
W zaledwie kilku krokach 
możesz przykleić Twoją 
nową tapetę - my polecamy 
zrobić to we dwójkę. Przed 
montażem tapety, zalecamy aby 
zaaklimatyzowała się w pokoju 
przez co najmniej 48 godzin.

Właściwy stan i obróbka wstępna 
Twojej ściany to znaczące 
warunki odpowiedzialne za 
sukces tapetowania.

Usuń stare skrawki tapet wodą 
oraz zmywaczem do tapet. 
Oczyść ścianę ze wszystkich  
innych pozostałości.

Jeśli twoja ściana ma pęknięcia, 
dziury lub wgniecenia, 
użyj szpachelki lub papieru 
ściernego by je wygładzić. Przed 
przystąpieniem do następnego 
kroku, upewnij się, że ściana 
wyschła całkowicie.
 
Świeżo pomalowane ściany 
zostaw do wyschnięcia na co 
najmniej 1 tydzień. Ciemne 
przebarwienia i plamy pleśni są 
oznakami wilgotnych ścian.

In just a few steps you can install 
your new wallpaper - we recom-
mend that you do this in pairs.
Before installing the wallpaper, 
we recommend that you let it 
acclimatise in the room for at 
least 48 hours.

The right state and pretreatment 
of the wall are essential for the 
correct wallpaper installation.

Remove all traces of old wall-
paper with water and wallpaper 
remover and clean the wall of all 
residues. 

If your wall has cracks, holes or 
dents, use spackle or sandpaper 
to repair it. Make sure the 
wall dries completely before you 
move to the next step.

Let the paint dry for at least 1 
week. Dark discolourations, 
mould stains and mildew
are indications of damp walls.

Flizelina 150g/m²

Non-woven  150 g/m²

Matowa powierzchnia

Matt surface

Samoprzylepna tylna strona

Self-adhesive back side

INSTRUKCJA KLEJENIA TAPET
INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALLPAPERS

Następnie przyklej arkusze tapety 
obok siebie.

Glue the wallpaper sheets next to 
each other.
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Mocno dociśnij oba arkusze 
tapety rolką do tapet. Gotowe!

Press all wallpaper sheets firmly 
with the wallpaper roller and it’s 
done.
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Rozłóż arkusz tapety na płaskiej 
powierzchni, aby mógł się 
rozwinąć. Umieść dwie części 
tapety obok siebie motywem do 
góry w prawidłowej kolejności.

Lay the wallpaper sheet on a flat 
surface so that it can unfold.
Place the two parts with the 
design upwards in the correct 
order next to each other.

Powierzchnia musi być czysta, 
sucha, gładka. Pozbawiona 
nierówności, smaru i farby 
olejnej. Usuń ziarnistą tapetę i 
wszelkie pozostałości. Zmierz 
ścianę i zaznacz położenie 
środkowej krawędzi arkusza.

The surface must be clean,
dry, smooth and free of irregu-
larities, grease and oil paint.  
Remove any ingrain wallpaper 
and residues. Measure the wall 
and mark the position of the 
sheet’s middle edge.
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Wygładź każdy arkusz od góry 
do dołu, aby powietrze mogło 
wydostać się od środka na boki.

Smooth each sheet from top to 
bottom so that the air can come 
out from the middle to the sides.

Zacznij kleić pierwszy arkusz. 
Kontynuuj powoli, centymetr po 
centymetrze, powoli usuwając 
arkusz nośny ku dołowi.

Start gluing the first sheet.
Proceed piece by piece, slowly 
removing the supporting sheet 
downwards.
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