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Tamanhos e proporções são 
dúvidas que surgem na altura 
de comprar o tapete a usar em 
cada espaço e, embora cada 
caso seja um caso, há dicas 

que são transversais a todos.

1 Os tapetes servem para demarcar zo-
nas e, no que lhes diz respeito, mais é 

mais. Isto é, quanto maior for o tapete, 
maior amplitude o espaço ganha.

2 Na maioria dos casos, as medidas 
são standard, mas também podem 

ser feitos por medida para espaços que 
fujam das medidas tradicionais. Regra 
geral, em termos de medidas, devem 
passar, no mínimo, uns 20/30 cm fora da 
zona de estar e cerca de 50/60 cm nas 
zonas de jantar e de dormir. 

3 Os mais usuais são os tapetes retan-
gulares e quadrados, mas, em casos 

específicos, como mesas de jantar re-
dondas, só os tapetes redondos fazem 
sentido.

4 Lisos ou com padrão? Se o espaço 
tiver muitas peças decorativas ou 

materiais diferentes opte por um liso. Se 
a base for mais sóbria, então, um tapete 
com padrão pode proporcionar a vida e o 
aconchego visual que o espaço precisa.

5 Usar ou não usar tapete na zona de 
refeições? Se houver espaço para 

isso, opte por usar sempre. Protege o 
pavimento do movimento das cadeiras, 
que o vão riscando, e dão mais confor-
to a quem está sentado à mesa. Não há 
nada mais incómodo do que assentar os 
pés numa superfície dura, principalmen-
te quando se pode ter um tapete para 
solucionar o problema. 

6 As alergias, tal como a limpeza, já não 
são problema no que diz respeito aos 

tapetes. A grande maioria dos tapetes já 
são antialérgicos e existem várias em-
presas que os recolhem em sua casa e 
devolvem assim que estiverem lavados, 
exatamente pelo mesmo preço que co-
bram as lavandarias. l

Os tapetes estão para a casa como uma camisola de caxemira  
está para o corpo: aquecem o espaço e dão aquele conforto  

que tanto procuramos nesta época do ano 
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TAPeTe
Como escolher o

para cada divisão

Nas ilustrações em cima, podemos ver a forma correta de colocar os tapetes  no quarto, na sala de estar  
e, na sala de jantar e em baixo, o que não deve fazer de modo a tirar o melhor partido dos espaços


