
SAMOLEPICÍ TAPETY 

1. Dříve než začnete, ujistěte se, že je místo, kam chcete nalepit samolepící tapetu pevné, hladké a
suché. Čím lépe upravíte podklad, tím lepší bude celkový výsledek. Stěna by měla být odmaštěna,
zbavena nerovností, prachu a zbytků barev. Pro nejlepší výsledek použijte penetrační nátěr.

2. Rozložte si samolepící tapetu. Zkontrolujte zda tapeta na sebe správně navazuje, případně zda není
porušen vzor. Pokud spatříte vady, neváhejte nás kontaktovat.

3. Pomocí vodováhy a pravítka si na vybrané stěně označte v rozestupu každých 75 cm rovné svislé
čáry, ke kterým budete přikládat tapetu. Klidně si v horní a dolní části nechte přesah asi 5 cm.
Přesahem myslíme přebytečný materiál mimo hlavní plochu, kterou chcete tapetovat. Tento zbylý
materiál později oříznete nožem. Pokud jste si pro aplikaci tapety vybrali zeď s oknem, lepte tapetu od
okna.

4. Samolepící tapetu si ořízněte na jednotlivé části. Vezměte první část tapety, ujistěte se, že máte v
ruce správný díl. Dávejte pozor, abyste předešli znečištění povrchu. První část tapety lepte opatrně. Je
důležité založit první díl rovně – aby vám celý motiv tapety pak krásně na zdi seděl.

5. Opatrně odlepte část tapety. Následně přiložte odlepenou část tapety ke stěně a pomalu přitlačujte
celý díl ve směru shora dolů. Zkontrolujte, zda je první díl zarovnán proti vodicí čáře.

*Radíme vyvarovat se neustálému odlepování a nalepování částí tapet. Při neustálé manipulaci s díly
by se mohlo stát, že tapeta bude méně držet.

6. Odstraňte nerovnosti a vzduchové bubliny. Použijte krouživé pohyby ve směru od středu části tapety
k jejím okrajům.

7. Přesahující části již nalepené tapety na stěně ořízněte nožem pomocí pravítka. I malý detail přispěje
k dokonalému výsledku. Stejný postup zopakujte i u ostatních částí. Jednotlivé pruhy nepřekrývejte,
ukládejte je vedle sebe.

Milý zákazníku, děkujeme za objednávku samolepící tapety v našem e-shopu. Tapety vyrábíme           
s láskou a naším cílem je přinést radost a svěží vánek v podobě nové bytové dekorace až k vám
domů.

Samolepící tapety jsou tištěny na kvalitní materiál s jemnou strukturou a matným povrchem.
Potisk se nanáší moderní UV-led technologií na tapetu o tloušťce 90 µm. Díky inkoustovému tisku
se naše tapety mohou pyšnit vynikající povrchovou odolností a stálostí barev. Samolepicí tapety
jsou PVC-free (neobsahují polyvinylchlorid). Technika tisku šetří životní prostředí, produkt je zdraví
nezávadný a vhodný do každého pokoje.

NÁVOD NA LEPENÍ SAMOLEPICÍ TAPETY

Přinášíme vám návod k lepení samolepící tapety, který bude skvělým pomocníkem při samotném
aplikování.

Líbí se vám samolepící tapeta? Potěší nás vaše zpětná vazba.
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