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Myslíte si, že to nedo-
kážete, alebo vás odrá-

dza brúsenie, pri ktorom sa 
nielenže riadne zapotíte, ale 
všade okolo narobíte nepo-
riadok? Nezabúdajte, že po-
krok ide dopredu a dnes už 
existujú farby, vďaka ktorým 
tá najhoršia robota odpadne. 
Stačí pod skriňu, stoličku, 
stôl či dvere podložiť papier 
a môžte začať maľovať!

VÝHODY RENOVÁCIE
Ak sa rozhodnete oživiť 
vzhľad starších kúskov, kto-
ré vám už po rokoch pripa-
dajú nudné, nielenže ušet-
ríte, ale doma vám ostane 
oveľa pevnejší a kvalitnejší 
kus nábytku, ako ponúkajú 

obchodné reťazce. Tie síce 
na prvý pohľad vyzerajú 
k svetu, ale väčšina z nich 
je vyrobená skôr na ozdo-
bu ako na používanie.

NÁBYTKOVÝ STRIPTÍZ 
Ak ste sa rozhodli niektorou 
z týchto úprav obnoviť ná-
bytok, najlepšie je úplne ho 
vyprázdniť a odstrojiť až na 
korpus. Bude sa s ním lepšie 
pracovať. Vyberte von zá-
suvky a police, odmontujte 
dvierka, odstráňte všetky 
pánty, kľučky a úchytky.

NOŽIČKY PRIDAŤ 
ALEBO SKRÁTIŤ?
Po vyčistení môžete na kaž-
dom kuse urobiť zopár drob-
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A je to!NIEKTORÉ CHYBY KRÁSY SI V BYTE
MÔŽETE OPRAVIŤ, TREBA VŠAK 
OVLÁDAŤ ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

Ako dať druhú šancu 
starému nábytku
Aj vy máte doma nábytok, na ktorom sa 
po rokoch prejavil neľútostný zub času? To 
však nemusí byť dôvod na jeho vyhodenie. 
S oživeným vzhľadom môže slúžiť ďalšie roky. 

S farbami Chalk Paint ™ sa dá farebne 
zjednotiť nábytok v celej izbe.

ných úprav. Ak skrinkám, 
ktoré boli doteraz položené 
na podlahe, priskrutkujete 
sústružené, nízke, tučné ale-
bo štíhle nohy, aj ten najfád-
nejší kus, ktorý mal predtým 
vzhľad obyčajnej škatule, 
bude vyzerať dobre. Úplne 
inak ukáže aj stolík, ak mu 
nohy napríklad skrátite. 

Čo môžete 
na nábytku zmeniť
■ farbu korpusu, dvierok, 
    zásuviek
■ pridať alebo skrátiť 
    nožičky 
■ vymeniť alebo natrieť 
    úchytky a pánty 
■ nalepiť reliéfne ozdoby
■ prilepiť nové lišty
■ dekorovať povrch


