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Οπισθόχαρτο

Κόλλα

Βινύλιο

Εκτυπώσιμη Όψη

Η τοποθέτηση του αυτοκόλλητου ντουλάπας
είναι μια εύκολη και διασκεδαστική
διαδικασία, αρκεί να ακολουθήσετε
σχολαστικά και βήμα-βήμα αυτές τις οδηγίες
τοποθέτησης.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

Η τοποθέτηση των αυτοκόλλητων ντουλάπας (υφάσματος ή βινυλίου) είναι μια εύκολη
και διασκεδαστική διαδικασία, αρκεί να ακολουθήσετε βήμα-βήμα τις παρακάτω
οδηγίες.

Τα Αυτοκόλλητα:
Οπισθόφυλλο

Κόλλα

Τυπωμένη Όψη

Προετοιμασία
1. Τα αυτοκόλλητα που θα παραλάβετε, θα είναι σε
φύλλα πλάτους όσο και το πλάτος των φύλλων της
ντουλάπας σας και ύψους από το πάνω μέρος της
ντουλάπας σας έως κάτω. Τα φύλλα αυτοκόλλητου
είναι αριθμημένα (1-2-3- κλπ) με φορά πάντα από τα
αριστερά προς τα δεξιά.
2. Η διαδικασία τοποθέτησης απαιτεί 2 άτομα.
3. Και τα έξης εργαλεία: πανί καθαρισμού ή χαρτί κουζίνας, μια πλαστική κάρτα (τύπου πιστωτικής), κοπίδι,
μέτρο, κατσαβίδι και μια σκάλα.
4. Η επιφάνεια της ντουλάπας σας πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. Για τον καθαρισμό της
χρησιμοποιήσετε ένα στεγνό πανί χωρίς κανένα καθαριστικό προϊόν γιατί ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά
στην κόλλα του αυτοκόλλητου. Αν ωστόσο το κρίνετε απαραίτητο, χρησιμοποιήστε για τον καθαρισμό της
μόνο Άζαξ και φροντίστε να έχει στεγνώσει καλά πριν την επικόλληση του αυτοκόλλητου.
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Τοποθέτηση

1

Αφαιρέστε από την ντουλάπα τα πόμολα και
ό,τι άλλο προεξέχει και εμποδίζει την ομαλή
επικόλληση του αυτοκόλλητου. Θα τα
επανατοποθετήσετε μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας.

2

3

4

5

Θα ξεκινήσετε την επικόλληση από αριστερά
προς τα δεξιά (όπως βλέπετε την ντουλάπα
σας), από το φύλλο του αυτοκόλλητου
Νο1 και θα συνεχίσετε με το φύλλο 2, 3 κ.λπ.

Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο στη θέση του
(χωρίς να ξεκολλήσετε το οπισθόχαρτο)
ευθυγραμμίστε το και βεβαιωθείτε για τη
σωστή του θέση.

Σταθεροποιήστε το σ' αυτο το σημείο με
χαρτοταινία (δεξιά και αριστερά) 30-40 cm
πριν την κορυφή του.

Ξεκολλήστε προσεκτικά το αυτοκόλλητο.

Κόψτε και αφαιρέστε το οπισθόχαρτο.
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1

Τεντώστε προς τα πάνω και
επικολλήστε το αυτοκόλλητο.

...και αποκολλήστε σταδιακά
το οπισθόχαρτο.

Οι κινήσεις της πλαστικής κάρτας να είναι από
αριστερά προς τα δεξιά και αντίστροφα και
ελαφρώς προς τα κάτω (σκοπός αυτών των
κινήσεων είναι να επικολλείται σωστά
το αυτοκόλλητο και να φεύγει ο αέρας).

Σιγά-σιγά ρολάρετε προς τα πάνω
το αυτοκόλλητο μέχρι το σημείο που είναι
κολλημένο...

Αρχίστε την επικόλληση του
υπόλοιπου φύλλου από επάνω
προς τα κατω, στρώνοντας με την
πλαστική κάρτα δεξιά-αριστερά
και ελαφρώς προς τα κάτω.

Αν στην επιφάνεια του κολλημένου
αυτοκόλλητου σχηματιστούν μικρές ή
μεγαλύτερες φυσαλίδες με αέρα, τρυπήστε
το αυτοκόλλητο στο κέντρο τής κάθε
φυσαλίδας με μια καρφίτσα και πιέστε με
την πλαστική κάρτα από την περιφέρεια προς
το κέντρο της φυσαλίδας, ώστε να φύγει
ο αέρας και να απαλειφθεί.
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Ολοκληρώνοντας την επικόλληση κάθε
φύλλου, ξακρίστε τα περισσεύματα του
αυτοκόλλητου δεξιά-αριστερά και
πάνω-κάτω από το φύλλο της ντουλάπας.
Για τον σκοπό αυτό, πιέστε κατ’ αρχάς με
το δάχτυλό σας τα περισσεύματα του
αυτοκόλλητου...

Συνεχίστε την επικόλληση και των
υπόλοιπων αυτοκόλλητων φύλλων
με την ίδια διαδικασία.

...και αφαιρέστε τα προσεκτικά με το
κοπίδι, με οδηγό (χάρακα) το ίδιο το φύλλο
της ντουλάπας.

Προσέξτε ώστε τα φύλλα μεταξύ τους να
εξασφαλίζουν την ομαλή συνέχεια του
γραφικού ή της εικόνας.

Η νέα σας ντουλάπα είναι έτοιμη. Απολαύστε την!!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία,
διευκρίνηση ή βοήθεια. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210.873.20.90 | email: info@houseart.gr
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