
Cama suspensa: conheça 3 motivos para ter uma 
 

Os conceitos de design de interiores vem crescendo a cada ano no Brasil, e muito deve-se 
ao fato de as pessoas buscarem imóveis menores para morar por conta do custo-benefício. 
Com menos metros quadrados, é necessário planejar e criar ambientes confortáveis mesmo 
em ambientes pequenos. 
Essa redução de tamanho atinge todos os cômodos: salas, cozinhas e até banheiros. 
O quarto, por exemplo, é o cômodo destinado ao descanso dos moradores, e por isso deve 
ser aconchegante. 
Para isso, a cama suspensa pode ser uma ótima saída. 
Hoje vamos falar sobre a cama suspensa e os 3 motivos pelos quais você deve considerar 
em ter uma, acompanhe! 
 
Ter uma cama suspensa muda o ambiente do seu quarto 
 

1. Potencial de organização 
A principal vantagem de ter uma cama suspensa é o espaço que ela oferece por estar 
acima do nível comum. 
Esse espaço é que pode oferecer diversas vantagens para quem planeja o seu quarto. 
A primeira delas é o potencial de organização. 
Isso porque, ter mais espaço significa conseguir organizar melhor as coisas. 
Principalmente em apartamentos, a cama suspensa deixa um bom nicho a disposição para 
organização de roupas, sapatos e até mesmo brinquedos. 
Se a sua casa precisa de mais espaço para organizar alguns itens, considere ter uma cama 
suspensa. 
 

2. Ambiente divertido e aconchegante 
Outra vantagem de ter uma cama suspensa é que gera um ambiente divertido e 
aconchegante. 
Diferente da primeira vantagem que dá possibilidade de organizar diversos artigos de casa, 
esse tópico fala sobre se sentir bem no quarto. 
Esticar um tapete felpudo ou até mesmo organizar pequenos puffs no espaço que a cama 
suspensa oferece podem ser ótimas opções de decoração para tornar o quarto mais 
aconchegante. 
Quando a cama suspensa é para o quarto das crianças, é possível deixar o ambiente mais 
descontraído e divertido, com baú de brinquedos, por exemplo. 
 

3. Incorporação de decoração 
A terceira vantagem de ter uma cama personalizada condiz muitas vezes com os quartos de 
solteiro. 
Isso porque, não há necessidade de criar um ambiente aconchegante e nem incluir um 
playground no quarto, mas apenas decorar. 
Uma ótima maneira de ocupar o espaço que a cama suspensa oferece é fazendo uma 
decoração com móveis pequenos como escrivaninhas e até mesmo penteadeiras. 
Em geral, o quarto de uma pessoa solteira precisa ser funcional, e é por isso que ter uma 
cama suspensa também pode fazer toda a diferença. 



 
Essas foram as 3 dicas de por que você deve considerar ter uma cama suspensa em seu 
quarto. 
Você ficou com dúvidas? Não tem problema! 
A Infinity Art Metal é uma serralheria especializada em móveis planejados, entre em contato 
com nossa equipe!  
 
 
 


