Como são usados os tapetes?
QUARTOS: é interessante um tapete de cada lado da cama e se houver espaço um tapete nos pés.As
estampas não precisam ser necessariamente iguais, mas a padronagem deve ser a mesma.Os tapetes não
devem ficar espremidos, sempre com uma folga de n mínima 5 cm para cada lado.Os tapetes das laterais
devem ficar com toda sua superfície a mostra, enquanto tapete dos pés pode ficar de 15 a 20 cm embaixo
da cama ou do pufe.
Está muito em evidencia também, os tapetes grandes embaixo da cama, cobrindo quase toda superfície
do quarto. É uma maneira muito elegante e moderna de deixar seu quarto confortável e fashion.
CORREDORES: só se usa passadeira ou tapete no corredor se ele tiver no mínimo 80 u 90 cm de
largura, pois a colocação de uma passadeira em um corredor muito estreito vai reforçar ainda mais a
sensação de opressão que um espaço deste oferece. É importante
SALAS: Podem ser usados como centro, apenas para dar ao ambiente um aspecto mais aconchegante, ou
podem ser usados como uniformizadores, cobrindo toda área do living .Neste caso é importante que o
tapete fique no mínimo de 15 a 30 cm embaixo dos sofás. Se existirem cadeiras ou pufes devem ficar
totalmente dentro ou fora da área do tapete.O tapete não deve ficar sob estantes ou aparadores.
HALL DE ENTRADA
Devem usados de maneira a cobrir boa parte do ambiente. Em hall de entrada e sala de estar, os tapetes
podem ser utilizados como quadros em forma de tapeçaria, quando geralmente não levam moldura.
SALA DE JANTAR: Deve acompanhar o tamanho da mesa ultrapassando o limite do tampo em no
mínimo 70cm, para que as cadeiras não engalhem no tapete quando movimentadas. Podem ser usadas
passadeiras no lugar dos tapetes também. Mesas redondas podem ser usadas com tapetes quadrados e
redondos. Mesas quadradas com tapetes retangulares ou quadrados.
AMBIENTES CONJUGADOS: Ambientes conjugados não precisam de tapetes iguais necessariamente,
porem devem seguir o mesmo padrão e não devem ficar muito próximos uns dos outros.

