
Sabemos que os projetos podem tornar-se complexos, com escolhas 
intermináveis e muitas decisões a tomar. Para que a criação do seu novo 
espaço seja um processo tão simples e tranquilo quanto possível, temos ao 
seu dispor os nossos especialistas em Design de Interiores, online e na loja 
(necessita de pré-marcação), e pode também contar com o apoio pós-venda da 
nossa equipa de Apoio ao Cliente.
Caso sinta que precisa de mais ajuda nalgum dos passos descritos neste 
folheto, também oferecemos um pacote completo de serviços.

Na IKEA, vai encontrar todos os produtos de que precisa para criar o espaço dos 
seus sonhos. Seja qual for o tamanho, o estilo ou a cor, oferecemos uma ampla 
variedade de artigos de excelente design, que combinam entre si e que vão de 
encontro às suas necessidades. Escolha consoante a sua personalidade. Além disso, 
os nossos artigos são concebidos para que sejam simples de montar.

A PLANIFICAR O SEU NOVO 
ESPAÇO DE SONHO COM A IKEA

Medição

Meça com precisão
A medição do espaço não é difícil, mas é importante 
ter as medidas certas, uma vez que são a base da 
planificação.

Leve o tempo necessário a tirar as medidas exatas.
Tire as medidas em milímetros para garantir que 
são precisas. Garanta que são fáceis de interpretar e 
entender. Mostramos aqui como pode fazê-lo.

 Meça a divisão

VAMOS            
COMEÇAR

Serviço de Design de Interiores 

01 Comece por medir a distância do chão 
ao teto, a distância entre paredes e entre 
cantos e portas. 

02 Meça as janelas e a distância entre as 
mesmas e o chão, o teto e os cantos. Meça o 
espaço aberto disponível, sem o interior da 
porta, etc. Faça o mesmo com a(s) porta(s).

03 Meça tudo o que sobressaia no espaço, 
como radiadores, tubos e canos. Meça 
também os móveis que possa aí ter e que 
pretenda manter.
Meça e anote a localização das tomadas e 
dos interruptores. Assinale a localização 
onde gostaria de colocar novos 
interruptores e tomadas.
Anote a localização da TV e de outros 
equipamentos eletrónicos. Caso esteja a 
pensar mudá-los de localização no espaço, 
anote a nova localização.

Se já possui plantas ou desenhos técnicos no formato .dwg (Autocad), 
é preferível e provavelmente não precisa medir.



       

Tire fotografias
Prepare o espaço  
Um espaço demasiado cheio dá a impressão de ser mais 
pequeno. Para evitar que isso aconteça, remova o que 
não é necessário para a fotografia, deixando um pouco 
de “vida” que descreva o espaço e o que gostaria de 
manter.

Pense na iluminação  
De preferência, tire as fotografias de manhã ou ao final 
do dia. Nessas alturas, a luz é mais suave e as cores são 
mais próximas da realidade. Para maior luminosidade, 
abra os cortinados e acenda as luzes.  

Tire as fotografias
Tenha em conta os ângulos e o alinhamento: as suas 
fotografias servem de modelo às nossas projeções em 
3D. 
Se tiver a possibilidade de gravar um pequeno vídeo 
descrevendo o espaço, também será muito útil.

01  Recue o mais que conseguir para obter o maior 
ângulo de visão possível. Registe ângulos diferentes 
para garantir que é fácil ter a noção da totalidade do 
espaço.

02 Tire a fotografia em formato Paisagem, já que a 
apresentação do espaço é beneficiada.

03 Tire as fotografias a partir do canto, para obter a 
vista total do espaço. Certifique-se também de que 
tira uma fotografia de cada parede, do chão (para que 
se veja o material) e de pormenores dos móveis que 
gostaria de manter.

04 Mantenha-se direito, tendo como guia as linhas 
verticais do espaço. Tente enquadrar. 

Encontre o seu estilo
Viva o sonho
É este o momento em que os seus sonhos e ideias começam a ganhar forma. 
Seja qual for o espaço que pretenda melhorar, estamos aqui para ajudar. 
Combine as suas necessidades com a sua visão do espaço ideal e certamente 
encontrará a solução perfeita, em conjunto com a IKEA.

Considere se prefere um estilo mais clássi-
co, com muitos elementos decorativos...

...Ou se prefere uma abordagem mais 
moderna, com um design simples de linhas 
mais direitas e arrumação oculta.

Cores frescas, tons pas-
tel e madeiras claras.

Contemporâneo com 
tons pastel e detalhes 
nobres

Materiais nobres e 
cores sóbrias.

Monocromático, detalhes 
escuros contrastantes

Contrastes, personali-
dade e temas gráficos

Conjugação de tons 
sóbrios, cromados, 
base clara

Cor clara, materiais 
naturais

Mistura alegre de cores 
numa base clara



Vamos começar a 
planificar o seu novo 
espaço de sonho

Se tiver dúvidas ou se um passo parecer complicado, 
não hesite em contactar-nos.

design.interiores@ikea.com


