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Създайте тапети по поръчка на стена, създадени с помощта на 
водещ продукт на HP, който е не само екологичен, но е проектиран 
и тестван, за да даде високо качество. За най-добри резултати HP 
препоръчва да се постави върху повърхност на стената, която е 
боядисана с един слой грунд и един слой латексова боя.

Вашият фотапет се състои от _____ части.

• Подгответе повърхността така, че да няма дефекти
• Използвайте топла, влажна кърпа или гъба, за да почистите 
повърхността и я оставете да изсъхне напълно
• Предлагаме минимум 2 души за завършване на инсталацията
• Ще се радваме да споделите „преди и след”, заснет с нас, така 
че не забравяйте тази снимка
• Всяко парче е изработено с припокриване до 1 см от двете 
страни (в областта на припокриването изображението се 
повтаря)

Разопаковайте. 
Развийте всички панели и ги положете на пода, отпечатаната страна, обърната към 
тавана. Моля, проверете фототапета внимателно преди да продължите. Ако забележите 
някакви нередности моля, спрете и се свържете с нас веднага
Ако сте закупили фототапет, който е по-малък от размера на стената, вземете 
размерите на стената ви, за да центрирате.
• ОТДЕЛНИТЕ ПАНЕЛИ СЕ ПРИПОКРИВАТ С ДО 1 СМ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ (в областта на 
припокриването изображението се повтаря)

Това е най-важната стъпка в процеса, тя ще се отрази на крайния резултат и 
дълголетието на вашия проект, като отделеното време ще гарантира най-добрия 
резултат.
Повърхността на стената трябва да бъде чиста, суха, структурно здрава и без 
мухъл, мазнина или други петна и без неравности, за да се постигне най-доброто 
окачване и пълно отстраняване при ремонтиране.
Да се прилага върху сухото строителство. За най-добри резултати се прилага върху 
повърхност на стената, която е боядисана с един слой грунд и един слой латексова 
боя. Повърхността на стената трябва да бъде чиста, гладка и без остатъци или 
замърсители.
Да се нанесе върху боя. Боядисаните стени трябва да бъдат грундирани, гладки и без 
остатъци. Проверете повърхността на стената, за да определите състоянието на 
сцеплението на боята. Ако боята е стара, повредена или лющеща се, грундирането е 
силно препоръчително.
Да се нанесе върху стена, предварително покрита с тапети. Старите тапети трябва да се отстранят, както и старото 
лепило. Грундът трябва да се нанесе върху повърхността на стената, която е чиста, гладка и без старото лепило.
За да се приложи към стена, която понастоящем е покрита тапети. Не се препоръчва.

ИНСТРУМЕНТИ, ОТ КОИТО СЕ НУЖДАЕТЕ
• Почистваща кърпа или гъбата
• Молив
• Инструмент за заглаждане (предназначен за приложение за 
тапет)
• Макетен нож
• Права  линийка
• Стълба (подходяща за височината на стената)
Винаги използвайте всички инструменти според инструкциите 
на производителя 
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Отстранете всички ключове и контакти

www.PrintForYou.bg

www.tapeti.eu

0895 704 765

Плащането е с Наложен платеж чрез пощенски паричен превод. Куриерска фирма „Спиди” е лицензирана да извършва пощенски парични преводи на територията на Република 
България. Потребителят заплаща крайната цена на поръчката на куриера на фирма „Спиди” . От своя страна куриерът предава на Потребителя стоката и документ за платената сума 
– разписка за пощенски паричен превод. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка. /НАРЕДБА № Н-18 от 13 
декември 2006 г., Чл. 3, Ал. 1:(Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; изм. изцяло, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) “Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита 
извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането 
се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и 
платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за 
пощенските услуги.”
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Отлепете подложната хартия само в горната част на първия панел.
НЕ отлепяйте подложната хартия наведнъж.
Успехът на инсталацията ще зависи от правилното поставяне на първия панел.
Придържайте се в горния ляв ъгъл на панела към горния ляв ъгъл на стената ви. Това 
е най-лесният начин да започнете.
Използването на инструмент изглаждане или гумен ракел, изглаждане на горната 
част на панела на стената. 
Отлепете останалата част на панела постепенно.
Ние препоръчваме другият човек държи на дъното на панела.
След монтажа на първият панел, и ако е необходимо, се отстранят всички 
мехурчета, като леко ги тласка навън с гумен ракел.

Започнете, като изравнявате пенел # 2 към панела # 1. Просто се придържаме 
панела срещу ръба на първата, чрез съчетаване на модела на изображението 
(застъпват се 1.0 см за улесняване на инсталацията).
Следвайте СТЪПКА 3 по-горе.
Повторете същия процес да се прилагат всички допълнителни панели.

След като са инсталирани всички панели, БАВНО отрежете, ако е необходимо с 
макетен нож. Следвайте ръбовете на вашата стена или таван, за да го направите.
Обрежете около ключовете и контактите с макетен нож.

Веднъж завършени, все още може да има някои мехурчета. Пробийте с игла и духнете с горещ въздух на сешоар.  
В изключително редки случаи могат да останат мехурчета и / или листа, които могат да излязат от стената. Това е така, защото 
има нещо, което предпазва продукта от пълно залепване, поради неправилна подготовка на стената.
Такива причини могат да бъдат, но не са ограничени до:
• Не се изчаква достатъчно дълго за да изсъхне латекса или боята на стената (мин 2 седмици)
• Повърхността не е гладка, плоска, суха и чиста (без замърсявания като мазнини, прах, остатъци от почистващи продукти и др.).
Моля, обърнете внимание: неправилната подготовка на стената не е продукт или грешка в процеса на печат и като такава не 
се покрива от гаранцията.

https://www.facebook.com/art.tapeti.stikeri/www.printforyou.bg; office@printforyou.bg


