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Zákazková tlač
Kuchynské fototapety na mieru
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Kuchynské fototapety s lamináciou

Neobmedzené možnosti pri výbere kuchynskej fototapety.
Vlastnosti kuchynskej fototapety:

• fototapeta je samolepiaca, nepotrebujete žiadne lepidlo
• špeciálna laminácia, ktorú nie je vôbec vidno zabezpečí vlastnosti ako umývateľnosť,  

odolnosť voči vode a pare
• možnosť vlastného motívu a rozmeru (zákazková tlač)
• vysoká životnosť
• jednoduchá aplikácia
• podklad pod fototapetou musí byť hladký a nesavý

Rozdiel medzi fototapetou na stenu a fototapetou do kuchyne z hľadiska motívu:

• fototapeta na stenu má väčšinou obdlžníkový alebo štvorcový tvar (napr. 330 x 220 cm 
alebo 220 x 220 cm), čiže sa vo väčšine prípadoch zachová veľká časť z fotografie

• naopak pri kuchynských fototapetách ide o úzky a dlhý pás, ktorý sa musí vyrezať  
z pôvodného obrázku, čiže veľká časť obrázku sa odreže

• to znamená čím dlhšiu zástenu chcete mať tým je výber fotografie náročnejší
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Kvalita fotografie na fototapetu

Nezabudnite, že fotka musí mať vysokú kvalitu. Rozlíšenie fotografie zistíte 
jednoducho tak, že si pravým tlačítkom na myši kliknete na fotografiu a vyberiete možnosť vlastnosti. 
Obrázok musí byť vo formáte JPG, JPEG, inak sa vám v tabuľke nezobrazia informácie o rozlíšení.

Kvalitná fotografia má zvyčajne niekoľko MB, rozmery sú väčšie ako 3500 px a musí mať 300 dpi.

rozlíšenie MUSÍ BYŤ 300 dpi.
Ak má fotografia menej ako 300 dpi 
je nekvalitná.

Nie vždy má fotografia správne 
rozlíšenie, preto  svoj motív na fototapetu 
doporučujeme hľadať vo fotobankách, kde 
je predpoklad, že fotografia má správne 
parametre. Napr. motívy vyberajte vo foto-
banke www.fotky-foto.sk

Načo dávať pozor:
Fotka odfotená telefónom NIE JE VHODNÁ 
na fototapetu a je jedno, či máte nový 
alebo starý telefón. Fotoaparát v telefóne 
vytvára nežiaduci šum, ktorý sa po vytla-
čení ešte viac zvýrazní. 

Z tohto dôvodu ODPORÚČAME zakúpiť vzorku konkrétnej fototapety. Podľa vzorky zistíte, či vám 
farebnosť vyhovuje. V prípade, že si vzorku nezakúpite a fototapetu vám vyrobíme len na základe schválenia 
náhľadu zaslaným prostredníctvom e-mailu, NEMÁTE NÁROK NA REKLAMÁCIU z dôvodu, že nie 
ste spokojný s farebnosťou. Boli ste upozornený, že sa odporúča zakúpiť vzorka. Samozrejme, ak bude 
fototapeta poškodená, alebo inak znehodnotená, máte na reklamáciu nárok.   

Dávajte si pozor:
Medzi vytlačenou fototapetou a obrázkom na monitore je FAREBNÁ ODCHÝLKA. 
Vzniká z toho dôvodu, že každý monitor má inak nastavený jas a sýtosť. Napríklad, vám sa 
na monitore zobrazujú farby jasnejšie a sýtejšie, ale výsledná fototapeta je tmavšia. Alebo 
opačne, vám zobrazuje tmavé farby a fototapeta je jasná a sýta. 

Vektor (obrázok naľavo) je vytváraný v 
krivkách, vyzerá ako kreslený. Väčšinou 

býva vo formátoch Ai, alebo PDF. Vektor 
narozdiel od fotografie, sa dá rozmerovo     

zväčšiť bez straty kvality.

Fotografia (napravo) je obrázok, ktorý je 
vytvorený z obrazových bodov. Formáty môžu 

byť jpg, jpeg, tiff, png, psd. Keď zväčšíte 
fotografiu, obrázok bude rozkockovaný. Zväč-

šovaním fotky dochádza k strate kvality.
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Vyberáme fototapetu za kuchynskú zástenu

Pri výbere fotografie za kuchynské linky si musíte uvedomiť, že pôjde o dlhý úzky pás, ktorý 
nie je možné prispôsobiť rozmeru len tak hocijako. Všetko závisí aj od toho aký rozmer potre-
bujete, či pôjde o menšiu zástenu, ktorá má 3,3 metra (obr.A) alebo o veľkú kuchyňu, ktorá 
má viac ako 5 metrov (obr.B). Fotka sa musí upraviť, tzn. že sa musí orezať z vrchu aj zo 
spodu. Keby sme obrázok umelo zmenšili a prispôsobili rozmeru nevyzeralo by to prirodzene 
(obr.D). Preto si treba uvedomiť, že objekt, ktorý sa nachádza na fotografií musí byť v diaľke, 
aby sa na fototapete nachádzal celý (obr.E). V opačnom prípade bude na fototapete len jeho 
časť (obr.F). Preto sú problémové obrázky, kde je objekt (budova, zviera, strom) na celej foto-
grafii.  

Niektoré fotky je možné kopírovať a zrkadliť, čiže je možné vytvoriť nadväzujúci obrázok (obr.C). 
Vhodné sú niektoré prírodné motívy napr. lesy, kvety, listy, drevo a rôzne grafiky.

Originál fotografia

Rozmer: šírka 330 cm x výška 60 cm Rozmer: šírka 520 cm x výška 60 cm

Fotka vypadá inak keď sa orezáva na rozmer 
330 cm a 520 cm. Prirodzene, čím dlhšia je  
kuchynská zástena tým užší pás sa musí urobiť 
aj z fotky. Ukázať si to môžeme na príklade:

A

C D

E F

B
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Vyberáme fototapetu za kuchynskú zástenu Ukážky fotografií na kuchynské fototapety

Originál fotografia
(zdrojový obrázok)

náhľad na rozmer 
330 x 60 cm

kopírovaný a zrkadlený obrázok

natiahnutý a zdeformovaný obrázok
prispôsobený rozmeru (doslova)
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Ukážky fotografií na kuchynské fototapety
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Ukážky fotografií na kuchynské fototapety Ukážky fotografií na kuchynské fototapety
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Úprava farebnosti fotografieUkážky fotografií na kuchynské fototapety
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Úprava farebnosti fotografie

Na základe vašich požiadaviek vám vieme fotografiu prispôsobiť tak, aby ste boli maximálne 
spokojný. Požiadať môžete o následovné úpravy (grafické práce sú spoplatnené):
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NEZABUDNITE, že medzi vytlačenou fototapetou a obrázkom na monitore je 
farebná odchýlka. Ak je pre vás farebnosť dôležitá a menší rozdiel vo farebnosti je 
pre vás neprípustný odporúčame zakúpiť vzorku.
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Ako hľadať vo fotobanke fotky-foto.sk

1. Do vyhľadávacieho okienka vpíšte slovo, 
ktoré vystihuje fotografiu akú hľadáte. Napríklad, 
ak hľadáte motív krajiny, napíšte napr.: krajina, 
príroda, les. Ak hľadáte 3D motív napíšte jed-
noducho: 3D, vektor, biely. Odporúčame použiť 
3 - 5 kľúčových slov.

2. Alebo kliknite na záložku „Fotobanka“ ktorá 
vám prostredníctvom ikoniek pomôže upresniť 
všetky požiadavky na motív, nezabudnite však 
uviesť aspoň jedno kľúčové slovo.

3. Po kliknutí sa vám zobrazí zoznam 
fotografií. Vyberte si motív aký sa vám 
páči a kliknite na obrázok. Zobrazí sa 
vám náhľad a na pravej strane infor-
mácie o rozmere a veľkosti obrázka v 
centimetroch aj v pixeloch. Ďalej sa tam 
nachádzajú ceny licencií.

4. Ak ste našli svoj motív, odpíšte číslo 
alebo skopírujte odkaz na stránku a po-
šlite nám ho mailom, spolu s potrebnými 
údajmi na výrobu fototapety (rozmer šír-
ka x výška fototapety + materiál). Cena 
licencie je účtovaná vo faktúre.

Nenašli ste v kolekcii Dimex line ten správny motív? Odporúčame hľadať motív vo fotobanke 
fotky-foto.sk, ktorá je zároveň jediná fotobanka, z ktorej pre vás vieme zabezpečiť fotografiu. 
Motívy z iných fotobaniek si musíte na vlastné náklady zabezpečiť sami a poslať na e-mailovú 
adresu (pred zakúpením sa informujte akú licenciu na požadovaný rozmer potrebujete). 

Postup hľadania vo fotobanke fotky-foto.sk je jednoduchý:

Každý motív má svoje 
vlastné číslo, pod ktorým 
ho jednoducho vyhľadáte.

Podobné fotky jedným 
klikom.

Kľúčové slová pod obrázkom, sú zároveň 
tie ktoré daný motív opisujú, ak sa vám 
obrázok páči označte si niektoré slová 
a kliknite na tlačítko „Použiť pre nové 
hľadanie“ 

Skontrolujte si veľkosť motívu. Ak 
máte záujem o fototapetu vo veľkosti 
280 x 190 cm (šírka x výška) obrázok 
musí mať minimálne 28 x 19 cm (šírka 
x výška) a 300 dpi. 
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Priebeh objednávky | zákazková tlač

Priebeh objednávky
1. krok:
Pošlite e-mail s požiadavkou na výrobu fototapety so všetkými potrebnými údajmi: 

Motív: katalógové číslo motívu | číslo alebo odkaz na motív z fotobanky fotky-foto.sk | v prípade 

vlastného motívu pošlite fotku v plnej kvalite (ak má fotka nad 5 MB posielajte napr. cez uschovna.sk)

Rozmer: uveďte výšku a šírku, napr. š 350 x v 220 cm 

Typ materiálu: vlies | samolepiaca fólia | podlahová fólia | kuchynská fólia | sklo | textil 

Špeciálna požiadavka: zmena farebnosti a iné

2. krok:
V priebehnu 1-2 dní dostanete odpoveď, ktorá bude obsahovať jeden alebo viac náhľadov na 

požadovaný rozmer, ktorý bude potrebné prostredníctvom e-mailu schváliť (popr. navrhnúť zme-

ny) a cenu (ak si ju vyžiadate).

3. krok:
V prípade záujmu o objednávku je nutné potvrdiť náhľad prostredníctom e-mailu ( ak je 

náhľadov viac, odpíšte názov z náhľadu, o ktorý máte záujem, ukladáme ich následovne: nazov_

rozmer_nahlad-1, nazov_rozmer_nahlad-2 ....Pozn. Neakceptujeme telefonické schválenie náhľadu!    

4. krok:
Po schválení vám vystavíme zálohovú faktúru, ktorú bude potrebné uhradiť vopred. Až 

po úhrade a zaevidovaní platby bude fototapeta objednaná. Dodacia doba je 14 dní.

Objednávky posielajte na e-mail: recepcia@dimex.sk

Akceptované formáty súborov, ktoré nám môžete zasielať a s ktorými vieme pracovať:

JPG, JPEG, TIFF, PNG, PDF, Ai, Indd, Psd. 

E-mail Náhľad Potvrdenie Objednávka DoručeniePlatba Výroba
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DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.
Robotnícka 2, 036 01 Martin

www.fototapeta.sk | www.tapety.sk | www.dimex.sk

Informácie, cenové ponuky, objednávky a náhľady:

recepcia@dimex.sk


