Dane aktualne na dzień: 25-05-2022 22:40

Link do produktu: https://www.sklepwnetrz.pl/fototapeta-dinozaury-p-12393.html

Fototapeta
Dinozaury
Cena

42,74 zł

Cena poprzednia

47,49 zł

Dostępność

Produkcja

Numer katalogowy

A0-XXLNE

Producent

Artgeist

WYDRUK

Specjalis
cyfrowej

PŁATNOŚCI

SZYBKI P
POBRANI

PRZESYŁKA

DARMOW

PRODUKCJA

POLSKA

RODZAJ

FOTOTAP

DETALE WYDRUKU

ŻYWE KO

MATERIAŁY

BEZPIECZ

Opis produktu
FOTOTAPETA FLIZELINOWA RADIMAR
Fototapeta produkowana w Polsce!

Podkład: Flizelinowy
Nowoczesna technologia druku
Odporność na wodę: lekkie zabrudzenia czyścimy wilgotną ściereczką
Flizelina tworzy ocieplającą warstwę ochronną i pozwala ścianą oddychać
Cyfrowa jakość druku o rozdzielczości 600 dpi
Żywe kolory
Wzory powiększające pomieszczenie
Bezpieczne materiały polecane do sypialni oraz pokoju Twoich dzieci
Specjalistyczny druk wielkoformatowy
Pigmenty o odporności na światło powyżej 6 na skali Blue Wool
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Technika zadruku: laserowa (druk utwardzony termincznie)
Powłoka: pół-matowa

Przesyłka fototapety:
Twoja fototapeta będzie zrolowana i zabezpieczona w gruby karton do transportu

Jak położyć fototapetę?:
Fototapeta składa się z wygodnych w montażu pasów o szerokości 50 cm
Klej nakładamy na ścianę. Zanim klej zaschnie możliwe są drobne korekty
Obrazkowa instrukcja nadrukowana na rolce
Fototapety tworzone są przez specjalistów na gotowe rozmiary, tak aby jakość wzoru była jak najwyższa.
Nowoczesna technologia druku ułatwia docięcie przez klienta na swój indywidualny rozmiar w domu
Gramatura: 120g/m2
Przy zakupie naszego kleju: Rozrobienie - 1 litr zimnej wody mieszamy z jedną saszetką, odstawiamy na 15
minut i ponownie dokładnie mieszamy

Rozmiary części fototapety na gotowe rozmiary
szerokość x wysokość
100x70: 50x70 50x70
150x105: 50x105 50x105
200x140: 50x140 50x140
250x175: 50x175 50x175
300x210: 50x210 50x210
350x245: 50x245 50x245
400x280: 50x280 50x280

50x105
50x140
50x175
50x210
50x245
50x280

50x140
50x175
50x210
50x245
50x280

50x175
50x210 50x210
50x245 50x245 50x245
50x280 50x280 50x280 50x280

NIE MA ROZMIARU NA TWOJĄ ŚCIANĘ?
Przejdź do zakładki "FOTOTAPETY NA WYMIAR" NAD OPISEM PRODUKTU

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 100szer. x 70wys. , 150szer. x 105wys. , 200szer. x 140wys. , 250szer. x 175wys. , 300szer. x 210wys. , 350szer. x
245wys. , 400szer. x 280wys. , 450szer x 315wys.

INSTRUKCJA MONTAŻU

JAK ZAMONTOWAĆ FOTOTAPETĘ?
Przygotuj do montażu:
1. Klej do tapet flizelinowych
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2. 1l zimnej wody
3. Kuwetę do przygotowania kleju
4. Ołówek, taśmę papierową
5. Nożyczki
6. Narzędzie pomiarowe (linijka, metr…)
7. Poziomica (uwaga: poziomicę możesz zastąpić ciężkim przedmiotem np. nożyczkami
zawieszonymi na sznurku)
8. Pędzel do kleju
9. Szczotkę i wałek do tapety
10. Nożyk do tapet
11. Miękką gąbkę lub ściereczkę

Nim zaczniesz tapetować
1. Przygotuj ścianę, na której zamierzasz naklejać fototapetę. Powierzchnia ściany
powinna być sucha, czysta i odtłuszczona (najlepszy efekt osiąga się na ścianie pokrytej
białą gładzią szpachlową). Fototapeta flizelinowa maskuje drobne niedoskonałości, ale
jeśli ubytki na ścianie są głębokie, należy je wypełnić przed przystąpieniem do
tapetowania. Jeśli ściana pomalowana jest kontrastowymi kolorami, warto wcześniej
zastosować jasny podkład, by te kolory zamaskować. Przed nałożeniem fototapety należy
usunąć z przeznaczonej na nią powierzchni wszelkie pozostałości poprzednich tapet.
2. Potnij rolkę z fototapetą wzdłuż oznaczonych przerywaną linią linii cięcia.
3. Rozłóż pasy we właściwej kolejności i sprawdź, czy we wzorze nie występują błędy i czy
krawędzie do siebie równo pasują. W razie zauważenia problemu, skontaktuj się z nami,
by wymienić rolkę.
4. Przygotuj klej. W przypadku stosowania kleju do tapet od radimar, jedną saszetkę (50g)
dokładnie rozrób w 1l chłodnej wody i odczekaj kwadrans. Po 15 minutach zamieszaj klej
jeszcze raz i możesz przystąpić do nakładania kleju na ścianę. 50g= 1l wody 100g= 2l
wody 50g = do 6-7 m2 100g = do 16 m2 Uwaga: ze względu na proces wysychania kleju
nie zaleca się tapetowania w pomieszczeniach o bardzo niskiej wilgotności powietrza oraz
temperaturze powietrza niższej niż 10°C. Optymalna temperatura pomieszczenia w czasie
tapetowania i schnięcia to 18-21°C.

Montaż fototapety flizelinowej
1. Za pomocą poziomicy oraz linijki na tapetowanym fragmencie ściany zaznacz co 50 cm
równe pionowe linie, wzdłuż których będziesz naklejać pasy tapety.
2. Jeśli tapetujesz ścianę na której występują okna, dla wygody zacznij w jego pobliżu, a
następnie przesuwaj się w stronę ściany.
3. Powierzchnię ściany przeznaczoną pod pierwszy pas fototapety posmaruj klejem (może
to być obszar nieco szerszy niż szerokość pasa). Rozprowadź na niej cienką warstwę kleju
za pomocą pędzla. Uważaj, by warstwa kleju nie była zbyt gruba i by była jednolita. Nie
nakładaj kleju na fototapetę!
4. Weź pierwszy pas fototapety. Upewnij się, gdzie jest jego góra i że zaczynasz od
właściwego. Zroluj go wzorem do środka (zaczynając od dołu) lub delikatnie złóż wpół, by
uniknąć zabrudzenia klejem powierzchni wzoru.
5. Przyłóż górną część pasa w odpowiednim miejscu i na odpowiedniej wysokości do
pokrytego klejem fragmentu ściany. Następnie delikatnie rozwiń pas, przyklejając go na
całej długości.
6. Sprawdź czy pierwszy pas jest na ścianie ułożony równo wzdłuż wyznaczonych linii. Jeśli
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nie, delikatnie przesuń pas, by znalazł się we właściwym położeniu.
7. Szczotką do tapet delikatnie wygładź powierzchnię tapety, usuwając nierówności i
pęcherzyki powietrza. Szczotkę należy przesuwać kolistymi ruchami od środka pasa na
jego boki, zaczynając od górnej powierzchni i schodząc w dół. Uważaj, by szczotka nie
została zabrudzona klejem.
8. Powtarzaj te kroki dla kolejnych pasów fototapety. Zwróć uwagę, by krawędzie wzoru
były równo dopasowane.
9. Nadmiar kleju możesz usunąć za pomocą miękkiej gąbki lub szmatki, lekko nawilżonej.
Uważaj, by gąbka nie była sucha i by nie pocierać nią mocno powierzchni fototapety, gdyż
może to doprowadzić do zniszczenia nadruku.
10. Po zakończeniu naklejania tapety oraz wygładzeniu wszystkich pasów szczotką, za
pomocą nożyka odetnij wszystkie nadmiarowe części fototapety (w tym białe krawędzie).
Zwróć uwagę, by ostrze nie było ubrudzone klejem i by było ostre. Stosowanie tępego
noża może doprowadzić do naderwania fototapety.

Po przyklejeniu fototapety
1.Jeszcze raz sprawdź, czy tapeta dokładnie przylega do ściany na całej powierzchni oraz
czy pasy zostały przyklejone równo i wzór nie został zniekształcony. Ocenę wzoru najlepiej
wykonywać z odległości 1-2 metrów. Jeśli zauważysz przesunięcie wzoru, w przypadku
świeżo przyklejonej fototapety flizelinowej możesz delikatnie przesunąć pas na ścianie i go
wyrównać.
2. Wałkiem do tapet jeszcze raz wygładź powierzchnię fototapety. Pod świeżo nałożoną
fototapetą mogą występować nieliczne niewielkie pęcherzyki powietrza. Powinny one
zniknąć w przeciągu 1-3 dni.
3. Pamiętaj, by w świeżo tapetowanym pomieszczeniu utrzymywać temperaturę powyżej
10°C oraz stały dopływ powietrza.
4. Nie wspomagaj naturalnego procesu schnięcia fototapety. Nie stosuj żadnych urządzeń
nawiewowych, by ten proces przyspieszyć. W miarę możliwości unikaj intensywnego
ogrzewania tapetowanych pomieszczeń, zwłaszcza, jeśli tapeta została nałożona w pobliżu
urządzeń grzewczych.
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OSTATNIE REALIZACJE KLIENTÓW

FOTOTAPETY 3D RADIMAR MONTOWANE
PRZEZ KLIENTÓW
Dzięki uprzejmości naszych zadowolonych
klientów przedstawiamy Państwu ostatnie
realizacje fototapet w Waszych domach.
Prawdziwe, nie retuszowane zdjęcia od
klientów, którzy sami montowali nasze
fototapety!
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FOTOTAPETY NA WYMIAR
Większość wzorów fototapet możemy wyprodukować na Twoje wymiary.
Jednak cena będzie dużo wyższa od oferowanych wyżej gotowych
rozmiarów. Każde zamówienie na wymiar jest przygotowywane
indywidualnie, wzory są kadrowane na Twoje wymiary.
Fototapety na gotowe rozmiary produkowane są w
najnowocześniejszej technologii druku, dzięki czemu można łatwo
dociąć fototapetę na swój wymiar. Co sprawia że otrzymasz dużo
korzystniejszą cenę niż drukując fototapetę na wymiar

CENY FOTOTAPET NA WYMIAR.
Fototapety na wymiar możemy wyprodukować w różnych rodzajach:
1. Fototapeta produkowana na wymiar w brytach (100-150cm).
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AKTUALNA CENA: 90 zł/m2
Przykładowo na rozmiar 305x205cm: Cena wynosić będzie - 562 zł
2. Fototapeta PREMIUM produkowana na wymiar bez łączeń w 1
kawałku flizelina.
AKTUALNA CENA: 150 zł/m2
Przykładowo na rozmiar 305x205cm: Cena wynosić będzie - 937 zł
CHCESZ OTRZYMAĆ FOTOTAPETĘ NA WYMIAR? KLIKNIJ BANER
PONIŻEJ
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