
REJS - szklo nad blatem

Szybki remont w kuchni? Tak, to możliwe!
KUCHNIA / MEBLE / 2018-08-01 10:52:22

Na samą myśl o remoncie, większość z nas dostaje gęsiej skórki. Wyobraźmy sobie – ten
bałagan, kucie płytek, demontaż mebli, sprzątanie, układanie i przestawianie… No i te koszty!
A przecież, aby odświeżyć wnętrze niekiedy wystarczy tak niewiele. Oto kilka pomysłów jak
łatwo i szybko odnowić kuchnię.
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Zacznij od drobiazgów

Najprostszym sposobem na odświeżenie kuchennej aranżacji jest wymiana dekoracji. Wbrew pozorom nawet niewielkie zmiany
mogą dać spektakularny efekt. Nowe zasłony, obrus, dekoracyjne drobiazgi nadadzą nowy charakter wnętrzu, które dobrze
znamy. Zniszczone, ale nadal wygodne krzesła można ubrać w pokrowce, a odbarwiony blat stołu ukryć pod kolorowymi
podkładkami. Niebagatelną rolę odgrywają rośliny. Zioła w dekoracyjnych doniczkach będąc ozdobą przydadzą się podczas
gotowania.

Szafki w nowej odsłonie

Nieco więcej wysiłku musimy włożyć w odświeżenie kuchennych mebli. Zwłaszcza gdy nie mamy ani ochoty, ani środków na
inwestowanie w nowe szafki. Wówczas możemy wymienić tylko niektóre elementy zabudowy – blat, na którym zazwyczaj
najbardziej widać ślady eksploatacji, albo fronty. Aluminiowe pro�le wypełnione szkłem zamiast zwyczajnych drzwiczek z płyty,
to strzał w dziesiątkę, jeśli mamy dość tradycyjnej aranżacji i marzy nam się nowoczesne wnętrze.
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Inną opcją jest farba. Korpusy i drzwiczki starych szafek niekiedy wystarczy przemalować. Kilka litrów farby w ciekawym
odcieniu, lub wciąż modnej uniwersalnej bieli może zdziałać cuda. Świetny efekt uzyskamy, jeśli pomalujemy wybrane elementy
farbą tablicową. Dzięki temu będziemy mogli zapisywać na nich sentencje, albo wiadomości dla pozostałych domowników.

Na zniszczonych frontach, lub drzwiczkach lodówki sprawdzą się również naklejki i fototapety. Kolorowe lub czarno-białe gra�ki
szybko zakryją nieestetyczne zarysowania czy przebarwienia. Można je samodzielnie przycinać, albo zamówić gotowe na
wymiar.

Czas na ściany…

A co jeśli wymiana dodatków i drobnych sprzętów to za mało, a nasza kuchnia wymaga na przykład odświeżenia ścian? To już nie
lada przedsięwzięcie. Zmiana płytek ceramicznych, które na ogół goszczą między górnymi a dolnymi szafkami, wiąże się z
olbrzymim bałaganem. Wymaga również znalezienia, zatrudnienia i opłacenia profesjonalnych wykonawców, którzy skują
kafelki, a później wyrównają ściany i położą nowe płytki. Wszystko to trwa i kosztuje.

Czy można coś na to poradzić? Owszem – wystarczy poszukać alternatywy płytek. W sklepach bez trudu znajdziemy produkty,
którymi możemy je zastąpić – specjalne płyty drewnopochodne, albo szkło. Zwłaszcza te drugie cieszy się dużą popularnością,
gdyż jest odporne na zmiany temperatur i wilgoć. Poza tym dostępne jest w najróżniejszych wybarwieniach, dzięki czemu można
je dopasować do dotychczasowej aranżacji kuchni.

- Transparentne, lub kolorowe ta�e szkła są świetną receptą na szybki remont. Wystarczy zamówić formatkę o odpowiednich
wymiarach i zamocować na ścianie. Sam montaż – wbrew pozorom – wcale nie jest trudny i skomplikowany. Potrzebujemy do
tego trochę doświadczenia, kilka prostych narzędzi, nieco siły i trochę kleju. Bo, choć sposobów montażu jest wiele, szkło nad
blatem najłatwiej i najbezpieczniej jest po prostu przykleić. Nawet jeśli ta�a pęknie – w całości zostanie na ścianie.– wyjaśnia
Damian Rybak, specjalista ds. technicznych �rmy REJS, producenta akcesoriów meblowych.

…i podłogi

A co z podłogą? I ją można szybko i stosunkowo tanio odnowić. Wystarczy kilka metrów kwadratowych elastycznej wykładziny.
Dostępne dziś linoleum niewiele ma wspólnego z tym, które królowało w ciasnych kuchniach rodem z poprzedniego systemu i
niesłusznie okryte jest złą sławą. Dziś w sklepach kupić możemy najróżniejsze wzory perfekcyjnie odwzorowujące drewno,
kamień, modny beton lub – jeśli ktoś chce – nawet płytki ceramiczne.

źródło: pieknydom24.pl

MAPA STRONY

Aktualności

INFORMACJE

Kontakt

Panel klienta

Polityka prywatności

NASZE SERWISY SOCIAL MEDIA

Copyright © 2018 pieknydom24.pl

http://pieknydom24.pl/uploads/zdjecia/zdjecie/nowosci_pd/10747/s_1230x1000/b777d00eadf69fea4edfdfe2f8557fa717fc5cbf.jpeg
http://pieknydom24.pl/uploads/zdjecia/zdjecie/nowosci_pd/10747/s_1230x1000/403f08c199f089f9a175cdb315d4032ed0cda78f.jpeg
http://pieknydom24.pl/aktualnosci
http://pieknydom24.pl/kontakt
http://pieknydom24.pl/panel/
http://pieknydom24.pl/polityka-prywatnosci
http://agdrtv24.pl/
http://pieknydom24.pl/
http://informacjebranzowe.pl/
https://twitter.com/Pieknydom24
https://www.facebook.com/pieknydom24
https://www.linkedin.com/company/pieknydom24-pl
https://www.instagram.com/pieknydom24.pl

