
W zaledwie kilku krokach możesz 
przykleić Twoją nową tapetę - my 
polecamy zrobić to we dwójkę. 
Czasochłonna praca to już 
przeszłość. Nasze samoprzylepne 
fototapety ścienne można 
łatwo usunąć bez jakichkolwiek 
pozostałości.
Przed montażem tapety, zale-
camy aby zaaklimatyzowała się 
w pokoju przez co najmniej 48 
godzin.

You can mount your photo wall 
mural in a few simple steps –  
ask a friend for help. Laborious 
work is a thing of the past. Our 
self-adhesive photo wall murals 
can be easily removed without 
leaving any residue.
Allow the wallpaper to acclima-
tize for at least 48 hours before 
installation.

Flizelina 150g/m²

Non-woven  150 g/m²

Matowa powierzchnia

Matt surface

Samoprzylepna tylna strona

Self-adhesive back

INSTRUKCJA KLEJENIA TAPET
INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALLPAPERS
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Wytnij pozostałe krawędzie za 
pomocą ostrego noża. Gotowe!

Cut off overlapping edges with a 
cutter, done!

Następnie przyklej arkusze tapety 
obok siebie.

Apply the strips edge to edge.
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Mocno dociśnij arkusze tapety 
rolką do tapet. 

Press on all strips with the  
press-on roller.
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Rozłóż pasek tapety na płaskiej 
powierzchni, aby mógł się 
rozwinąć. Wytnij każdą długość 
zgodnie z liniami cięcia.
 

Unwrap all parts of your wall 
mural and put them on a flat  
surface so they can straighten 
out. Cut off individual strips at the 
guidelines. 

Rozwiń paski motywem do góry 
i rozłóż je tak, jak zostaną nakle-
jone na ścianę. Zwróć uwagę, że 
co drugi pas jest do góry nogami 
i musi być obrócony. Wytnij 
tapetę na górnej krawędzi wzoru.

Stretch out the strips with the 
motif upwards and organize 
them as they will be applied on 
the wall. Note that every second 
strip is upside down and has to 
be rotated. Cut the wallpaper at 
the top edge of the motif.

Ściana powinna być czysta, 
sucha i gładka. Pozbawiona 
nierówności, farby olejnej, latek-
sowej lub silikonowej. Usuń całą 
tapetę i jej pozostałości. Zmierz 
ścianę i zaznacz pozycję dla 
pierwszego pasa.

The wall should be clean, dry, 
smooth and free of unevenness, 
oil-based paint, latex or silicone. 
Remove all wallpaper and wallpa-
per residues. Measure the wall 
and mark the position for the first 
strip.

2

4

Wygładź każdy pasek od góry do 
dołu, aby powietrze rozeszło się 
od środka na boki.

Smooth each strip from top to 
bottom, so that air can escape 
from the center to the sides.

Powoli naklej pierwszą część 
tapety, pracuj od góry do dołu, 
pasek po pasku.

Slowly apply the first part of the 
wallpaper, work from top to bottom, 
strip by strip.
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