
Schemat

Określoną przez Ciebie szerokość i wysokość swojej naklejki na 
podłogę wpisujesz w kalkulator.
Ograniczenia formatu mogą wynikać z rozmiaru ilustracji 
z Fotolii lub zdjęcia wysłanego jako wzór projektu obrysu 
Twojej naklejki.

Naklejka na podłogę
Specyfikacja techniczna
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Określona przez Ciebie szerokość naklejki
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Określona przez Ciebie szerokość naklejki

Jeśli wydruk będzie większy niż 150 cm, zostanie podzielony na 
odpowiednią ilość brytów o tej samej szerokości.
Jeśli wydruk ma zostać dodatkowo wycięty po obrysie, 
zamieść taką informację w polu „Informacje dodatkowe” (pole 
nr 5 w kalkulatorze). Skontaktujemy się z Tobą celem ustalenia 
projektu obrysu Twojej naklejki.

Naklejka prostokątna Naklejka wycinana po obrysie

Bryty naklejki
(w przypadku wydruków

szerszych niż 150 cm)

Folia lub papier
transferowy

Naklejka
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Instrukcja montażu

1

Potrzebne narzędzia:
środek do umycia i odtłuszczenia podłogi
rakla lub gumowy wałek
dozownik wody z rozrzedzonym płynem do naczyń lub  
mydłem

Przygotowanie powierzchni

Rozpocznij od dokładnego umycia podłogi w miejscu, gdzie będziesz 
aplikować naklejkę. Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone.

Specyfikacja techniczna

2 Przygotowanie naklejki

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

Naklejka na podłogę

Naklejki posiadające wiele elementów niezwiązanych ze sobą (bez 
tła) zostają oklejone folią bądź papierem transferowym — nie należy 
ich odklejać przed aplikacją!

Bo dekoracja to podstawa!
Wiosenne, kwieciste pole? A może ulice metropolii, widziane z lotu 
ptaka? Wydrukujemy cokolwiek zechcesz — na supermocnej folii 
pokrytej specjalnym podłogowym laminatem. Dzięki wysokiej 
wytrzymałości nośnika wydruk pozostanie nienaruszony nawet przez 
rok. Specjalne wodoodporne wykończenie zapobiega poślizgnięciu się 
na folii, nawet, gdy ta będzie mokra. Niski współczynnik odbijania 
światła zapewni doskonałą widoczność grafiki.

Parametry:
grubość: 150g/m²
faktura: tłoczenie 
powierzchnia: tłoczona, 
matowa aplikacja: na sucho lub 
na mokro

Opis
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Rozpocznij aplikację.
Zwilż powierzchnię podłogi. Przyłóż krawędź naklejki do podłogi. 
Upewnij się, że wydruk jest prawidłowo ułożony i dociśnij nośnik.

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. Gotowe!

Specyfikacja techniczna
Naklejka na podłogę

Aplikacja na mokro
Opcja zalecana w przypadku naklejek prostokątnych— ułatwia 
prawidłowe ułożenie naklejki i dokładne usunięcie pęcherzyków 
powietrza. Nie nadaje się do naklejek z folią/papierem 
transferowym!

3 Aplikacja naklejki na podłogę

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

Opis
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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!

Specyfikacja techniczna
Naklejka na podłogę

Usuń folię lub papier transferowy.
Ostrożnie odklej od podłoża nośnik transferowy. Uważaj, aby nie 
odkleić samej naklejki!

Gotowe!

Aplikacja na sucho
Sposób przylepiania naklejek wycinanych po obrysie, które 
zabezpieczone zostały folią bądź papierem transferowym.

Zacznij klejenie górnej części naklejki.
Usuń papier zabezpieczający z górnej części nośnika. Przyłóż naklejkę 
krawędzią do podłogi i upewnij się, że umiejscowiona jest 
prawidłowo, tj. zgodnie z żądanym kierunkiem i całkowicie poziomo.



Cena i transport

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.

Cena: 6 7,70 zł / m²

Na cenę składa się koszt nośnika, wydruku oraz wybranej fotografii.
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Specyfikacja techniczna
Naklejka na podłogę

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 podłogi 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.

Naklejka może być czyszczona miękką ściereczką z delikatnym 
detergentem. 

Kontakt z nami:

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


