Co zrobić, żeby stara kanapa wyglądała jak nowa?
I gdzie w Warszawie lub Poznaniu ?
Chociaż kupowanie nowych mebli może być ekscytujące, bo rynek
oferuje setki ciekawych produktów, wiele osób po prostu nie może
sobie pozwolić na taki wydatek. Zamiast zaciągać kosztowne
pożyczki na zakup nowych mebli, warto pomyśleć o ich renowacji,
np. obicie w nowe tkaniny gładkie i we wzory, poniżej kilka rodzai z
naszej oferty hurtowni, gdzie sprzedajemy od 1 metra !

Tutaj znów pojawia się problem natury finansowej – praca
fachowca, takiego jak tapicer, również nie należy do najtańszych,
choć w gruncie rzeczy jest i tak bardziej opłacalna niż zakup
nowego mebla, zwłaszcza jeśli mówimy o meblach o dużych
gabarytach, takich jak kanapa. O ile nie posiadamy mebli o wartości
antycznej, a co najwyżej sentymentalnej, których nie chcemy się
jeszcze pozbywać, na pewno warto rozważyć opcję samodzielnej
renowacji. Jest to zdecydowanie najtańsze rozwiązanie. We
wszystkie niezbędne materiały można się zaopatrzyć w naszych
sklepach, lub na stronie www.bestsale.pl.
Kanapy są meblami szczególnie narażonymi na zużycie, ze względu
na fakt, iż używamy ich na co dzień dlatego polecamy materiały
zmywalne. Poniżej kilka rodzai

W wielu domach kanapy służą nie tylko jako klasyczny mebel
salonowy, ale również i sypialny. Od czego należy zacząć
renowację? Oczywiście od zakupu odpowiedniej tkaniny. Musi być
ona nie tylko ładna, ale i praktyczna. Konieczne będzie również
zaopatrzenie się w piankę tapicerską, klej, a także okucia czy nóżki.
W pierwszej kolejności należy usunąć stare pokrycie kanapy z
poszczególnych poduszek. Wszelkie ubytki należy uzupełnić nową
pianką tapicerską.
Drewniane elementy kanapy należy przeczyścić papierem ściernym,
a następnie pomalować drewno na wybrany kolor. Nakładając nowy
materiał, należy starannie go naciągnąć na poduszki i zamocować
go na stelażu, najlepiej za pomocą zszywacza tapicerskiego. Przy
okazji renowacji kanapy, warto również wzmocnić jej konstrukcję
nowymi kołkami. Można też wymienić nóżki na nowe z działu
okucia meblowe.

Całość wymaga nieco zaangażowania, ale pozwala przywrócić
meblowi dawny blask. Na pewno samodzielna praca jest
zdecydowanie najtańszym rozwiązaniem, zapewniającym
dodatkowo dużo satysfakcji.

