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Określoną przez Ciebie szerokość i wysokość naklejki wpisujesz 
w kalkulator.
Maksymalny rozmiar naklejki ograniczony jest rozmiarem 
zdjęcia z banku zdjęć Fotolia bądź rozmiarem przesłanej 
fotografii.
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Określona przez Ciebie szerokość naklejki
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Określona przez Ciebie szerokość naklejki

Bryty naklejki
(w przypadku wydruków

szerszych niż 150 cm)

Folia lub papier
transferowy

Naklejka

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
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Instrukcja montażu

1

Potrzebne narzędzia:
miara
nożyk
środek do umycia i odtłuszczenia powierzchni mebli
rakla lub gumowy wałek

Przygotowanie mebli

Rozpocznij od demontażu uchwytów, rączek i innych elementów 
zamontowanych na powierzchni mebli.

Dokładnie oczyść powierzchnię mebli. Miejsce przyklejenia naklejki 
musi być czyste, suche i odtłuszczone.
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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 ściany oraz jakość grafiki. 
Naklejki zerwane z mebli nie podlegają reklamacji!

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

Jeśli naklejka ma się znajdować na kilku powierzchniach (np. kilka 
drzwi od szafek, kilka szuflad), zaleca się naklejenie ich na całości (o ile 
to możliwe), a następnie podzielenie ich za pomocą nożyka 
i dociśnięcie krawędzi. Jeśli nie jest to możliwe, przygotowanie 
naklejki obejmować będzie również podzielenie jej w taki sposób, aby 
dało się ją optymalnie przykleić do mebli. 
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Przymierz naklejkę
Przyłóż naklejkę w miejscu w którym chcesz, aby była przyklejona, 
aby upewnić się, że wzór jest odpowiedniej wielkości. Ustal, gdzie 
dokładnie chcesz zacząć przyklejanie. Zaleca się klejenie od góry, 
ewentalnie od lewego bądź prawego boku.
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3 Aplikacja na meble

Rozpocznij aplikację
Usuń trochę papieru zabezpieczającego ze strony, od której chcesz 
zacząć przyklejanie. Przyłóż naklejkę do mebla i upewnij się, że jest 
prawidłowo umiejscowiona. W razie konieczności popraw położenie.

Kontynuuj aplikację
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!

Usuń folię transferową
Dokładnie wyrównaj naklejkę i upewnij się, że całą powierzchnią 
przylega do ściany. Chwyć za róg przezroczystej folii transferowej i 
zacznij ją odklejać. Wzór naklejki powinien pozostać na ścianie. Jeśli 
tak się nie dzieje oznacza to, że naklejka została za słabo przyklejona. 
Dociśnij ją i spróbuj ponownie. W ten sposób odsłoń naklejkę.
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4 Wykończenie

Przebij folię w miejscach otworów na rączki. Usuń folię znad 
otworów, ostrożnie wycinając kawałek folii nożykiem. Zamontuj 
uchwyty.

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

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 mebli 
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
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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


