KOLORY FOLII MATOWYCH *

526 stone yellow

538 gentian blue

527 butter yellow

537 light blue

504 primrose yellow

534 turquoise

525 bright yellow

535 teal

516 light orange

536 mint

509 orangr

533 forest green

514 poppy red

532 kelly green

523 medium red

506 cactus green

511 cherry red

518 grass green

503 geranium red

517 light green

519 red

531 lime

515 dark red

501 white

513 burgundy

544 mist grey

524 magenta

529 light grey

541 pink

508 grey

550 lavender

545 dove grey

522 violet

530 dark grey

540 cobalt blue

502 black

512 dark blue

546 silver

528 vivid blue

547 gold

520 ultramarine blue

542 ivory

539 reflex blue

543 beige

505 blue

549 light brown

521 intense blue

507 brown

510 bright blue

548 nut brown

* powy¿sze kolory mog¹ nieznacznie odbiegaæ od orygina³u

KOLORY PLEXI *

gruboœæ 3 mm

bia³y opal

¿ó³ta

czarna

niebieska

czerwona

zielona

* powy¿sze kolory mog¹ nieznacznie odbiegaæ od orygina³u

KOLORY LAMINATÓW *

srebrny

z³oty

* powy¿sze kolory mog¹ nieznacznie odbiegaæ od orygina³u

NAKLEJKA LUB SZABLON JEDNORAZOWY

1

2
zdejmujemy foliê transportow¹
wraz z naklejk¹, oddzielamy
naklejkê od papieru

3

przyklejamy naklejkê wraz z foli¹
transportow¹ na œcianê

4

dociskamy miêkk¹ szmatk¹
naklejkê do œciany

zdejmujemy delikatnie
foliê transportow¹ i gotowe

SZABLON WIELORAZOWY

1

przyklejamy szablon
do œciany taœm¹ malarsk¹

3
zdejmujemy szablon
odklejaj¹c zarazem taœmê

2

malujemy motyw
wa³kiem z g¹bki

4
zamalowujemy pêdzelkiem
pzrerwy po szablonie

NAKLEJKI Z KOLOROWYCH FOLII
To samoprzylepna dekoracja, wyciêta z cienkiej folii, która po oderwaniu z podk³adu papierowego
i naklejeniu wprost na pod³o¿e daje wra¿enie wzoru namalowanego na œcianie matow¹ farb¹.
Do wyboru proponujemy paletê 50 dostêpnych kolorów. Je¿eli proponowany przez nas wymiar
Pañstwu nie odpowiada, dostosujemy go do indywidualnych potrzeb. Naklejenie wzoru na œcianie
nie jest skomplikowane. Nale¿y odkleiæ papier podk³adowy, przy³o¿yæ arkusz do œciany, docisn¹æ
wzór do pod³o¿a rêk¹ przy pomocy miêkkiej szmatki i oderwaæ przezroczysty arkusz folii transportowej.
Na œcianie zostanie wzór i gotowe. Naklejki proponujemy Pañstwu naklejaæ na dobrze wyschniêt¹
po malowaniu œcianê.

NAKLEJKI Z FOLII MRO¯ONEJ
To samoprzylepna dekoracja okien, szklanych drzwi i innych elementów szklanych, daje efekt
piaskowania, kleimy je podobnie jak naklejki z folii kolorowych.

SZABLONY JEDNORAZOWE
To szablon samoprzylepny, wykonany z bezbarwnej samoprzylepnej folii, o s³abszej sile klejenia,
dziêki temu jego demonta¿ jest bezpieczny dla powierzchni œciany. Szablon nale¿y nakleiæ siê
na powierzchniê œciany i malowaæ farb¹ wzór. Po wyschniêciu farby, szablon nale¿y ostro¿nie
odkleiæ od œciany. W/w szablony s¹ jednokrotnego u¿ycia.

SZABLONY WIELORAZOWE
To szablon, który mo¿ecie u¿yæ wiele razy, wykonany jest z cienkiej sztywnej 0,5 mm folii.
Przyk³adamy go do œciany, oklejamy brzegi taœm¹ malarsk¹, nastêpnie g¹bk¹ malujemy wzór,
nabieraj¹c na g¹bkê niewielkie iloœci farby. Po wyschniêciu farby, odklejamy taœmê malarsk¹
i zdejmujemy szablon, pêdzelkiem uzupe³niamy przerwy szablonu i wzór jest gotowy.

DEKORY ZE STYRODURU
To polistyren ekstrudowany o ró¿nej gruboœci (2,4,5,6,8,10 cm), œwietnie nadaje siê do dekoracji
œcian, prosty do zamontowania, po prostu kleimy poszczególne elementy za poœrednictwem taœmy
samoprzylpenej, która jest ju¿ przyklejona z ty³u elementów. Ca³oœæ mo¿emy pomalowaæ wodn¹
farb¹.

DEKORY Z PLEXI
To pmm o gruboœci 3 mm, w ró¿nych kolorach, wycinane laserem, kleimy je podobnie jak elementy
ze styroduru.

ELEMENTY Z BLACHY MOSIÊ¯NEJ
To elementy dekoracyjne, litery, cyfry wyciête z 1 mm blachy mosiê¿nej, polerowanej, zabezpieczonej
lakierem, montujemy je na taœmê samoprzylepn¹ (ma³e i drobne elementy) albo klej (wiêksze
i ciê¿sze elementy).

FOTOTAPETY NA MEBLE, DRZWI I LODÓWKI
Fototapeta to oryginalny sposób na to aby nadaæ twojemu wnêtrzu niepowtarzalny charakter.
Wydruki dostosowujemy do indywidualnych potrzeb. Wystarczy, ¿e podasz nam wymiar i kod
wybranego zdjêcia, a przeœlemy Ci projekt drog¹ mailow¹. Wydruki solwentowe s¹ odporne
na dzia³anie wilgoci i mo¿na je przecieraæ wilgotn¹ œcierk¹ aby usun¹æ kurz. Na ¿yczenie
klienta mo¿emy dodatkowo zabezpieczyæ wydruk laminatem.
Naklejki na lodówki drukujemy na folii wylewanej, która dostosowuje siê do kszta³tu lodówki.

MASZ W£ASNY POMYS£
na naklejkê, szablon, fototapetê lub inny element dekoracyjny?
Jeœli maj¹ Pañstwo swój wzór, prosimy przes³aæ go do nas e-mailem (zdjêcie, skan, szkic).
Po dokonaniu wyceny, zwrotnie poinformujemy Pañstwa e-mailem o mo¿liwoœci, cenie i terminie
wykonania.
Je¿eli proponowane wymiary gotowych wzorów nie spe³niaj¹ Pañstwa wymagañ, dostosujemy
je do indywidualnych potrzeb.
.

JAK Z£O¯YÆ ZAMÓWIENIE
Aby z³o¿yæ zamówienie nale¿y wype³niæ formularz. W wypadku indywidualnych zamówieñ, prosimy
o kontakt mailowy i podanie wymaganych wymiarów lub przes³anie wzoru.
Nasz mail to: info@dekorado.eu
,tel.: 516 141 909

