  R$ 125,30 

03. 2 Colchas Jeans 
Modelo: 2 Colchas Jeans 
Fornecedor:  Alfaias 
Dimensões:  - 
Preço:  R$ 329,00 
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04. Almofadas 

REFERÊNCIAS 
Nome Cliente 

Ambiente 
Data 

Modelo: Conjunto de 03 
Almofadas Lasi amarelas 
Fornecedor: Oppa 
Dimensões: 40x40  
Preço: R$ 55,93  

Modelo: 02 almofadas  
vento cru 
Fornecedor: Oppa 
Dimensões: 40x40  
Preço: R$ 62,93 (cada) 

Modelo: 01 almofadas tupi 
Fornecedor: Oppa 
Dimensões: 35x45 
Preço: R$ 69,93 (cada) 

Modelo: 01 almofadas ozeki  
Vermelha 
Fornecedor: Oppa 
Dimensões: 40x40 
Preço: R$ 62,93  (cada) 

05. 02 Arandelas 
Modelo: Orfeu 
Fornecedor: Oppa 
Dimensões: 3x20x17 
Preço: R$ 209,30 (cada) 

07. 02 Nichos Coloridos 
Modelo: nicho estante box modulo 
Fornecedor: Oppa 
Dimensões: 30x37 
Preço: R$ 160,30 (cada) 
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REFERÊNCIAS 
Nome Cliente 

Ambiente 
Data 

10. 02 Prateleira Suspensa 
Modelo: Vegas areia 
Fornecedor: Oppa 
Dimensões: 90x25 
Preço: R$ 160,30 (cada) 

11. Persiana Rolô 
Modelo: Sunscreen roll  
Fornecedor: Tok&Stok 
Dimensões: 140x160 
Preço: R$ 349,90 

12. 02 Cadeiras 
Modelo:  Pop 70 amarela  
Fornecedor: Tok&Stok 
Dimensões: 150x76,5x54 
Preço: R$ 110,00 (cada) 
 

16. Papel de parede 
Modelo:  Papel de parede Chevron  
Fornecedor: Stickeria 
Dimensões: 150x76,5x54 
Preço: R$ 180,00 m2 colocado 
 

17. Plafon 
Modelo: lys luminaria  
Fornecedor: Tok&Stok 
Dimensões: 29x29 
Preço: R$ 99,50 
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Aproveite nossas dicas e use sua 
imaginação! 
 
Nos próximos 15 dias estaremos à 
disposição para quaisquer 
esclarecimentos através de nosso 
email contato@boradecora.com.br 
 
Esperamos que você transforme seu 
projeto em realidade. Caso precise de 
mais um empurrãozinho, experimente 
nosso serviço BORA TRANSFORMA 
e deixe tudo com a gente. 
 
Nós agradecemos a sua escolha e 
esperamos ter contribuído para deixar 
sua casa mais feliz. 
 
Até a próxima!  
 
Equipe BoraDecora 
 

 • Os móveis sugeridos estão nas medidas 
ideais para o seu ambiente. Na hora de 
comprá-los preste atenção nas dimensões 
para não comprometer o resultado 
planejado. 

 
• Antes de comprar, verifique se o móvel cabe 

no elevador do seu edifício, se passa pela 
porta da sua casa, ou por qualquer outro 
caminho que seja necessário. Algumas 
empresas só entregam até determinado 
andar caso precise subir pela escada e não 
se responsabilizam  por içamento. 

IMPORTANTE! 
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