NÁVOD NA LEPENIE SAMOLEPIACEJ FOTOTAPETY
Opatrne sťahujeme bielu /zadnú časť foto tapety bez vzoru/ zhruba 10 až 15 cm.
Odlepenú časť so vzorom priložíme na Vami určené miesto. Pomaly odlepujeme
zadnú časť foto tapety jednou rukou a druhou rukou hladíme fototapetu smerom od
stredu k okrajom a vytláčame vzduchové bubliny. Odporúčame k tomu použiť
handričku, tapetársky valček. Takto postupujeme až kým celú fototapetu nenalepíme.
V prípade, že sa nám počas lepenia spoja dve časti, treba opatrne tieto časti od seba
odlepiť miernym napínaním. Fototapety lepíme so založením /preložením/ 1 cm,
preto je vhodné pred lepením nasucho skontrolovať spoje. Posúvať jednotlivé časti do
seba tak aby Vám sedel vzor. To všetko spravte ešte pred samotným lepením. Keď
fototapetu úspešne nalepíte odrežte prebytočné časti fototapety. V prípade, že ste sa
rozhodli samolepiacu fototapetu odstrániť odporúčame ju mierne pred odstránením
nahriať. Ak Vám vzniknú počas lepenia nejaké vzduchové bubliny jednoducho ich
prepichnite ihlou a vytlačte prebytočný vzduch. Veríme že so samolepiacou
fototapetou krásne zmeníte Váš interiér.
Dôležité: Samolepiacu fototapetu odporúčame lepiť len na všetky suché, bezprašné a
hlavne hladké povrchy. Ideálne na nábytok, na vstavané skrine, na šatník, dvere, sklo,
zrkadlo, konferenčný stolík jednoducho všetko čo je hladké. Nelepte na štrukturovaný
povrch ako je zrnitá stena alebo iná štruktúra steny. Po obdžraní fototapety je
potrebné ju skontrolovať, či sú všetky časti fototapety, či je správna farebnosť, alebo
či tam nie sú chyby , alebo iné poškodenie. Tovar je možné reklamovať iba kompletný
v pôvodnom balení. Skontrolujte si vždy sériu, vzor a farebnosť. Zistite si, či zakúpená
metráž tapiet vystačí na vytapetovanie určenej miestnosti. Reklamovaný tovar
nesmie byť použitý v prípade reklamácie. To znamená pred samotným použitím
tovaru je potrebné skontrolovať farebnosť, počet kusov a či jednotlivé diely k sebe
patria /pasujú/.V prípade že tomu tak nie je /tovar má vady spôsobené výrobou/
môže kupujúci zakúpený tovar reklamovať. Jedná sa hlavne o fototapety, nálepky a
obrazy.. Porovnajte si farebnosť viacerých roliek navzájom. V prípade strihania
nestrihajte všetky rolky naraz, ale postupne. V prípade, že Vám chýba z nejakého
dôvodu časť fototapety, faktúry alebo návodu na použitie urýchlene nás kontaktujte.
Reklamovať sa dajú iba celé rolky. Reklamácia sa nevzťahuje na fototapety, ktoré už
boli použité (nanesenie lepidla na fototapetu, nalepenie fototapety na stenu a
podobne). Za prípadné škody, ktoré nastali pri použití fototapety nezodpovedáme. Je
nevyhnutné dodržať pracovný postup a použiť vhodné lepidlo na fototapety.

