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SELENA SA
Producent chemii budowlanej. Marki: TYTAN,
SOLEO, MATIZOL, ARTELIT, PRAXA, SUPER PLUS,
MASTER FIX. ul. Wyścigowa 56 E, Wrocław
Nr tel.:+48-71-7838301, E-mail:selena@selena.pl

PONTECK SP. Z O.O.

Ceramika budowlana, kamień

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Dachy

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.
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

Systemy dekoracyjnego wykończenia wnętrz ul.
Spółdzielcza 6 , Jarosław
Nr tel.:+48-16-6243510, Email:ponteck.jaroslaw@neostrada.pl

MAPEI POLSKA SP. Z O.O.
Chałubińskiego 8, Warszawa
Nr tel.:+48-22-5954200, E-mail:info@mapei.pl

P.P.H.U. KENIO
Pełen zakres usług (doradztwo, materiały,
wykonawstwo) wykonania podłóg drewnianych. ul.
Skarbowców 4, Wrocław
Nr tel.:+48-71-7903999, Tel./ mob.:+48-608-474652, Email:kenio@kenio.com.pl

UNICELL POLAND SP. Z O.O.
Producent profesjonalnych produktów do budowy,
ochrony i wykończenia domu. Supraślska 25,
Wasilków
Nr tel.:+48-85-7336641, E-mail:unicell@unicell.com.pl

Nr tel.:+48-61-8946399 , Email:biuro@studiobarw.com.pl

ARSANIT SP. Z O.O.
ul. Obwodowa 17, Siemianowice Śląskie
Nr tel.:+48-32-6084605, E-mail:biuro@arsanit.pl

CEDAR
Producent farb termoodpornych, farb emulsyjnych,
wyrobów epoksydowych i chemii gospodarczej ul.
Lechicka 59/19, Poznań
Nr tel.:+48-61-8521168 , +48-61-8521167, Email:cedar@cedar.com.pl

FARBY - ALASKA
Producent farb emulsyjnych. 41-940 Bytomska 306,
Piekary Śląskie
Nr tel.:+48-32-2871790, Tel./ mob.:+48-601-438132, Email:hurtownia@farbyalaska.com

FOX SP. Z O.O.
Gazowa 3 , Wrocław
Nr tel.:+48-71-3649267, E-mail:biuro@fox-dekorator.pl

Producent tynków, pigmentów, rozcieńczalników,
piasków kwarcowych, kruszyw marmurkowych,
wyrobów asfaltowych, farb i emalii. Mroczków 4,
Bliżyn, skarżyski p.
Nr tel.:+48-41-2541019, E-mail:nofar@nofar.pl
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Jak szybko odnowić kuchnię?
Wielkie formaty, wielkie wymagania,
czyli kilka słów o montażu płyt XXL
w nowoczesnych pomieszczeniach
Małe jest piękne. Mozaika na
salonach, nie tylko kąpielowych
Efekt murowany, czyli cegła we
wnętrzu
Najlepsze Remonty Roku 2017
nagrodzone!
Trend 2017 - powrót luksferów

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 grafiki szybko zakryją nieestetyczne
zarysowania czy przebarwienia. Można je samodzielnie przycinać, albo zamówić
gotowe na wymiar.

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 tafle 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 tafla pęknie - w całości
zostanie na ścianie.- wyjaśnia Damian Rybak, specjalista ds. technicznych firmy
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.
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Czas na ściany...
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Domy jednorodzinne

2010-11-16 Emalia akrylowa
wodorozcieńczalna NOWAKOL W

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
profile 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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