Sobreviva sem armário: veja opções baratas para deixar
as roupas em ordem
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Não é fácil manter a ordem de roupas, sapatos, acessórios e itens
pessoais dentro de um armário. Imagine então quando não há um
guardaroupa em casa. A tarefa é difícil e requer disciplina, mas dá para
se virar: a primeira dica é reservar um espaço exclusivo para seus
pertences.
Para que as coisas durem mais, o segredo está em evitar umidade,
poeira e qualquer outro tipo de ação externa. Veja alguns cuidados na
hora de fazer suas escolhas.
Use sempre o aspirador de pó: ele é inimigo de roupas,
sapatos e acessórios;
Siga a máxima "usou, guardou" e, pelo menos uma vez por
mês, dê uma geral na organização;
Limpe os sapatos antes de guardar e hidrate as peças de
couro com produtos adequados.
Fonte: Fernanda Piva, personal organizer da Bella Ordine.

Qual dessas ideias combina com você?
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Arara com canos
Com tubos para encanamento, cotovelos, uma tábua, mãos
francesas e gaveteiros simples é possível criar no canto para
guardar as roupas, como neste exemplo. DICA: ao escolher uma
arara, opte por um modelo bem forte e resistente. Isso é
fundamental, pois só assim a estrutura irá aguentar o peso das
roupas.
Imagem: Love Chic Living | Home and Interiors/ Pinterest/ Reprodução
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Da feira para a sapateira
Reciclados com tinta colorida, os caixotes de feira ficam lindos e são
muito úteis na hora de improvisar uma estante ou nichos. Aqui,
peças de diversos tamanhos foram fixadas à parede e acomodam
muito bem os sapatos (e até um vasinho!). DICA: uma maneira
prática de guardar os sapatos é colocálos em pé um do lado do
outro, em caixas de madeira (como as de feira). Se optar por araras,
deixe os sapatos que você mais usa na parte inferior. Os demais,
guarde em caixas plásticas transparentes ou de papelão
etiquetadas.
Imagem: Gente Miúda/ Pinterest/ Reprodução
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Sapateira
Ouvirde PVC
Tubos de PVC colados com adesivo para canos (que você encontra
fácil em lojas de materiais para construção) formam uma eficiente
sapateira ou uma prateleira para peças pequenas, como meias e
pijamas. Dá pra cobrir toda uma parede com esses cilindros. DICA:
não quer deixar as roupas íntimas à mostra? Invista em um
gaveteiro móvel (com rodízios) para guardálas.
Imagem: Addicted 2 DIY/ Pinterest/ Reprodução
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Esta versão compacta de arara foi produzida com um varão de
cortinas. Para4 dar um charme, coloque um espelho no chão e os
sapatos alinhados logo abaixo das peças penduradas: está pronto o
seu mini closet. DICA: padronize os cabides e dê preferência aos
mais finos, assim você ganha espaço na arara ou no cabideiro.

Ouvir

Imagem: Who What Wear/ Pinterest/ Reprodução

Caixagaveta
Uma opção econômica e que ajuda a preservar os objetos são
caixas de presentes. Para deixálas mais charmosas, forre com
91
papel e identifique o conteúdo com etiquetas. Neste exemplo, elas
fazem as vezes de gavetas e foram colocadas em uma estrutura de
cômoda. DICA: guarde malhas, suéteres e roupas de praia dobrados
11

em caixas fechadas para mantêlos protegidos da poeira. Se elas
forem transparentes, melhor, você pode ver o que está dentro.
Imagem: Entre Reis e Rainhas/ Pinterest/ Reprodução
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Escada multiúso
Veja que ideia criativa e colorida para substituir o armário: a escada
de madeira foi pintada em uma cor vibrante e instalada na parede
com mãosfrancesas. Além de funcionar como arara, a peça pode

ser usada como prateleira. DICA: utilize cabides para organizar
bijuterias, lenços gravatas e cintos. Depois, basta apoiálos nos
cantos das araras.
Imagem:
91 1001pallets/ Pinterest/ Reprodução
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Araracaixote
Eis que uma arara para camisas ou calças pode ser criada com
pallets de madeira e um resistente... cabo de vassoura! Para dar um
acabamento mais refinado, basta lixar e pintar. DICA: as peças que
você não usa com tanta frequência, como ternos e casacos, devem
ser protegidas com capas. Prefira as que tenham, pelo menos, 50%
de tecido de fibra natural. As 100% plásticas podem facilitar o
surgimento de mofo.
Imagem: WooDesigners/ Pinterest/ Reprodução
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Estante de escadas
Neste exemplo, duas escadas conectadas por um tubo de PVC e
duas tábuas de madeira se transformam em uma estante compacta.
Dá para pendurar os cabides e apoiar objetos, caixas e sapatos nas
prateleiras. DICA: falou lugar para guardar bolsas? Instale alguns
nichos ou prateleiras avulsas. Para preservar as suas preferidas,
preenchaas com plástico bolha e cubra com sacos protetores. Uma
alternativa é pendurálas em um cabideiro de chão.
Imagem: apairandasparediy.com/ Pinterest/ Reprodução

