
Odnawianie antyków

Jeśli mamy jakieś stare meble, które chcemy odnowić to można to
zrobić samodzielnie, ale trzeba też być przy tym bardzo ostrożnym.
Jakby nie patrzeć chodzi nam o to żebyśmy mebli odnowili i mają
wyglądać znacznie lepiej niż teraz. Niestety, jeśli nie mamy na ten
tematy żadnej wiedzy to można je tylko zniszczyć i taki będzie z tego
efekt. Lepiej nie ryzykować aż tak bardzo zwłaszcza, jeśli meble będą
naprawdę bardzo dużo warte. W takich przypadkach trzeba stawiać na
fachowców.

Firma od renowacji

Tutaj znowu trzeba być ostrożnym i zanim powierzymy danej firmie
nasze meble to sprawdzajmy dokładnie:

- doświadczenie,
- wszystkie zlecenia, które wykonali,
- ceny,
- jakość,
- terminowość,
- używane materiały.

To pozwoli nam na wykluczenie tych firm, które tak 
naprawdę kompletnie się nie znają na tym, co mają robić. 
Zamiast odnowić nasze antyki zrobią z nich coś o wiele 
gorszego. Na to nie możemy im pozwolić i trzeba 
wybierać kogoś lepszego. 

Gdzie szukać firm?

W wielu nawet małych miasteczkach są firmy, które 
oferują renowacje mebli. Warto podejść do nich i 

sprawdzić. Nikt nie mówi, że mamy wozić ze sobą ciężkiego
mebla, ale wystarczy dokładnie zdjęcie. Oszacowanie kosztów i
ogólnych warunków naprawy pozwoli nam wybrać prawdziwych
profesjonalistów. Wtedy przywieziemy do nich nasz mebel i
będziemy się cieszyć jego renowacją. 

Pozostałe antyki

Oczywiście nie tylko meble się odnawia. Jeśli ktoś ma srebro to również wymaga ono 
odpowiedniego czyszczenia. Do tego dzisiaj używa się nie tylko specjalnych past, ale również 
specjalnych wanienek z ultradźwiękami. To bardzo przydatne urządzenie, do którego na spokojnie 
zmieści się łyżka czy widelec. Pozwoli to na szybkie i jakże skutecznie oczyszczenie całej 
powierzchni, która jest zabrudzona. Im mamy poważniejsze antyki tym bardziej trzeba będzie je 
oddawać w ręce osób bardziej doświadczonych. Tak będzie chociażby ze starymi i pięknymi 
zegarami.  Odnowienie obudowy może nie jest skomplikowane, ale odnowienie całego 
mechanizmu to już trudny orzech do zgryzienia.

Poszukujesz sprawdzonych antyków w dobrym stanie? Antykwariat http://antyczek.pl/ 
zaprasza na swoją witrynę.

http://antyczek.pl/

