
Corrimão de inox 
Corrimão, corrimões, corrimãos, corrimao, corrimoes, corrimaos, corrimão em inox, corrimão de inox, corrimão aço inox, corrimão em aço inoxidável, corrimão aço, 

Muitas pesquisas nos principais motores de busca começam por “corrimão” quando o internauta ou potencial cliente procura mesmo é por “corrimão inox”. 

É de aceitação generalizada, que o aço inox, liso, polido ou escovado, é um dos materiais mais escolhidos na hora da instalação dos corrimãos em escadas 

externas, internas e acessos com degraus. Em muitos casos, estas estruturas são acompanhadas da proteção do guarda-corpo, seja ele em vidro, ou usando a 

própria estrutura metálica do corrimão.  

 

O corrimão em aço inox apresenta múltiplas vantagens: 

 

Conheça algumas das principais vantagens ao optar pela instalação de um corrimão inox na sua escada, alpendre ou varanda: 

1. Instalação simplificada: o material deste tipo de corrimão já vem pronto e requer menos trabalho para ser instalado, evitando também uma intervenção maior 
nas paredes e nos pisos, já que sua fixação é feita com parafusos. 
 

2. Acabamento moderno: o aço inox do corrimão pode ser fosco, brilhante ou escovado, em termos de acabamento — trata-se de uma peça versátil, que confere 
modernidade à escada ou varanda, combinando com diferentes materiais como a madeira, cimento, mármore, granito e outros. 
 

3. Durabilidade: o inox é um material não oxidável, portanto, não há o risco de oxidação e corrosão, quando o corrimão é instalado em áreas externas, sujeitas as 
intempéries do clima ou em piscinas. 
 

4. Limpeza: outra vantagem da escolha do corrimão de inox é que a sua limpeza e manutenção são simplificadas, bastando apenas passar um pano humidificado 
com detergente neutro, para remover todas as marcas das mãos e os germes acumulados. 
 

5. Custo: o corrimão de inox possuí um custo-benefício excelente quando comparado com outros materiais com um preço mais elevado de aquisição. 
 
 

60 opções de escadas e ambientes que usam o corrimão em aço inox 

Para facilitar a sua escolha, separamos 60 belas referências de diferentes modelos de corrimãos em aço inox, em ambientes decorados: 

Imagem 1 – É essencial um corrimão de segurança na entrada de qualquer edificação com desnível. 

 

O corrimão permite uma segurança e praticidade maior para quem utiliza a escada. Confira as normas específicas sobre as dimensões para que não haja erro na execução da 

obra. Lembre-se que o corrimão deve estar entre 80 a 92 cm do chão e o guarda-corpo 1,05 m também do chão. 
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Imagem 2 – Nos lofts, o corrimão é quase um item obrigatório! 

 

Os lofts pedem uma decoração industrial, já que o seu conceito é baseado nos grandes pavilhões que permitem a ausência de paredes. Mesmo com o estilo moderno 

predominante no ambiente, o projeto acima não abandonou o uso de um corrimão metálico, mantendo a essência de um loft. 

 

Imagem 3 – O modelo de inox é adequado também para piscinas. 

 

Afinal eles são resistentes à chuva e aos materiais químicos utilizados na conservação da piscina. 

 

Imagem 4 – O corrimão em aço inox escovado é ideal para quem procura um acabamento discreto, porém sofisticado! 
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Este tipo de acabamento é ideal para quem quer combinar mais facilmente com outros tipos de materiais, como a madeira ou vidro. 

 

Imagem 5 – Escada com uma mistura de materiais nobres. 
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Para quem procura elegância na escada, deve priorizar os materiais de alta qualidade. No projeto acima não foi diferente, a combinação clássica do mármore, vidro e inox levam 

nobreza e distinção a este cantinho da casa. 

 

Imagem 6 – O inox é um material resistente por isso pode ser utilizado em áreas externas. 
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Imagem 7 – Na fachada o inox evidencia a elegância e sofisticação. 

 

 

Imagem 8 – O ideal é sempre pensar na composição de um guarda-corpo com corrimão. 
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Esta também é uma combinação clássica, que deixa qualquer ambiente moderno. O uso de um guarda-corpo e corrimão com o mesmo material, destaca ainda mais o inox no 

ambiente. 

 

Imagem 9 – Inove no projeto da sua escada! 
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O corrimão em inox veio para contrastar com a parede de madeira.  

Observe que ele é instalado apenas de um lado. O outro lado é protegido por uma parede de vidro. 

 

Imagem 10 – Corrimão simples em inox com diâmetro de 5cm. 

 

Para dar mais charme ao seu corrimão, instale a fita de led a percorrer toda a estrutura. Dessa forma cria um efeito diferente e realça ainda mais o ambiente. 
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Imagem 11 – Combinação interessante com o aço inox escovado, vidro e pedra branca. 

 

 

Imagem 12 – Dependendo da combinação, o inox consegue levar contemporaneidade ao ambiente. 
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O projeto desta escada ressalta a modernidade — a combinação do espelho d’água com o lustre de cristal realçou ainda mais a escada de vidro com acabamento em inox. Um 

projeto leve, que não tira o brilho que a escada merece! 

 

Imagem 13 – Uma opção é embutir o corrimão dentro do parapeito. 

 

 

Imagem 14 – Observe que o corrimão começa a percorrer alguns lances após os primeiros degraus. 
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Estes primeiros lances deram liberdade e leveza ao projeto. Desta forma é possível integrar a escada com a sala de estar, utilizando os degraus sem nenhum bloqueio visual. 

 

Imagem 15 – Modelo de corrimão de inox encaixado no guarda-corpo de vidro. 
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O projeto acima criou um diálogo entre os materiais. O aspeto mais frio do aço inox é amenizado e harmonizado com o revestimento em madeira presente no piso, oferecendo um 

clima aconchegante e sofisticado. 

 

Imagem 16 – Os corrimãos em inox oferecem toda a segurança e estilo à casa! 

 

 

Imagem 17 – Escada com corrimão em inox escovado. 
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Imagem 18 – O item de segurança pode ser instalado em apenas um dos lados, deixando a escada como o grande destaque. 

 

A escada é um item monumental dentro de uma residência, por isso ela deve destacar-se na decoração. Evite esconder a escada no ambiente utilizando os painéis de vidro que 

cumprem uma ótima função de separação e segurança. 

 

Imagem 19 – Escada externa com corrimão de inox. 
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Imagem 20 – Detalhe de como é feita a fixação do inox com o vidro. 

 

Existem diversas maneiras para fixar o vidro como guarda-corpo. Um exemplo simples é através de uma ferragem especial que proporciona estética e maior transparência. Ainda 

mais em áreas externas, onde é possível suportar os esforços ligados ao peso do vidro e as cargas climáticas. 

 

Imagem 21 – Corrimão em inox polido e guarda-corpo com vidro verde. 
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Imagem 22 – O acabamento polido realça mais no ambiente. 

 

Imagem 23 – A composição de inox e vidro criam um projeto “clean” e contemporâneo. 
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Fazer o corrimão todo em inox com o guarda-corpo em vidro garante a proteção dos moradores e dispensa uma proteção cheia de detalhes e que poderia pesar na decoração. 

 

Imagem 24 – O corrimão pode ganhar uma estrutura contínua. 

 

 

Imagem 25 – O corrimão de inox pode ser separado por lances. 
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Imagem 26 – Deixe o minimalismo ressaltar em todos os detalhes. 

 

 

Imagem 27 – O aço escovado é ideal para os ambientes “clean”. 
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Imagem 28 – Corrimão para varandas. 

 

Devido à sua resistência à corrosão, podemos aplicar o inox também em áreas externas como fachadas, jardins e varandas. 

 

Imagem 29 – Corrimão de inox para mezanino. 
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Imagem 30 – Para um projeto “clean”, o corrimão de inox é a melhor opção. 

 

 

Imagem 31 – Escada de madeira com corrimão em inox. 
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Imagem 32 – Rampa com corrimão em inox. 

 

 

Imagem 33 – Escadas em aço inox transmitem leveza, sofisticação e modernidade ao ambiente. 

 

 

Imagem 34 – O corrimão deu todo o destaque a esta decoração! 
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Muitos acreditam que as escadas ficam mais elegantes sem muitos detalhes e por isso optam por abrir mão do corrimão. Lembre-se que o corrimão garante segurança, além de 

dar mais beleza e estilo ao ambiente. 

 

Imagem 35 – Neste projeto, o inox conseguiu equilibrar a variedade de materiais presentes nesta sala. 

 

 

Imagem 36 – O inox é um material muito versátil que pode ser adequado a diversos estilos de decoração. 
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Se a intenção é incluir o aço inox de maneira discreta, utilize o acabamento escovado que pode complementar com outros itens do ambiente. O projeto acima tem detalhes em aço 

inox na bancada, nos eletrodomésticos e no corrimão. Sendo que o seu tom metalizado combina com a paleta de cinza do revestimento da parede. 

 

Imagem 37 – Corrimão de inox utilizado no início da escada. 

 

 

Imagem 38 – O corrimão instalado com o guarda-corpos deixa o visual mais discreto. 

 

 

Imagem 39 – Outro efeito ótimo é o de deixar o corrimão contornar o guarda corpo de vidro. 
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Imagem 40 – Lembre-se que este modelo de guarda-corpo com corrimão requer certos cuidados para quem possui crianças em casa. 

 

Para quem procura uma segurança maior para os filhos, procure por um guarda corpo com linhas verticais. Caso ao contrário, o cuidado deve ser redobrado, a distância das linhas 

deve ter no máximo 11cm para que as crianças não passem nestes espaços. Ter um corrimão também é obrigatório. 

 

Imagem 41 – Você pode substituir o perfil do corrimão por um que segue a linha ortogonal. 

 

 

Imagem 42 – Este corrimão tem um design curvo que combina perfeitamente com o da escada. 
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O estudo de uma escada com curvas deve ter uma atenção redobrada! É necessário que o projeto do corrimão acompanhe a escada para ficar com uma angulação correta. 

 

Imagem 43 – Para quem não quer errar na decoração, opte pelo corrimão de inox. 

 

 

Imagem 44 – Escada de vidro com corrimão de inox. 

 

O guarda-corpo projetado em vidro é neutro na decoração. Nestes casos, escolha pelo vidro laminado que é mais seguro, mesmo que o seu custo seja mais elevado. 

 

Imagem 45 – Destaque o corrimão no seu projeto. 
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Imagem 46 – Neste projeto o corrimão dá muito mais segurança à escada. 

 

O projeto acima criou um diálogo interessante entre os revestimentos presentes no ambiente. O aspeto mais frio do cimento queimado, presente na parede e no piso e o aço inox 

do corrimão, é equilibrado com o revestimento de madeira presente no restante do ambiente. 

 

Imagem 47 – Neste projeto a escada ganhou acabamentos metálicos que se destacam no visual. 
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Imagem 48 – Para um estilo industrial, faça o uso do metal na decoração. 

 

Se a proposta for para o estilo industrial, opte pelos itens em inox escovado. Dessa forma ele não destoa na decoração e permite um visual mais harmônico para o estilo. 

 

Imagem 49 – O vidro do parapeito pode ser utilizado como corrimão, de modo a que o inox seja fixado apenas para criar uma divisória entre o vidro. 
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Imagem 50 – Escada com corrimão em inox nos dois lados. 

 

 

Imagem 51 – Combinação de materiais para uma escada moderna. 
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Imagem 52 – Independente da planta baixa, caso haja uma passarela ou mezanino no projeto, procure utilizar o mesmo acabamento no corrimão. 

 

O projeto acima define bem a uniformidade dos ambientes com o uso dos materiais e cores que seguem uma linha “clean”. 

 

Imagem 53 – Por ser protegido por parede, o corrimão pode ser instalado em apenas um lado. 
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Imagem 54 – A composição do corrimão e guarda-corpo em inox transformam o visual clássico da escada de madeira, deixando-a mais moderna. 

 

A combinação do inox com a madeira é perfeita para dar destaque à escada. Neste projeto, ele ainda dá visibilidade ao jardim interno que pode ser apreciado por todos os ângulos. 

 

Imagem 55 – Pode substituir o vidro do guarda-corpo por fios metálicos. 
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Imagem 56 – Dê continuidade ao corrimão com a mudança da direção. 

 

 

Imagem 57 – A instalação do corrimão com poucos pontos de apoio deixa o projeto “clean”. 
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Imagem 58 – Corrimão de inox quadrado. 

 

 

Imagem 59 – O inox na decoração destaca a modernidade e sofisticação. 

 

 

Imagem 60 – O corrimão em inox embutido destaca todo o charme do ambiente na escada. 
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Este tipo de corrimão, além de bonito, resolve o problema de circulação em zonas mais apertadas. Caso opte por este modelo de execução, procure uma mão-de-obra muito 

profissional, que esteja muito bem capacitada para este tipo de trabalho. Peça referências! 

 

Como pode verificar pelos exemplos acima, existem múltiplas opções para o corrimão inox que pretende aplicar na sua casa.  

Este tipo de corrimão em inox é excelente, tanto para o interior como para o exterior, pelas suas características de segurança, robustez e durabilidade.  

 

 

Fontes: Inspirado e adaptado de Decorfácil. Agradecimentos muito especiais pelo excelente e esclarecedor artigo. 

 

https://serralhariarinos.com/
https://serralhariarinos.com/
https://serralhariarinos.com/

