
1. Po otrzymaniu naklejek należy sprawdzić czy poszczególne bryty do siebie 
pasują kolorystycznie, rozmiarowo, ( jeśli było zamawianych więcej niż jedna 
naklejka z jednym motywem graficznym), czy grafika nie posiada wad fabrycznych 
jak np. zarysowania, przebarwienia i bąbli powietrza przy foliach laminowanych.

2. Naklejki zerwane z mebli lub innych elementów nie podlegają reklamacji.

3. Do klejenia grafik konieczna jest pomoc drugiej osoby lub skorzystanie z usług 
fachowca.

4. Przed klejeniem folii należy wykręcić wszystkie wystające elementy takie jak 
klamki, uchwyty itp. Następnie powierzchnie mebla koniecznie trzeba odtłuścić (np. 
alkoholem, denaturatem, benzyną ekstrakcyjną) oraz wyczyścić z wszelkich 
zabrudzeń, które po naklejeniu folii mogą być widoczne. Jeżeli występują 
przebarwienia kolorystyczne na meblach nie będą one widoczne po naklejeniu folii.

5.Warto również przed samym procesem montażu przymierzyć wydruk do 
powierzchni klejenia (sprawdzić czy zakładki są odpowiednie, rozplanować proces 
klejenia). 

6. Po przygotowaniu mebla przykładamy wydruk do powierzchni klejenia 
ustawiając go docelowo lewo - prawo, góra – dół, tak, aby folia o 0, 5cm. wystawała 
za obrys mebla. Odciągamy 2 cm. folii od podkładu zabezpieczającego Tu niezbędna 
jest pomoc drugiej osoby, która przytrzyma pozostałą część wydruku w miejscu 
docelowym. Odcinamy nożyczkami część podkładu bez folii lub zaginamy ją pod 
spód tak, aby nam nie przeszkadzała.

7. Przyklejamy część folii z grafiką ( tą, od której odkleiliśmy podkład) powoli 
przesuwając raklem po powierzchni folii centymetr po centymetrze, od lewej do 
prawej wyciskając powietrze z pod folii na boki. Jeżeli tą czynność wykonamy za 
szybko powstaną bąble powietrza. 

8. Po przyklejeniu górnych 2 cm. folii. Osoba nam pomagająca, musi odchylić 
wydruk, aby złapać delikatnie za podkład, po czym odciąga bardzo powoli podkład. 
My tymczasem powoli przesuwamy raklem tak jak w punkcie powyżej wyciskając 
powietrze przyklejamy folię. Ważne jest, aby osoba odciągająca podkład
i przyklejająca folie zgrały się i aby te czynności wykonywały powoli.

9. Po przyklejeniu folii odcinamy nadmiar folii, który nam pozostał.

1. Po otrzymaniu naklejek należy sprawdzić czy poszczególne bryty do siebie 
pasują kolorystycznie, rozmiarowo, ( jeśli było zamawianych więcej niż jedna 
naklejka z jednym motywem graficznym), czy grafika nie posiada wad fabrycznych 
jak np. zarysowania, przebarwienia i bąbli powietrza przy foliach laminowanych.

2. Naklejki zerwane z mebli lub innych elementów nie podlegają reklamacji.

3. Do klejenia grafik konieczna jest pomoc drugiej osoby lub skorzystanie z usług 
fachowca.

4. Przed klejeniem folii należy wykręcić wszystkie wystające elementy takie jak 
klamki, uchwyty itp. Następnie powierzchnie mebla koniecznie trzeba odtłuścić (np. 
alkoholem, denaturatem, benzyną ekstrakcyjną) oraz wyczyścić z wszelkich 
zabrudzeń, które po naklejeniu folii mogą być widoczne. Jeżeli występują 
przebarwienia kolorystyczne na meblach nie będą one widoczne po naklejeniu folii.

5. Warto również przed samym procesem montażu przymierzyć wydruk do 
powierzchni klejenia (sprawdzić czy zakładki są odpowiednie, rozplanować proces 
klejenia). 

6. W przypadku folii z naddatkiem na boki najpierw kleimy front mebla tak jak
 w instrukcji poniżej następnie boki.

7. Po przygotowaniu mebla przykładamy wydruk do powierzchni klejenia 
ustawiając go docelowo lewo - prawo, góra – dół biorąc pod uwagę ile folii powinno 
nam pozostać na boki mebla. Odciągamy 2 cm. folii od podkładu zabezpieczającego 
folii od podkładu zabezpieczającego Tu niezbędna jest pomoc drugiej osoby, która 
przytrzyma pozostałą część wydruku w miejscu docelowym. Odcinamy nożyczkami 
część podkładu bez folii lub zaginamy ją pod spód tak, aby nam nie przeszkadzała.

8. Przyklejamy część folii z grafiką ( tą, od której odkleiliśmy podkład) powoli 
przesuwając raklem po powierzchni folii centymetr po centymetrze. Od lewej do 
prawej wyciskając powietrze z pod folii na boki. Jeżeli tą czynność wykonamy za 
szybko powstaną bąble powietrza. 

9. Po przyklejeniu górnych 2 cm. folii osoba nam pomagająca, musi odchylić 
wydruk, aby złapać delikatnie za podkład, po czym odciąga bardzo powoli podkład. 
My tymczasem powoli przesuwamy raklem tak jak w punkcie powyżej wyciskając 
powietrze przyklejamy folię. Ważne jest, aby osoba odciągająca podkład
i przyklejająca folie zgrały się i aby te czynności wykonywały powoli.

10. Po wyklejeniu frontu mebla przechodzimy do boków. Osoba pomagająca 
nam przytrzymuje folie tak, aby nie dotykała mebla a my przesuwamy raklem od 
bliższej krawędzi frontu mebla do dalszej.

11. Po przyklejeniu folii odcinamy nadmiar folii, który nam pozostał.

INSTRUKCJA KLEJENIA NAKLEJEK NA MEBLACH 
ZE ŚCIANAMI BOCZNYMI

INSTRUKCJA KLEJENIA NAKLEJEK NA MEBLACH 
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