Ručne robené

Staré
ako
nové
Slovenka Eva spolu
s manželom vdychujú
starému nábytku nový
život. Ak máte aj vy doma
zdanlivo nepoužiteľné
kúsky, zbystrite.
Text: Veronika Mráziková
Foto: Miroslava Spodniaková

†

†

114

114-121_cs_februar2019_renovacia.indd 114

10. 1. 2019 15:11:12

†

†

115

114-121_cs_februar2019_renovacia.indd 115

10. 1. 2019 15:11:15

Ručne robené
ďalej fungovať. „Človek prehodnotí
svoje hodnoty. A keď som potom sedela
v kancelárii, ten pocit šťastia a radosti sa
nedostavil. Zistila som, že ma to nebaví,
a po pár mesiacoch som odišla.“ V tom
čase kúpili s manželom Vilom chalupu
na Myjave a postupne si ju prerábali.
„Našla som tam zopár kusov staršieho nábytku a začala som ich prácne
brúsiť, čistiť a zistila som, že ma to baví.
Povedala som si, že to s renováciou
vyskúšam. Prvé kusy som robila pre
kamarátov a známych, postupy
som si hľadala na internete,
všetko som skúšala.“
Investovanú energiu sa
rozhodla použiť ďalej,
prenajala si skladový
Veľa ľudí spáli
priestor, kde začala
starý nábytok, je to
brúsiť, čistiť a maľoškoda.
vať. Robota ju však
nenapĺňala, nedalo sa
to porovnať s prácou
na chalupe na čerstvom
vzduchu. „Bolo to iné, ako
keď som robila na dvore a sama
pre seba, ako takto každodenne, to
nebolo ono.“
Od muža dostala na narodeniny
knihu o renovácii nábytku, kde sa spomínali špeciálne kriedové farby, ktoré
sa rozhodla vyskúšať. „Ich výhodou je,
že netreba brúsiť staré nátery, je to skôr
hravé, nie je to špinavá práca, človek
len chytí štetec, trochu umyje nábytok a dajú sa s tým robiť neskutočné
Aj starý nábytok, ktorý by ste možno nechali na povale, si viete krásne upraviť.
efekty.“ Vtedy ju to tak chytilo, že podľa
vlastných slov nemohla dva dni zaspať,
túžila po tom, aby mohla farby vyskúšať
sama. „Chcela som si ich objednať z Aniekto vekom poznačené kusy
na dvore. Prvotné nadšenie ich však
glicka, ale odpísali mi, že mám hľadať
nábytku bez rozmýšľania vyčoskoro prešlo, cítili, že to nie je ono,
lokálneho predajcu. Tu však žiadny
hodí, iný ich skladuje, pokým
kým nenarazili na knihu, ktorá zmenila
nebol, až som natrafila na prvý obchod
to jeho pivnica priestorovo zvláda, no
ich pohľad na úpravu interiéru. To
v Rakúsku.“ Keď k nemu prišla bez
niekedy jednoducho už treba začať
všetko vďaka špeciálnym dekoratívnym
znalostí nemčiny, nikde nebola žiadna
konať. Stačilo by trochu viac času, voľný farbám.
navádzacia tabuľka, len rodinný dom.
víkend, dovolenka... A možno niekeNašla obchod v začiatkoch, ktorý na jej
dy treba len nájsť to správne miesto,
obrovskú radosť rozbiehala Slovenka žikde sa dá stará komoda alebo stolička
júca v Rakúsku, ktorá pracovala z domu.
z babkinej kuchyne trochu obrúsiť,
Ďalší deň už u nej absolvovala kurz, kde
nafarbiť či opraviť. Keď Eva s manželom Pôvodne vyštudovaná ekonómka
sa naučila základné techniky. Nasledonevedela po materskej dovolenke
Vilom kúpili pred rokmi chalupu, starý
valo šesť mesiacov skúšania. „Chytilo
v odbore, kde robila osem rokov, už
nábytok si začali postupne renovovať
ma to za srdce, bola to príjemná práca, •
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Obnovujú zabudnuté
veci
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S dvierkami či poličkami sa doslova hrá,
používa rôzne farby a pre väčšiu zmenu a krajší
vzhľad mení aj úchytky. A výsledok stojí za to.
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Ručne robené

Ako renovovať starú stoličku
1. Eva si stoličku najskôr očistila, brúsiť ju podľa jej slov netreba. „Staré nátery či lak
nebrúsite, no ak chcete mať povrch úplne hladký, potom musí byť hladký aj podklad.
V takom prípade si povrch očistite napríklad od kvapiek z farby.“
2. Pokračuje natieraním kriedovou farbou. „Keď vám prekážajú ťahy štetca, pridajte
do farby vodu.“
3. Počká, kým farba vyschne, a potom použije šablónu. „Kto vie pekne maľovať,
šablónu nepotrebuje, ak si však chcete byť istí, použite šablónu.“
4. Šablónu si pripevní papierovou páskou, aby sa jej nehýbala.
5. Farbu nanáša štetcom alebo valčekom. Ak sú všetky vzory rovnakej farby,
používa valček, ak je každý iný, jednotlivé farby nanáša štetcom. „Nemôžete dať veľa
farby, lebo by vám to pozatekalo pod šablónu, všetko musí byť suché,“ upozorňuje
umelkyňa.
6. Na záver ešte farbu ošetrí voskom, keby ho nepoužila, skôr by sa na nej zachytávala špina. „Vpije sa do farby a urobí na nej jemne lesklý zamatový efekt, farbu
chráni.“
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Ručne robené

Jej obchod hýri farbami a rôznymi výrobkami, ktoré predáva, predtým však v dielni v zadnej miestnosti mení ich vzhľad.

nemusela som nič brúsiť, dali sa s tým
robiť krásne efekty, bavilo ma to.“ Podľa
vlastných slov ju očarila jednoduchosť,
s akou sa s farbami pracuje, a ich široká
škála. Ďalší kurz už absolvovala u samotnej Annie Sloan a dnes je centrálnym distribútorom farieb, na Slovensku
má ďalších predajcov a v hlavnom meste
krásne zariadený priestor, kde nábytok
vo vidieckom a v eklektickom štýle
upravuje i predáva.

Šetria čas
Hneď pri vstupe do obchodu upúta útulné zariadenie vo vidieckom štýle. Zaujímavý interiér, krásne farby, vymaľovaná
podlaha i stoličky, ktoré sú, prerezané
na polovicu, pripevnené k stene. A všade sú štetce, farby a rôzne upravený

nábytok. So širokým úsmevom na tvári
zaujali aj v tom, že nimi možno vytvárať
nás víta majiteľka Eva. Hneď nás sprerôzne špeciálne efekty. A ako s nimi
vádza jednotlivými miestnosťami, vzadu správne pracovať a čím ich natrieť,
má dielňu, odkiaľ sa do predajne
učí pravidelne na kurzoch.
vracajú kusy v novom šate.
„Ľudia sa s tými farbami
Obchod prevádzkuje už
hrajú, majú nimi popiaty rok. Pomaly sa
maľované schody,
presúvame a zostákuchynské linky,
Prvé
kusy
vame v časti, kde sa
obkladačky...“
robila
maľuje. Popri farbeNeskôr sa vracajú
ní drevenej stoličky
zase na iný kurz,
pre kamarátov
nám vysvetľuje:
môžu
sa totiž
a známych.
„Staré nátery netreba
naučiť nielen zábrúsiť, tieto farby
kladné techniky, ale
chytajú na všetko. Či na
tiež priniesť si vlastný
lakovaný stôl, drevotriesku,
nábytok či vyrobiť
fóliu, kovové zárubne, lustre,
hodiny. Nechýbajú ani sezótextil, plasty, čalúnenie... Aj podlahu
nne workshopy – napríklad vianočný.
sme nimi natreli.“ A, dodáva, že väčši„Robím maximálne dva do týždňa, viac
nou stačí jeden náter. Kriedové farby ju
už nevládzem. Mám malé deti a rodinu,
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takže hodiny dávam počas doobedňajších hodín v pracovných dňoch a je
lepšie, keď si ľudia na to nájdu čas, ako
keby prišli večer po práci. Štyri hodiny
maľujú, rozprávajú sa, sú podobne naladení, vymieňajú si skúsenosti...“
V družnej debate si povedia, ako si kto
prerobil dom, a s hlavou plnou nových
poznatkov sa potom poberú domov.
„Celkom ich zahltím informáciami,
potrebujú ich potom vstrebať.“
Niektorí si na jej hodiny
prichádzajú oddýchnuť od
práce, napríklad aj pri
počítači. A objavujú
niečo nové, k čomu
Staré nátery nesa potom pravidelne
vracajú.
treba brúsiť, farby

Takmer ako
nové

chytajú na všetko.

Aj nám ukázala, ako si
upraviť starú stoličku, a po
zhliadnutí celého procesu upozorňujeme, že táto kreatívna činnosť je silno
návyková. Keďže kriedové farby krásne
ukážu na rôznych druhoch materiálu,
máme chuť vynoviť nielen starú skriňu
na povale, ale aj poličku v izbe a azda
i kredenc. „Farba je univerzálna, používam ju na drevo, drevotriesku, linoleum,
plastové či polystyrénové veci, ale aj na
betón, sklenené fľaše, plechovky. Robím
z toho tiež dekorácie.“
Poličky, skrinky a stolíky dopĺňajú
ďalšie zaujímavé doplnky, napríklad dosky s motívmi či nástenné hodiny s priemerom 70 cm, ktoré si možno vyrobiť
podľa svojho vkusu rovno na workshope. I podlaha v obchode je vymaľovaná
spomínanou kriedovou farbou.
Nechýbajú rôzne drobnosti k nábytku,
úchytky či šablóny, ktoré dodajú skrini
či poličke šmrnc a pridajú jej na hodnote. Ukazuje nám aj drevené ornamenty.
„Po nahriatí fénom sa dajú ohýbať,
nalepíte ich na nábytok v takom tvare,
v akom potrebujete, napríklad keď máte
oblý stolík, a môžete ich aj namaľovať,
pozlátiť... Ak máte jednoduchú skriňu
a nalepíte ich do stredu, dáte jej iný charakter, nábytok vyzerá elegantnejšie.“

Kreatívnymi nápadmi šikovná Slovenka len tak srší. Veď sa presvedčte sami.

Eva sa v tom, čo k sebe pasuje, vyzná
a zákazníkom i poradí. Občas jej totiž
ukazujú v mobile nafotenú obývačku
s prosbou o pomoc ohľadne farieb,
ktoré by sa im napríklad k sedačke hodili. „Sme vyškolení aj na to, ako farby
kombinovať a miešať, no skôr navádzame, učíme a poskytujeme poradenstvo
k farbám.“ Farby si sama kombinuje
a ukazuje nám na paletu, kde si svojpomocne vyrába ďalšie odtiene, ktoré
v ponuke nemá.
Takáto práca s nábytkom ľudí baví
a aj tých menej zručných či obrnených
nižšou mierou trpezlivosti láka prerobiť
si nejaký ošúchaný kus, prípade dať mu
novými hravými farbami šmrnc, či už
zmeníte vzhľad celej chalupy alebo len

detskej izby. Dodáva, že farby sú ekologické, nezapáchajú. „Pokojne s nimi
môžete pracovať aj doma. Keď vám
kvapnú, umyjete ich vlhkou utierkou, aj
deti s nimi môžu robiť.“
Evin manžel Vilo je hobby stolár,
ktorý jej s nábytkom pomáha a keď
treba, opravuje. „Keď niečo nakreslím,
vie to dokonale spraviť. Veľa vecí si
vieme urobiť sami.“ Nábytok zháňajú na
blšákoch či burzách, hľadajú, čo by sa
im hodilo. „Neraz sa stalo, že som prišla
otvoriť obchod a pred dverami sme mali
stoličku,“ hovorí s úsmevom Eva, ktorá
by bola rada, keby si aj tie staršie kusy
ľudia viac vážili. „Mnohí starý nábytok
len tak spália, ale je škoda, že v ňom
nevidia to, čo vidíme my.“ ❦
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