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Odnawianie starych mebli to najprostszy sposób na umeblowanie 
mieszkania lub zmianę
aranżacji niskim kosztem. Z drugiej strony oszczędności wcale nie 
muszą tu stanowić
decydującego kryterium! Malowanie drewnianych mebli to jeden z 
najpopularniejszych
trendów ostatnich sezonów – pomysł na piękne wnętrze w oryginalnym 
stylu.

Odnawianie starych mebli to trend z zakresu dziedziny DIY (ang. 
„zrób to sam”), który w Polsce padł na bardzo podatny grunt. Wnętrza 
naszych domów są wręcz przepełnione reliktami czasów PRL i 
charakterystycznymi sprzętami na wysoki połysk. Ostatnio doceniliśmy 
ich linię, design i możliwości aranżacyjne. Doszliśmy do wniosku, że 
doskonale poradzą sobie w nowoczesnym kontekście, jednak potrzebują 



do tego odświeżenia, a czasami nawet gruntownego remontu. Eksperci 
Sadolin podpowiadają, jak odnowić stare meble, aby wyglądały 
efektownie i modnie oraz jakie lakiery, lakierobejce czy farby do 
mebli drewnianych sprawdzą się tu najlepiej. 

Kiedy renowacja starych mebli to dobry pomysł?

Malowanie starych mebli to coś dla nostalgicznych dusz. Toaletka po 
babci z wytartym blatem, wiekowy sekretarzyk, przy którym ktoś na 
pewno pisał piękne i długie listy, stary stół, który darzymy 
ogromnym sentymentem – meble ze starego drewna mają duszę i kryją w 
sobie rodzinne historie.

Nasze podejście może być też czysto pragmatyczne: odnawiamy sprzęty, 
które upolowaliśmy na targu staroci czy internetowej aukcji. 
Podobnie jak Skandynawowie doceniliśmy bowiem rodzimy, klasyczny 
design. Regały na wysoki połysk i charakterystyczne meblościanki, 
rozkładane, błyszczące stoły czy modele foteli, które 
rozpoznalibyśmy z zamkniętymi oczami (jak chociażby fotel 
„Chierowski 366”!) to najmodniejsze dodatki do stylowego wnętrza. I 
to nie tylko vintage czy retro, ale także nowoczesnego, klasycznego 
czy skandynawskiego.

Renowacja starych mebli krok po kroku

Wiekowe, nadgryzione czasem meble możemy odnawiać przynajmniej na 



jeden z kilku sposobów: nadać im nieco inny odcień, pogłębić 
naturalną barwę bądź całkowicie zmienić kolor. Z pomocą przychodzą 
nam lakiery, lakierobejce i farby do drewna.

*Czym malować meble?

Zanim zabierzemy się za malowanie starych mebli, zastanówmy nad 
dwoma kwestiami: na oddziaływanie jakich czynników będzie narażona 
drewniana powierzchnia oraz na jakim efekcie nam zależy. 
Bezpośrednio wpłynie to na wybór produktu do malowania. Jeśli 
chcemy zwiększyć odporność drewna na ścieranie i szorowanie, a 
przy tym podkreślić jego naturalny odcień oraz rysunek słojów, 
wypróbujmy Sadolin Lakierobejcę Ekskluzywną [1]. Wyrób skutecznie 
ochroni drewno przed czynnikami, z którymi może mieć do czynienia 
we wnętrzu, a jednocześnie pozwoli na uzyskanie wysokiej estetyki 
wykończenia.

Jeśli zależy nam przede wszystkim na jak najlepszym zabezpieczeniu 
powierzchni, dobrym wyborem będzie bezbarwny Sadolin Lakier do 
Parkietów Intensywnie Eksploatowanych [2] (to także świetny lakier 
do mebli drewnianych). Z kolei Sadolin Lakierobejca Dekor [3]
pozwoli na nadanie meblom niecodziennego zabarwienia, jednak nadal 
przy zachowaniu widocznego rysunku słojów. Poza tym jest 
szybkoschnąca, dzięki czemu prace przeprowadzimy wyjątkowo szybko 
i sprawnie.

*Jak malować meble? Po przygotowaniu drewna

Malowanie mebli lakierowanych czy pokrytych farbą przeprowadzamy 
dopiero po dokładnym i prawidłowym przygotowaniu ich powierzchni. 
Najpierw należy ocenić, jak duże są zniszczenia oraz jaki zakres 
prac będzie potrzebny, aby osiągnąć najlepszy efekt. Poza tym 
ustalmy, czym jest wykończony mebel. To ważne! Drewniane 
powierzchnie niegdyś bardzo często były zabezpieczane politurą. 
Aby to potwierdzić, przetrzyjmy mebel wacikiem nasączonym 
alkoholem. Kleista maź w kolorze powłoki to właśnie politura. 
Jeśli wacik będzie po prostu brudny, oznacza to, że stół, krzesło 
czy toaletkę wykończono najpewniej lakierem, lakierobejcą lub 
farbą do mebli drewnianych.
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*Usuwać poprzednie powłoki czy nie?

Jeśli mamy do czynienia z wiekowym, nieodnawianym od lat meblem, 
najlepszym pomysłem będzie usunięcie całej poprzedniej powłoki. 
Podobnie postępujemy, gdy powłoki są znacznie zniszczone, 
popękane, łuszczą się i odspajają. Poprzednie warstwy farby czy 
lakieru należy zeszlifować także w przypadku, kiedy stan mebli 
oceniamy jako dobry, ale zamierzamy je wykończyć za pomocą innych 
produktów niż ostatnio. Konieczne jest zeszlifowanie powłok 
również w sytuacji, gdy chcemy odsłonić rysunek słojów lub 
wyeksponować naturalny odcień drewna, a powierzchnia jest obecnie 
pokryta powłoką kryjącą.

To ogólne zalecenia, z kolei zdaniem ekspertów stare warstwy 
wyrobów należy usunąć w zasadzie za każdym razem, kiedy odnawiamy 
stary mebel. Najczęściej nie wiemy, czym dokładnie zostały 
wykończone powierzchnie – rozróżniamy co najwyżej rodzaj powłoki. 
W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że nawet po dokładnym umyciu i 
prawidłowym przygotowaniu powierzchni, po ponownym malowaniu 
zauważymy niepożądane efekty wizualne. Usunięcie starych powłok 
sprawia, że malujemy surowe drewno, czyli unikamy takich 
„niespodzianek”. Jeśli mimo wszystko chcemy spróbować, przed 
malowaniem właściwym powinniśmy przeprowadzić malowanie próbne, 
czyli test na niewielkim i niewyeksponowanym fragmencie 
powierzchni.



*Odnawianie starych mebli, czyli szlifowanie, odpylanie, 
mycie

Powłoki malarskie należy zeszlifować za pomocą gruboziarnistego 
papieru ściernego. Wraz z postępem prac zmieniamy papier na taki o 
drobniejszym uziarnieniu, a na koniec wygładzamy powierzchnię 
papierem drobnoziarnistym. Pamiętajmy, aby wykonywać ruch wzdłuż 
słojów – w ten sposób unikniemy powstawania zadziorów.

Kolejny krok to odpylenie, czyli odkurzenie mebli. Należy je 
również umyć – mimo iż większości zabrudzeń czy zatłuszczeń na 
pewno pozbyliśmy się podczas szlifowania, dzięki temu usuniemy 
również drobinki kurzu i pyłu z zakamarków. Po wyschnięciu możemy 
zabrać się za malowanie drewnianych mebli.

*Malowanie starych mebli

Jak pomalować stare meble? Tu liczą się już wytyczne producenta 
konkretnego wyrobu. Każdy produkt rządzi się innymi prawami 
dotyczącymi nakładania. Zanim rozpoczniemy malowanie czy 
lakierowanie mebli sprawdźmy więc, jak, za pomocą jakich narzędzi 
oraz w jakich warunkach to robić.

Jak odnowić stare meble?



Jak odnowić stare krzesło? Jak odnowić starą szafę, stół czy 
kredens? Nie bez powodu to jedne z najczęściej wpisywanych do 
wyszukiwarek haseł! Pokochaliśmy majsterkowanie, tematykę „zrób to 
sam” i uświadomiliśmy sobie, że dzięki renowacji starych mebli
możemy osiągnąć dokładnie taki efekt, jaki sobie założyliśmy.

*Jak odnowić stare meble kuchenne?

Bardzo często decydujemy się na renowację mebli kuchennych. Nic 
dziwnego: nowa zabudowa kuchni to spory wydatek. Jeśli więc meble 
w kuchni są w dobrym stanie, jednak chcielibyśmy odświeżyć 
aranżację, sięgnijmy po narzędzia! W przypadku kuchni bardzo 
istotne jest odtłuszczenie drewna – nowa warstwa lakieru lub farby 
nie osiągnie dobrej przyczepności do tłustej powierzchni.

*Jak przerobić stare meble na nowoczesne?

Wyjątkowo wdzięcznym meblem do renowacji są meblościanki. PRL-
owskie meblościanki zastępowały kilka oddzielnych sprzętów, jak 
szafa na ubrania, półki na książki, domowy barek z alkoholem czy 
prywatne centrum multimedialne. Projektanci podpowiadają, aby nie 
traktować tego mebla jako całość, tylko rozdzielić te poszczególne 
funkcje, czyli zdekompletować meblościankę. Powstaną dzięki temu 
oddzielne moduły – część z nich możemy ustawić na podłodze, część 
powiesić na ścianie, niektóre zaś przenieść do przedpokoju czy 
sypialni!



Oczywiście kluczowe są tu także kolory. Jeżeli zastanawiamy się, 
jak ze starych mebli zrobić nowe i do tego zupełnie inne, postawmy 
na oryginalną kolorystykę, przede wszystkim biel, ale też błękit, 
miętę czy odcień kwiatu wiśni.

 

Liczy się oryginalny pomysł na stare meble – jego realizacja 
będzie bardzo prosta, malowanie drewna jest w końcu banalnie 
łatwe! Wystarczy prawidłowo przygotować powierzchnię mebli do 
pracy i postępować według zaleceń z karty technicznej wybranego 
produktu.
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