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Pamiętaj aby nie przechowywać Tapety w folii w którą była 

zapakowana.    

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, bez względu na to, 

czy nakładamy fototapetę, czy naklejamy naklejkę - zawsze 

oklejaną powierzchnię powinniśmy wyrównać, dokładnie 

wyczyścić, odtłuścić i wysuszyć. W przypadku ścian 

świeżych zaleca się wcześniejsze zagruntowanie 

1. Zaznacz położenie pierwszego brytu za 
pomocą pionowej kreski na ścianie (najlepiej użyj 
poziomicy). Klej, przygotowany wg zaleceń 
producenta nakładamy przy pomocy np. pędzla 
ławkowca (zalecane bezpośrednio na ścianę.

1. Przed przystąpieniem do klejenia tapet 
wskazane jest zagruntować ścianę. Można to 
zrobić za pomocą niewielkiej ilości kleju do tapet 
lub uni-gruntu  i  odczekać do całkowitego 
wyschnięcia.

2. Tapetowanie zaczynać należy od źródła światła, 
zaznaczając precyzyjnie położenie pierwszego 

3. Kolejne bryty  należy bardzo dokładnie dopasować do naklejonego 
poprzednio i dokładnie dokleić do brzegu wcześniej położonego 
fragmentu (na styk). 

4. Układając tapetę na zakładkę, drugi bryt nakładamy ok. 1-2 cm na 

3. Tak przygotowany bryt, umieszczamy przy ścianie, rozwijamy i 
zgodnie z zaznaczonym wcześniej pionem doklejamy do ściany za 
pomocą wałka silikonowego. Dociskając od środka brytu na zewnątrz 

Jak Tapetować: Tapety Lateksowa (papierowa)

Jak Tapetować: Tapeta Flizelinowa

Film Instruktażowy

Film Instruktażowy



1. Przed przystąpieniem do aplikacji tapet 
samoprzylepnych wskazane jest umyć ścianę 
mydłem malarskim, grube warstwy farby 
zmywalnej (lateksowa, teflonowa itp.), zetrzeć 
papierem ściernym, a następnie zagruntować . 
Grunt powinien wsiąknąć w podłoże i nie 
zostawiać

UWAGA!
Zwróć uwagę aby nie pomoczyć papieru 

4. Klejący fragment przyłóż do ściany  i równo przyklej.  (linia pionowa 
będąca punktem odniesienia)

5. Odklejaj kolejne części papieru podkładowego i dociskaj 

r ó w n o m i e r n i e  o d  ś r o d k a  d o  b r z e g ó w .

 Kolejne bryty  należy bardzo dokładnie dopasować do naklejonego 6.

poprzednio i dokładnie dokleić do brzegu wcześniej położonego 

fragmentu (na styk) lub -

1. Umyj dokładnie szybę

2. Przygotuj roztwór wody z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń

3. Spryskaj obficie powierzchnie szyby przygotowanym roztworem

4. Odklej papier podkładowy od naklejki i spryskaj klejącą stronę folii

5. Przyklej folię do szyby (dzięki wodzie można przesuwać naklejkę 

na szybie)

Jak Naklejać: naklejkę na okno łazienkowe

Jak Tapetować: Tapety Samoprzylepne

Film Instruktażowy

Film Instruktażowy

Folie okienną można aplikować metodą na mokro oraz na sucho. 
Ze względu na łatwość aplikacji rekomendujemy naklejanie na mokro.
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"NA MOKRO"  

"NA MOKRO"  dotyczy powierzchni takich jak 
szkło, metal i  wszystkie inne gładkie 
materiały.

1. Przygotowujemy roztwór wody z kilkoma 

Jak Przyklejać: Naklejki i okleiny

„NA SUCHO” 

„NA SUCHO” dotyczy takich powierzchni jak 
ściana, meble, drzwi.  

1. Odklej  kawałek papieru podkładowego ( 5-
15cm)  zwijając go pod spód naklejki.
2. Klejący fragment przyłóż do ściany i równo 

Jak Przyklejać: Naklejki i okleiny

4. Przykładamy równo naklejkę do powierzchni  (roztwór wodny 
pozwala na pozycjonowanie naklejki na materiale) i delikatnie 
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