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W Wall Art stawiamy na ekologię oraz współpra-
cę z  lokalnymi dostawcami, polskimi artystami 
i  producentami. Projektujemy i  produkujemy 
unikalne, kreatywne tapety na wymiar ideal-
nie dopasowane do każdej, nawet najbardziej 
nietypowej ściany. Dzięki ekologicznemu dru-
kowi opartemu na technologii lateksowej oraz 
najwyższej jakości materiałom, nasze produkty 
spełniają najwyższe standardy gwarantowane 
certyfikatami bezpieczeństwa. 

Sztuka na wyciągnięcie ręki

Dzieła największych mistrzów światowego ma-
larstwa oraz współczesnych polskich artystów, 
odmieniają sypialnie, salony i  łazienki, wnosząc 
elegancję i styl, wprowadzając sztukę do naszych 
mieszkań, biur i  sklepów. Kolekcja Arte to wzory 
powstające w postaci obrazów na płótnie, malo-
wanych farbami olejnymi i akrylowymi, a także jako 
akwarele oraz szkice. Dzięki naszym wyjątkowo 
trwałym strukturalnym podłożom brush (struktu-
ra pociągnięć pędzla) oraz linen (struktura płótna 
malarskiego), dopełnia się magiczna niemal prze-
miana ściany w dzieło sztuki. 

Podstawą naszego działania jest wrażliwość na 
piękno otaczającego nas świata i próba przenie-
sienia go do wnętrz. Przybliżenie kultury, sztuki, 
piękna przyrody oraz dopasowanie ich do różno-
rodnych potrzeb. 

Zapraszamy do podróży poprzez pełna artyzmu 
kolekcję tapet Wall Art na sezon 2021/2022.

Wspieramy działalność charytatywną.

W roku 2021, każdego miesiąca przekażemy pro-
cent naszego przychodu ze sprzedaży, na jeden, 
wybrany cel charytatywny, wskazany przez członka 
naszego zespołu.

At Wall Art we place importance on ecology and 
cooperation with local suppliers, Polish artists 
and producers. We design and produce unique 
and creative made-to-measure wallpapers per-
fectly suitable for every wall, even the most 
non-typical. Due to ecological latex production 
technology and materials of the best quality, 
our products meet the highest standards guar-
anteed with safety certificates. 

Art at your fingertips 

Creations of the world's greatest painters and 
contemporary Polish artists transform bed-
rooms, living rooms and bathrooms. Wall Art 
wallpapers introduce style, elegance and art to 
our flats, offices and shops. Designs gathered 
into the Arte Collection are all created on the 
physical canvas, with oil and acrylic paints as 
well as watercolours and charcoal. Thanks to our 
extremely durable structural substrates - brush 
(a structure of brush strokes) and linen (a struc-
ture of canvas) ordinary wall can be transformed 
into a genuine work of art. 

At the foundation of our work lies sensitivity to the 
beauty of the world surrounding us and an attempt 
to bring it into our Clients’ interiors. We wish to bring 
culture, art and the beauty of nature closer to all of 
us and then adapt them to the different needs. 

We invite you to travel through the Wall Art wall-
papers collection for the 2021/2022 season.

We support charity organizations.

In 2021, every month we will donate a specific 
percent of Wall Art sales revenue to a carefully 
selected charity organisation, chosen by a mem-
ber of our team.



4

SPIS 
TREŚCI

TABLE OF 
CONTENTS

TAPETY NA BAZIE 
KLASYCZNYCH DZIEŁ SZTUKI

WALLPAPERS BASED 
ON CLASSIC WORKS OF ART

WZORY RĘCZNIE MALOWANE 
PRZEZ POLSKICH ARTYSTÓW 

DESIGNS HAND PAINTED 
BY POLISH ARTISTS



5

MATERIAŁY 6
MATERIALS  6

SHOWROOM 12

PRODUKCJA 13
PRODUCTION  13
MADE IN POLAND  13

WALL ART ORIGINALS 2021/2022 14
Gaja 14
Alamanda 16
Wisteria 17
Origin 18
Symphony 19
Memento 20
Betulla 21
Royal Tsuru 22
Sage Tsuru 23
Taupe Tsuru 24
Creamy Tsuru 25
Golden Age 26
Tender 27
Dare 28
Lirio 29
Zen 30
Impression 31
Layla Taupe 32
Layla Maroon 33
Temper 34
Aurora 35
Felicity 36
Savage 37

WALL ART ARTE 42

ARTE - MADEBYBUGAJ  44
Nereida 44
Hermes 47
Hypnos 48
Hades 49
Luna 50
Lungo 51
Demeter 52
Kotone Olive 53
Kotone Beige 53
Clarity Silver 54
Persephone 55
Persephone Light 55
Ethereal 56
Grati 57
Lady Light 57

ARTE - PRACOWNIA ANNOWA  60
Nettare 60
Nettare Vivid 62
Fascino 63
Fiori 64
Fiori Due 65
Primavera 65

Idyllo 66
Idyllo Light 67
Acquerello 68
Portafortuna 69
Portafortuna B&W 70
Galassia 71
Lago 72
Lago Blue 73
Lago Beige and Grey 73

ARTE - LENARTOWICZ 76
Junona 76
Jowisz 78
Diana 79
Wenus 80
Westa 81

ARTE - KASIA EKES 84
Insomnia 84
Morpheus 86
Somnus 87
Coral 87

ARTE - KATARZYNA ŚLIWKA 90
Aria 90
Fuoco 92
Terra 93
Aqua 93

ARTE - JOANNA OSIŃSKA 96
Fuerta 96
Santa 98
Lanzarote 99
Ventura 100
Costa 101
Canaria 102
Calma 103

ARTE - GŁODEK DESIGN 106
Desire 106
Dreams 108
Thoughts 109
Moods 109

ARTE - ARTE - KIDS BY POOKYS 112
Mice Adventure 112
Sea Child 114
Wild Unicorns 115
Bears Family 116
Fox Hollow 117
Moonie Blue 118
Moonie Vivid 119
Moonie Beige 119

APASZKI 122
SCARVES  122

HOME DECOR 127

FAQ 128



6

WALL
ART

MATERIAŁY
MATERIALS 

WINYL NA FLIZELINIE  
STRUKTURALNY
Nasze nowoczesne podłoża tape-
towe: beton, linen, brush i stucco, 
sprostają najwyższym wymaganiom.

FLIZELINA  
GŁADKA
Najbardziej znana i popularna  
wersja tapet na rynku.  
Unikalne połączenie technologii dru-
ku oraz produkcji materiału sprawia, 
że tapeta flizelinowa jest  
w 100% EKO.

WINYL SAMOPRZYLEPNY  
LAMINOWANY 
Materiał do zadań specjalnych, 
wzmocniony laminatem winyl to 
gwarancja trwałości i jakości na lata. 
Idealny w łazience, kuchni  
i do oklejania mebli. 

VINYL ON TEXTURED  
NON-WOVEN FABRIC
Our modern wallpaper substrates: 
concrete, linen, brush and stucco, 
meet the highest requirements.

SMOOTH 
NON-WOVEN FABRIC 
The most well-known and popular 
version of wallpapers on the market. 
A unique combination of printing 
technology and material production 
makes non-woven wallpaper  
100% Eco-friendly.

SELF-ADHESIVE  
LAMINATED VINYL
A material for special tasks, its 
reinforcement with vinyl laminate is 
a guarantee of durability and quality 
for years. Perfect for the bathroom, 
kitchen and furniture.



7



8

WINYL  
NA FLIZELINIE 
STRUKTURALNY

FLIZELINA  
GŁADKA

WINYL 
SAMOPRZYLEPNY 
LAMINOWANY

Struktury linen, brush, beton, stucco gładka gładka

Specyfikacja zmywalna, wodoodporna po 
zabezpieczeniu lakierem w pły-
nie, odporna na uszkodzenia 
mechaniczne

tapeta eko, bez pcv zmywalna, wodoodporna, od-
porna na uszkodzenia mecha-
niczne i otarcia, odporna na 
szorowanie i silne detergenty

Zastosowanie salon, sypialnia, pokój dziecka, 
gabinet, hotele, biura, kuchnia 
poza strefą gotowania, łazienka 
poza strefą mokrą

salon, sypialnia, pokój dziecka, 
gabinet

kuchnia wraz ze strefą gotowania, 
łazienka wraz ze strefą mokrą 
- nad wanną i pod pryszni-
cem, biuro, salon, przedpokój, 
gabinety lekarskie, przedszkola, 
sale zabaw, pokoje dziecięce, 
sypialnia, meble, drzwi, podłogi, 
szpitale, hotele

Aplikacja szybka, łatwa, na klej do tapet, 
aplikacja kleju tylko na ścianę
klej: Wallfix Contract Heavy

szybka, łatwa, na klej do tapet, 
aplikacja kleju tylko na ścianę
klej: Wallfix Contract Medium

szybka, łatwa, bezklejowa, klej 
kropelkowy ułatwiający aplikację 
- aplikacja bez pęcherzy powie-
trza, łatwy demontaż w jednym 
kawałku

Atesty 
i certyfikaty

M1 niepalności i B1 trudnopal-
ności, atest higieniczny

M1 niepalności i B1 trudnopal-
ności, atest higieniczny

M1 niepalności i B1 trudnopal-
ności

Czyszczenie wilgotną szmatką, miękką stroną 
gąbki, wodą z płynem

wilgotną szmatką, miękką stroną 
gąbki

można myć i szorować ostrą 
stroną gąbki, dowolnym deter-
gentem (nawet Domestosem)

Pasowanie brytów stykowo lub podwójne cięcie stykowo lub podwójne cięcie zakładka 2 cm

Wykończenie mat mat mat/połysk na zamówienie

Maksymalna  
szerokość brytu  

130 cm 97 cm 128 cm (150 cm)

Dostępność wszystkie kolekcje poza kolekcją Arte wszystkie kolekcje
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WINYL NA 
FLIZELINIE BETON

WINYL NA 
FLIZELINIE LINEN

WINYL SAMOPRZYLEPNY
LAMINOWANY

WINYL NA 
FLIZELINIE BRUSH

WINYL NA 
FLIZELINIE STUCCO

FLIZELINA
GŁADKA
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VINYL ON 
TEXTURED 
NON-WOVEN 
FABRIC

SMOOTH  
NON-WOVEN 
FABRIC

SELF-ADHESIVE  
LAMINATED 
VINYL

Structure linen, brush, concrete, stucco smooth smooth

Specifications washable, waterproof after 
protection with liquid varnish, 
resistant to mechanical damage

eco wallpaper, PVC free washable, waterproof, resistant 
to mechanical damage and 
abrasions, resistant to scrub-
bing and strong detergents

Use living room, bedroom, children's 
room, study, hotels, offices, 
kitchen outside the cooking 
zone, bathroom outside the wet 
zone

living room, bedroom, children’s 
room, office

kitchen with a cooking zone, 
bathroom with a wet zone - 
above the bathtub and in the 
shower, office, living room, hall, 
doctor’s offices, kindergartens, 
playrooms, children’s rooms, 
bedroom, furniture, doors, floors, 
hospitals, hotels

Application quick, easy, with wallpaper 
adhesive, adhesive application 
only on the wall glue: Wallfix 
Contract Heavy

quick, easy, with wallpaper 
adhesive, adhesive application 
only on the wall glue: Wallfix 
Contract Medium

quick, easy, without adhesive, glue 
droplets for easy application - ap-
plication without air bubbles, easy 
removal in one piece

Approvals and  
certificates

M1 non-flammable and B1 
flame-retardant, hygiene  
certificate

M1 non-flammable and B1 
flame-retardant,  
hygiene certificate

M1 non-flammable and B1 
flame-retardant

Cleaning damp cloth, soft side of 
a sponge and soapy water

with a damp cloth, with the soft 
side of the sponge

it can be washed and scrubbed 
with the sharp side of a sponge 
using any detergent (even 
Domestos)

Matching strips butt joint or double cut butt joint or double cut sticking with an overlap 2 cm

Finishing matte matte matte / gloss on request

Maximum  
panel width  
(for made to measure 
wallpapers)

130 cm 97 cm 128 cm (150 cm)

Availability all wallpapers on special request on special request
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VINYL ON NON-WOVEN
FABRIC - CONCRETE

VINYL ON NON-WOVEN
FABRIC - LINEN

SELF-ADHESIVE  
LAMINATED VINYL

VINYL ON NON-WOVEN
FABRIC - BRUSH

VINYL ON NON-WOVEN
FABRIC - STUCCO

SMOOTH  
NON-WOVEN FABRIC
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WALL ART
SHOWROOM

Odwiedź nasz salon firmowy we Wrocławiu przy 
ulicy Rafała Wojaczka 3i i przy aromatycznej ka-
wie poznaj nasze tapety i struktury.

Visit the Wall Art showroom at Rafala Wojaczka 
3i in Wroclaw. We will serve you delicious coffee 
while you browse our wallpapers. 
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PRODUKCJA
PRODUCTION 

MADE 
IN POLAND 

Drukujemy, wycinamy, pakujemy i  wysyłamy - 
pracujemy w pocie czoła, by Wasze zamówienie 
było zrealizowane perfekcyjnie.

Here we print, cut out, pack and send - our pro-
duction team works around the clock to make 
sure your wallpaper order is flawless.

Jesteśmy w stu procentach polską firmą. Pocho-
dzimy z malowniczego Wrocławia. Tu projektuje-
my i produkujemy nasze tapety korzystając z naj-
wyższej jakości polskich materiałów.

We are a 100% Polish company. Our headquar-
ters is located in Wroclaw. Here we design and 
print our wallpapers using high quality Polish 
substrates. 
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collection/kolekcja
Wall Art Originals 2021/2022

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

Gaja

Wall Art 
ORIGINALS

2021/2022

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Alamanda
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Wisteria
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru* 500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Origin
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Symphony
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Memento
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Betulla
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Royal Tsuru
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Sage Tsuru
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar



24

Taupe Tsuru
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar



25

Creamy Tsuru
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Golden Age
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Tender
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Dare
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Lirio
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Zen
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Impression
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Layla Taupe
collection/kolekcja Wall Art Orginals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Layla Maroon
collection/kolekcja Wall Art Orginals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Temper
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Aurora
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Felicity
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Savage
collection/kolekcja Wall Art Originals 2021/2022
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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GAJA
kolekcja: Originals 2021/2022

ORIGIN 
kolekcja: Originals 2021/2022

ALAMANDA 
kolekcja: Originals 2021/2022

MEMENTO 
kolekcja: Originals 2021/2022

TENDER 
kolekcja: Originals 2021/2022

designs/liczba wzorów 23
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Wall Art  
ORIGINALS 2021/2022

DARE
kolekcja: Originals 2021/2022

SYMPHONY
kolekcja: Originals 2021/2022
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LIRIO
kolekcja: Originals 2021/2022

ZEN
kolekcja: Originals 2021/2022

IMPRESSION
kolekcja: Originals 2021/2022

TEMPER 
kolekcja: Originals 2021/2022

AURORA 
kolekcja: Originals 2021/2022

SAVAGE
kolekcja: Originals 2021/2022

FELICITY 
kolekcja: Originals 2021/2022

CREAMY TSURU
kolekcja: Originals 2021/2022
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ROYAL TSURU
kolekcja: Originals 2021/2022

SAGE TSURU
kolekcja: Originals 2021/2022

TAUPE TSURU
kolekcja: Originals 2021/2022

WISTERIA 
kolekcja: Originals 2021/2022
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LAYLA MAROON
kolekcja: Originals 2021/2022

LAYLA TAUPE
kolekcja: Originals 2021/2022

GOLDEN AGE
kolekcja: Originals 2021/2022

BETULLA
kolekcja: Originals 2021/2022
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WALL ART 
ARTE

ART IS A LINE 
AROUND YOUR 

THOUGHTS
- GUSTAV KLIMT

Wall Art Arte to wynik artystycznej kreacji ośmiu 
różnorodnych, utalentowanych polskich malarzy. 
Przeniesione przez nasz dział graficzny do wersji 
cyfrowej obrazy, stają się wyjątkowymi tapetami, 

mogącymi odmienić każde wnętrze. Sztuka 
spotyka się w nich z wymiarem użytkowym - 

pozwalając każdemu z nas obcować z nią w za-
ciszu własnego mieszkania, biura czy lokalu.

 
Wall Art Arte is the result of the artistic creation 

of eight various, talented Polish painters. The 
paintings transferred by our graphic department 

to the digital form become unique wallpapers 
which are able to transform any interior. In them 
- art meets the functional dimension – allowing 

each of us to commune with it in the comfort of 
our own flat, office or premises. 
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Madebybugaj (Wiktoria Bugaj) obejmuje łącznie aż 28 uni-
kalnych wzorów. W zeszłym sezonie jej odważne, abstrakcyj-
ne kompozycje spotkały się z  entuzjastycznym przyjęciem. 
W tym roku do kolekcji dołączyło aż 15 nowych wzorów. Od 
Hermesa - iście boskiej tapety z motywem bogato zdobionych 
piór, poprzez efemeryczną twarz Persefony w kwiecistej koro-
nie, aż po intensywnie błękitną Nereidę przynoszącą na myśl 
morską toń lazurowego wybrzeża. 

Powiększa się także kolekcja Pracowni Annowa (Anna Kowal-
czyk), której inspirowane naturą kompozycje zachwycają nie-
powtarzalnym klimatem. Nowe wzory obfitują w polne kwiaty 
(Nettare, Fiori) oraz akwarelowe abstrakcje (Lago, Acquerello), 
nie stroniąc od odważnych, żywych kolorów. Kolekcja łączy od-
niesienia do przyrody z unikalnym stylem i artyzmem. 

Dla osób szukających połączenia abstrakcyjnej formy i  nie-
oczywistego nawiązania do otaczającego nas piękna przyrody, 
powstała najnowsza kolekcja Katarzyny Śliwki. Zielona Aria 
opowiada o naturze letnich liści, zaś Fuoco prowadzi nas na 
spacer wśród zamglonych jesiennych wzgórz.

Magdalena Lenartowicz zaprasza nas w  podróż w  głąb nas 
samych, do poszukiwania wewnętrznego spokoju i  balansu. 
Wyciszona, wrażliwa Diana idealnie uzupełni kącik domowego 
relaksu, Westa skłania do introspekcji, zaś błękitno-złota Juno-
na pokieruje nas w poszukiwaniu „wolności wyrażonej jako stan 
umysłu i świadomości”. 

Bogate, intensywne dzieła Kasi Ekes wniosą nową energię 
i radość. Tu pierwsze skrzypce gra kolor i abstrakcyjna, płynna 
forma. Insomnia - niczym powietrze w letnią, bezsenną noc, 
czy Morpheus niosący tchnienie błękitnej morskiej bryzy. Ar-
tystyczna wizja wiatru w czterech unikalnych kompozycjach. 

Joanna Osińska proponuje nam z kolei wyprawę w nieznane. 
Podróż przez abstrakcyjne pejzaże i  krajobrazy pozwalające 
nam spojrzeć na otaczający nas świat przez niezwykły pryzmat 
jej obrazów. Kamieniste wybrzeża, piaszczyste plaże, koloro-
we niebo o zachodzie słońca... Fuerta to energetyzujący, letni 
pejzaż, który idealnie wpasuje się w kreacje wnętrz odważnych, 
eklektycznych, a także super minimalistycznych. 

Zainspirowana emocjami Magdalena Głodek łączy w swoich 
dziełach dwa światy - ten który nas otacza z tym wewnętrz-
nym, unikalnym i dostępnym tylko dla niej. W swojej kolekcji 
przybliża nam obraz kobiecej duszy. „Już gdy pierwszy raz 
spojrzysz na obraz, zaczyna się jego historia, a każda historia 
jest zupełnie inna i wyjątkowa jak TY!”.

Kolekcję Arte zamyka propozycja dla najmłodszych autorstwa 
Pauli Poprawskiej. Baśniowy świat, wypełniony magicznymi 
zwierzętami i krajobrazami przemieni pokój dziecka w magicz-
ną krainę. 

Madebybugaj (Wiktoria Bugaj) consists of 28 unique designs. 
Last season, her bold and abstract compositions met with an 
enthusiastic reception. This year, 15 new designs have been add-
ed to the collection. From Hermes – indeed a divine wallpaper 
with a motif of richly decorated feathers, through the ephemeral 
face of Persephone in a flowery crown, up to the intense blue 
Nereid bringing in mind the sea depth of an azure coast. 

The collection of Pracownia Annowa (Anna Kowalczyk) is also 
increasing, and her nature-inspired compositions delight with 
a unique atmosphere. New designs abound in meadow flow-
ers (Nettare, Fiori) as well as watercolour abstractions (Lago, 
Acquerello), not shying away from brave, bright colours. The 
collection combines references to nature with a unique style 
and artistry. 

The latest collection of Katarzyna Śliwka has been created for 
people looking for a combination of an abstractive form and 
nonobvious reference to the beauty of nature surrounding us. 
Green Aria tells of the nature of summer leaves, while Fuoco 
goes for a walk with us among foggy autumn hills. 

Magdalena Lenartowicz invites us for a journey into ourselves, 
searching for inner peace and balance. Quietened and sen-
sitive Diana will perfectly complete a home relaxation corner, 
Westa prompts us to introspection, while azure-gold Juno-
na will leads us towards searching for ‘’freedom expressed as 
a state of mind and consciousness’’. 

The rich and intense works of Kasia Ekes will bring new energy 
and joy. Colour and abstract fluid form play first fiddle in here. 
Insomnia – like the air during a sleepless summer night, or 
Morpheus bringing a breath of the blue sea breeze. An artistic 
vision of wind in four unique compositions. 

Joanna Osińska then proposes to us an expedition into the 
unknown. A  journey through abstract prospects and land-
scapes enabling us to look at the world surrounding us through 
the amazing prism of her images. Stony coasts, sandy beach-
es and colourful sunset sky… Fuerta is an energizing summer 
landscape ideally fitting very bold and eclectic as well as very 
minimalistic interiors. 

Inspired by emotions, Magdalena Głodek combines in her 
works two worlds – the one surrounding us with the one inside, 
unique and available only for her. In her collection she brings 
us close to the image of a woman’s soul. ‘’The first time you 
look at the picture, its history begins, and each story is com-
pletely different and unique, just like YOU!’’  

Arte Collection is completed by our proposal for the youngest 
ones by Paula Poprawska. A fairy-tale world, filled with mag-
ical animals and landscapes, will change a child’s room into 
a magical land.

Kolekcja Wall Art Arte to wyjątkowe tapety stworzo-
ne we współpracy z artystami malarzami. Wzory te 
powstają w tradycyjnej formie w postaci obrazów na 
płótnie, malowanych farbami olejnymi i akrylowymi, 
a także jako akwarele oraz szkice. 

Oto niepowtarzalna, ekskluzywna kolekcja dla osób 
z wyrafinowanym zmysłem estetycznym.

The Wall Art Arte collection consists of exceptional and 
unique wallpapers created in cooperation with artists. 
These designs are created in the traditional way in 
the form of paintings on canvas, painted with oil and 
acrylic paints, as well as watercolours and sketches.

It constitutes a unique, exclusive collection for peo-
ple with a sophisticated sense of aesthetics.
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Arte  
MADEBYBUGAJ 

collection/kolekcja
Arte - Madebybugaj

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Nereida

Wiktoria Bugaj 

Ukończyła licencjat na Wzornictwie Przemysłowym 
na UP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Brała udział w wielu kursach malarskich, zdobywała 
nagrody w konkursach graficznych oraz malarskich.

  
Zawodowo maluje obrazy oraz prowadzi stronę 

@madebybugaj. Oprócz malarstwa jej największą 
pasją jest historia oraz projektowanie graficzne.

She completed a BA in Industrial Design at the Na-
tional Education Commission Pedagogical University

in Krakow.

She has participated in many painting courses, won
awards in graphic and painting competitions. She is 
a professional painter and runs the website @made-
bybugaj. Apart from painting, her greatest passions 

are history and graphic design.
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piktogram
pictogram

collection/kolekcja Arte - Madebybugaj
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Tapety oznaczone tym piktogramem bazują na ręcznie malowa-
nych pracach tworzonych przez współczesnych artystów - malarzy 
i pracownie rękodzieła.

Prace te powstają w tradycyjnej formie w postaci obrazów na 
płótnie, malowanych farbami olejnymi i akrylowymi, a także jako 
akwarele oraz szkice. 

Dowiedz się więcej na: wallart.com.pl

Wallpapers marked with this pictogram are real works of art 
based on hand-painted works created by contemporary artists - 
painters and handicraft workshops.

These designs are created in the traditional way in the form of 
paintings on canvas, painted with oil and acrylic paints, as well as 
watercolours and sketches. It constitutes a unique, exclusive collec-
tion for people with a sophisticated sense of aesthetics.

Find out more at: wallart.eu

Hermes
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Hypnos
collection/kolekcja Arte - Madebybugaj
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Hades
collection/kolekcja Arte - Madebybugaj
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Luna
collection/kolekcja Arte - Madebybugaj
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Lungo
collection/kolekcja Arte - Madebybugaj
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Demeter
collection/kolekcja Arte - Madebybugaj
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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collection/kolekcja
Arte - Madebybugaj

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

Kotone 
Olive

collection/kolekcja
Arte - Madebybugaj

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

Kotone 
Beige

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Clarity Silver
collection/kolekcja Arte - Madebybugaj
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Persephone

Persephone
Light
collection/kolekcja
Arte - Madebybugaj

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

collection/kolekcja
Arte - Madebybugaj

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Ethereal
collection/kolekcja Arte - Madebybugaj
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Grati

Lady Light

collection/kolekcja
Arte - Madebybugaj

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

collection/kolekcja
Arte - Madebybugaj

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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HADES
kolekcja: Arte

DEMETER
kolekcja: Arte

HERMES
kolekcja: Arte

HYPNOS
kolekcja: Arte

LUNGO
kolekcja: Arte

NEREIDA
kolekcja: Arte

LUNA
kolekcja: Arte

designs/liczba wzorów 15
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Arte  
MADEBYBUGAJ 
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CLARITY SILVER
kolekcja: Arte

ETHEREAL
kolekcja: Arte

KOTONE BEIGE
kolekcja: Arte

KOTONE OLIVE
kolekcja: Arte

LADY LIGHT
kolekcja: Arte

PERSEPHONE
kolekcja: Arte

PERSEPHONE LIGHT
kolekcja: Arte

GRATI
kolekcja: Arte
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Arte  
PRACOWNIA 

ANNOWA 

collection/kolekcja
Arte - Pracownia Annowa

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

Nettare

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Anna Kowalczyk

Ukończyła wrocławskie ASP na wydziale wzornictwa. 
Pasjonuje się malarstwem technikami wodnymi, 
wykonuje obrazy oraz grafiki inspirowane naturą. 
Używa również części natury żywej do tworzenia 

swoich dzieł, takich jak odciski liści i kwiatów. 

W wolnych chwilach tworzy rękodzieło - ręcznie 
malowaną porcelanę, a jej realizacje można 

zobaczyć na instagramie @Pracownia.Annowa.
Maluje technikami wodnymi i tuszami.

She graduated from the Faculty of Design at the 
Academy of Fine Arts in Wrocław. Anna is passion-

ate about painting with watercolours and creates 
paintings and graphics inspired by nature. Some-

times she uses parts of living nature such as prints 
of leaves, flowers or plant buds to create her art. In 

her free time, Anna creates handicraft - hand-paint-
ed porcelain, her projects can be seen on instagram 

@Pracownia.Annowa.
 

Author of handmade design - from the Arte collection.
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Nettare Vivid
collection/kolekcja Arte - Pracownia Annowa
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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collection/kolekcja Arte - Pracownia Annowa
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Fascino
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Fiori
collection/kolekcja Arte - Pracownia Annowa
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Fiori Due

Primavera
collection/kolekcja
Arte - Pracownia Annowa

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

collection/kolekcja
Arte - Pracownia Annowa

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Idyllo
collection/kolekcja Arte - Pracownia Annowa
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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collection/kolekcja Arte - Pracownia Annowa
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

Idyllo Light

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar



68

Acquerello
collection/kolekcja Arte - Pracownia Annowa
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Portafortuna
collection/kolekcja Arte - Pracownia Annowa
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Portafortuna B&W
collection/kolekcja Arte - Pracownia Annowa
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Galassia
collection/kolekcja Arte - Pracownia Annowa
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Lago
collection/kolekcja Arte - Pracownia Annowa
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Lago Blue

Lago Beige 
and Grey

collection/kolekcja
Arte - Pracownia Annowa

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

collection/kolekcja
Arte - Pracownia Annowa

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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FIORI DUE
kolekcja: Arte

FASCINO
kolekcja: Arte

IDYLLO
kolekcja: Arte

FIORI
kolekcja: Arte

NETTARE VIVID
kolekcja: Arte

NETTARE
kolekcja: Arte

PRIMAVERA
kolekcja: Arte

designs/liczba wzorów 15
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Arte  
PRACOWNIA ANNOWA 
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ACQUERELLO
kolekcja: Arte

GALASSIA
kolekcja: Arte

IDYLLO LIGHT
kolekcja: Arte

LAGO
kolekcja: Arte

LAGO BLUE
kolekcja: Arte

PORTAFORTUNA
kolekcja: Arte

LAGO BEIGE AND GREY
kolekcja: Arte

PORTAFORTUNA B&W
kolekcja: Arte
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Arte  
LENARTOWICZ

collection/kolekcja
Arte - Lenartowicz

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

Junona

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Magdalena Lenartowicz

W swoich pracach koncentruje się na kolorze - poszu-
kując jego treści i głębi. Pielęgnując spokój umysłu 

zaprasza nas w podróż ku wolności wyrażonej jako stan 
umysłu i świadomości. Jej obrazy mają nas wspierać 
w tej drodze, generując pozytywne emocje i uczucia. 

Jej sztuka jest drogą do wewnętrznego uporządkowa-
nia i zgodności z samym sobą oraz miejscem, które 
nas otacza, drogą, w której możemy jej towarzyszyć 

poprzez tworzone przez nią obrazy. Jako źródło 
inspiracji wskazuje przede wszystkim naturę. Aktywna 

na instagramie jako Magdalena_myart oraz na licznych 
wystawach.

 

Her art arises from the need of her heart. In her works 
she focuses on colour – looking for its meaning and 
profundity. By nourishing peace of mind Magdalena 

invites us on the journey to freedom expressed as 
state of mind and consciousness. Her paintings help 

us on this way by generating positive emotions and 
feelings. Magdalena's art is a way to the internal order-
liness and harmony with oneself as well as a place that 
surrounds us. A way on which we can accompany her 

through the paintings she has created. As a source 
of inspirations she primarily indicates nature. Active 

on Instagram as Magdalena_myart and in numerous 
individual exhibitions. 



77



78

Jowisz
collection/kolekcja Arte - Lenartowicz
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Diana
collection/kolekcja Arte - Lenartowicz
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar



80

Wenus
collection/kolekcja Arte - Lenartowicz
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Westa
collection/kolekcja Arte - Lenartowicz
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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DIANA
kolekcja: Arte

JOWISZ
kolekcja: Arte

JUNONA
kolekcja: Arte

designs/liczba wzorów 4
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Arte  
LENARTOWICZ
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WENUS
kolekcja: Arte

WESTA
kolekcja: Arte
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Arte  
KASIA EKES

collection/kolekcja
Arte - Kasia Ekes

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

Insomnia

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Kasia Ekes

Mieszka i tworzy w Gdańsku. Jej największą pasją jest 
malarstwo, a największą obsesją - piękno. Stworzyła 

artystyczny sklep internetowy, żeby uwolnić sztukę  
z zimnego muzeum i dostarczać ją prosto do domów 

kolekcjonerów. Najczęściej maluje obrazy abstrakcyjne. 
Podąża w nich za intuicją i daje sobie prawo do nie-
skrępowanej ekspresji. Malując, zawsze szuka piękna 

i wolności.
 

Kasia Ekes lives and creates in Gdańsk. Her greatest 
passion is painting and greatest obsession – beauty. 

She established an online artistic shop to liberate art 
from cold museums and provide it directly to collec-

tor’s houses. She creates predominatingly abstract 
paintings. Kasia Ekes tends to follow her intuition and 
give herself the right to uninhibited expression. When 

painting, she always looks for beauty and freedom.
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Morpheus
collection/kolekcja Arte - Kasia Ekes
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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collection/kolekcja
Arte - Kasia Ekes

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

Somnus

Coral

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

collection/kolekcja
Arte - Kasia Ekes

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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INSOMNIA
kolekcja: Arte

MORPHEUS
kolekcja: Arte

CORAL
kolekcja: Arte

designs/liczba wzorów 4
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Arte  
KASIA EKES
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SOMNUS
kolekcja: Arte
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collection/kolekcja
Arte - Katarzyna Śliwka

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

Aria

Arte  
KATARZYNA 

ŚLIWKA

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Katarzyna Śliwka

Artystka plastyk. Ukończyła studia na Uniwersytecie 
Śląskim na kierunku Wychowanie Plastyczne - Grafika 

Artystyczna. Specjalizuje się w malarstwie sztalugowym 
oraz fotografii. Swoje prace prezentowała na wystawach 

w Polsce i za granicą. 

Od kilku lat współpracuje z architektami, dekoratorami 
oraz projektantami. Jej prace znajdują się w prywat-

nych kolekcjach oraz w przestrzeni publicznej.
Prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa dla młodzieży.

 

A visual artist. She graduated from Silesian University 
in Art Education – Artistic Graphics. Katarzyna Śliwka 

specialises in easel painting and photography. She has 
presented her works in numerous exhibitions  

in Poland and abroad. 

For several years, Katarzyna Śliwka has been working 
with architects, decorators and designers. Her works 

are in private collections and in public spaces.
For several years she has been running lessons for

young people in drawing and painting.



91



92

Fuoco
collection/kolekcja Arte - Katarzyna Śliwka
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Terra

Aqua

collection/kolekcja
Arte - Katarzyna Śliwka

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

collection/kolekcja
Arte - Katarzyna Śliwka

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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ARIA
kolekcja: Arte

FUOCO
kolekcja: Arte

AQUA
kolekcja: Arte

designs/liczba wzorów 4
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Arte  
KATARZYNA ŚLIWKA



95

TERRA
kolekcja: Arte
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collection/kolekcja
Arte - Joanna Osińska

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

Fuerta

Arte  
JOANNA 

OSIŃSKA

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Joanna Osińska

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu. 
Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych 

z zakresu malarstwa, grafiki, fotografii i sztuki interdy-
scyplinarnej. Na instagramie działa jako @osinskaj.

Najbliższe jest jej malarstwo, w którym w sposób abs-
trakcyjny nadaje nowe życie krajobrazom. Dobiera je 

intuicyjnie, przedstawiając ulubione miejsca, zachwyty 
zastanymi kompozycjami barwnymi oraz tym, co w przy-

rodzie najbardziej ulotne. W ten sposób zatrzymuje je 
na dłużej niż jeden moment. 

A graduate from the Art Faculty in Toruń. A partici-
pant in many collective and individual exhibitions in 

the areas of painting, graphics, photography and in-
terdisciplinary art. She is on Instagram as @osinskaj.

Painting is the most important for her and she gives 
new life to landscapes in an abstract way. Joanna Osi-
ńska matches elements in an intuitive way, presenting 

favourite places. She delights in discovering colour 
compositions as well as what is most elusive  

in nature. In this way she may keep them for longer  
than just one moment. 
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Santa
collection/kolekcja Arte - Joanna Osińska
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Lanzarote
collection/kolekcja Arte - Joanna Osińska
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Ventura
collection/kolekcja Arte - Joanna Osińska
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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collection/kolekcja Arte - Joanna Osińska
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

Costa

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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Canaria
collection/kolekcja Arte - Joanna Osińska
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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collection/kolekcja Arte - Joanna Osińska
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

Calma

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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CALMA
kolekcja: Arte

LANZAROTE
kolekcja: Arte

FUERTA
kolekcja: Arte

CANARIA
kolekcja: Arte

COSTA
kolekcja: Arte

designs/liczba wzorów 7
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Arte  
JOANNA OSIŃSKA 
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SANTA
kolekcja: Arte

VENTURA
kolekcja: Arte
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collection/kolekcja
Arte - Głodek Design

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

Desire

Arte  
GŁODEK
DESIGN

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Magdalena Głodek

Jej obrazy to łącznik dwóch światów: tego, który jest we-
wnętrznym światem artystki, i tego, który który ją otacza. 

Inspirują ją kobiece emocje, ma potrzebę uchwycenia 
ich i zamknięcia w jakiejś formie. Kocha niedopowiedze-

nia, lubi zostawiać bohaterki swoich prac w pół słowa. 
W obrazach stara się przenieść na płótno tę najbardziej 

prawdziwą, emocjonalną stronę kobiecej duszy.

Technika: Akryl na płótnie, własna metoda nakładania 
farby szpachelkami malarskimi i tworzenie dodatkowej, 
wielowarstwowej faktury. Jej ilustracje stały się bazą do 
stworzenia wielu kolekcji dla Eclectic Living Kids – uni-

kalnego konceptu wnętrzarskiego dla dzieci. 

Her painting is a conduit between two worlds: one 
which is the internal world of the artist and one that 

surrounds her. Inspired by female emotions, she has  
a need to grasp and lock them in a form. She loves un-

derstatements. In her paintings she tries to transfer to 
the canvas the truest, emotional side of woman’s soul. 

Techniques: Acrylic on canvas, proprietary method 
of applying paint, with the use of paint spatulas and 
creating an additional multilayer texture. Her illustra-
tions become the basis for creating many collections 
for Eclectic Living Kids – a unique interior concept for 

children. 
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Dreams
collection/kolekcja Arte - Głodek Design
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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collection/kolekcja
Arte - Głodek Design

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

Thoughts

Moods

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

collection/kolekcja
Arte - Głodek Design

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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DREAMS
kolekcja: Arte

MOODS
kolekcja: Arte

DESIRE
kolekcja: Arte

designs/liczba wzorów 4
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Arte  
GŁODEK DESIGN
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THOUGHTS
kolekcja: Arte
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collection/kolekcja
Arte - kids by Pookys

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

Mice 
Adventure

Arte  
KIDS

BY POOKYS

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Paula Poprawska
kids by Pookys

Z wykształcenia Architekt Krajobrazu. Ma wieloletnie 
doświadczenie w grafice komputerowej. 

Twórca dziecięcej marki @pookysworld, gdzie oprócz 
ilustracji, plakatów i kartek okolicznościowych, znajdzie-

cie również ręcznie szyte przytulanki.
 

Specjalizuje się w malarstwie akwarelami i tuszem.

Landscape Architect by education. Many years of ex-
perience in computer graphics. A founder of a brand 
for children @pookysworld, where besides illustrations, 

placards and celebration cards you will also find  
hand-sewn cuddly toys.

 
She specialises in painting with watercolours and ink. 
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Sea Child
collection/kolekcja Arte - kids by Pookys
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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collection/kolekcja Arte - kids by Pookys
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Wild Unicorns
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Bears Family
collection/kolekcja Arte - kids by Pookys
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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collection/kolekcja Arte - kids by Pookys
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Fox Hollow
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Moonie Blue
collection/kolekcja Arte - kids by Pookys
panel size/rozmiar wzoru*  500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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collection/kolekcja
Arte - kids by Pookys

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Moonie  
Vivid

collection/kolekcja
Arte - kids by Pookys

panel size/rozmiar wzoru*  
500 cm x 300 cm

Moonie  
Beige

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar
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BEARS FAMILY
kolekcja: Arte

FOX HOLLOW
kolekcja: Arte

MICE ADVENTURE
kolekcja: Arte

SEA CHILD
kolekcja: Arte

WILD UNICORNS
kolekcja: Arte

designs/liczba wzorów 8
panel size/rozmiar wzoru* 500 cm x 300 cm

*)  it is possible to make wallpaper of any size
    możliwość wykonania tapety na dowolny wymiar

Arte  
kids by Pookys
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MOONIE BLUE
kolekcja: Arte

MOONIE BEIGE
kolekcja: Arte

MOONIE VIVID
kolekcja: Arte
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WALL
ART
APASZKI

SCARVES 

Jedwabne apaszki, to ekskluzywny do-
datek nad którym pracowaliśmy ponad 
pół roku, starannie dobierając wzory, 
a następnie szukając wykonawcy, który 
dostarczy nam produkt najwyższej ja-
kości. 

Apaszki na jedwabiu naturalnym 100% 
o splocie Twill, wykonał specjalnie dla 
Wall Art włoski producent. Brzegi 
każdej apaszki są rolowane i  ob-
szywane z  pieczołowitą starannością. 
Rozmiar każdej z nich to 90 x 90 cm. 

Silk scarf is a product which we have 
worked on for over half a year, care-
fully picking up the perfect designs. 
Then we looked for a contractor who 
would provide us with best quality 
product. 

The scarves were made for us with the 
use of 100% natural silk of Twill weave 
by an Italian manufacturer. The hems 
of every scarf are rolled and edged 
with a meticulous diligence. The size 
of each is 90 x 90 cm.
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Emerald Tsuru
90x90 cm | 100% Jedwab | Apaszka

Fairytale Vivid
90x90 cm | 100% Jedwab | Apaszka

Harmony
90x90 cm | 100% Jedwab | Apaszka

Heaven
90x90 cm | 100% Jedwab | Apaszka

Requiem
90x90 cm | 100% Jedwab | Apaszka

Creamy Tsuru
90x90 cm | 100% Jedwab | Apaszka
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Fairytale
90x90 cm | 100% Jedwab | Apaszka

Harmony Earth
90x90 cm | 100% Jedwab | Apaszka

Peacock
90x90 cm | 100% Jedwab | Apaszka

Boudoir
90x90 cm | 100% Jedwab | Apaszka

Fairytale B&W
90x90 cm | 100% Jedwab | Apaszka

Impression
90x90 cm | 100% Jedwab | Apaszka

Apaszki na przestrzeni wieków różnie 
nazywano i wykonywano je z różnych 
materiałów. Raz były dodatkiem 
bardziej praktycznym, innym razem 
bardziej ozdobnym. Jednak nie ma 
wątpliwości, że najbardziej znanym, 
rozpoznawalnym i szlachetnym rodza-
jem apaszki, jest apaszka jedwabna. 
To coś więcej niż dodatek, to ikona 
mody. Niepozorna, zwiewna, barwna. 
Jej obecność jest w stanie zmienić 
zwyczajny strój w nieprzeciętną kreację. 

Over the centuries scarves have been 
known by various names and they 
have been made from various fabrics. 
Once they were a more practical 
accessory, another time a more deco-
rative one. However, there is no doubt 
that the most well-known, recognisa-
ble and noble type of scarf is the silk 
one. It is something more than an ac-
cessory, it is a fashion icon. Inconspic-
uous, floaty, colourful. Its presence is 
capable of changing a plain outfit into 
an outstanding creation. 
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HOME
DECOR

Home Decor to nowa gałąź produk-
tów do dekoracji wnętrz z wykorzysta-
niem wzorów tapet Wall Art.

Oferowane przez nas produkty Home 
Decor są w całości MADE IN POLAND. 
Ekologiczne, bezpieczne dla środowiska  
i użytkowników, wręcz rzemieślnicze. 
Jesteśmy zarówno producentem jak 
i projektantem naszych wzorów. 

Home Decor is a new branch of home 
interior decoration products with the 
use of the Wall Art wallpapers designs.

The products we offer are MADE IN 
POLAND. They are ecological, envi-
ronmentally and user safe, and are 
true handicrafts. 
We are both producers and creators 
of our designs. 
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Ile kosztują tapety Wall Art?
Cena tapet oferowanych przez Wall Art zależy od wzoru i wybranego mate-
riału. Koszt tapety waha się od 159 zł za m² dla grupy pierwszej materiałów 
(najtańsze), do 259 zł za m² dla grupy trzeciej materiałów (najdroższe). Po-
dział na grupy przedstawia się następująco - pierwsza grupa: flizelina gładka; 
druga grupa: winyl na flizelinie o strukturze stucco/betonu/linen/brush; trze-
cia grupa: winyl samoprzylepny laminowany.

Czy można wykonać tapetę na rozmiar swojej ściany?
Tak. Tapety Wall Art produkowane są na zamówienie na rozmiar ściany klien-
ta. Jednak, aby ułatwić montaż, produkowane są z niewielkim nadmiarem/
zapasem: po 5 cm szerokości na skrajnym lewym i prawym brycie oraz 10 cm 
na wysokość wszystkich brytów. Pozwala to na pokrycie drobnych nierówności 
pomieszczenia lub przesunięć tapety. Klient może również zamówić tapetę 
niedociętą lub z większym zapasem, jednak jest to usługa wykraczająca poza 
standard i odbywa się na specjalne życzenie.

Na jakich materiałach produkowane są tapety Wall Art?
W ofercie Wall Art znajduje się w chwili obecnej 6 rodzajów materiałów. Są 
to: flizelina gładka, winyl na flizelinie o strukturze stucco/betonu/linen/brush 
oraz winyl samoprzylepny laminowany. Materiały te można również podzie-
lić ze względu na sposób montażu na: samoprzylepne (winyl samoprzylepny 
laminowany) oraz montowane na klej do tapet (flizelina gładka oraz winyl na 
flizelinie o strukturze stucco/betonu/linen/brush).

Czy tapety Wall Art mogą być stosowane w łazience?
Tak, każdy z naszych wzorów może być wyprodukowany na materiale przezna-
czonym do łazienki. Mamy dwa rodzaje materiałów dedykowane do łazienek 
- w zależności od strefy. W łazience wyróżniamy strefę wilgotną - przestrzeń 
wokół umywalki, wanny wolnostojącej czy toalety oraz strefę mokrą - pod 
prysznicem i nad wanną przylegającą do ściany z funkcją prysznica. Do strefy 
wilgotnej rekomendujemy dowolny z naszych winyli na flizelinie, zabezpieczo-
ny lakierem w płynie - Aquaceramic. Natomiast do strefy mokrej rekomendu-
jemy winyl samoprzylepny laminowany, który charakteryzuje się 100% wodo-
odpornością, jak również odpornością na chemię gospodarczą i szorowanie 
(np. szorstką stroną gąbki). Niezwykle istotne dla tapet w strefie mokrej jest 
prawidłowe przygotowanie ściany przed aplikacją tapety oraz zabezpieczenie 
jej brzegów silikonem (po montażu). Dokładna instrukcja montażu i przygo-
towania ściany dostępna jest w zakładce „pobierz” na stronie wallart.com.pl 
(strona 6 instrukcji). Szczególnie istotna jest hydroizolacja ściany przed apli-
kacją tapety – jedynym zalecanym przez Wall Art preparatem do hydroizolacji 
jest TEKNOS TIMMANTI W – gdyż tworzy on idealnie gładką powierzchnię 
pozwalającą na prawidłowy montaż tapety samoprzylepnej.

Czy tapety winylowe na flizelinie Wall Art nadają się do użycia w kuchni lub 
w łazience?
Tak, ale z pewnymi ograniczeniami. Winyl na flizelinie można stosować w stre-
fie wilgotnej, ale nie bezpośrednio przy źródle wody, czyli w strefie mokrej (ścia-
na przylegająca do wanny, kabina prysznicowa). Tapety te można stosować 
w kuchni między szafkami, przy umywalce, czy też przy toalecie, pod warun-
kiem jednak, że zabezpieczy się je warstwą lakieru Aquaceramic (tzw. „kaflami 
w płynie”). Preparat ten tworzy na powierzchni tapety wodoodporną powłokę, 
chroniąca ją przed wilgocią i zabrudzeniami, a także zwiększa jej odporność 
na uszkodzenia mechaniczne. Natomiast nie rekomenduje się do zastosowań 
w strefie wilgotnej flizeliny gładkiej, ponieważ nie jest pokryta winylem.

Ile kosztuje lakier zabezpieczający do tapet na klej i na jaką powierzchnię 
wystarcza 1 opakowanie? 
Koszt lakieru Aquaceramic (tzw. „kafle w płynie”) to 99 zł za jedno opakowa-
nie, które wystarczy na 7m² dwukrotnego lakierowania. Tapety lakierujemy za 
pomocą pędzla, aby lakier dobrze wniknął w strukturę tapety.

Czy tapety Wall Art mogą być stosowane w kuchni tuż przy źródłach ciepła?
Tak. Rekomendowanym materiałem do takiego zastosowania jest winyl sa-
moprzylepny laminowany. W przypadku kuchenek elektrycznych i induk-
cyjnych materiał ten nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia, natomiast 
w przypadku kuchenek gazowych rekomendujemy zabezpieczenia szkłem.

Czy winyl samoprzylepny laminowany zastosowany w kuchni jest odporny na 
uporczywe zabrudzenia jak np. tłuszcz?

FAQ  
TAPETY WALL ART
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Tak, jest to materiał dostosowany do takich właśnie, bardziej wymagających 
warunków użytkowania. Zabezpiecza go warstwa laminatu winylowego, na-
kładanego maszynowo na zadrukowany materiał na etapie produkcji. Dzięki 
czemu powierzchnia zadrukowana oddzielona jest całkowicie od wszelkich 
czynników zewnętrznych mogących mieć wpływ na grafikę. Tapeta winylowa 
odporna jest jest na chemię gospodarczą oraz szorowanie, dlatego możemy 
w bardzo wygodny sposób usuwać z niej wszelkie bardziej uporczywe zabru-
dzenia, podobnie jak ma to miejsce w przypadku klasycznych płytek.

Czy w ofercie Wall Art znajdują się tapety do aplikacji na meble? Na jakim 
materiale?
Tak. Do aplikacji na meblach dedykowany jest winyl samoprzylepny laminowany.

Czy Wall Art oferuje tapety wodoodporne, zmywalne i odporne na chemię 
gospodarczą?
Tak. Są to tapety produkowane na winylu samoprzylepnym laminowanym. 
Jest to materiał w 100% wodoodporny, odporny na chemię gospodarczą 
i szorowanie. Można z niego łatwo usuwać wszelkie plamy z tłuszczu, a nawet 
z farb i lakierów (za pomocą rozpuszczalnika), bez ryzyka uszkodzenia tapety.

Jak montuje się tapetę samoprzylepną?
Szczegółową instrukcję montażu dołączamy do każdego zamówienia. Tę 
samą instrukcję można również pobrać w formie elektronicznej (PDF) ze 
strony internetowej wallart.com.pl (zakładka: pobierz). Polecamy również filmy 
instruktarzowe na naszych profilach na Facebooku oraz YouTube.
Tapetę samoprzylepną możemy montować na wszystkich płaskich, gład-
kich powierzchniach. Jest to jedyny spośród materiałów tapetowych Wall Art, 
którego montaż zawsze odbywa się metodą „na zakładkę”.  Zakładka gwa-
rantuje szczelność miejsca łączenia tapety i chroni ścianę przed działaniem 
wody. Winyl samoprzylepny laminowany jest materiałem w 100% winylowym 
i charakteryzuje się wodoodpornością oraz niezwykle wysoką odpornością 
na uszkodzenia mechaniczne. Jednocześnie jednak, ze względu na proces 
produkcji, jest to materiał kurczliwy (do 2 mm). Możliwe (choć niezalecane) 
jest wycięcie zakładki techniką podwójnego cięcia - wyłącznie w przypadku 
zastosowania w miejscu nienarażonym na bezpośredni kontakt z wodą oraz 
wyłącznie dla wzorów o jasnym tle. Wycięcie zakładki pozbawia tapetę wo-
doodporności – może również spowodować powstanie widocznej szczeliny 
pomiędzy brytami tapety. Jeżeli jednak nie zależy nam na elemencie funkcjo-
nalnym tapety samoprzylepnej (wodoodporność), do pomieszczeń suchych, 
takich jak salon czy sypialnia, rekomendujemy, montowany stykowo, winyl na 
flizelinie, o pięknych strukturach. 
Warto pamiętać, że zakładka jest bardziej widoczna na wzorach jasnych i jed-
nolitych (np. Ombre), a mniej na ciemniejszych i bogato zdobionych (istotny 
jest tu też kąt padania oraz jasność i kolor światła w pomieszczeniu); dlatego 
przed podjęciem decyzji w kwestii wyboru materiału, zaleca się zamówienie 
próbek tapety (z prośbą o przygotowanie 2 kawałków, tak aby można było 
sprawdzić widoczność zakładki) i wykonanie testów w pomieszczeniu, w któ-
rym zamierzamy zamontować tapetę. 

Czym rożni się tapeta na podłożu flizelinowym od  tapety samoprzylepnej?
Tapety winylowe na podłożu flizelinowym posiadają wiele pięknych struktur 
i montowane są na klej do tapet, metodą stykową. Zalecane są przede wszyst-
kim do stref suchych, takich jak salon, sypialnia, biuro lub strefy wilgotnej - 
umywalka, toaleta, przestrzeń przy wannie wolnostojącej. Można zabezpieczyć 
je specjalnym lakierem (tzw. „kafle w płynie”), dzięki czemu uzyskują dodatko-
wą odporność na ścieranie i wilgoć, jednak nie można ich stosować w strefach 
mokrych, takich jak kabina prysznicowa.
Tapety samoprzylepne są bardzo proste, szybkie i czyste w aplikacji, gdyż po-
siadają własny klej i nie wymagają zakupu żadnych dodatkowych materiałów 
do montażu, ani pomocy specjalistów. Tapety samoprzylepne nie posiadają 
struktur, są jednak wodoodporne i można je montować nawet (po odpowied-
nim przygotowaniu ściany) w strefach mokrych, tj. bezpośrednio narażonych 
na kontakt z wodą (okolice kranu lub wanny, kabiny prysznicowe). Tapety winy-
lowe samoprzylepne kleimy na 2-centymetrową zakładkę, ze względu na to, 
że jest to materiał kurczliwy (ok. 2 mm). Metoda „podwójnego cięcia” w celu 
pozbycia się zakładki jest niedozwolona w strefie mokrej. Tapety samoprzy-
lepne winylowe laminowane są bardzo odporne nie tylko na wilgoć, ale i na 
chemię gospodarczą, a nawet szorowanie – dlatego nie wymagają dodatko-
wych zabezpieczeń i mogą być stosowane w łazienkach i kuchniach.

Jak przygotowywane są tapety Wall Art, jeśli chodzi o łączenie brytów?
Tapety montowane na klej w standardzie przygotowane są do łączenia sty-
kowego. Jednak wszystkie tapety montowane metodą stykową, mogą być 
przygotowane również pod montaż przez „podwójne cięcie”. Takie przygoto-
wanie nie podlega dodatkowej opłacie, jednak musi być zgłoszone przed za-
akceptowaniem przez klienta dostarczanej przez Wall Art wizualizacji. Tapety 
samoprzylepne laminowane natomiast zawsze przygotowane są do montażu 
na zakładkę, która ma zapobiec „rozchodzeniu się brytów” tapet, gdyż jest to 
materiał składający się w 100% z winylu, który charakteryzuje się kurczliwością 
(do 2 mm).

Jaką szerokość mają pasy tapet Wall Art?
Pas (bryt) gotowej tapety waha się od 70 cm do 150 cm, zależnie od wymia-
rów powierzchni, pod którą jest przygotowywany. Tapety Wall Art są drukowa-
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ne w brytach równej szerokości z założeniem ograniczenia liczby brytów do 
niezbędnego minimum (na co decydujący wpływ ma rozmiar ściany klienta). 
Wysokość brytu natomiast odpowiada wysokości oklejanej powierzchni plus 
10-centymetrowy zapas. Wyjątkiem są nietypowe ściany ze skosami, otwora-
mi okiennymi i drzwiowymi oraz klatki schodowe. W takich wnętrzach szero-
kość brytów może być różna, tak aby zużycie materiału było jak najmniejsze 
oraz montaż zgodny ze sztuką.

Czy odcień koloru tapety, który widzę na monitorze, jest dokładnie taki sam, 
jaki otrzymam na gotowej tapecie?
Kolorystyka fizycznej tapety, może być nieco inna niż widok na ekranie kom-
putera czy telefonu. Każdy monitor/wyświetlacz ma inną specyfikację tech-
niczną co powoduje różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze 
Klienta, a jego rzeczywistym wyglądem i kolorem. Dlatego przed zamówie-
niem tapety zaleca się zamówienie drukowanych próbek (dostępnych w na-
szym sklepie) w celu sprawdzenia realnego koloru w pomieszczeniu, w którym 
zaplanowana jest aplikacja tapety. Dlatego też różnice w kolorystyce i pro-
porcjach tapety wynikające z różnych specyfikacji technicznych monitorów 
i wyświetlaczy, nie są podstawą do reklamacji.

Czy mogę zażyczyć sobie zmianę koloru, dopasowanie do konkretnych barw 
NCS LUB RAL, a także zmianę wielkości poszczególnych elementów zama-
wianej tapety?
Zmiany takie jak odbicie lustrzane i wykonanie wersji czarno białej, są bezpłat-
ne i możliwe dla każdej z tapet Wall Art. Dla tapet geometrycznych i powtarzal-
nych istnieje możliwość ingerencji w kolorystykę i skalę wzoru. Dla pozostałych 
wzorów istnieje możliwość zmiany poszczególnego elementu lub koloru/tonacji 
całego obrazu. Proste korekty kolorystyczne podlegają opłacie 100-300 zł 
(plus). Bardziej skomplikowane i czasochłonne modyfikacje wyceniane są indy-
widualnie. Akceptacja przez klienta wzoru po dokonanych zmianach, powinna 
się odbywać za pomocą drukowanych próbek.

Czy Wall Art wykona dla mnie tapetę na podstawie zdjęcia własnego lub 
zakupionego w przeznaczonym do tego serwisie?
Tak. Wystarczy nam przesłać plik (w wysokiej jakości/rozdzielczości) ze zdję-
ciem lub link do zdjęcia w wybranym serwisie, a my dokonamy zakupu i wy-
konamy projekt zgodnie z życzeniem klienta. Koszt zakupionego zdjęcia bę-
dzie różny (o cenie informujemy klienta przed zakupem) zależnie od serwisu 
i rodzaju licencji. Nie wykonujemy natomiast projektów na podstawie zdjęć/
grafik niewiadomego pochodzenia, bez pozwolenia osoby/firmy posiadającej 
do niego prawa autorskie. Nie wykonujemy również kopii wzorów innych pro-
ducentów tapet.

Jaki jest czas oczekiwania na realizację zamówienia tapety Wall Art?
Standardowy czas oczekiwania na realizację tapety Wall Art to 14 dni robo-
czych od momentu akceptacji wizualizacji i opłacenia zamówienia (zaksię-
gowanie środków na koncie Wall Art). Istnieje możliwość przyspieszenia 
produkcji, jednak jest to usługa dodatkowo płatna. Tryb przyspieszony: 7 dni 
roboczych od chwili akceptacji i zaksięgowania środków (+15% wartości za-
mówienia); tryb ekspresowy: 3 dni robocze od chwili akceptacji i zaksięgowa-
nia środków (+30% wartości zamówienia). Czas oczekiwania na wizualizacje 
dla zamówień opłaconych wynosi 1-2 dni robocze. Istnieje możliwość zamó-
wienia wizualizacji na wymiar bez zamówienia tapety. Czas oczekiwania na 
taką wizualizacje wynosi do 7 dni roboczych.

Od jakiego momentu liczymy termin realizacji zamówienia?
Od momentu opłacenia zamówienia i akceptacji wizualizacji wzoru dostoso-
wanego do rozmiaru Twojej ściany.

Do jakiego momentu można zrezygnować z zamówienia?
Zrezygnować z zamówienia można do momentu akceptacji dostarczanej 
przez Wall Art wizualizacji, czyli zanim tapeta trafi do produkcji. Od tej chwili 
również nie ma już możliwości nanoszenia zmian w projekcie.

Czy mogę zrezygnować z zamówionej tapety po jej otrzymaniu?
Tapety Wall Art są towarem ekskluzywnym, produkowanym na zamówienie. 
Po otrzymaniu zamówienia nie ma już zatem możliwości zwrotu lub wymiany 
towaru, jeśli w grę nie wchodzi reklamacja. Kwestię tę reguluje prawo oraz re-
gulamin Wall Art. Wyjątkiem są gotowe tapety z działu outlet, które podlegają 
wymianie lub zwrotowi.

Czy mogę zamówić próbkę tapety Wall Art?
Tak. Pakiet próbek składa się z trzech sztuk w formacie A3. Wzory geome-
tryczne i powtarzalne przesyłamy w skali 1:1, a fototapety w pomniejszeniu 
(cały wzór) wraz z niewielkim fragmentem w skali 1:1. Istnieje także możliwość 
zamówienia próbki 1:1 dla rzeczywistego wymiaru ściany.  Taką informację na-
leży podać podczas zamawiania próbek wraz z docelowym rozmiarem ściany. 
Próbki mogą zawierać do 3 różnych wzorów na 3 różnych materiałach, a ich 
koszt wraz z przesyłką to 50 zł. Warto pamiętać, że tylko drukowana próbka 
daje nam realny pogląd na kolorystykę tapety i wyłącznie zamówione w skle-
pie Wall Art próbki tapet mogą być podstawą do wszelkich wynikających 
z tego tytułu reklamacji (14 dni od momentu zamówienia próbki). Więcej 
informacji w zakładce "próbki" oraz w regulaminie na stronie www.

Jaki jest czas oczekiwania na próbki tapet Wall Art?
Czas oczekiwania na zestaw trzech próbek to 7 dni roboczych (od momentu 

przekazania przez klienta kompletu informacji odnośnie materiałów i wzorów 
oraz opłacenia zamówienia). Próbki produkujemy w każdy czwartek i wysy-
łamy kurierem DPD. Zamówienia złożone do każdego wtorku do godziny 
16:00 wysyłane są w najbliższy czwartek; natomiast zamówienia złożone po 
godzinie 16:00 wysyłane są w następny czwartek.

Czy kolory złoty, srebrny i miedziany na tapetach Wall Art, to kolory meta-
lizowane?
Nie. Technologia ekologicznego druku wyklucza użycie farb metalizowanych, 
a zatem kolory złota, srebra i miedzi powstają jako wydruk w palecie kolorów 
do złudzenia przypominających odcienie złota, srebra i miedzi. Na każdym 
wzorze jednak ten efekt wygląda nieco inaczej, zwłaszcza w kolekcji Arte, dla-
tego rekomendujemy zamawianie drukowanych próbek (dostępnych w na-
szym sklepie) w celu przetestowania tych odcieni kolorystycznych w pomiesz-
czeniach, w których przewidziano aplikację.

Czy produkty Wall Art wysyłane są za granicę?
Tak. Jednak koszt takiej wysyłki różni się zależnie od kraju. O wycenę należy 
każdorazowo pytać dział obsługi klienta Wall Art drogą e-mailową.

Dlaczego kalkulator w sklepie Wall Art pokazuje mi większą liczbę metrów 
kwadratowych tapety, niż wynosi powierzchnia mojej ściany?
Kalkulator w sklepie Wall Art pokazuje liczbę metrów kwadratowych tapety, 
jaką trzeba zużyć, aby wyprodukować tapetę na dany rozmiar. Tapeta docina-
na jest na rozmiar ściany klienta, co wiąże się z większym zużyciem materiału 
niż wynika to z rozmiaru oklejanej powierzchni. Ilość obliczana jest według 
zasady: szerokość (każdy rozpoczęty metr) x wysokość, wynik zaokrąglamy do 
pełnych m2 - np. szerokość 256 cm x wysokość 289 cm = 3 x 2,89 = 8,67 
= 9m2 tapety.

Czy za tapetę Wall Art można zapłacić przy odbiorze?
W przypadku tapet, niestety nie ma takiej opcji. Wszystkie tapety Wall Art wy-
konywane są na zamówienie i ich produkcja rusza dopiero w momencie do-
konania wpłaty. Natomiast płatność przy odbiorze możliwa jest w przypadku 
produktów z działu Home Decor (poduszki, apaszki, itd.), chemii (kleje, lakier, 
hydroizolacja) oraz działu outlet.

Czy można zamówić tapetę w sklepie internetowym Wall Art i odebrać ją 
osobiście u dystrybutora?
Zamówienia indywidualne w sklepie Wall Art zawsze są wysyłane bezpośred-
nio do klienta. Do dystrybutora natomiast mogą być wysłane wyłącznie te 
zamówienia, które złoży sam dystrybutor.

Gdzie fizycznie można zobaczyć wzory Wall Art?
Wzory/tapety Wall Art można zobaczyć w naszej pracowni we Wrocławiu przy 
ul. Rafała Wojaczka 3i oraz u naszych dystrybutorów, których lista dostępna 
jest na naszej stronie internetowej.

Czy produkty Wall Art posiadają atesty? Jakie?
Tak, tapety Wall Art posiadają następujące atesty: ecologo (druk lateksowy), 
B1, M1 oraz atesty higieniczne (materiały).

Czy tapety Wall Art można stosować w szpitalach i przedszkolach?
Tak. Tapety Wall Art, dzięki atestom, oraz ekologicznej technologii druku la-
teksowego, są dopuszczone do stosowania w placówkach użyteczności pu-
blicznej takich jak: żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, sklepy z żywnością, 
restauracje, hotele.

Czy Wall Art wykonuje wizualizacje zamówionych tapet we wnętrzu klienta?
Tak. Jest to w Wall Art usługa bezpłatna. Wystarczy wysłać do nas zdjęcie 
oklejanej ściany/pomieszczenia na adres biuro@wallart.com.pl. Czas oczeki-
wania na wizualizacje wynosi od 2 do 7 dni roboczych.

Czy Wall Art dopasowuje wzór tapety do rozmiaru ściany klienta?
Tak. Każda tapeta, każdy wzór Wall Art, dopasowywany jest do kształtu i roz-
miaru ściany klienta. Klient po podaniu wymiarów otrzymuje 2-3 propozycje 
kadrów do wyboru.

Czy Wall Art do gotowej tapety dołącza instrukcję montażu?
Tak. Dokładna instrukcja przygotowania powierzchni i montażu tapet, dołą-
czana jest (w formie drukowanej) do każdego zamówienia. Tę samą instrukcję 
można również pobrać w formie elektronicznej (PDF) ze strony internetowej 
wallart.com.pl (zakładka: pobierz). Polecamy również filmy instruktarzowe na 
naszych profilach na Facebooku oraz YouTube.

Jaki klej do swoich tapet rekomenduje Wall Art?
Rekomendowany klej do tapet winylowych na flizelinie, strukturalnych, to np. 
Wallfix Heavy (klej do tapet ciężkich), natomiast do flizeliny gładkiej, np. Wall-
fix Medium (klej do tapet lżejszych).

Jakie są możliwe formy płatności za produkty Wall Art?
W sklepie internetowym możliwe formy płatności to: przelew, płatność kartą 
płatniczą i kredytową, Polskie Płatności, Apple Pay oraz PAYU. W sklepie sta-
cjonarnym przy ul. Wojaczka 3i we Wrocławiu można również zapłacić kartą 
i gotówką.

Jakie są możliwe formy dostawy produktów Wall Art?
Możliwa jest zarówno wysyłka kurierem DPD, jak i odbiór osobisty w siedzibie 
firmy. Wall Art jednak nie wysyła przesyłek za pobraniem.
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FAQ  
WALL ART WALLPAPERS
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

How much are the wallpapers?
The price of a Wall Art wallpaper depends on the design and the material 
chosen. 

Can a wallpaper be made for the size of my wall? 
We produce our wallpapers in 100 cm wide rolls. In the order process, 
simply choose the number of the roll that you are interested in. It is also 
possible to order a wallpaper made to size. 

What material can a wallpaper be made of? 
In our offer we have 4 different materials: vinyl on non-woven fabric with 
a  texture of succo/concrete/linen/brush (there are also two additional 
materials available on special request - smooth non-woven fabric and 
laminated vinyl).

Are vinyl wallpapers on non-woven fabric suitable for use in the bathroom 
or kitchen?
Yes, they are suitable for use in a  damp area but not directly under 
a shower or on a wall next to a bathtub. 
They can be used in the kitchen, between cupboards, next to the sink 
or toilet etc. Such a wallpaper must be covered with additional varnish 
– Aquaceramic (so-called "liquid tiles") which creates a waterproof layer 
on wallpapers, protecting wallpapers against dampness and dirt as well 
as increasing their resilience to mechanical damage. We do not recom-
mend smooth non-woven fabric to be used in a damp area – kitchen 
and bathroom.

How much does protective varnish for non-woven wallpapers cost and how 
much surface area does one package cover? 
The protective varnish used in Wall Art wallpapers costs about PLN
99 for one package and is sufficient for about 7 m2 - with double varnish-
ing (it is recommended to lay two layers).

Combining panels? 
Glued wallpapers are prepared for butt jointing as standard. 

What is the size of wallpaper rolls? 
The wallpapers are made in 100 cm x 300 cm rolls, wallpapers on indi-
vidual order are prepared in as few strips as possible, resulting from the 
customer’s wall measurements, from 70 to 150 cm max in width. The 
height is always the height of a given room, with a reserve of 10 cm. 

Is the colour seen on the screen the same as the one on the actual wall-
paper? 
Individual settings of an end device can make some changes between 
the product visualisation on a customer’s screen and the actual product 
(colour, proportions etc.) It is not a basis for a complaint. In order to check 
the actual colouring it is required to order samples and check them in 
the target place of assembly. 

Can I change a wallpaper colour? 
Changes like mirror image and rendition in black and white are free of 
charge and possible in the case of every wallpaper. Every such change of 
a wallpaper design should be accepted on the basis of physical samples 
before production. 

Can I change the height of a pattern or arrangement of design elements 
on a wallpaper? 
Yes. The cost of such a project is 100-300 PLN (or more). As a producer, 
Wall Art is able to create wallpapers in any colour for all geometric and 
repeatable designs. For mural wallpapers, it is possible to make small 
changes to the colour of a single element or change the colour / tone 
of the entire image. For an additional fee, we can devote a great deal of 
time to making more complicated changes (in consultation with the Wall 
Art graphic department).

Can I order an individual alteration of a particular pattern according to the 
RAL or NCS colour chart? 
Yes. The cost of such a project is 100-300 PLN (or more), depending on 
the complexity of changes and the customer’s expectations – for each 
such wallpaper it is necessary to order physical samples and accept the 
actual colours before production.

Can I order a Wall Art wallpaper with my own photo or the one bought on 
a stock website? 
Yes, provided the photo meets certain quality standards. In the case
of websites selling photos, all you need to do is provide a link or the
number of a photo/graphic and the name of the website, and our
customer service department will complete the purchase. Before we
purchase a photo or graphic, the customer will be informed of its cost
and asked to accept the transaction 

What is the waiting time for the order? 
The waiting time for the realization depends on the destination country 
and international delivery time. The standard time from the moment of 
placing an order to the shipment is 14 working days from the moment of 
paying for the order and acceptance of the visualisation (in the case of 
wallpaper made to size). 

Is the order processing time counted from the moment of its submission? 
Order processing time is counted from the moment of paying for the 
order (wallpapers in ready 100 cm wide rolls) and/or visualisation accept-
ance for a wallpapers made to measure. 

Until when is it possible to make changes to the design or cancel the order?
At the moment of payment and/or visualisation acceptance (for a wall-
papers made to measure) wallpaper is sent to production and from that 
moment it is no longer possible to make changes or cancel the order.

Can I cancel an ordered product, after receiving it? 
Unfortunately not. In the case of custom-made wallpapers - in accord-
ance with applicable law and the Wall Art regulations - there is no
possibility of returning or exchanging for another product. 
Only designs made earlier (from the outlet section) are subject to ex-
change and return.

Can I order a sample?
Yes, there is a possibility of ordering a set of 3 samples. They are in A3 
format. For geometric and replicable patterns we send samples in 1:1 
scale, murals are shown in minimalisation as a whole design. You can 
order a sample of mural in 1:1 scale, specifying the target size of a wall-
paper in the order. You can choose any 3 designs made on three different 
materials. 
Only a sample is the basis for rejection based on colouristic discrepan-
cies – no more than 14 days from the moment of ordering the wallpaper. 

What is the waiting time for the sample? 
The waiting time for the shipment is 7 days from the moment the cus-
tomer provides the complete information necessary for its implementa-
tion and payment of the order. Delivery time depends on the destination 
country and the logistic possibilities of a delivery company.

 Are gold, silver and copper metallised colours? 
Unfortunately not, eco friendly print technology does not allow for print 
with metallised paints – so the colours of gold, silver and copper are 
developed as a print in a given colour resembling shades of gold, silver 
and copper. The effect looks different on every pattern – particularly in 
the Arte collection, therefore we recommend ordering samples so as to 
avoid disappointment. 

Does Wall Art ship its products abroad?
Yes. Simply ask for a quote by e-mail; the cost depends on the destina-
tion address.

Why does the calculator on the Wall Art website show more m2 of wallpaper 
than the physical size of the wall shows? 
The Wall Art calculator shows how many m2 of wallpaper are need to be 
produced to be sufficient for the given wall size. In other words - in
practice, more material is used, because wallpaper rolls have a certain 
width and sometimes more of them have to be used to cut the appropri-
ate pieces to the given size.

Can I pay on delivery? 
All Wall Art products are made to order and the production process be-
gins only after the order is paid for. 

Do Wall Art products have approvals? Which ones?
Yes, our latex printing has ecologo, greenguard, FSC, PEFC, epeat
certificates, while the materials on which the print is made additionally 
have B1 and M1 certificates and hygiene certificates

Can Wall Art wallpapers be used in hospitals and kindergartens?
Yes. Wall Art wallpapers, in accordance with the approvals that confirm
it, are approved for use in public facilities, such as schools, kindergartens, 
hospitals, shops, restaurants and hotels.

Does Wall Art make visualizations in the client's interior?
Yes. All you need to do is send a  photo to the Wall Art office  
at: office@wallart.eu. The waiting time for a visualization is 2-3 business days.

Does Wall Art frame the wallpaper design to fit the customer's wall size?
Yes, made to size Wall Art wallpaper is prepared to fit the customer's wall 



size, so the customer, after entering the wall size, receives several frames 
of the design to choose from.

Are hanging instructions included with the wallpaper? 
Yes, each order comes with hanging instructions and a visualization
divided into numbered panels (rolls).

What adhesive do you recommend for non-woven wallpapers? 
Adhesive for textured wallpapers (e.g.) Wallfix medium for smooth
non-woven fabric, heavy for vinyl on non-woven fabric wallpapers.

What are the possible forms of delivery? 
It is possible to ship by courier and collect in person at the company's 
premises. Wall Art wallpapers are not sent for cash on delivery.
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