
BRZEGI ŁĄCZYMY ‘NA STYK’ 
(NIE ZAKŁADAMY JEDEN 

NA DRUGI). JEŚLI POJAWIĄ 
SIĘ PĘCHERZYKI, 

DELIKATNIE WYCIĄGA-
MY JE A POMOCĄ 

WAŁKA LUB 
SZMATKI.
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?JAK NAKLEIC

TAPETE

W pierwszym wieku przed Chrystusem 
sytuacja w Galii była napięta. Zamieszki-
wały ją różne plemiona należące do trzech 
szczepów: Belgów, Celtów i Akwitanów. 
Plemiona te nieustannie prowadziły walki – 

Zaczynamy od 
rozplanowania ułożenia 
brytów tapety na ścianie, 
tu prosimy o przyłożenie 
tapety do ściany. Nas-
tępnie zaznaczamy na 
ścianie pion.

Klej nakładamy pomału 
NA ŚCIANĘ, na powier-
zchnię nieco większą, niż 
nakładany pas tapety.
Pamiętaj, aby rozsmaro-
wa klej równomiernie. 

Pasy przyklejamy jeden po 
drugim, od góry ściany, tak, 

aby jedna ze złożonych 
jeszcze części swobodnie 

opadała w dół.

Następnie należy bardzo 
dokładnie dopasować wzór, 

pasując do siebie po kolei 
bryty tapety. 

POLECAMY KLEJE O PŁYNNEJ, 
NIE W PROSZKU. Z NIMI 

PRZY MONTOWANIU 
TAPETY NIE POW-

STANĄ GRUDKI 
POD MATE-

RIAŁEM.

Na koniec, po przyklejeniu 
brytów, dociskamy tapetę 
miękką zwiniętą szmatką. 
Nie należy trzeć tapety kilka 
razy w tym samym miejscu, 
aby jej nie uszkodzić.



ZANIM NAKLEISZ TAPETĘ, PRZECZYTAJ KILKA WSKAZÓWEK: 

Papier flizelinowy 
(z którego drukujemy tapety) 

nie jest samoprzylepny i do montażu 
należy użyć kleju PVA  - specjalnego 

kleju do tapet o podkładzie 
papierowym. Do kupienia 

w każdym markecie budowlanym. 
My polecamy te już wymieszane 

o konsystencji śmietanki, 
nie w proszku. 

Przed przycięciem tapety 
należy sprawdzić, czy nie 

jest ona uszkodzona i nie ma 
innych wad widocznych,

Prosimy rozłożyć bryty 
na płaskiej powierzchni - 
podłodze - i zobaczyć, 

czy wzór idealnie pasuje oraz 
czy kolory sa równie piękne 

na każdym z brytów. 

Prosimy dokładnie 
zagruntować ścianę 

oraz oczyścić powierzchnię 
z kurzu lub tłuszczu.

Tapety można przyklejać 
na ścianach dopiero 

po ok. 20 dniach od ostatniego
 malowania, w przeciwnym razie 

klej nie będzie tak mocny, jak 
powienien i tapeta może się lekko 

odklejać lub fałdować. 
Prosimy poczekać 

ok. 3 tygodni.

I prosimy pamiętać - kolory na 
monitorze każdego komputera 

różnią się. A już na pewno nieco 
różnią się od prawdziwego wydru-
ku. Każdy monitor jest inaczej skali-

browany, ma inną skalę jasności. 
My wiemy, że nasze tapety 

wydrukowane są w najpiękniej-
szej skali kolorystycznej 

z możliwych!

Tapety drukujemy w pasach 
szerokości 50 cm lub 100 cm 

(w zależności od wzoru), 
które idealnie 

pasują do siebie. 
Tapetę kleimy 

jeden pas 
obok drugiego, 
z linią styczną 

(pasy nie nakładają się 
na siebie).


