JAK ZROBIĆ nowe krzesła lub OBIĆ STARE KRZESŁA
Chociaż na rynku meblarskim nie brakuje rozwiązań na każdą kieszeń, nie
zawsze chętnie kupujemy nowe meble. Przyczyną najczęściej jest po prostu
rachunek ekonomiczny – wiadomo bowiem, że za dobre jakościowo produkty
należy niemało zapłacić. Niemniej często nie chcemy się rozstawać z meblami,
które mają dla nas wartość sentymentalną, choć lata świetności mają już za
sobą. Rozwiązaniem może być samodzielna renowacja danego mebla,obicie w
nową tkaninę np. tkaninę , która mamy aktualnie w promocji za 15zł za metr
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Przykładem może być odnawianie krzeseł. Tapicerowanie mebli może się
wydawać trudnym zadaniem, ale niekoniecznie tak musi być – wymaga głównie
dokładności i cierpliwości. Na pewno samodzielna praca jest znacznie tańsza
niż powierzenie renowacji krzesła wykwalifikowanemu fachowcowi, a jej efekty
mogą przynieść wiele satysfakcji. Od czego trzeba zacząć? Przede wszystkim
należy się zaopatrzyć w odpowiednie materiały, korzystając z oferty naszego
sklepu. Można także kupić gotowy stelaż tapicerski pod krzesło – zapytaj nas o
wzory.Duży wybór akcesoriów i materiałów ułatwia zadanie.

Najważniejszy będzie wybór stosownej tkaniny tapicerskiej. Musi być ona

odpowiednio trwała, sprężysta i posiadać dobrą odporność na zużycie – u nas
taką dostaniesz!
Optymalnym wyborem może być ekologiczna skóra o dużej trwałości oraz
pikowana ,która idealnie zmiękczy siedzisko.

Aby osiągnąć zamierzony efekt, należy użyć pianki tapicerskiej, która jest
dostępna w sprzedaży na metry . Do samego procesu tapicerowania będziemy
potrzebowali prostych narzędzi, takich jak śrubokręt, żeby usunąć stary
materiał. O ile był on przytwierdzony za pomocą śrub, należy je wykręcić i
zdjąć. Następnie usuwa się starą wyściółkę, zastępując ją pianką tapicerską.
Nową warstwę materiału należy starannie naciągnąć na stelaż krzesła, a
następnie zamocować za pomocą śrub albo zszywek. Całość nie wymaga zatem

ani ogromnego nakładu pracy, ani posiadania specjalistycznych narzędzi. Dzięki
niewielkim nakładom sił i środków, można samodzielnie odnowić mebel. Nie
trzeba wymieniać ulubionego krzesła na nowe, nadając mu po prostu nowy
wygląd i efekt.
Całość może wyjść tak:

