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Jak sprawnie i fachowo wyko czy  lub odnowi ciany wewn trzne? 

Odpowied  na te pytania znajdziesz w tym artykule. Wszystko 

o produktach i czynno ciach u atwiaj cych prace wyko czeniowe 

– tynkowanie, wyg adzanie, malowanie, tapetowanie cian 

wewn trznych. Sprawd  najlepsze rozwi zania i najnowsze produkty!

REMONT

ciany
    wewn trzne

Emilia Ros aniec proste
fot. Greinplast

Czasem przy okazji remontu cian we-

wn trznych warto nie tylko od wie y  nie-

estetyczne ju  powierzchnie, ale rozwa-

y  równie  na przyk ad wymian  starej 

instalacji elektrycznej i wodnej czy zmie-

ni  po o enie cian dzia owych. Zanim za-

tem po o ymy nowe tynki i ozdobimy je wy-

marzonym materia em wyko czeniowym, 

sprawd my stan naszych instalacji i zasta-

nówmy si , czy obecny podzia  pomiesz-

cze  zapewnia nam komfort mieszkania.  

Sam remont cian wewn trznych nie powi-

nien sprawi  nam k opotu. Oto prace, które 

b dziemy musieli dostosowa  do stanu na-

szych cian i oczekiwanych efektów.

Naprawy
Widoczne na cianach ubytki czy p kni -

cia uzupe nia si  gipsow  mas  szpachlow

lub gipsem budowlanym. Najpierw miejsca 

te nale y oczy ci  szczotk , odpyli  i odt u-

ci , a nast pnie, zale nie od zalece  pro-

ducenta wybranego produktu – zwil y  lub 

osuszy . Nak adanie gipsu nale y przepro-

wadzi  etapowo – kolejne warstwy nanosi 

si  po wyschni ciu poprzednich. 

Powa niejsze naprawy czekaj  nas, je li 

tynk jest nieprawid owo zespolony z pod o-

em. Je li opukuj c ciany, s yszymy g uchy 

d wi k, oznacza to, e wyprawa odspoi a

si  od pod o a, w wyniku czego pod tyn-

kiem powsta a pusta przestrze  – wówczas 

konieczne b dzie skucie tynku. 
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 P yty gipsowo-w óknowe, podobnie jak gipsowo-kartonowe, wykorzystuje si  g ównie jako tzw. suche tynki oraz do budowy cianek dzia owych. Mo na 

malowa  je bez gruntowania, a tak e tapetowa  oraz przykleja  do nich glazur
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Tynkowanie
Roboty tynkarskie mo na rozpocz  po za-

ko czeniu wszelkich robót instalacyjnych. 

Trwa o  tynków w du ej mierze zale y od 

pod o a – im bardziej chropowate, tym przy-

czepno  tynku b dzie lepsza. Oczywi cie 

pod o e nie mo e by  zabrudzone, zawilgo-

cone b d  nadto wysuszone, przemarzni -

te czy t uste. Tynki powinno wykonywa  si

w temperaturze powy ej 5°C (spadek tempe-

ratury poni ej 0°C w czasie doby jest niedo-

puszczalny). Zarówno tynki gipsowe, jak 

i cementowo-wapienne mog  stanowi  ko -

cowe wyko czenie ciany lub by  dopiero 

pod o em dla wypraw wyg adzaj cych. 

Zarówno jedne jak i drugie mo na nano-

si  na ciany r cznie – zacieraj c pac  z ba-

t  lub maszynowo – natryskuj c na cian

za pomoc  agregatu tynkarskiego.

Tynki gipsowe – ciesz  si  obecnie najwi ksz

popularno ci . Dlaczego? Bardzo atwo si  je 

nak ada – tylko w jednej warstwie i bez proble-

mu wyrównuje, a do tego szybko schn  – prze-

ci tnie od 7 do 14 dni. Nadaj  si  jednak tylko 

na bardzo g adkie powierzchnie, bo ze wzgl -

du na niewielk  grubo  (8–25 mm), nie niwe-

luj  powa niejszych nierówno ci.

Pod o e. Tynki gipsowe mo na stosowa

na wszystkich pod o ach mineralnych ( cia-

ny z ceg y ceramicznej, wapienno-piaskowej, 

z betonu zwyk ego i komórkowego oraz p yt 

wiórowo-cementowych). Nie zaleca si  nato-

miast stosowania ich na pod o ach drewnia-

nych, metalowych (ulegaj  korozji) i z two-

rzyw sztucznych. 

Pod o a g adkie (np. betonowe) trzeba 

pokry  preparatem zwi kszaj cym przy-

czepno , pod o a ch onne za  i nierówno-

miernie przyjmuj ce wilgo  – gruntuje si

rodkami uszczelniaj cymi. 

Ze wzgl du na to, e tynki gipsowe nie s

odporne na wod  i sta e zawilgocenie oraz 

uszkodzenia mechaniczne – nie zaleca si

stosowania ich w pomieszczeniach, w któ-

rych wilgotno  powietrza przekracza 70% 

( azienki, pralnie itp.) – tam straci yby swoj

wytrzyma o  oraz w gara ach, warsztatach 

– miejscach, gdzie cz ciej ni  normalnie do-

chodzi do zarysowa cian. 

Nanoszenie. Tynki gipsowe najcz ciej nanosi 

si  agregatem tynkarskim, ale mo na nanie

je tak e r cznie. Nadmiar tynku po narzuce-

niu usuwa si at , a nast pnie wyrównuje 

– wst pnie szpachl  d ug  (piórem), nast pnie 

zwil on  powierzchni  zaprawy zaciera si

pac  g bkow .

Koszt tynków gipsowych z robocizn

– 25–35 z /m2 .

Tynki cementowe i cementowo-wapienne

(tradycyjne) – wykonywane s  obecnie g ów-

nie jako podk ady pod warstwy wyka czaj -

ce np. z g adzi gipsowej lub ok adziny z p ytek 

ceramicznych, cho  tak jak wspomnieli my na 

wst pie, mog  by  tak e ostatecznym wyko -

czeniem ciany. 

Pod o e. Pod o em pod tynki cementowe i ce-

mentowo-wapienne mog  by , podobnie jak 

w przypadku tynków gipsowych, pod o a mi-

neralne. Powierzchnie drewniane, metalowe 

czy z tworzyw sztucznych wykluczaj  u ycie 

tych tynków, poniewa  nie maj  odpowiedniej 

przyczepno ci. Na cianach z nich wykona-

nych konieczne jest zastosowanie siatki.

Nanoszenie. Tynki cementowo-wapienne 

wykonuje si  jako dwu- lub trójwarstwowe. 

Pierwsza warstwa – obrzutka – pe ni funkcj

warstwy kontaktowej, która poprawia przy-

czepno . Kolejna warstwa – narzut, 

o grubo ci 1–1,5 cm – umo liwia wyrówna-

nie pod o a i stanowi podk ad pod g ad  wy-

ka czaj c  – czyli trzeci  warstw . Ka da

z warstw ró ni si  zawarto ci  obj to ciow

sk adników (cementu, piasku, wapna) – naj-

g stsza jest pierwsza warstwa, najrzadsza za

– trzecia. 

Przed na o eniem pierwszej warstwy tynku 

na przygotowanej cianie nale y zamocowa

w odst pie co 1,5 m listwy tynkarskie – ich 

wysoko  powinna wynosi  tyle, co za o o-

na grubo  tynku. Listwy pe ni  rol  prowad-

nic, po których przesuwa si at  wyrównuj c

powierzchni  narzutu. Aby tynk cementowo-

-wapienny dobrze wysech , konieczne jest in-

tensywne wietrzenie pomieszcze .

Gruba warstwa wyprawy tynkarskiej po-

zwala na zakrycie prowadzonych po cianie 

przewodów instalacji elektrycznej, co z kolei 

eliminuje konieczno  wykonywania bruzd 

w cianie.

P yty g-k 
– co w standardzie?

Standardowe p yty g-k maj  wymiary: 

grubo  12,5 mm 

szeroko  1200 mm

d ugo  2000–3000 mm. 

Produkowane s  w czterech odmianach:

zwyk e o oznaczeniu GKB;

wodoodporne GKBI;

ognioodporne GKF;

ognio- i wodoodporne GKFI. 

P yty zwyk e mo na montowa  w po-

mieszczeniach, w których wilgotno  po-

wietrza nie przekracza 70%, natomiast wo-

doodporne nadaj  si  tam, gdzie okresowo 

wilgotno  jest wi ksza, ale nie b d  na-

ra one na trwa e zawilgocenie: azienki, 

kuchnie.
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Koszt tynków cementowo-wapiennych 

z robocizn  – 40–50 z /m2 .

Suche tynki z p yt gipsowo-kartonowych 

– eliminuj  mokre roboty wyko czeniowe, 

pozwalaj  korzysta  z pomieszcze  ju  po 

kilku dniach, umo liwiaj  korekt  nierów-

no ci i utrzymanie pionu nawet przy znacz-

nych odchyleniach, bez konieczno ci na-

k adania grubych warstw wyrównuj cych. 

P yty te mog  by  stosowane w a ciwie we 

wszystkich pomieszczeniach w domu: w a-

zience i w kuchni nale y montowa  odmia-

ny wodoodporne – zielone. 

Po zamocowaniu p yt i zaszpachlowaniu 

spoin uzyskuje si  równ  i bardzo g adk  po-

wierzchni  nadaj c  si  do malowania, tape-

towania lub u o enia p ytek ceramicznych. 

Dodatkow  zalet  p yt g-k jest mo liwo  wy-

konywania z nich ekranów maskuj cych ka-

na y instalacyjne i budowy lekkich cian 

dzia owych.

Mocowanie. P yty g-k mo na mocowa  na 

dwa sposoby: 

na klej gipsowy – przy wzgl dnie rów-

nych cianach. Przeci tne zu ycie kleju wy-

nosi 3–4 kg/m2, a czas jego wi zania nie 

przekracza 60 min. 

 na pasach kierunkowych z odcinków tych 

p yt – gdy konieczna jest korekta pionu lub 

przykrycie wi kszych nierówno ci. Uk adanie 

p yt na pasach przeprowadza si  dwuetapo-

wo. Odci te paski p yty o szeroko ci ok. 6 cm 

przykleja si  do ciany w rozstawie 60 cm, ko-

ryguj c ich pionowe odchylenia odpowied-

ni  grubo ci  warstwy klejowej lub – w razie 

potrzeby – podk adkami z kawa ków p yty. 

Pasy te powinny wyznacza  równ  i pionow

p aszczyzn . Nast pnego dnia na powierzch-

ni  pasów nak ada si  pac  z bat  równ  war-

stw  kleju i dociska p yty. czenia p yt po-

winny pokrywa  si  z pasami kierunkowymi. 

Wyka czanie spoin w systemach gipsowo-

kartonowych przedstawiaj  ilustracje poni ej.

Koszty wykonania tynków suchych: robo-

cizna –  10–15 z /m2 ; p yty g-k –  15–20 z /m2 ;

p yty g-w –  30–40 z /m2 .

Wyg adzanie
Idealnie g adk  powierzchni  uzyskuje si

dzi ki g adziom tynkarskim. Nak ada si  je 

jako warstw  wyka czaj c  na tradycyjnych 

wyprawach cementowo-wapiennych lub gip-

sowych. Dost pne s  dwie odmiany g adzi: 

na bazie gipsu lub anhydrytu. Te pierwsze 

s  twardsze, ale trudniej je szlifowa  ni  g a-

dzie anhydrytowe.

Grubo  warstwy wyg adzaj cej powin-

na wynosi rednio ok. 2 mm – co oznacza 

zu ycie ok. 2 kg wyprawy na metr kwadra-

towy wyrównywanej powierzchni. Przed 

na o eniem g adzi na surowy tynk cemento-

wo-wapienny jego powierzchni  trzeba za-

gruntowa  preparatem wzmacniaj cym pod-

o e – zapobiegnie to wykruszaniu si  lu no 

zwi zanych ziaren tynku. 

Wa ek czy p dzel?
Tynki tradycyjne oraz strukturalne ze wzgl -

du na nierówno ci powierzchni lepiej malowa

p dzlem, który umo liwia wprowadzenie farby 

w zag bienia. Mo na te  malowa  je wa kiem 

o d ugim w osiu, które powoduje te  wciera-

nie farby w pod o e, to z kolei zapewnia lep-

sz  jej przyczepno . G adkie powierzchnie 

z p yt gipsowo-kartonowych czy g adzi gipso-

wych lepiej malowa  wa kiem o krótkim w osiu 

(p dzel mo e pozostawia  smugi, zw aszcza je li 

u yjemy g stej farby o ma ej rozp ywalno ci).
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Farba w opakowaniu u atwiaj cym malowanie. 

Wieko pude ka mo e s u y  jako kuweta malarska

Wype nienie spoiny mas  szpachlow Wklejenie ta my papierowej szorstk  stron  do 

ciany

Nak adanie kolejnej warstwy masy szpachlowej 

(po wyschni ciu warstwy z wklejon  ta m ) na 

szeroko  ok. 25 cm

Nak adanie trzeciej warstwy masy – ok. 5 cm sze-

rzej ni  poprzednia. Nierówno ci trzeba zeszlifo-

wa  drobnoziarnistym papierem ciernym    

fo
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Wyg adzanie przeprowadza si  zazwyczaj 

w dwóch etapach. W pierwszym naci gana 

jest wst pna warstwa wyrównuj ca z g stej 

zaprawy, a po jej wyschni ciu i przeszlifowa-

niu – w etapie drugim – nak ada si  cienk

warstw  wyg adzaj c .

Uwaga! Na cianach, gdzie montowane b -

dzie o wietlenie ze ród em wiat a skiero-

wanym na ich powierzchnie, g adzie musz

by  wyrównywane ze szczególn  dok adno-

ci . W przeciwnym razie najmniejsza nie-

równo  b dzie widoczna.

Koszt g adzi gipsowej z robocizn

– 10–20 z /m2 .

Malowanie
Pierwszy krok – to wybór rodzaju farby. 

Mmusimy uwzgl dni  w a ciwo ci przezna-

czonego do malowania pomieszczenia i inten-

sywno  jego u ytkowania. Oto najpopular-

niejsze rodzaje farb: 

 akrylowe – charakteryzuj  si  elastyczno-

ci , dobr  przyczepno ci  do pod o a, wyso-

k  zdolno ci  krycia; maj  uniwersalne zasto-

sowanie;

 lateksowe – maj  du  odporno  na cie-

ranie, tworz  elastyczn  pow ok  o wysokiej 

paroprzepuszczalno ci. Stosuje si  je do ma-

lowania cian wymagaj cych cz stego zmy-

wania.

Jak malowa ?

Sufit. Malowanie rozpoczyna si  od okna, czy-

li w miejscu znajduj cym si  najbli ej natural-

nego ród a wiat a. Je li w pomieszczeniu jest 

kilka okien, malowanie trzeba rozpocz  od 

strony najbardziej nas onecznianej. Pierwsz

warstw  farby nale y nak ada  równolegle do 

okna, drug  prostopadle.

Do malowania sufitów najlepiej u y  farb 

tworz cych matowe pow oki, które z ago-

dz  refleksy. 

ciany. Malujemy dopiero po wyschni ciu 

sufitu. Prace rozpoczynamy od malowania 

naro ników ma ymi wa kami (p dzle mog

pozostawia  smugi). Pozosta  powierzchni

cian malujemy du ym wa kiem o takiej sa-

mej d ugo ci w osia jak w przypadku ma ego 

wa ka. Pierwsz  warstw  nak adamy ruchem 

krzy owym od góry do do u, po zamalowaniu 

ca ej powierzchni raz jeszcze nak adamy far-

b  od góry do do u, tym razem prostopadle do 

pod ogi.

Koszty malowania: robocizna 

– 5–10 z /m2 ; materia  – 2–5 z /m2 .

Tapetowanie
Je li ciana pokryta jest star  tapet , prace 

rozpoczynamy od jej usuni cia. Do tego celu 

mo na u y  rozpuszczalnego w wodzie pre-

paratu do odklejania tapet. Zwil amy tape-

t  g bk  nas czon  preparatem, a nast pnie 

szpachl  zeskrobujemy j  od góry. W przy-

padku tapet winylowych zrywa si  jedynie 

wierzchni  warstw .

Co to jest? 
Farba strukturalna. Nadaje cianie faktur , za-

st puj c tynki dekoracyjne. W odró nieniu od 

tynków aplikacja takich farb jest du o atwiejsza 

i mniej pracoch onna. Pod farby strukturalne 

nie jest wymagane g adkie pod o e – dlatego 

farba ta mo e s u y  do zamaskowania nierów-

no ci cian. Faktur  powierzchni uzyskuje si

dzi ki postaci w jakiej farby te wyst puj :

g ste masy, w sk ad których wchodz  wy-

pe niacze o ró nym uziarnieniu;

suche mieszanki do zmieszania z wod ,

pasty, które dodaje si  do zwyk ej farby akry-

lowej. 

Ró ne sposoby nak adania farb struktural-

nych umo liwiaj  uzyskanie wielu efektów 

dekoracyjnych. Najprostszym sposobem jest 

nak adanie farb strukturalnych specjalnymi 

wa kami gumowymi, g bkowymi lub irchowy-

mi. Do wyko czenia powierzchni stosuje si

p dzle, szpachelki, grzebienie lub szablony.

Farba laserunkowa. Tworzy transparentn  po-

w ok . U ywa si  jej na powierzchniach wcze-

niej pokrytych farbami kryj cymi. Farbami la-

serunkowymi mo na malowa  ca e ciany, ale 

najlepiej sprawdzaj  si  na ich mniejszych frag-

mentach. Podkre laj  one bowiem i wydoby-

waj  z t a dominuj ce elementy malowane z 

regu y farbami kryj cymi.

Raufaza. To tapeta przeznaczona do malo-

wania. Faktur  powierzchni nadaj  jej ró nej 

wielko ci wiórki drzewne umieszczone mi dzy 

warstwami papieru. G sto  ich rozmieszcze-

nia mo e by  ró na.

Do malowania raufazy nale y u ywa  dobrej 

jako ci farb akrylowych. Takie tapety mo na 

wielokrotnie przemalowywa .

Tapeta z w ókna szklanego. To tapeta o bar-

dzo du ej wytrzyma o ci na uszkodzenia me-

chaniczne. Trwa o  tego materia u liczy si

w dziesi tkach lat, niestety trudno usun  j

ze ciany (w ókna szklane „stapiaj  si ” z jej 

powierzchni ). 

Tapety z w ókna szklanego maluje si

g stymi farbami. Ich faktura imituje tka-

niny o ró norodnych splotach i uk adzie 

w ókien. Cienkie odmiany takich tapet 

szklanego mo na przykleja  na suficie – pozwa-

laj  wówczas zakry  jego niedoskona o ci.

 Dekoracyjne listwy cienne i przypod ogowe 

tworz  estetyczne wyko czenie wn trza

 W miejscach trudno dost pnych – fragmentach 

cian wokó  futryny, naro nikach – wygodniej 

stosowa  p askie p dzle, 

które umo liwi

precyzyjn  prac
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ciany dzia owe w nowym miejscu 

ciany dzia owe z pustaków szklanych stawia si  g ównie wtedy, gdy konieczne jest do wietlenie po-

mieszczenia, w którym nie ma okien. Coraz cz ciej materia  ten wykorzystywany jest tak e jako element 

wystroju wn trza fo
t.
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ZDANIEM EKSPERTA

Jakie s  zalety stosowania akrylowych mas uszczelniaj cych przy remoncie 

cian wewn trznych?

Akryle s  to produkty na bazie wodnych emulsji akrylowych. Okre la si  je jako plastyczno-ela-

styczne uniwersalne kity uszczelniaj ce do wype niania wewn trznych rys, spoin i p kni . Nadaj

si  one do tego typu zastosowa  z uwagi na szereg w a ciwo ci. Do najistotniejszych nale  w a-

nie elastyczno  oraz plastyczno , przez co podatne s  na przenoszenie niewielkich ruchów 

oraz napr e  w betonie, tynku i murach, a wype nione mimi szczeliny wtórnie nie p kaj . Masy 

akrylowe charakteryzuj  si  ponadto du  przyczepno ci  do pod o y porowatych, dzi ki cze-

mu dobrze przylegaj  do niemal ka dego pod o a: betonu, tynku, gipsu, ceramiki budowlanej, 

kamienia i drewna. Powierzchnia akrylu jest malowana i przyjmuje ka d  farb , dlatego idealnie 

maskuje rysy, p kni cia, miejsca cze  p yt g-k, lady po wkr tach itp. 

Masy akrylowe stosuje si  równie  do uszczelnie  wokó  parapetów, metalowych i drewnianych 

ram okiennych, drzwiowych, kasetonów itp. 

Akryle s  bezwonne i nieszkodliwe, bardzo atwe do aplikacji i formowania. Dost pne s  najcz -

ciej w kartuszach 310 ml oraz tubach 80 ml.

Tomasz Mazurkiewicz

Specjalista ds. produktu firmy Den Braven

ciany pokryte tapet  o wyra nej fakturze 

lub wzorze pomalowane farbami laserunkowymi 

– pó przezroczystymi 

Wyburzenie ciany dzia owej i plan postawie-

nia nowej w innym miejscu wymaga konsultacji 

z konstruktorem. Pami tajmy, e jest to koniecz-

ne, nawet je li mamy dokumentacj  domu. Cz sto 

bowiem w trakcie budowy dokonywane s  zmia-

ny, które nie zawsze niestety uwzgl dniane s

w dokumentacji. Wyburzenie cian dzia owych 

tak e nale y powierzy  specjalistom. 

Od rodzaju nowej ciany zale e  b d  dal-

sze prace. Mo e to by  lekka niska przes o-

na gipsowo-kartonowa lub pe na przegroda 

(bloczki gipsowe) b d  pustaki szklane tzw. 

luksfery. W przypadku dwóch ostatnich musi-

my zda  si  na pomoc konstruktora. le usy-

tuowana cianka mo e doprowadzi  do prze-

ci enia stropu. 

Po postawieniu nowej ciany bardzo wa ny 

jest wybór odpowiedniego po czenia jej ze 

stropem. ciany murowane nie powinny by

czone ze stropem na styk – jego ugi cie (np. 

podczas osiadania budynku) doprowadzi oby 

do p kni  w cianach. Dlatego dobrze jest po-

zostawi  ok. 3 cm przerwy i wype ni  j  pian-

k  monta ow .

Miejsca po cze  p yt gipsowo-kartonowych 

ze stropem (i cianami no nymi) uszczelnia si

piankow  ta m  z polietylenu albo ta m  t u-

mi c  z we ny mineralnej. 

Koszty ciany dzia owej:

Robocizna: 20–30 z /m2

Materia : bloczki gipsowe –  80–100 z /m2

  pustaki szklane –  150–300 z /m2
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Uwaga! Na opakowaniach tapet s  piktogra-

my, które informuj  o tym, czy konieczne jest 

zerwanie ca ej tapety, czy tylko jej wierzch-

niej warstwy.

Tapetowanie rozpoczynamy od wyznacze-

nia pionowej linii ok. 50 cm od naro nika. 

Rolk  tapety dzielimy na bryty (odcinki) 

o 5–10 cm d u sze ni  wysoko ciany. Je li 

tapeta nie ma powtarzaj cych si  wzorów 

w regularnych odst pach, mo na od razu 

przyci  wi cej brytów, przyk adaj c je do 

pierwszego. Je li za  wzór si  powtarza, lepiej 

bryty ci  stopniowo – jeden za drugim – do-

pasowuj c je do siebie przed przyklejeniem. 

Klej nale y rozprowadzi  na po owie brytu 

od rodka do brzegów. Nast pnie cz

z klejem z o y  na pó , nie dociskaj c miejsc 

zgi cia. Tak samo post pujemy z drug  cz -

ci  tapety. Nast pnie pierwsz  cz  tapety 

przyk adamy do górnej kraw dzi ciany (ok. 

2–3 cm od sufitu), rozk adamy j  i dociska-

my such  szmatk  od rodka do zewn trz. 

To samo nale y zrobi  z drug  cz ci  tapety, 

przytrzymuj c jednocze nie górn .

Tapetowanie a rodzaj pomieszczenia 

W pomieszczeniach, w których ciany nara o-

ne s  na uszkodzenia, np. przedpokoje, kory-

tarze, klatka schodowa, lepiej stosowa tape-

ty z w ókna szklanego. Po przyklejeniu tych 

tapet maluje si  je specjaln  farb  odporn  na 

wielokrotne zmywanie i szorowanie. Do sy-

pialni i innych pomieszcze  o niewielkim na-

ra eniu na zabrudzenie mo na u y  najta -

szych i najmniej trwa ych tapet papierowych.

Niska cena pozwala na cz stsz  ich wymian .

Do kuchni i azienki stosuje si  specjalne 

tapety winylowe o du ej odporno ci na szo-

rowanie. Nie dorównuj  one jednak trwa o-

ci  i odporno ci  na zabrudzenie p ytkom 

ceramicznym, a w bezpo rednim s siedz-

twie kuchenek, zlewozmywaków nie warto 

ich uk ada  – szybko pokryj  si  trudnymi 

do usuni cia plamami t uszczu.

Koszty tapetowania: robocizna 

– 8–15 z /m2 ; materia  – 5–20 z /m2 .

  Efekt postarzenia uzyskamy, stosuj c np. sty-

lowe tapety, fototapety za  nadadz  wn trzu bar-

dziej nowoczesny charakter

  G adkie ciany mo na ozdobi  ciekaw

grafik , wykorzystuj c gotowe szablony lub cieka-

we naklejki

  Stalowa blacha nierdzewna czy ok adzina 

cienna z mlecznego szk a to wyko czenia, które 

pozwol  nam szybko zape ni  przestrze  po p yt-

kach ceramicznych 
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