
Schemat

Określoną przez Ciebie szerokość i wysokość swojej naklejki 
wpisujesz w kalkulator.
Wyokrąglenie wynosi domyślnie 1 cm, wykonujemy na 
życzenie klienta inne wyokrąglenia — informację o promieniu 
wyokrąglenia należy dołączyć podczas składania zamówienia,  
w polu „Informacje dodatkowe” 
Drukujemy naklejki o maksymalnych wymiarach 40x50 cm; 
dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z rozmiaru ilustracji 
z Fotolii lub zdjęcia wysłanego jako wzór.

Naklejka na laptopa
Specyfikacja techniczna
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Określona przez Ciebie  
szerokość naklejki

promień wyokrąglenia

Opis

Spersonalizuj swój komputer!
Unikalne połączenie funkcjonalności z estetyką. Naklejka na laptopa, 
oprócz tego, że jest wyjątkową ozdobą Twojego komputera, chroni 
powierzchnię urządzenia przed zarysowaniami. Doskonale pokryje 
wszystkie niedoskonałości powstałe w wyniku eksploatacji i posłuży 
jako dodatkowa ochrona sprzętu. Naklejki drukujemy na trwałej folii 
kanalikowej ułatwiającej aplikację.

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

Sugeruje się, aby przyklejanie naklejki zacząć od góry, bez odklejania 
od razu całości papieru zabezpieczającego.

Specyfikacja techniczna
Naklejka na laptopa

Przygotuj powierzchnię laptopa — aby naklejka miała jak najlepszą 
przyczepność, podłoże na które zostanie przyklejona powinno być 
odtłuszczone i oczyszczone z zabrudzeń.

Przyłóż krawędź z odkrytym klejem do odpowiadającej jej krawędzi 
laptopa. Ułóż naklejkę równolegle do podłoża i równolegle do 
krawędzi urządzenia. Stopniowo odklejaj papier zabezpieczający 
jedną ręką, drugą przesuwając po powierzchni naklejki i dociskając ją 
do podłoża.

Rozpakuj i rozłóż naklejkę. Upewnij się, że produkt jest zgodny z tym, 
co zostało zamówione — sprawdź jego wymiary, dopasowanie 
formatu do laptopa i jakość wydruku.
Naklejki zerwane z laptopa nie podlegają reklamacji!
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Specyfikacja techniczna
Naklejka na laptopa

Dociśnij naklejkę, wygładzając ją od wewnątrz do zewnątrz. 
Kanalikowa folia nie tworzy pęcherzy i nie wymaga dodatkowego 
wygładzania.

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, które zostały 
zerwane z laptopów, 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 myć miękką ściereczką z delikatnym detergentem.

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 0,30 zł / m²

Na cenę składa się koszt nośnika, wydruku oraz wybranej fotografii.

Kontakt z nami:

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


