
Mantenha a casa quentinha no inverno
Uso de aquecedores, lareiras, compra de novo tapete e cobertas mais quentinhas são dicas que nunca saem de moda
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Tapetes, cortinas e lareira contribuem para um ambiente aquecido
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Com a chegada do inverno, 
é preciso pensar em como dei-
xar os ambientes de sua casa 
mais aquecidos e aconchegan-
tes. Se o investimento é em 
lareira, eis algumas opções. 
A lareira que utiliza lenha 
como combustível é a mais 
conhecida e muito utilizada. 
Para sua instalação é neces-
sário contar com uma base 
revestida com no mínimo 30 
cm de altura e revestir a base e 
a parede com tijolo refratário. 
A lareira biofluido de etanol é 
considerada ecológica por uti-
lizar álcool de origem vegetal 
como combustível, o biofluido 
de etanol. Sua base pode ser 
fabricada em granito, madei-
ra, porcelanato, entre outros, 
e sua estrutura interna conta 
com um recipiente de aço ino-
xidável. A lareira a gás natural 
é ligada a um ponto de eletri-
cidade e acionada por ignição 
elétrica através de controle 
remoto. Sobre ela descansam 
pedras vulcânicas que são 
aquecidas com a chama e 

ajudam a difundir o calor. A 
lareira elétrica funciona como 
um aquecedor elétrico que 
libera o ar quente através de 
abertura. Não possui fogo de 
verdade, e sim uma imagem 
tridimensional de lenha e fogo 
em movimento que aparecem 
em uma tela com sistema de 
aquecimento acoplado.

Se a preferência for por 
aquecedor elétrico e a óleo, 
saiba que esse sistema con-
siste em radiadores instalados 
nas paredes, ou portáteis, 
ligados a eletricidade e que 
convertem a energia elétrica 
em calor graças às resistências 
presentes em seu interior ou 
através do aquecimento do 
óleo térmico. Também não 
pode ser esquecido o clima-
tizador de ar. O bom e velho 
ar-condicionado além de re-
frigerar o ar também possui 
função de aquecimento. Pode 
ser utilizado no verão e no 
inverno. Para quem já planeja 
a moradia com mais conforto, 
sistema de aquecimento a gás 

em torneiras e chuveiros faz a 
diferença.

Há outras formas de deixar 
a casa quentinha. Trabalhar 
com itens que tragam acon-
chego e aqueçam o ambiente, 
como mantas, almofadas e 
tapetes é alternativa. Incre-
mente o enxoval do quarto: o 
friozinho pede mais camadas 
na roupa de cama. Que tal 
escolher tecidos flanelados, 
como um cobertor de microfi-
bra ou lã? Não esqueça dos ta-
petes para espantar as baixas 
temperaturas e a umidade.

Um bom banho é capaz de recarregar nossas 
energias. Mas para isso é preciso escolher um 
chuveiro de qualidade.
Pense em conforto e bem-estar - Um dos requisi-
tos básicos para evitar uma má escolha é pensar 
no conforto e bem-estar que o aparelho propor-
ciona. De acordo com especialistas, as duchas 
maiores estão entre os aparelhos responsáveis 
por banhos mais revigorantes.
Defina o tipo de chuveiro - Existem chuveiros 

solares, elétricos e a gás. É importante que você 
saiba os pontos positivos de cada. Os chuveiros 
a gás oferecem mais conforto. Os solares ofe-
recem economia e sustentabilidade, enquanto 
os elétricos apresentam praticidade e bom 
custo-benefício na instalação. 
Marca - Outro ponto que você deve observar é a 
credibilidade da marca. Procure optar por apare-
lhos de marcas confiáveis e reconhecidas. Preste 
atenção à garantia oferecida pelo fabricante.


