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NABUDÚCE: 
Ako zužitkovať domáci odpad

Chce to svoj čas a trpezlivosť
O tom, ktorý kus nábytku sa oplatí 
renovovať, sa nerozhodujte podľa 
vzhľadu, ale jeho stavu. Popraskaný 
lak, zlomená noha alebo nevyhovujúca farba nie sú 
takým defektom, ktorý by bránil ich obnove. Ak sa už 
do takejto práce pustíte, nechajte každému procesu 
svoj čas. Napríklad sušenie sa dá urýchliť fénom, ale 
väčšina techník vyžaduje trpezlivosť. Odmenou vám 
bude nielen krásny solitér, ale aj dobrý pocit z jeho 
záchrany.

Eva Kyselovičová, lektorka, www.navidieku.sk

AKO
ZAIZOLOVAŤ 

ROVNÚ 
PLOCHUAKO ZRENOVOVAŤ 

STARÚ 

STOLIČKU

Čo budete potrebovať: handričku, dekoratívne farby 
Chalk Paint ™, štetec, valček, šablónu

Po odmastení a vy-
čistení od prachu 
celú stoličku natrite 

farbou a nechajte ju dobre 
vyschnúť. 

Šablónu priložte 
k povrchu stoličky, 
na valček naneste 

malé množstvo farby 
a párkrát ním prejdite po 
šablóne.

Po vysušení na-
neste štetcom na 
dekor vosk a dobre 

ho rozotrite, aby vytvoril 
súvislú vrstvu.

Na druhý deň 
navoskovanú časť 
stoličky preleštite 

jemnou handričkou a mô-
žete ju začať používať.
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3 4 

ODBORNÍK RADÍ

Renováciou nielen 
ušetríte, ale ostane vám 
aj kvalitnejší nábytok.

PRIDAJTE PEKNÉ 
OZDOBY!
Aby váš nábytok nevyzeral 
ako kancelársky, plochu roz-
čleňte rámikmi z latiek alebo 
reliéfnymi lištami. Stačí ich 
na povrch nalepiť. Pekne 
vyniknú, ak ich pred lepením 
od podkladu farebne odlíši-
te. Hladké plochy tak okam-
žite získajú hĺbku a tiene. 

MILIÓN MOŽNOSTÍ
Okrem výberu farby sa mu-
síte rozhodnúť pre lesklý 
alebo matný vzhľad, prípad-
ne patinu alebo inú techniku 
úpravy povrchu. Celkový 
vzhľad môže oživiť pruhova-
ný detail, pásik namaľovaný 
valčekom, pečiatky, orna-
ment, vlastný obrázok, kon-
túry... Čelá zásuviek, dvierka 
či pracovné dosky budú od-
razu vyzerať úplne inak. 

ZMENENÉ DVIERKA 
A ZÁSUVKY 
Namiesto eurozávesov sa 
k niektorým štýlom hodia 
obyčajné pánty, ktoré stačí 
bez zahlbovania a prácneho 
vymeriavania len priskrut-

Vzhľad nábytku oživíte 
aj rôznymi ozdobami, 
úchytkami či pántmi.

kovať o korpus a dvierka. 
Tabu nemusí byť ani pletivo 
namiesto sklenej výplne. 
Pohrať sa môžete aj so 
zásuvkami. Nemusia mať 
vysúvanie na lištách. Ak ich 
na rube navoskujete, kĺžu 
sa po policiach ako po ľade. 
A takýchto skrýš si môžete 
urobiť presne na mieru, koľ-
ko len chcete. �


