
Meble, tak jak wszystkie inne przedmioty domowego użytku, ulegają zniszczeniu wskutek
codziennej eksploatacji. Nie musisz się jednak pozbywać ulubionego krzesła czy stolika, przy
którym od lat pijesz poranną kawę. Mimo że jest już jedną nogą na śmietniku, to wciąż
drzemie w nim potencjał. Wystarczy, że poddasz mebel odpowiednim zabiegom.
Podejmujesz wyzwanie?

Jak odnowić drewniane meble?
Najbardziej efektownym sposobem odnawiania starych mebli z drewna jest renowacja ich
powierzchni (przeszlifowanie papierem ściernym), a następnie pomalowanie.

Drobne rysy i wgniecenia na meblach można zamaskować również za pomocą specjalnych
oklein do mebli. Naklejki te występują w szerokiej gamie kolorystycznej, a niektóre mają
typowo dekoracyjny charakter (różne desenie, motywy, faktury itp.).

Niemniej drewniane meble są piękne i szlachetne same w sobie. Nie warto przykrywać ich
warstwą okleiny, gdy można zyskać niepowtarzalny mebel; zaledwie przy odrobinie wysiłku.

Stare komody, szafy i szafki, kuchenne krzesło – urok tych mebli kryje się w szlachetności
drewna, którą wydobędziesz podczas renowacji. Z kolei malowanie mebli odmieni ich
charakter.

Renowacja mebla krok po kroku



Drewno to dość wdzięczny materiał, jeśli chodzi o przeprowadzanie prac renowacyjnych.

Surowe, lite drewno jest wręcz jak czyste płótno dla malarza. Taki mebel trzeba tylko
oczyścić z zabrudzeń, zagruntować jego powierzchnię, odczekać 24 godziny, a następnie
pomalować.

W przypadku mebli pokrytych już starymi warstwami farby – trzeba je najpierw usunąć. Do
tego celu przyda się szlifierka lub papier ścierny.

Na początek warto przygotować niezbędne narzędzia i akcesoria:

● papier ścierny o ziarnistości 60-80
● papier ścierny o ziarnistości ok. 180-200 (do polerowania)
● rękawice ochronne
● pędzel i wałek
● kuweta malarska
● folia i taśma malarska (do zabezpieczenia podłogi oraz elementów mebla, których nie

da się zdemontować)
● benzyna ekstrakcyjna
● farba do drewna
● lakier lub lakierobejca do drewna (w celu zabezpieczenia powierzchni – szczególnie

przydatna do mebli kuchennych czy łazienkowych, a także ogrodowych)

Kilka kroków do przeprowadzenia udanej metamorfozy mebla:

● Przygotuj narzędzia i akcesoria.
● Zabezpiecz otoczenie za pomocą folii malarskiej.
● Przystąp do renowacji powierzchni mebla – papierem ściernym zeszlifuj

powierzchnię, a następnie ją wypoleruj. Pamiętaj, by oczyścić mebel z powstałego
pyłu.

● Odtłuść powierzchnię benzyną ekstrakcyjną.
● Wymieszaj farbę i przystąp do malowania (każda warstwa powinna schnąć ok. 4

godziny, a po nałożeniu ostatniej jeszcze 24 godziny).
● Zabezpiecz mebel lakierem.

Przydatne porady:

● Zniszczone meble szlifuj w kierunku włókien – tak, by nie powstały nieestetyczne
„zadziory”.

● Nie pomijaj żadnego etapu renowacji – tylko dobrze wyszlifowane, zmatowione i
wypolerowane drewno będzie wyglądać estetycznie po pomalowaniu.



● Nakładaj cienkie warstwy farby – nie przejmuj się, gdy pierwsza warstwa nie pokryje
dokładnie mebla. Ostateczny efekt uzyskasz dopiero po trzeciej, a niekiedy nawet
czwartej warstwie.

● Maluj tylko suche meble – farba położona na wilgotne powierzchnie popęka podczas
wysychania.

Zniszczone meble – czy warto poddawać je renowacji?

Jeśli korci cię, by stare zniszczone meble wymienić na nowe, to najpierw dobrze się nad tym
zastanów. Drewniane meble to prawdziwy domowy skarb. W przemyśle meblarskim nie ma
szlachetniejszego materiału niż dobrej jakości drewno.

Meble takie są naprawdę trwałe i potrafią służyć latami, niekiedy stając się rodzinną
pamiątką. Odmalowane na biało rozjaśnią wnętrze i zyskają nowe oblicze, a jednocześnie
pozostanie w nich pewna magia. Takie elementy wystroju dodają wnętrzu niepowtarzalnego
klimatu, ponieważ mają swoją historię i zaklętą w słojach duszę.

Poza tym renowacja mebli świetnie wpisuje się w ideę nurtu zero waste. Zamiast napędzać
konsumpcjonizm – doceńmy to, co szlachetne, trwałe i piękne.


