
FLEXIBILNÍ  A  SAMOLEPICÍ  PANEL NA Z ADNÍ  STĚNU KUCHYNĚ

mySPOTTI splash – kuchyňská zadní stěna k nalepení

S touto atraktivní ochranou proti stříkající vodě vyrobenou z tepelně odolné a otíratelné  
fólie získá vaše kuchyně několika pohyby nový make-up.
Fólii mySPOTTI splash můžete velmi jednoduše nalepit jako velký, stabilní obtisk
a oříznout jej na požadovaný rozměr.  
A vaše nová „zadní stěna kuchyně“ je hotová!

9. U malých mezer nebo těžko přístupných míst 
můžete k přitlačení fólie mySPOTTI splash 
na stěnu použít plstěnou stěrku nebo plasto-
vou kartu zabalenou do měkké látky.

10. Nyní musíte opět namontovat zásuvky 
, a vaše nová zadní stěna kuchyně je hotová. 

Fólie mySPOTTI splash optimálně drží na všech hladkých  
a neošetřených podkladech. Podklad musí  
být suchý, bez prachu a mastnoty. POZOR! Nedrží  
na plochách natřených latexovou barvou nebo opatřených  
jinými prostředky, které mají disperzní vlastnosti 
(impregnované nebo utěsněné obkladačky).  

4. Nalepení na stěnu byste měli provádět s kamarádem.
    Přiložte fólii mySPOTTI splash rovně na stěnu.  
5. Začněte na jedné straně odlepovat ochranný papír ze zadní strany v délce asi 30 cm a ochranný papír přeložte.
6. Přitlačte lepicí plochu fólie mySPOTTI splash na stěnu a vyhlaďte ji plochou ruky.

8. Opatrně odlepte ochranný papír dál ve směru lepení. Odlepený ochranný papír srolujte, abyste
 měli více místa. Dbejte na to, aby fólie mySPOTTI splash při lepení vždy těsně přiléhala a zůstala tak rovná.
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1. Změřte plochu stěny, kterou 
chcete polepit, a zhotovte si 
náčrt. Zakreslete do náčrtu velmi 
přesně vybrání pro zásuvky a 
podobně.

2. Přeneste svůj náčrt tužkou na 
stranu motivu fólie mySPOT-
TI splash a ořízněte ji ořezá-
vačem nebo vystřihněte nůžka-
mi.

www.facebook.com/mySPOTTI www.instagram.com/myspotti/

3. Odmontujte kryty zásuvek
a nástěnné držáky.

TIP: 
Doporučujeme utěsnit okraje fólie kuchyňské zadní stěny 
neutrálně zesítěným silikonem (bez kyselin !) , 
aby se natrvalo zabránilo vniknutí vlhkosti.

čistá – praktická – moderní
samolepicí, přemístitelná fólie • otíratelná a odolná proti stříkající vodě • Formáty:  220 x 60 cm, 280 x 60 cm, 450 x 60 cm • praktická ochrana stěny

před stříkající vodou vhodná jako náhražka obkladaček nebo k přelepení stávajícího obložení obkladačkami • jednoduše vyměřit, oříznout, stáhnout ochran-
nou fólii a nalepit na stěnu • Čištění měkkou látkou nebo houbou pomocí běžných čisticích prostředků pro domácnost bez rozpouštědel, alkoholu a kyselin

7.

SPLASH

Potřebujete k tomu:
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Velký výběr motivů

Další motivy naleznete na www.hornbach.cz !

pokrývá
spáry obkládaček

přemístitelná
díky speciálnímu lepidlu

snadné
nalepení bez bublin

oříznutelná
ořezávačem nebo 

nůžkami

stabilní fólie
0,3mm stark

odolná proti voděodolná proti teplu

perfektní
výrobek pro renovaci

beze zbytku
znovu odnímatelná

FLEXIBILNÍ  A  SAMOLEPICÍ  PANEL NA Z ADNÍ  STĚNU KUCHYNĚ
SPLASH

Auszeit Black Bricks Concrete

Dunkelgrün Hanging Herbs Hellbeige

Iluna Lean Leana

Malia Mirena Olé

Oriental Spice Palms & Ships Poppy

Rainforest Ropes Rustical Wood

Stone Path Telegrau Tree Crowns

Concrete Plates Cork Wall Dunkelblau


