
Informacja ogólna: 

Wszystkie fototapety EXCESS są drukowane cyfrowo i mogą być nadrukowane na 4 rodzajach 

podłoża: 

1) winyl na flizelinie (Vinyl) 

2) flizelina strukturalna (Embossed) 

3) flizelina (Non woven) 

4) flizelina powlekana (Coated) 

Przy składaniu zamówienia na fototapetę należy określić który materiał podłoża wybrał klient.  

Istnieje również możliwość zmiany wymiarów każdej z fototapet (powiększenie lub pomniejszenie). 

Koszt zmiany wymiarów to 220 pln netto za studio graficzne + opłata za każdy dodatkowy m2 

fototapety (cennik na dodatkowe metry fototapety wg rodzajów podłoża znajduje się w tabelce 

poniżej). Przy pomniejszaniu fototapety doliczana jest wyłącznie opłata za studio graficzne.  

rodzaj podłoża COATED VINYL EMBOSSED NON WOVEN 
cena za dodatkowy 1m2 w pln 
netto 134,64 126,02 167,99 113,99 

 

UWAGA! 

Przy składaniu zamówienia na fototapety ze zmienionymi wymiarami należy ZAWSZE na końcu 

numeru ref. z katalogu dodać literę „A” oraz podać nowe wymiary w uwagach (na platformie 

ICenter dostępne są wszystkie opcje do wyboru). 

Przy składaniu zamówień przez platformę ICenter należy wybrać wzór na odpowiednim podłożu. 

Poszczególne podłoża mają następujące skróty na końcu numeru ref: 

CTD – „coated” 

EBS – „embossed” 

NWN – “non woven” 

VNL – „vinyl” 

 

 

 

 



Instrukcja układania: 

Fototapety EXCESS drukowane są na brytach (pasach) o szerokości 70cm. 

Każdy z brytów fototapety jest ponumerowany w górnej części i układanie powinno się odbywać wg. 

tych numerów od lewej do prawej strony. Po otrzymaniu zamówionej fototapety wszystkie bryty 

będą zwinięte w 1 rulon i przed położeniem ich na ścianę najpierw trzeba się upewnić że są one 

skierowane w odpowiednim kierunku (numerami do góry). W tym celu zalecamy je najpierw rozłożyć 

na podłodze wg. kolejnych brytów. Przed położeniem należy również ustalić w którym miejscu należy 

skrócić wysokość fototapety jeżeli wysokość ściany jest mniejsza od wysokości brytów.  

Do przyklejania tapet należy używać kleju do tapet flizelinowych (non-woven). Do posmarowanej 

klejem ściany należy przyklejać suche bryty fototapety wg. numeracji umieszczonej w górnej części 

brytu.  

Możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach pomiędzy próbkami zawartymi w katalogu i gotowym 

produktem oraz pomiędzy różnymi seriami produkcyjnymi.  

Mimo szczegółowej kontroli jakości sporadycznie mogą wystąpić wady produkcyjne w zamawianym 

towarze. W takim przypadku należy niezwłocznie poinformować o tym dystrybutora oraz dostarczyć 

reklamowany towar przed przyklejeniem go do ściany ponieważ nie będą uwzględniane reklamacje 

po przyklejeniu fototapety do ściany. 

Przygotowanie ściany: 

Ściana musi być sucha, gładka, czysta i jednolita. Fototapety o jasnych wybarwieniach mogą 

prześwitywać więc upewnij się że kolor ściany jest jednolity, neutralny lub zgodny z kolorem 

fototapety. W żadnym wypadku nie wolno naklejać fototapet na ściany pokryte tapetami!  

Przed położeniem fototapety wygładź wszelkie ewentualne nierówności na ścianie.  

Przyklejanie 

Rozprowadź równomiernie klej do tapet flizelinowych na powierzchnię ściany i przyklej do 

niej suche bryty fototapety.  

Klej musi być naniesiony na ścianę na powierzchni trochę szerszej od brytu tapety. Przyklej 

pierwszy bryt fototapety pionowo i wygładź go delikatnie gumowym wałkiem lub dociskaczem 

do tapet usuwając bąbelki z powietrzem lub nadmiar kleju spod fototapety. Przyklej 

pozostałe bryty fototapety tak aby przylegały one bezpośrednio do siebie i żeby zgadzał się 

wzór na ścianie.  

Uwaga  

W przypadku zabrudzenia powierzchni fototapety klejem należy go natychmiast usunąć za 

pomocą wilgotnej gąbki.  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z punktem sprzedaży w celu 

konsultacji.  

Zalecamy aby montaż fototapet zlecać wyłącznie specjalistom którzy mają doświadczenie w 

kładzeniu tapet.  


