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Kiedy chcemy zmienić coś w swoim otoczeniu, na myśl przychodzi nam zwykle metamorfoza wnętrz. Na
szczęście, by odmienić ich wystrój, nie trzeba od razu przeprowadzać generalnego remontu. Czasem
wystarczy kilka dodatków, by cieszyć się nową przestrzenią. Od jakiego pomieszczenia zaczniemy?
Wybieramy łazienkę.
Metamorfoza łazienki kojarzy nam się zwykle z czasochłonnym i drogim procesem. Można jednak uniknąć
dużego remontu i skorzystać z kilku prostych wskazówek, by cieszyć się nowym, odmienionym wnętrzem.
Pomaluj płytki lub naklej na ściany ciekawy wzór
Jeśli denerwują Cię przestarzałe płytki albo znudził Ci się ich kolor - kupuj farbę, pędzel i do dzieła. W wielu
sklepach internetowych znajdziesz farby przeznaczone specjalnie do tego typu zadań. Występują w szerokiej
palecie kolorów, więc z pewnością znajdziesz swój ulubiony lub najmodniejszy obecnie odcień. Zanim
rozpoczniesz malowanie w pierwszej kolejności dokładnie wyczyść i odtłuść płytki oraz fugi. Jeśli to
konieczne, do farby pokryciowej dobierz preparat do gruntowania podłoża ceramicznego. Dzięki temu nowa
wersja płytek będzie cieszyć Twoje oko przez długi czas. Opcjonalnie zakup również lakier do wykończenia
przemalowanej powierzchni. Uwaga - jeżeli zauważysz pęknięcia bądź ubytki w kafelkach, wypełnij je
akrylem, fugą albo masą wodoodporną i dopiero później maluj.
Zamiast farby możesz zastosować też specjalne naklejki na płytki, które doskonale do nich przylegają, nie
blakną i są bardzo trwałe. Co więcej, łatwo się je nakłada, więc zmiana wnętrza nie zajmie dużo czasu. Na
większą i gładką powierzchnię możesz też położyć fototapetę. Pamiętaj tylko, by wybrać materiał odporny na
wilgoć, mycie, a nawet szorowanie.Zaskocz designemJeśli chcesz uzyskać jeszcze lepszy efekt, a nawet efekt
wow możesz pokusić się o wymianę kabiny prysznicowej. Producenci oferują szeroki wachlarz produktów,
dzięki czemu na pewno znajdziesz odpowiedni dla siebie model. Firma Radaway proponuje na przykład
program Na miarę, dzięki któremu możesz zamówić kabinę o niestandardowych rozmiarach i kształtach, więc
nawet najbardziej nietypowe wnętrze stanie się idealne do zaaranżowania strefy prysznicowej. Inną ciekawą
propozycją będzie model z laserowym grawerem na szkle. Wygrawerować na szybie kabiny można dowolny
wzór, więc ozdobą łazienki może stać się Twoje ulubione zdjęcie, widok lub inny ukochany motyw. Co
więcej, taka dekoracja jest trwałym rozwiązaniem, które nie zniszczy się mimo upływu lat. - Technologia
laserowego grawerowania jest niezwykle trwała, więc nie trzeba się martwić, że grawer zetrze się lub
wyblaknie. Wzór nanoszony jest zawsze po zewnętrznej stronie szyby, dzięki czemu szkło jest łatwe do
utrzymana w czystości. Na kabinę z tak oryginalną dekoracją nie trzeba też długo czekać. Zamówienia
realizujemy w ciągu 10 dni przekonuje Hanna Błaszak, ekspert firmy Radaway. Decydując się na wymianę
kabiny, warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy Certyfikowanych Instalatorów, którzy zamontują
produkt we właściwy sposób. Dodatkowo dzięki korzystając z usługi montażu można otrzymać wydłużoną
gwarancję. W przypadku firmy Radaway jest to gwarancja przedłużona do 5 lat.Mała rzecz, a może wiele
zmienićDo metamorfozy wystarczą czasem detale. Nowe lustro, akcesoria łazienkowe czy uchwyty do szafek,
które znajdziemy w Internecie za grosze mogą zdziałać cuda i zmienić wnętrze nie do poznania. Atutem
takiego rozwiązania jest fakt, że można z niego korzystać tak często, jak się chce, nie nadwyrężając przy tym
portfela. Przy okazji - pamiętaj też, że łazienka powinna być miejscem relaksu przyjemnym dla duszy i ciała.
Zadbaj więc o dodatki, takie jak miękkie tekstylia, kwiaty i odprężające, pachnące świeczki. Tego typu
elementy z pewnością dodadzą pomieszczeniu charakteru, sprawią, że będzie się pięknie prezentowało i
przede wszystkim będziesz się w nim dobrze czuć i miło odpoczywać.
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