
Schemat

Określoną przez Ciebie szerokość i wysokość swojej folii na 
okno wpisujesz w kalkulator.
Ograniczenia formatu mogą wynikać z rozmiaru ilustracji 
z Fotolii lub zdjęcia wysłanego jako wzór.
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Określona przez Ciebie szerokość naklejki

Opis

Nowe okno na świat
Folie na okna to idealny sposób na wymarzony widok z okna — zarówno 
od wewnątrz jak i z zewnątrz! To także bogata paleta nasyconych 
kolorów i delikatnych odcieni, którymi możesz pomalować światło 
wpadające do pomieszczenia. Niech za oknem zawsze świeci słońce!

Parametry:
gramatura: 130 g/m²
faktura: brak
powierzchnia: gładka, błyszcząca 
aplikacja: na sucho lub na mokro
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Instrukcja montażu

1

Potrzebne narzędzia:
środek do umycia i odtłuszczenia okna/szyby
rakla lub gumowy wałek
dozownik wody z płynem do naczyń lub mydłem

Przygotowanie powierzchni

Rozpocznij od dokładnego umycia powierzchni szyby w miejscu, 
gdzie będziesz aplikować folię. Szyba musi być czysta, sucha 
i odtłuszczona.
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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 oraz jakość grafiki. 
Naklejki zerwane z szyby nie podlegają reklamacji!

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

3 Aplikacja naklejki na okno

Zacznij od namoczenia naklejki. 
Usuń papier zabezpieczający z nośnika i spryskaj stronę z klejem 
przygotowaną wcześniej wodą z rozrzedzonym płynem do naczyń 
lub mydłem. 
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Rozpocznij aplikację.
Zwilż powierzchnię szyby. Przyłóż górną krawędź równolegle do 
krawędzi ramy okna. Upewnij się, że wydruk jest prawidłowo 
ułożony i dociśnij nośnik do szyby.

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.

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

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 szyby 
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. 
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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: 7 8,70 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


