Como criar o seu roupeiro
www.leroymerlin.pt

Passos a seguir
Na Leroy Merlin estamos ao seu dispor para ajudá-lo a escolher o roupeiro que melhor se adequa às
suas necessidades. Propomos-lhe seguir estes 5 passos.

1

Meça o espaço disponível

Meça em vários pontos a altura, largura e
profundidade do espaço.
Deixe espaço de passagem em frente ao
roupeiro: nem todas as portas ocupam o
mesmo espaço quando estão abertas.

b

Anote a localização e medidas das colunas,
vigas, molduras e rodapés.
Marque os pontos de iluminação, interruptores
e tomadas.

c

a

Não se esqueça de preparar a instalação
elétrica se quiser incluir luzes no seu roupeiro.

2

Escolha a configuração e o interior

Escolha a configuração ideal em função do espaço disponível: em linha, em “U”, em canto.

Em U

Em linha

Em Canto

Planifique o interior. Para que seja mais fácil optimizar o espaço, fornecemos-lhe as medidas aproximadas das roupas e dos complementos
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Camisolas, camisas, pólos
e saias curtas
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Gravatas, chapéus, roupa interior,
cabides e malas
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Passos a seguir (continuação)
3

Selecione o tipo de porta

Correr: deslizam sobre as guias do chão e do teto, sem ocupar espaço na divisão. Podem ser lisas ou
combinadas, laminadas, lacadas, em vidro ou em madeira.
Bater: abrem-se através de dobradiças. Têm um ângulo de abertura de 90º.
Podem ser lisas, laminadas, lacadas ou em vidro.
Fole: permitem uma acessibilidade total ao roupeiro e são ideais para pequenos espaços.

Correr
menos de
10cm

Vantagens:
- São ideais para quartos com pouco
espaço de passagem diante do
roupeiro.
- Adaptam-se a grandes comprimentos
e alturas.
- Facilitam a arrumação de grandes
volumes.
Condicionantes:
- Menor acessibilidade ao interior do
roupeiro (ao abrir uma porta a outra
fecha-se).

4

Bater

Fole
mais de
40cm

Vantagens:
- Facilitam a acessibilidade ao
interior do roupeiro.
- São ideais para uma disposição
em “L” ou um Closet em “U”.
- Fácil instalação.
Inconvenientes:
- Necessitam de mais de 40 cm de
passagem diante do roupeiro.

de 10 a
40cm

Vantagens:
- Permitem o acesso total ao
interior do roupeiro.
Condicionantes:
- Necessitam de mais de 40 cm de
passagem diante do roupeiro.

Complete com acessórios

Cestos, sapateiras, porta-gravatas, porta-calças... Organizar o roupeiro é uma tarefa simples se
dispõe destes práticos e cómodos acessórios.

5

Elaboramos o seu projeto

Dispomos de vendedores especializados que o ajudarão a planificar e orçamentar gratuitamente o
seu roupeiro.

