Você sabia que tem aplicativos que auxiliam na decoração de seu escritório?

Quando vamos fazer alguma mudança no visual do nosso escritório surgem várias duvidas
relacionada à decoração como: melhor posição dos móveis, luminárias, cores das paredes,
entre outras. Este desafio, graças à tecnologia, pode ser enfrentado de uma forma simples e
divertida.

Hoje em dias os aplicativos para celular tem nos auxiliado em diversas tarefas do dia a dia, e
quando o assunto é decoração, também pode nos ajudar bastante.

Disponibilizamos aqui alguns aplicativos que podem ajudar a planejar a decoração de seu
escritório ou residência com as melhores opções. Veja!

Color Smart(Behr) e Color Snap(Sherwin-Williams)

Basicamente ambos os aplicativos tem três funções úteis: identifica e classifica cores por meio
de fotografias do ambiente comparando com as paletas de cores da marca. Além disso, o
aplicativo recomenda quais as cores podem ser bem vistas em possíveis combinações de
acordo com a foto e auxilia no calculo da quantidade de tinta que será usada conforme
informações inseridas pelo usuário. - Disponível para iOS e Android

Simulador Suvinil

Com este aplicativo também é muito fácil simular como ficará o ambiente com determinada cor.
Basta tirar uma fotografia e usar a paleta de cores do app pra simular e escolher a cor
desejada. - Disponível em iOS e Android

Coral Visualizer

Este aplicativo tem um diferencial muito bacana, além das mesmas funcionalidades dos demais
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app's ele trabalha com realidade aumentada, permite que você mude a cor da parede em
tempo real apenas apontando a câmera do celular no momento em que estiver filmando, ou
seja, você escolhe a cor e pode andar pelo cômodo filmando e vendo em tempo real como
ficaria o ambiente com determinada cor. - Disponível em iOS e Android

Estes aplicativos podem auxiliar muito no momento da decisão sobre as cores que você vai
escolher para o ambiente e também como ficara a combinação dos móveis de escritório com
essas cores. Assim fica mais fácil decidir qual a melhor opção de acordo com seus móveis,
cadeiras, mesas, gaveteiros, entre outros móveis do escritório.

Veja mais dicas sobre móveis em nosso site, trabalhamos com as melhores marcas de móveis.
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