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Podělte se s námi o Vaši radost ze samolepek prostřednictvím 
Facebooku nebo Instagramu.

Máte otázku? Napište nám! 

 Vaše samolepky na zeď 
od Mama Labels jsou zde...

Obchodní podmínky naleznete na našich stránkách 
www.mamalabels.cz

UPOZORNĚNÍ: Důležitá informace týkající se použití u dětí.

Mějte vždy na paměti, že samolepka není hračka a měla by být aplikována dospělým, případně 
s dohledem dospělé osoby. Všechny naše samolepky jsou vysoce trvanlivé, nicméně nejsou 
permanentní. Samolepky mohou být odstraněny odloupnutím a ty menší mohou být dítětem 
spolknuty. Buďte obezřetní a průběžně kontrolujte stav samolepky, abyste těmto situacím 
předcházeli. 

Naše samolepky jsou určeny pro děti starší 3 let.

Vyrobeno v České republice.
© Brdy Ventures s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Věříme, že se Vám budou naše samolepky líbit. Pokud budete mít
jakékoli připomínky, neváhejte se na nás obrátit.

Děkujeme za Vaši 
objednávku!



Samolepky na zeď
Důležité informace

Samolepky na zeď drží na stěnách s různou povrchovou úpravou, nejlépe 
však drží na hladké zdi. Vždy je však nutno samolepku po nalepení pořádně 
ke stěně přitlačit. Čím je stěna hrubší, tím více je potřeba 
samolepku ke stěně přitlačit.

Samolepky na zeď se dají nalepit opakovaně bez rizika poškození 
samolepky nebo omítky.

Menší samolepky můžete nalepit sama/sám. Větší samolepky je lepší lepit 
ve dvou kvůli snazší manipulaci.

Samolepky se dají snadno odstranit pomalým sloupnutím ze zdi. Na stěně 
po ní nezůstane žádné lepidlo ani jiné nečistoty.

Návod na aplikaci samolepek na zeď

Aplikace na stěnu 
Pokud máte čerstvě vymalováno, doporučujeme nechat malbu 
vyschnout minimálně 4 týdny a až poté samolepky nalepit.
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Opatrně nalepte a přitlačte 
Samolepku vyloupněte z archu a nalepte ji pevným rovnoměrným 
přitlačením na povrch bez nečistot a mastnoty.
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Pozor na lepící plochu
Vyvarujte se, pokud možno, kontaktu prstů s lepící plochou samolepky.3

Uhlaďte okraje 
Přitlačte samolepku i na okrajích, dokud se kompletně nepřilepí, 
uhlaďte rohy a vytlačte případné vzduchové bubliny.
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Je samolepka křivě? Nevadí 
Pokud nalepíte samolepky křivě, vůbec nic se neděje. Samolepky 
můžete opakovaně nalepit a odlepit, dokud nebudete s výsledkem 
spokojeni.
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Kvalitní textilní fólie Opakované nalepení Trvanlivé 100% garance spokojenosti


