
Schemat

Określona przez Ciebie szerokość fototapety

maks. 135 cm
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maks. 135 cm maks. 135 cm maks. 135 cm

Określoną przez Ciebie szerokość i wysokość fototapety 
wpisujesz w kalkulator.
Maksymalny rozmiar fototapet ograniczony jest rozmiarem 
zdjęcia z banku zdjęć Fotolia bądź rozmiarem przesłanej 
fotografii.
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Wszystkie fototapety drukujemy w równych brytach, każdy do 135 cm  
szerokości.
Fototapety o wysokości ponad 300 cm drukujemy z centymetrową 
zakładką i w taki sposób należy je kleić.



02

Opis

Łatwy montaż i uniwersalność — to się nie może nie udać!
Trwałe podłoże o podwyższonej odporności na wilgotność powietrza. 
Wzmocnienie włókniną zapobiega deformacjom wydruku i ułatwia 
aplikację — wystarczy nałożyć klej na ścianę, po czym przykleić suchą 
fototapetę. Dzięki specjalnej strukturze materiał pozwala ścianom 
„oddychać”. Nadaje się do miejsc takich jak kuchnia czy łazienka.

Parametry:
gramatura: 230 g/m²
faktura: brak
powierzchnia: matowa, delikatnie satynowa
zalecany klej: do tapet na flizelinie (gęsty, do aplikacji na ścianę)

Instrukcja montażu

1

Potrzebne narzędzia:
wiaderko na klej
pion
nóż do tapet
szczotka do tapet lub gumowy 
wałek tapeciarski

Przygotowanie ściany

Rozpocznij od odcięcia tapetowanego pomieszczenia od prądu. 
Zdemontuj wszystkie gniazdka, listwy i progi. Wskazanym jest 
oznaczyć je ołówkiem na wewnętrznej stronie, aby ułatwić ponowny 
montaż po skończonej pracy.

stalowy kątownik
wąski wałek do połączeń
miarka
nożyczki
szpachelka

Jeżeli na murze znajduje się stara tapeta, wskazanym jest ją usunąć. 
Sposób jej usunięcia jest dowolny, my zaprezentujemy ten 
sprawiający najmniej problemów:

1. Zanim przystąpisz do zrywania tapety, ponakłuwaj ją kolczastym
wałkiem.
2. Ponakłuwaną tapetę nasącz środkiem do usuwania tapet. Zalecane
jest użycie dużego pędzla.
3. Zwilżoną tapetę łatwo zedrzesz metalową szpachelką.

Narzędzia potrzebne do usunięcia starej tapety:
wałek z kolcami
środek do usuwania tapet
szeroki pędzel (my polecamy pędzel ławkowiec)
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Ściany pomalowane farbą wymagają umycia ich mydłem malarskim. 
Jeżeli na ścianie występują jakiekolwiek nierówności lub wyżłobienia, 
zaszpachluj je i wyrównaj papierem ściernym. Czystą i suchą ścianę 
zagruntuj emulsją gruntującą bądź rozrobionym z wodą klejem. 
Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia (podłoże należy gruntować 
co najmniej 2h przed tapetowaniem).

2 Przygotowanie fototapety

Rozpakuj i rozłóż fototapetę. Upewnij się, że produkt jest zgodny 
z tym, co zostało zamówione — sprawdź jego wymiary, ilość brytów, 
dopasowanie części druku do siebie oraz jakość grafiki. 
Tapety zerwane ze ściany nie podlegają reklamacji.

Fototapeta  flizelinowa
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„Złóż” nośnik w celu rozprężenia panelu przed nałożeniem go na 
ścianę: połóż bryt na podłodze stroną niezadrukowaną skierowaną 
ku górze, a następnie złóż go do wewnątrz (patrz ilustracja). 

Ważne: należy unikać zgniatania papieru podczas składania — 
złożony bryt nie musi leżeć idealnie płasko. 

Panel powinien pozostać złożony przez około 1 minutę. Następnie 
rozłóż panel.
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Narysuj na ścianie pionową linię odległą od brzegu ściany o szerokość 
brytu. 

Ważne: linia powinna być dokładnie pionowa, aby zapewnić 
prawidłową aplikację tapety. Zaleca się korzystanie z pionu w postaci 
np. zawieszonego na lince obciążenia.

3 Aplikacja pierwszego brytu na ścianę

szerokość brytu

Rozpocznij aplikację tapety od umieszczenia pierwszego brytu 
w górnej części, korzystając z pionowej linii narysowanej wcześniej 
jako odniesienie. Upewnij się, że pozycja jest prawidłowa i rozprostuj 
bryt na ścianie.

Zalecamy naklejenie pierwszego brytu na części ściany bez drzwi czy 
okien. Dobrym pomysłem jest rozpoczęcie klejenia w rogu. Zaleca się 
tapetowanie w kierunku od okna do drzwi.

Wygładź fototapetę przy użyciu szczotki do tapetowania bądź 
gumowego wałka. Wygładzaj ją od środkowej części na zewnątrz, od 
góry do dołu, upewniając się, że nigdzie nie ma pęcherzyków 
powietrza, a krawędź idzie wzdłuż narysowanej linii.

Nadmiar kleju usuń mokrą gąbką (nie czekaj, aż klej wyschnie!).
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Za pomocą szerokiego wałka równomiernie nałóż na ścianę cienką 
warstwę kleju. Aplikacja powinna przebiegać równomiernie tak, aby 
klej nie zdążył wyschnąć przed przyłożeniem fototapety. Zaleca się, 
aby nałożyć klej nieco poza rozmiar nakładanego brytu.
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4 Aplikacja pozostałych brytów na ścianę

Istnieją dwa sposoby nakładania tapet. Przed przystąpieniem do 

tapetowania upewnij się, której metody wymaga Twoja fototapeta.

klejenie od krawędzi do krawędzi

Po prawidłowym naklejeniu pierwszego brytu rozpocznij naklejanie 
kolejnych, przyjmując jako punkt odniesienia krawędź pierwszego brytu.

Umieść górną krawędź następnego panelu na tym samym poziomie, co 
poprzedniego. Upewnij się, że rysunki na obu panelach są równo 
dopasowane. Rozprostuj panel i dokładnie dopasuj krawędź. 

Podobnie jak poprzednio, posłuż się szczotką do nakładania tapet celem 
jej wygładzenia i usunięcia pęcherzy powietrza. Przesuwaj ją od środka 
na zewnątrz, z góry na dół. Dociśnij krawędzie wąskim wałeczkiem.

Nadmiar kleju usuń mokrą gąbką (nie czekaj, aż klej wyschnie!).

klejenie na zakładkę

Po prawidłowym naklejeniu pierwszego brytu rozpocznij naklejanie 
kolejnych, przyjmując jako punkt odniesienia pierwszy bryt.

Umieść górną krawędź następnego panelu na tym samym poziomie, co 
poprzedniego. Panele powinny nachodzić na siebie o 1 cm. Upewnij się, że 
rysunki na obu panelach są równo dopasowane. Rozprostuj panel 
i dokładnie dopasuj jego ułożenie.

Podobnie jak poprzednio, posłuż się szczotką do nakładania tapet celem 
jej wygładzenia i usunięcia pęcherzy powietrza. Przesuwaj ją od środka 
na zewnątrz, z góry na dół. Dociśnij krawędzie wąskim wałeczkiem.

Nadmiar kleju usuń mokrą gąbką (nie czekaj, aż klej wyschnie!).
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5 Tapetowanie nad włącznikami światła i gniazdkami

Przed przystąpieniem do prac nad instalacją elektryczną 
należy bezwzględnie odłączyć dopływ prądu!

1. Naklej bryt nad gniazdkiem i ostrożnie go wygładź.
2. Za pomocą nożyczek zrób otwór w fototapecie ponad środkiem
gniazdka.
3. Usuń nadmiar tapety. Uważaj, aby nie usunąć jej zbyt wiele — nie
wykraczaj poza obręb osłony!
4. Po zakończeniu tapetowania można w tym miejscu bezpiecznie
założyć osłonę.

6 Wykończenie

Nadmiar materiału znajdujący się przy framugach, ramach okiennych 
itp. przytnij za pomocą nożyka i stalowego kątownika bądź linijki. 
Najpierw wyrównaj krawędź przy pomocy kątownika, a następnie, 
używając go jako prowadnicy, odetnij nadmiar materiału nożykiem.

Korzystając z tej samej metody, wyrównaj i usuń nadmiar materiału 
wokół sufitu, listew i krawędzi ścian.

Ważne: nożyk musi być idealnie ostry, aby zapobiec rwaniu tapety. 
Wskazane jest używanie specjalnego nożyka do tapet z łamanym 
ostrzem — dzięki temu końcówka zawsze będzie dostatecznie 
naostrzona.

Wytapetowane pomieszczenie powinno mieć zachowaną cyrkulację 
powietrza — nigdy nie zamykaj świeżo wytapetowanego 
pomieszczenia! Zostaw otwarte drzwi i regularnie wietrz wnętrze.

Pomieszczenie i tapety powinny mieć temperaturę pokojową (+18°C).
+18°C
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Gwarancja

Wszystkie oferowane na portalu produkty obejmuje 2-letnia 
gwarancja, w czasie której oferujemy wsparcie w razie problemów 
bądź wątpliwości w kwestii używania i eksploatacji naszych 
produktów.

Zgodność produktu z zamówieniem należy sprawdzić 
przed przystąpieniem do montażu/aplikacji. Tapety 
zrywane ze ścian nie podlegają reklamacji.

Ewentualne, nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy wyglądem 
fotografii na ekranie, a wydrukiem, wynikają z indywidualnych 
ustawień kalibracji wyświetlacza i nie mogą być podstawą do 
reklamacji.

Fototapetę winylową na flizelinie można delikatnie czyścić wilgotną 
ściereczką lub gąbką. 

Cena i transport

Cena: 9 2,30 zł / m²
Na cenę składa się koszt nośnika, wydruku oraz wybranej fotografii.

Transport
Fototapety zwijamy i pakujemy w wytrzymałe, teleskopowe 
kartony, zapewniające doskonałe zabezpieczenie i dostosowanie 
rozmiaru opakowania do szerokości brytów.

Przesyłki wysyłamy przez firmę kurierską DPD.
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Kontakt z nami:

kontakt@splashroom.pl
+48 61 84 74 029, +48 511 036 513 
Splash Room, ul. Arcta 16, 60-408 Poznań


