
Quando é hora de reformar o estofado?
Um dos móveis mais utilizados em casa merece ganhar novo revestimento? Algum reparo? Antes de trocá-lo, confira as dicas
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 A sala é um lugar versátil, que 
pode ser usada para receber os 
amigos, reunir a família em frente 
à TV ou brincar com as crianças, e 
é por isso que precisa ser bonita e 
aconchegante. Parte disso se deve à 
decoração e ao sofá, principal peça 
deste ambiente. Bons sofás em geral 
são mais caros e costumam ser tro-
cados por novos depois de muitos 
anos. Não são objetos dos quais se 

desfaz com facilidade.
Ao mesmo tempo, eles estão entre 

os móveis mais utilizados da casa. 
Ali não apenas as pessoas se aco-
modam nos momentos de descanso 
e de socialização; também serve, às 
vezes, para realizar refeições e até 
mesmo dormir.

Logo, ele poderá pedir uma refor-
ma de tempos em tempos. Então, sua 
estrutura e seu visual poderão ser 

| Na hora de optar por uma cor ou estampa para o seu estofado, lembre-se de 
que o sofá costuma ser um dos móveis mais expressivos do ambiente, e tem 
tamanho considerável. Qualquer detalhe visual estará em maior evidência. 
Se a sua decoração é mais ousada, poderá colocar estampas e cores fortes 
no seu sofá. Se é mais suave, escolha cores neutras e deixe as estampas para 
as almofadas avulsas ou até mesmo para uma poltrona ou cadeira, que são 
menores.
| Para preservar ainda mais o seu sofá – e dependendo do seu material – é 
possível comprar versões impermeáveis do tecido ou mesmo impermeabilizá
-lo depois da forração. Há empresas que oferecem este serviço.

substancialmente renovados e adap-
tados a uma possível redecoração 
do ambiente. Mas e quando o tecido 
do sofá está todo desgastado, quase 
rasgando, com o assento totalmente 
afundado? Será hora de comprar um 
sofá novo? Pode até ser, mas se a es-
trutura for boa, vale a pena apostar 
em uma reforma.

Em alguns casos, é preferível 
fazer uma recuperação no móvel a 
comprar outro. E o melhor de tudo 
é que você ainda pode economizar. 
Se você tem um sofá antigo com base 
de madeira em casa, nem pense em 
se desfazer dele.

O sucesso da reforma do seu 

sofá depende tanto dos materiais 
escolhidos para a missão quanto da 
competência da mão de obra empre-
gada na reforma. Pesquise, busque 
referências, converse com pessoas 
que já utilizaram os serviços do pro-
fissional em que você tem interesse 
e peça para ver o resultado.

Na reforma do sofá, não somente 
o tecido, mas todas as partes podem 
ser substituídas. É possível trocar 
molas e espumas para deixar o es-
tofado como novo, mudar o formato 
arredondado do braço e deixá-lo 
com formas mais retas e atuais, 
aumentar ou diminuir o tamanho 
da peça.


