
Rozmerajte si plochu, na ktorú budete fototapetu lepiť a ceruzkou si označte 
začiatok lepenia. 

Stiahnite niekoľko centimetrov ochranného papiera. Opatrne položte fototape-
tu na začiatok určenej plochy a rovno ju prilepte. 
 
Pomaly a postupne sťahujte spodný papier a zároveň lepte fototapetu  
o podklad. Dbajte na to, aby fototapeta nebola príliš napnutá. 

Pri uhladzovaní povrchu postupujte od stredu k okrajom. Ak pri uhladzovaní 
vznikli bubliny, fóliu odtiahnite a znovu nalepte. Dávajte pozor na to, aby sa 
fototapeta nenatiahla. Prípadné bubliny prepichnite ihlou.  
 
Orezavacím nožom odrežte prečnievajúce časti. (odporúčame až  
po 12 hod.) alebo fóliu zahnite za okraj.

- Návod na lepenie - 
samolepiaca fototapeta do kuchyne

Údržba:
Fototapeta do kuchyne má rovnakú údržbu ako iné nesavé povrchy. Výhodou fototapety s laminovaným  
povrchom je, že čistenie môže byť aj mechanické a s využitím bežných čistiacich prostriedkov na povrchy  
v kuchyni. Pri čistení fototapety nepoužívajte riedidlá a iné agresívne prostriedky.

Reklamácia:
Reklamácia samolepiacej fototapety sa nedá uplatniť na nalepenú fototapetu. Pred lepením skontrolujte  
kvalitu a rozmery fototapety. V prípade reklamácie kontaktujte predajcu.

Materiál: 
Samolepiace fototapety do kuchyne tvorí PVC fólia, laminácia a podkladový papier. Na fólií je fotografia  
spracovaná vysoko kvalitnou digitálnou tlačou. Špeciálny laminovaný povrch je oderu odolný, stálofarebný 
a umývateľný, no zároveň fólie nestrácajú termoplastickú pružnosť. Na spodnej časti je nanesená vrstva lepidla, 
ktorá je aktívna v momente odlepenia z podkladového papiera a vyznačuje sa vysokou lepivosťou. 

Náradie:
meter, ceruzka, nožnice, orezávací nožík, plastová stierka s filcom, handrička
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Postup pri lepení samolepiacej fototapety 
Povrch, na ktorý chceme nalepiť samolepiacu fototapetu, musí byť hladký, nesavý, čistý a odmastený. Drsné a 
savé povrchy je treba pred aplikáciou upraviť prebrúsením tak, aby povrch zostal hladký a nesavý. Medzi ideálny 
podklad patrí laminovaná drevotriesková doska, plast, umakart, laminát, laminovaný sololit a pod. S fotota-
petami pracujte pri teplote 18 – 22 °C. 

Fototapetu do kuchyne lepte pomaly, pozorne a dôsledne, aby ste dosiahli dokonalý, konečný efekt.

Aplikácia je jednoduchá:
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