
Schemat

Określoną przez Ciebie szerokość i wysokość swojej pralki 
wpisujesz w kalkulator.
Drukujemy naklejki o maksymalnych wymiarach 90x120 cm; 
dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z rozmiaru ilustracji 
z Fotolii lub zdjęcia wysłanego jako wzór.

Naklejka na pralkę
Specyfikacja techniczna
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Uwaga: Wydruk zostanie przygotowany jako jeden arkusz, który 
należało będzie dociąć przed aplikacją. Jeśli posiadasz pralkę 
ładowaną z boku i chcesz, aby wydruk został docięty przez nas, 
w polu „Informacje dodatkowe” umieść następujące informacje:

średnica drzwi
odległość bębna od krawędzi górnej
odległość bębna od krawędzi bocznej

Określona przez Ciebie 
szerokość pralki
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Opis

Zmień swoją łazienkę nie do poznania!
Naklejka na pralkę to szybki i tani sposób na zmianę charakteru Twojej 
łazienki. Odpowiednio dodany wzór podkreśli jej charakter, przełamie 
monotonię bądź wprowadzi zupełnie nowy nastrój. Naklejki drukujemy 
na winylowym podłożu samoprzylepnym.
Istnieje możliwość wykonania projektu na oklejenie każdej strony pralki. 
Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji lub złożyć 
zamówienie.

Parametry:
gramatura: 148g/m²
faktura: brak
powierzchnia: gładka, błyszcząca 
aplikacja: na sucho lub na mokro

Instrukcja montażu

1

Potrzebne narzędzia:
miara
nożyk
linijka
środek do umycia i odtłuszczenia powierzchni pralki
rakla lub gumowy wałek
dozownik wody z płynem do naczyń lub mydłem

Przygotowanie pralki

Rozpocznij od demontażu uchwytu bądź drzwiczek od swojej pralki.

Dokładnie oczyść powierzchnię pralki. Miejsce przyklejenia naklejki 
musi być czyste, suche i odtłuszczone.

Specyfikacja techniczna
Naklejka na pralkę
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2 Przygotowanie naklejki

Rozpakuj i rozłóż naklejkę. Upewnij się, że produkt jest zgodny z tym, 
co zostało zamówione — sprawdź jego wymiary, dopasowanie druku 
do pralki oraz jakość grafiki. 
Naklejki zerwane z pralki nie podlegają reklamacji!

Z uwagi na trudny do wycięcia wzór zaleca się, aby podczas składania 
zamówienia dołączyć w polu „Informacje dodatkowe” dane dot. 
wymiarów pralki. Jeśli jednak z jakiegoś powodu zachodzi 
konieczność samodzielnego docięcia naklejki, poniżej przedstawiamy 
zalecaną metodę:
1. Zmierz średnicy drzwi pralki oraz ich umiejscowienie (tj. odległość
od krawędzi górnej oraz jedna z bocznych krawędzi pralki)
2. Przenieś te wymiary na naklejkę wg wzoru obok.
3. Znajdź środek okręgu odpowiadającego średnicy drzwi i narysuj
okrąg.
4. Wytnij koło przy pomocy ostrego nożyka lub nożyczek. naklejka 

na pralkę

otwór na 
drzwi pralki

Aplikacja na mokro
Opcja zalecana — ułatwia prawidłowe ułożenie naklejki i dokładne 
usunięcie pęcherzyków powietrza.

3 Aplikacja naklejki na pralkę

Zacznij od namoczenia naklejki. 
Usuń papier zabezpieczający z nośnika i spryskaj stronę z klejem 
przygotowaną wcześniej wodą z rozrzedzonym płynem do naczyń 
lub mydłem. 

Specyfikacja techniczna

odległość drzwi
od górnej krawędzi

średnica drzwi

średnica drzwi
odległość drzwi od bocznej krawędzi

Naklejka na pralkę
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Rozpocznij aplikację.
Zwilż powierzchnię pralki. Przyłóż górną krawędź równolegle do 
krawędzi pralki. Upewnij się, że wydruk jest prawidłowo ułożony, po 
czym dociśnij nośnik do lodówki.

Wygładź naklejkę.
Za pomocą rakli ostrożnie usuń powstałe pęcherze powietrza, 
przesuwając ją po wydruku od strony wewnętrznej do krawędzi. 
Upewnij się, że krawędzie naklejki są dobrze przyklejone.

Aplikacja na sucho
Opcja  niezalecana dla osób, które nie miały wcześniej styczności 
z aplikowaniem folii samoprzylepnej na sucho. Niewskazana dla 
pralek o zakrzywionej powierzchni.

Zacznij klejenie od górnej części naklejki.
Usuń papier zabezpieczający z górnej części nośnika. Przyłóż naklejkę 
górną krawędzią do pralki i upewnij się, że jest umiejscowiona 
prawidłowo, tj. zgodnie z krawędziami pralki, równolegle do 
powierzchni i pionowo.

Specyfikacja techniczna
Naklejka na pralkę
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Kontynuuj klejenie w dół.
Za pomocą rakli wyrównaj przyklejony fragment naklejki. Stopniowo 
odkrywaj klej i dociskaj kolejne fragmenty naklejki uważając, by nie 
powstały pęcherze powietrza.

Uwaga! Naklejkę aplikuj pomału i starannie, gdyż poprawienie jej 
położenia po przyciśnięciu do powierzchni będzie już niemożliwe!

4 Wykończenie

Za pomocą nożyka odetnij nadmiarową folię znajdującą się przy 
krawędziach pralki.

Jeśli jest taka konieczność, ostrożnie i starannie przetnij folię 
w miejscach krawędzi drzwiczek od filtra pralki.

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 aplikacji. Naklejki zrywane z pralki 
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.

Naklejkę można czyścić miękką ściereczką z delikatnym 
detergentem. 

Specyfikacja techniczna

Ewentualne pozostałe pęcherze powietrza przekłuj delikatnie ostrą 
igłą i wygładź raklą. Zamontuj drzwiczki.

Naklejka na pralkę

Kontakt z nami:

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

Cena: 6 0,30 zł / m²
Na cenę składa się koszt nośnika, wydruku oraz wybranej fotografii.

Transport
Naklejki zwijamy i pakujemy w wytrzymałe, teleskopowe kartony, 
zapewniające doskonałe zabezpieczenie i dostosowanie rozmiaru 
opakowania do rozmiaru produktu.

Przesyłki wysyłamy przez firmę kurierską DPD.

Drukuj specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna
Naklejka na pralkę




