
 WSKAZÓWKI 

1. Gdzie można umieszczać naklejki?

• Naklejki można umieszczać na różnych powierzchniach, jak np. ściana, meble, szyba czy 
lustro.

• Powierzchnia, na której umieszczamy naklejkę powinna być przede wszystkim gładka, czysta i 
odtłuszczona. Nie może być chropowata, czy posiadać wypukłości.

• Ściana, czy inna powierzchnia nie może być świeżo malowana – wilgoć zmniejsza 
przyczepność naklejki. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być 
pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Optymalnie, przed naklejeniem, 
jest zagruntować ścianę – na takim podłożu naklejki trzymają się najlepiej.

2. Jaką farbą powinna być pomalowana ściana?

• Naklejki dobrze trzymają się na większości dostępnych na rynku farb (najlepszą przyczepność 
wykazują na ścianach pomalowanych farbami akrylowymi). Jednak szczególną ostrożność 
należy zachować w przypadku farb lateksowych (przeznaczonych do częstego zmywania), 
które mogą posiadać właściwości „odpychające” i utrudniać przyczepność kleju. Warto więc 
przeprowadzić próbę przyczepności (aplikując małą naklejkę, która zazwyczaj dołączana jest 
do zestawów).

3. Czy naklejka jest permanentna?

• Klej do naszych naklejek dobraliśmy tak, aby naklejki optymalnie trzymały się powierzchni, ale 
jej nie niszczyły. Czyli naklejka po aplikacji długotrwale przylega do ściany, ale jednocześnie 
klej jest na tyle nieinwazyjny, że przy demontażu naklejka nie odchodzi z fragmentami farby 
czy tynku (wszystko jednak zależy od rodzaju i jakości powierzchni, nie możemy więc dać 
gwarancji na brak uszkodzeń).

• Z doświadczenia wiemy, że nasze naklejki trzymają się ściany nawet po powtórnym 
przeklejeniu. Jednak na ponowną przyczepność kleju, składa się wiele czynników (rodzaj 
powierzchni, farba, wilgotność, temperatura), nie jesteśmy więc w stanie zagwarantować, że 
naklejka ponownie będzie przylegała do ściany.

4. Jak aplikować naklejkę?

• Nasze naklejki są niezwykle proste do aplikacji. Przy większości wzorów wystarczy jedna 
osoba. Należy odkleić pojedynczą naklejkę od podkładu i delikatnie od dołu do góry 
przykładać do wyklejanej powierzchni (uważając by nie utworzyły się bąble powietrza). Po 
naklejeniu warto docisnąć naklejkę przecierając suchą ściereczką. Większe elementy (jak np. 
miś polarny, słoń) wygodniej nanosić w dwie osoby (w wypadku dużej naklejki odklejaj od 
podkładu i przykładaj ją do ściany po kawałku).

SPECYFIKA NAKLEJEK 

1. Nasze naklejki wykonywane są na matowej folii renomowanej firmy Oracal (wiodącego producenta



wysokogatunkowych folii samoprzylepnych). Folia ta jest bezpieczna, bezwonna, odporna na wilgoć oraz 
warunki atmosferyczne.  

2. Większość zestawów staramy się wycinać po obrysie – tak aby nie posiadały tła czy przezroczystej folii 
na około. (Sprawdź w opisie wybranego produktu czy ze względów technicznych nie posiada delikatnego 
białego obrysu).  

3. Folia transportowa – skomplikowane wzory składające się z wielu elementów (np. mapy) posiadają 
folię transportową, która ułatwia aplikację na ścianę.  

4. Nasze zestawy są umieszczone na dużym arkuszu jednak poszczególne elementy są już wycięte z tła 
(nie musisz się trudzić z wycinaniem czy oderwaniem naklejki od podkładu).  

5. Większość naklejek możemy dostosować do indywidualnych potrzeb Klienta (zmienić wielkość, kolor, 
dodać imię). Wystarczy, że napiszesz do nas przed złożeniem zamówienia.  

Uwaga! Nasze naklejki potrafią być uzależniające - często trudno poprzestać na jednej. Ale w tym 
wypadku nie musisz konsultować się z lekarzem ani farmaceutą – po prostu daj się ponieść dziecięcej 
fantazji i dekoruj swój dom do woli!  


