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Szukasz kreatywnej  
i niebanalnej dekoracji 
Twojej ściany? 
Jesteśmy tutaj, aby spełnić 
Twoje oczekiwania! 

W naszej ofercie znajduje się ponad 400 autorskich wzo-
rów. Projektujemy i produkujemy ekologiczne, spersonali-
zowane tapety na wymiar. Oferujemy wyjątkowy produkt, 
wyprodukowany w polskiej firmie, na europejskich i  pol-
skich materiałach z zachowaniem najwyższej jakości. 

Oferujemy fachowe doradztwo w zakresie doboru wzo-
ru do danego wnętrza oraz pomoc w wyborze najlepsze-
go dla Ciebie materiału. Jesteśmy do Twojej dyspozycji 
poprzez aplikację Messenger, mailowo lub telefonicznie. 

Nasze tapety produkujemy na wymiar Twojej ściany. Bie-
rzemy pod uwagę skosy, otwory dzwiowe, oraz wszelkie 

nietypowe rozwiązania architektoniczne. Oferujemy usłu-
gę profesjonalnego montażu wszystkich naszych tapet  
na terenie Polski oraz udostępniamy szereg filmów in-
struktażowych na naszym kanale YouTube.

Każdy z naszych wzorów może zostać spersonalizowa-
ny i dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Do-
stosujemy kolor, rozmiar motywu oraz fakturę, aby tapeta 
idealnie wpisywała się w Twoje potrzeby. 

Masz możliwość zamówienia próbek, zapoznania się 
z naszymi strukturami i wzorami przed dokonaniem osta-
tecznego wyboru. 

W  ofercie odnajdziesz także tapety do zadań specjal-
nych. Wyprodukowane na samoprzylepnym, lamino-
wanym winylu mogą być stosowane w łazience, pod 
prysznicem czy w kuchni w strefie gotowania. Odporne 
na brud, tłuszcz i szorowanie - innowacyjne rozwiązania 
Wallart pozwalają na zastosowanie tapet w każdym po-
mieszczeniu. 

Zamawiając tapetę Wallart masz gwarancję, że Two-
ja tapeta została wyprodukowana z troską o środowisko 
i jest bezpieczna dla Ciebie i Twojej rodziny.

Are you looking for  
a creative and original 
decoration of your wall?  
We are here to make  
it happen! 

Our offer consists of over 400 original patterns. We de-
sign and produce ecological, customized wallpapers cut 
to size. We offer a unique product, made to the highest 
quality standards from European and Polish materials by 
a Polish company.

We offer professional advice in the selection of models 
for a  particular interior and help in choosing the best 
material for you. You can contact us through Messenger, 
by mail or by phone.

Our wallpapers are made to the size of your wall. We take 
into account slants, door openings and any unusual ar-
chitectural features. We offer professional installation of all 
our wallpapers on the territory of Poland and we provide 
a series of instructional videos on our Youtube channel.

Each of our patterns can be customised and tailored to 
your specific requirements. We adjust the colour, motif size 
and texture so that the wallpaper perfectly fits your needs.

You can order samples to get to know our textures and 
patterns better before making the final choice.

Our offer also includes wallpapers for special applica-
tions. They are made on self-adhesive, laminated vinyl 
and can be used in the bathroom, under the shower 
or in the cooking area of the kitchen. Resistant to dirt, 
grease, and scrubbing—the innovative solutions by Wal-
lart allow you to apply wallpapers in any room. When you 
order a Wallart wallpaper, you are guaranteed that your 
wallpaper has been produced with respect for the envi-
ronment and is safe for you and your family.
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TAPETA 
WODOODPORNA 
do łazienki

(wodoodpornym) winylu, a następnie strona z nadrukiem 
zostaje zabezpieczona dodatkową warstwą (przezroczy-
stego i wytrzymałego) laminatu. Tak przygotowana tape-
ta nie wymaga już dodatkowego zabezpieczenia przed 
wilgocią, np. szkłem lub lacobelem, gdyż jest produktem 
w pełni wodoodpornym. A dzięki dodatkowej warstwie za-
bezpieczenia, również bardzo wytrzymałym.

Samoprzylepna i praktyczna
Kolejnym elementem pozwalającym na stosowanie z po-
wodzeniem tapet winylowych w ekstremalnie wymagają-
cych warunkach, jest specjalnie opracowana warstwa kleju 
kropelkowego (umieszczona już na tapecie). Klej naniesio-
ny podczas produkcji na tapetę winylową zamknięty jest 
w  tzw. mikrokapsułkach, co niesie ze sobą bardzo dużo 
zalet. Po pierwsze tapetę z takim typem warstwy klejącej 
bardzo łatwo dopasować do oklejanej powierzchni, gdyż 
posiada ona bardzo słabą „przyczepność początkową”, co 
umożliwia jej wielokrotne próbne przyklejanie (dopasowy-
wanie), odklejanie i przesuwanie, aż do uzyskania idealne-
go ułożenia. Drugą bardzo ważną zaletą jest to, że dzię-
ki warstwie kleju w postaci wspomnianych mikrokapsułek 
i powstałej dzięki temu przestrzeni między nimi, powietrze 
uwięzione pod tapetą podczas jej naklejania przemieszcza 
się pomiędzy kapsułkami kleju, pozwalając na łatwe prze-
pchnięcie go na krawędź tapety i usunięcie, co zapobie-
ga tworzeniu się pęcherzyków powietrza oraz zagięć. Dzię-
ki temu tapeta doskonale przywiera do powierzchni (pod 
warunkiem, że ta została wcześniej odpowiednio przygo-
towana) i zapobiega przedostawaniu się wilgoci pod spód.

Prostota i szybkość aplikacji
Tak przygotowana i  naklejona (w  przypadku szerszych 
ścian niż 135 cm, koniecznie „na zakładkę”, aby nie prze-
puścić wilgoci na krawędziach) tapeta winylowa, będzie 
równie odporna i  trwała jak tradycyjne kafle. A do tego 
ma jeszcze jedną bardzo praktyczną zaletę – możliwość 
łatwej zmiany w dowolnym momencie, bowiem – mimo, 
że doskonale trzyma się powierzchni – jest jednocześnie 
łatwa do usunięcia. Wystarczy odkleić narożnik tapety, 
pewnie go pociągnąć pod kątem 45 stopni i… można 
bez problemu usunąć tapetę w  jednym kawałku! Takiej 
wygody w zmianie wystroju wnętrza nie dadzą nam żadne 
kafle, czy też nawet tradycyjna, papierowa tapeta, po któ-
rej (często niełatwym) usunięciu trzeba jeszcze poświę-
cić sporo pracy na oczyszczenie oklejanej powierzchni 

z resztek kleju. Tymczasem po usunięciu samoprzylepnej 
tapety winylowej, oklejana powierzchnia jest od razu go-
towa do naklejenia następnej tapety! To się nazywa praw-
dziwa wolność twórcza.

Zalety winylowej tapety
Samoprzylepne laminowane tapety winylowe są w peł-
ni wodoodporne, nietoksyczne, jak również w pełni zmy-
walne, gdyż można je czyścić chemią gospodarczą oraz 
szorstkimi narzędziami do szorowania armatury sanitar-
nej. Są także odporne na wysoką temperaturę (możliwość 
oklejenia powierzchni znajdujących się blisko źródeł cie-
pła, np. w  kuchni), możemy na nich umieścić dowolny 
wzór, a do tego tapeta winylowa jest materiałem kryjącym 
oklejaną powierzchnię w stu procentach, nie musimy się 
zatem obawiać, że cokolwiek będzie przez nią prześwity-
wało. Dodajmy do tego łatwość i szybkość aplikacji oraz 
bardzo dobry stosunek kosztów do dużego wachlarzu za-
let. Czy można sobie życzyć czegoś więcej?

Tapety w strefie suchej łazienki

Na powierzchnie, które nie mają bezpośredniego kontak-
tu z wodą, wyższą temperaturą czy zabrudzeniami, może-
my bez problemu zastosować wszystkie inne podłoża ta-
petowe, a dla bezpieczeństwa zabezpieczyć je dodatkowo 
lakierem tzw. „kafle w płynie" np. Aquaceramic, który two-
rzy na tapetach wodoodporną powłokę, chroniącą tapety 
przed wilgocią i brudem oraz zwiększa ich odporność na 
uszkodzenia mechaniczne.

Lakier taki kosztuje ok. 99 zł za opakowanie i wystarcza 
na 7 m2, dwukrotnego lakierowania. Tapety łazienkowe la-
kierujemy za pomocą pędzla, aby lakier dobrze  wniknął 
w strukturę tapety. Do wyboru mamy tu m.in. winyl na 
flizelinie o strukturze lnu, betonu, piasku, a  także brush. 
Wspomniane materiały to grube tapety o gramaturze 
nawet do 350-440 g na m2, które są nieporównywalnie 
trwalsze od tapet dostępnych w marketach budowlanych.

więcej ciekawych aranżacji łazienek znajdziecie  
na www.maxfliz.pl

Tapety i łazienka? Dla wielu osób 
takie połączenie wydaje się absur-
dalne, wszak jest to miejsce bar-
dzo narażone na wilgoć. Okazuje 
się jednak, że współcześnie produ-
kowane tapety są w stanie bez naj-
mniejszego problemu sprostać każ-
demu wyzwaniu i z powodzeniem 
mogą zastąpić nie tylko tradycyjne 
kafelki, ale nawet być zastosowa-
ne w tak ekstremalnych miejscach 
jak… kabina prysznicowa! 

We współpracy z  naszym partnerem i  dystrybutorem - 
firmą Max - Fliz, przygotowaliśmy kilka inspiracji obrazu-
jących, jak można zastosować tapety w nowoczesnych ła-
zienkach i salonach kąpielowych.

Tapeta wodoodporna
Oczywiście nie każda tapeta nadaje się do aplikacji 
w  miejscu narażonym na wilgoć, w  tak dużym stopniu 
jak ma to miejsce w  przypadku łazienki, czy też kuch-
ni, dlatego należy zacząć od wybrania właściwego ma-
teriału na tapetę. Wybór w tym przypadku jest oczywisty 
i  bardzo prosty: laminowany winyl samoprzylepny, który 
dzięki swoim właściwościom gwarantuje nie tylko stupro-
centową odporność (!) na wilgoć, ale również jest w pełni 
zmywalny, czyli pozwala na użycie środków chemii gospo-
darczej, a nawet szorowanie. Gdy już to wiemy, pozostaje 
nam tylko wybrać wzór, jaki ma się znaleźć na naszej ta-
pecie i... cieszyć się pięknym wnętrzem.

Przygotowanie powierzchni pod 
tapetę wodoodporną
Aby wodoodporna tapeta spełniła swoje zadanie, musi zo-
stać naklejona na odpowiedniej powierzchni. Jak ją przy-
gotować? Przede wszystkim musi to być powierzchnia 
gładka, doskonale utwardzona, sucha i pozbawiona wszel-
kich zabrudzeń, zwłaszcza pyłu i  tłuszczu. Jeśli decydu-
jemy się na naklejenie tapety wodoodpornej na „surowej” 
ścianie, powinna być ona zahydroizolowana, następnie wy-
gładzona warstwą tynku, dwukrotnie zagruntowana, naj-
lepiej gruntem głęboko penetrującym (np. Ceresit CT17) 
i dobrze wyschnięta. Należy jedynie pamiętać aby po mon-
tażu zabezpieczyć brzegi tapety silikonem, co zagwarantu-
je jej pełną wodoszczelność. 

Co ciekawe (i bardzo praktyczne!) winylowe tapety samo-
przylepne można również stosować na innych powierzch-
niach, takich jak: szkło, kafelki, lacobel, płyta meblowa la-
minowana lub lakierowana, a także nakleić na inną tapetę. 
Istotne jest tylko to, aby powierzchnia była gładka, od-
tłuszczona, sucha i czysta. 

Wodoodporna i wytrzymała
Winylowa tapeta samoprzylepna tworzona z  zamiarem 
aplikacji w miejscach bezpośrednio narażonych na dzia-
łanie wody, takich jak łazienka, czy też kuchnia, już na 
etapie produkcji przygotowywana jest w taki sposób, aby 
mogła w  stu procentach spełnić swoją funkcję. Przede 
wszystkim zatem jest drukowana na wspomnianym już 
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TAPETA 
W KUCHNI 
- czy to możliwe?

jednym z najczęściej zadawanych 
przez klientów pytań jest to doty-
czące możliwości zastosowania  
tapety w kuchni. Czy to możliwe, czy 
nie będzie się brudzić, co z czysz-
czeniem po zachlapaniu oraz jak 
wygląda odporność tapety na tem-
peraturę przy kuchence?

Wraz z naszym partnerem, firmą Halupczok, przygotowa-
liśmy dla Was zestaw inspiracji oraz praktycznych infor-
macji na temat zastosowań tapet w kuchni. 

Do niedawna jedyną możliwością położenia kolorowego 
wydruku (głównie w przestrzeni międzyszafkowej) był la-
cobel lub po prostu przykrycie wybranej tapety kuchen-
nej taflą szkła. Klienci jednak często narzekali, że grafika 
prawie zawsze zachodzi parą od drugiej strony lub szyba 
się brudzi od wewnątrz i nie ma do niej dostępu w wyniku 
czego zniechęcali się do instalacji tapet kuchennych, a na 
ścianie lądowały po prostu kafle.

Tapety odporne  
na czyszczenie i wodę
Sytuacja jednak zmieniła się ostatnio diametralnie wraz z po-
jawieniem się na rynku dedykowanych rozwiązań i materia-
łów spełniających najwyższe normy jakości i wytrzymałości.

Jednym z nich jest m.in. winyl samoprzylepny laminowany, 
który jest w  100% wodoodporny oraz odporny na mycie 
i szorowanie środkami chemicznymi, a nawet ostrą stroną 
gąbki. Bez problemu z  laminowej tapety kuchennej usu-
niemy wszelkie plamy z tłuszczu, keczupu i sosów. Plamy 
tłuszczu z takiej tapety można zmyć tak samo jak z kafli. 
Winyl nie wchodzi w reakcję, ani z wodą, ani chemikaliami 
i  nawet tak uporczywe zabrudzenia jak ślady flamastrów 
można usunąć za pomocą rozpuszczalnika. 

Materiał ten stosujemy w  strefie mokrej oraz tzw. stre-
fie gotowania czyli miejscach najbardziej narażonych na 
uszkodzenia, zabrudzenia i wysoką temperaturę.

Na naszym kanale na YouTube można obejrzeć filmy, na 
których prezentujemy na żywo prawidłową technikę aplika-

cji winylowej tapety samoprzylepnej, w tym: przygotowania 
powierzchni do oklejenia, a  także przeprowadzamy testy 
odporności na zabrudzenia oraz uszkodzenia mechaniczne.

Tapeta samoprzylepna to 100% winylu, który zabezpie-
czony jest po zadrukowaniu dodatkową warstwą laminatu 
winylowego, już na etapie produkcji, dzięki czemu tapeta 
nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia ani szkłem, ani 
lacobelem. 

Materiał tapety dzięki zastosowaniu kleju kropelkowego, 
o małej sile przyczepności początkowej, jest niezwykle ła-
twy w aplikacji. Pozwala na wielokrotne podrywanie tape-
ty i ponowne układanie jej na podłożu, bez pęcherzyków 
powietrza, zagnieceń, itp. Po 24 h od aplikacji do podłoża 
i dociśnięciu tapety, klej zamknięty w mikrokrokapsułkach, 
uwalnia się i następuje proces adhezji - przyklejenia tapety 
do podłoża.

Samoprzylepny materiał idealnie przylega do powierzch-
ni i  jest odporny na wysokie temperatury, więc możemy 
bez obawy o  nadtopienie, czy inny rodzaj uszkodzenia, 
gotować na każdym rodzaju kuchenki: indukcyjnej, elek-
trycznej i gazowej.

Usunięcie tapety jest równie proste, jak jej naklejenie. 
Wystarczy pociągnąć materiał od narożnika i  ściągnąć 

meble-halupczok.pl

tapetę w jednym kawałku, bez konieczności namaczania, 
szlifowania i usuwania kleju po tapecie.

Powierzchnia pod montaż tapety samoprzylepnej powin-
na być gładka, dwukrotnie zagruntowana, gruntem głę-
boko penetrującym np. Ceresit CT17 (w przypadku ścian), 
niepyląca i odtłuszczona.

Materiał jest w 100% kryjący, czyli istnieje możliwość po-
łożenia nawet jasnej tapety na ciemnej ścianie bez obawy 
o prześwity.

Winyl samoprzylepny laminowany możemy w kuchni bez-
pośrednio nakleić na ścianę, lacobel, szkło, inną tapetę 
gładką, kafle, płytę meblową laminowaną lub lakierowaną.  

Każda gładka powierzchnia nadaje się do aplikacji - ogra-
nicza Cię tylko Twoja wyobraźnia!

Tapety kuchenne w strefie suchej
Natomiast na powierzchnie, które nie mają bezpośred-
niego kontaktu z wodą, temperaturą czy zabrudzeniami, 
możemy bez problemu zastosować wszystkie inne pod-
łoża tapetowe, a dla bezpieczeństwa zabezpieczyć je do-
datkowo lakierem tzw. "kaflami w płynie", np. Aquacera-
mic, który tworzy na tapetach kuchennych wodoodporną 
powłokę, chroniącą tapety przed wilgocią i brudem oraz 
zwiększa ich odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Lakier taki kosztuje ok. 99 zł za opakowanie i wystarcza 
na 7 m2, dwukrotnego lakierowania. Tapety kuchenne la-
kierujemy za pomocą pędzla, aby lakier dobrze  wniknął 
w  strukturę tapety. Do wyboru mamy tu m.in. winyl na 
flizelinie o strukturze lnu, betonu, piasku, a także brush. 
Wspomniane materiały to grube tapety o  gramaturze, 
nawet do 350-440 g na m2, które są nieporównywalnie 
trwalsze od tapet dostępnych w marketach budowlanych.

Inne zastosowanie winylu  
samoprzylepnego 
Wracając do tematu winylu samoprzylepnego, który jest 
w 100% wodoodporny oraz odporny na mycie i szorowa-
nie środkami chemicznymi, możemy go zastosować także 
na fronty meblowe w kuchni, blat stołu, stolika kawowego 
czy drzwi ukryte.

więcej inspirujących zdjęć oraz informacje 
na temat zabudowy kuchennej, od naszego 
partnera - firmy Halupczok - znajdziecie na: 
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Winyl 
laminowany

Winyl na flizelinie
Beton

Winyl na flizelinie
Brush

Winyl na flizelinie
Sand

Winyl na flizelinie
Linen

Winyl na flizelinie
Linen Silver

Flizelina

Polecamy
do kolekcji Arte

MA 
TER 
IAŁY

Maksymalna szerokość brytu: 105 cm Maksymalna szerokość brytu: 105 cm

Flizelina
gładka

Najbardziej znana i popularna wersja 
tapet na rynku. Unikalne połączenie 
technologii druku oraz produkcji mate-
riału sprawia, że tapeta flizelinowa jest 
w 100% EKO

tapeta eko, bez pcv 

salon, sypialnia, pokój dziecka, gabinet

szybka, łatwa, na klej do tapet, aplikacja 
kleju tylko na ścianę

M1 niepalności i B1 trudnopalności, atest 
higieniczny

wilgotną szmatką, miękką stroną gąbki

stykowo lub podwójne cięcie

mat

Specyfikacja

Zastosowanie

Aplikacja

Atesty i certyfikaty

Czyszczenie

Pasowanie brytów

Wykończenie

Winyl 
na flizelinie 
linen silver

100% EKO

Oferta PREMIUM w przystępnej cenie to 
nasza odpowiedź na potrzeby klientów 
ceniących połączenie najlepszego 
designu z pięknymi wnętrzami.

zmywalna, wodoodporna po zabezpiecze-
niu lakierem w płynie, odporna na uszko-
dzenia mechaniczne

salon, sypialnia, pokój dziecka, gabinet, ho-
tele, biura, kuchnia poza strefą gotowania, 
łazienka poza strefą mokrą

szybka, łatwa, na klej do tapet, aplikacja 
kleju tylko na ścianę

M1 niepalności i B1 trudnopalności, atest 
higieniczny

wilgotną szmatką, miękką stroną gąbki, 
wodą z płynem

stykowo lub podwójne cięcie

błyszcząca/mieni się

Specyfikacja

Zastosowanie

Aplikacja

Atesty i certyfikaty

Czyszczenie

Pasowanie brytów

Wykończenie

Winyl 
samoprzylepny
laminowany

Materiał do zadań specjalnych, 
wzmocniony laminatem winyl to 
gwarancja trwałości i jakości na 
lata. Idealny w łazience, kuchni 
i na meble.

zmywalna, wodoodporna, odporna na usz-
kodzenia mechaniczne i otarcia, odporna 
na szorowanie i silne detergenty

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

szybka, łatwa, bezklejowa, klej kropelkowy 
ułatwiający aplikację - aplikacja bez 
pęcherzy powietrza, łatwy demontaż w jed-
nym kawałku

M1 niepalności i B1 trudnopalności

można myć i szorować ostrą stroną gąbki, 
dowolnym detergentem (nawet Domes-
tosem)

klejenie na zakładkę 2 cm

mat/połysk na zamówienie

Specyfikacja

Zastosowanie

Aplikacja

Atesty i certyfikaty

Czyszczenie

Pasowanie brytów

Wykończenie

Maksymalna szerokość brytu: 155 cm Maksymalna szerokość brytu: 135 cm

350 g / 440 g

220 g

350 g

Winyl 
na flizelinie 
strukturalny

Nasze nowoczesne podłoża ta-
petowe: beton, linen, sand i brush, 
sprostają najwyższym wymaga-
niom.

zmywalna, wodoodporna po zabezpiecze-
niu lakierem w płynie, odporna na uszkod-
zenia mechaniczne

salon, sypialnia, pokój dziecka, gabinet, ho-
tele, biura, kuchnia poza strefą gotowania, 
łazienka poza strefą mokrą

szybka, łatwa, na klej do tapet, aplikacja 
kleju tylko na ścianę

M1 niepalności i B1 trudnopalności, atest 
higieniczny

wilgotną szmatką, miękką stroną gąbki, 
wodą z płynem

stykowo lub podwójne cięcie

mat

Specyfikacja

Zastosowanie

Aplikacja

Atesty i certyfikaty

Czyszczenie

Pasowanie brytów

Wykończenie

beton, brush, 
linen, sand
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Poznaj kolekcję tapet Wallart 
Arte bazującą na ręcznie 
malowanych pracach tworzonych 
przez współczesnych artystów -  
- malarzy i pracownie rękodzieła.

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 wyra-
finowanym zmysłem estetycznym.

Wiktoria Bugaj
@madebybugaj

Ukonczyła 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 @made-
bybugaj. Oprócz malarstwa jej największą pasją jest 
historia oraz projektowanie graficzne.

Anna Kowalczyk
Pracownia Annowa

Ukończyła wrocławskie ASP na wydziale wzornictwa. 
Pasjonuje się malarstwem farbami wodnymi, wykonuje 
obrazy oraz grafiki inspirowane naturą. Używa również 
części natury żywej do tworzenia swoich dzieł takich 
jak: odciski liści, kwiatów lub pąków roślin. W wolnych 
chwilach tworzy rękodzieło - ręcznie malowaną por-
celanę, realizacje można zobaczyć na instagramie 
@Pracownia.Annowa. Interesuje się także fotografią, 
zwłaszcza ślubną z ze szczególnym uwzględnieniem 
sesji plenerowych. Autorka wzorów hand made - z ko-
lekcji Arte.

Katarzyna Śliwka

Artysta plastyk. Ukończyła studia na Uniwersytecie 
Śląskim na kierunku Wychowanie Plastyczne - Grafi-
ka Artystyczna. Specjalizuje się w malarstwie sztalu-
gowym oraz fotografii. Swoje prace prezentowała na 
wystawach w Polsce i za granicą. 

Od kilku lat współpracuje z architektami, dekoratora-
mi oraz projektantami. Jej prace znajdują się w pry-
watnych kolekcjach oraz w przestrzeni publicznej.

Od kilku lat prowadzi zajęcia z  rysunku i malarstwa 
dla młodzieży.
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B
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Z
E

 

Każdy ze wzorów dostępny jest na wszystkich siedmiu 
materiałach tapetowych. 

 
Every wallpaper is available on all, seven materials.

Tapety na materiale winyl samoprzylepny laminowany 
mogą zdobić nie tylko ściany. Można je aplikować również 

na meble, szyby i inne gładkie powierzchnie!

Laminated vinyl wallpapers are not limited to walls. They 
can be applied to furniture, glass and other smooth 

surfaces!  Laminated vinyl is waterproof and stain resistant!

Tapety wykonywane są na wymiar ściainy klienta 
w pasach równej szerokości. Maksymalna szerokość 
rolki 105, 135 lub 155 cm w zależności od materiału.  

Wallpapers are prepared in equal width rolls. Maximum 
roll width - 105, 135 or 155 cm depends on chosen 
material.

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

C
LA

R
IT

Y
 

Tapety oznaczone  
tym piktogramem 
bazują na ręcznie 
malowanych pracach 
tworzonych przez 
współczesnych 
artystów - malarzy 
i pracownie 
rękodzieła.
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
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów dostępny jest na wszystkich 
siedmiu materiałach tapetowych. 
 
Every wallpaper is available on all, seven materials.

Tapety na materiale winyl samoprzylepny 
laminowany mogą zdobić nie tylko ściany. Można 
je aplikować również na meble, szyby i inne 
gładkie powierzchnie!

Laminated vinyl wallpapers are not limited to walls. 
They can be applied to furniture, glass and other 
smooth surfaces!  Laminated vinyl is waterproof 
and stain resistant!

Tapety wykonywane są na wymiar ściainy klienta 
w pasach równej szerokości. Maksymalna szerokość rolki 
105, 135 lub 155 cm w zależności od materiału.  

Wallpapers are prepared in equal width rolls. Maximum 
roll width - 105, 135 or 155 cm depends on chosen 
material.

FOTOTAPETA  
na wymiar 

E
M

E
R

A
LD

 
T

S
U

R
U

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

Tapety wykonywane są na wymiar ściainy klienta 
w pasach równej szerokości. Maksymalna szerokość rolki 
105, 135 lub 155 cm w zależności od materiału.  

Wallpapers are prepared in equal width rolls. Maximum 
roll width - 105, 135 or 155 cm depends on chosen 
material.

FOTOTAPETA  
na wymiar 

Tapety oznaczone tym piktogramem bazują na 
ręcznie malowanych pracach tworzonych przez 
współczesnych artystów - malarzy i pracownie 
rękodzieła.
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
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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EMERALD TSURU
kolekcja: arte

SILVERING
kolekcja: arte

EMERALD
kolekcja: arte

DREAMSTONE
kolekcja: arte

SEAL SAND
kolekcja: arte

CLARITY
kolekcja: arte

SIGNATURE
kolekcja: arte

GLORY
kolekcja: arte

GLORY TSURU
kolekcja: arte

ELEMENTAL
kolekcja: arte

AZURO
kolekcja: arte

BLAZE
kolekcja: arte

liczba wzorów

13

400/300 cm
rozmiar wzoru *) możliwość wykonania tapety 

na dowolny wymiar

KARMA
kolekcja: arte

KOLEKCJA

Arte 
MADEBYBUGAJ
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FOTOTAPETA  
na wymiar 

Ar
te

 KA
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R
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Tapety oznaczone  
tym piktogramem 
bazują na ręcznie 
malowanych pracach 
tworzonych przez 
współczesnych 
artystów - malarzy 
i pracownie 
rękodzieła.
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
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Każdy ze wzorów dostępny jest na wszystkich siedmiu 
materiałach tapetowych. 

 
Every wallpaper is available on all, seven materials.

Tapety na materiale winyl samoprzylepny laminowany mogą 
zdobić nie tylko ściany. Można je aplikować również na 

meble, szyby i inne gładkie powierzchnie!

Laminated vinyl wallpapers are not limited to walls. They can 
be applied to furniture, glass and other smooth surfaces!  

Laminated vinyl is waterproof and stain resistant!

Tapety wykonywane są na wymiar ściainy klienta 
w pasach równej szerokości. Maksymalna szerokość 
rolki 105, 135 lub 155 cm w zależności od 
materiału.  

Wallpapers are prepared in equal width rolls. 
Maximum roll width - 105, 135 or 155 cm depends 
on chosen material.

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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liczba wzorów

10

400/300 cm
rozmiar wzoru *) możliwość wykonania tapety 

na dowolny wymiar

STORY
kolekcja: arte

GROVE
kolekcja: arte

MEMORY I
kolekcja: arte

HEAVEN
kolekcja: arte

EBONY
kolekcja: arte

PASSAGE
kolekcja: arte

MEMORY II
kolekcja: arte

MALICE
kolekcja: arte

AURA
kolekcja: arte

HAZE
kolekcja: arte

KOLEKCJA

Arte 
Katarzyna Śliwka
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FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Tapety oznaczone  
tym piktogramem 
bazują na ręcznie 
malowanych pracach 
tworzonych przez 
współczesnych 
artystów - malarzy 
i pracownie 
rękodzieła.
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
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FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

FOTOTAPETA  
na wymiar 

N
E

B
B

IA

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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FOTOTAPETA  
na wymiar 
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TOSCA RUST
kolekcja: arte

TOSCA BLUE
kolekcja: arte

NEBBIA
kolekcja: arte

FOGLIA DUST
kolekcja: arte

TERRAZZO PINK
kolekcja: arte

FOGLIA SAGE
kolekcja: arte

TOSCA GREEN
kolekcja: arte

FOGLIA NAVY
kolekcja: arte

TERRAZZO RUST
kolekcja: arte

liczba wzorów

13

400/300 cm
rozmiar wzoru *) możliwość wykonania tapety 

na dowolny wymiar

KOLEKCJA

Arte 
Pracownia Annowa

UCCELLO CANTANTE CREAM
kolekcja: arte

UCCELLO CANTANTE PINK
kolekcja: arte

UCCELLO CANTANTE MINT
kolekcja: arte

FOGLIA RUST
kolekcja: arte
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FOTOTAPETA  
na wymiar 

Tapety oznaczone  
tym piktogramem 
to prawdziwe dzieła 
sztuki! Odnajdziecie 
wśród nich zarówno 
reprodukcje obrazów 
wielkich mistrzów 
malarsta takich jak: 
Abraham Mignon, 
Georgius Jacobus 
Johannes, Mark 
Catesby, Ohara 
Koson, W. H. (Walter 
Hood) Fitch czy 
Johan Teyler, jak  
i nasze kompozycje 
łączące elementy 
klasycznych 
obrazów, szkiców 
i drzeworytów.

Dowiedz się więcej na: 
wallart.com.pl

52 53



FA
IR

Y
TA

LE
 

B
LU

E

FA
IR

Y
TA

LE
 

V
IV

ID

Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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BOUDOIR BEIGE
kolekcja: noire

BOUDOIR VINTAGE
kolekcja: noire

FAIRYTALE B&W
kolekcja: noire

BOUDOIR PINK
kolekcja: noire

BOUDOIR BLUE
kolekcja: noire

liczba wzorów

10

400/300 cm
rozmiar wzoru *) możliwość wykonania tapety 

na dowolny wymiar

KOLEKCJA

NOIRE

REQUIEM WHITE
kolekcja: noire

FAIRYTALE
kolekcja: noire

FAIRYTALE VIVID
kolekcja: noire

FAIRYTALE BLUE
kolekcja: noire

GOLDEN SUBLIME
kolekcja: noire
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FOTOTAPETA  
na wymiar 

Tapety oznaczone  
tym piktogramem 
to prawdziwe dzieła 
sztuki! Odnajdziecie 
wśród nich zarówno 
reprodukcje obrazów 
wielkich mistrzów 
malarsta takich jak: 
Abraham Mignon, 
Georgius Jacobus 
Johannes, Mark 
Catesby, Ohara 
Koson, W. H. (Walter 
Hood) Fitch czy 
Johan Teyler, jak  
i nasze kompozycje 
łączące elementy 
klasycznych 
obrazów, szkiców 
i drzeworytów.

Dowiedz się więcej na: 
wallart.com.pl

64 65



C
O

N
C

R
E

T
E

 
C

R
O

S
S

IN
G

Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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GRUNGE WORLD MAP
kolekcja: raw

CONCRETE CROSSING
kolekcja: raw

CONCRETE CROSSING
CLOSEUP
kolekcja: raw

ANEMONE
kolekcja: raw

STARK
kolekcja: raw

liczba wzorów

4

400/300 cm
rozmiar wzoru *) możliwość wykonania tapety 

na dowolny wymiar

KOLEKCJA

RAW
liczba wzorów

400/300 cm
rozmiar wzoru *) możliwość wykonania tapety 

na dowolny wymiar

KOLEKCJA
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FOTOTAPETA  
na wymiar 

Tapety oznaczone  
tym piktogramem 
to prawdziwe dzieła 
sztuki! Odnajdziecie 
wśród nich zarówno 
reprodukcje obrazów 
wielkich mistrzów 
malarsta takich jak: 
Abraham Mignon, 
Georgius Jacobus 
Johannes, Mark 
Catesby, Ohara 
Koson, W. H. (Walter 
Hood) Fitch czy 
Johan Teyler, jak  
i nasze kompozycje 
łączące elementy 
klasycznych 
obrazów, szkiców 
i drzeworytów.

Dowiedz się więcej na: 
wallart.com.pl
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Każdy ze wzorów dostępny jest na wszystkich siedmiu 
materiałach tapetowych. 

 
Every wallpaper is available on all, seven materials.

Tapety na materiale winyl samoprzylepny laminowany mogą 
zdobić nie tylko ściany. Można je aplikować również na 

meble, szyby i inne gładkie powierzchnie!

Laminated vinyl wallpapers are not limited to walls. They can 
be applied to furniture, glass and other smooth surfaces!  

Laminated vinyl is waterproof and stain resistant!

Tapety wykonywane są na wymiar ściainy klienta 
w pasach równej szerokości. Maksymalna szerokość 
rolki 105, 135 lub 155 cm w zależności od 
materiału.  

Wallpapers are prepared in equal width rolls. 
Maximum roll width - 105, 135 or 155 cm depends 
on chosen material.

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

FOTOTAPETA  
na wymiar 

E
D

E
N

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

90 91



E
D

E
R

A
 

B
E

IG
E

Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!
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WZÓR 
powtarzalny 

WZÓR 
powtarzalny 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

WZÓR 
powtarzalny 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 
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FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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liczba wzorów

34

400/300 cm
rozmiar wzoru *) możliwość wykonania tapety 

na dowolny wymiar

KOLEKCJA

NATURE

CALM BLACK AND WHITE
kolekcja: nature

HARMONY
kolekcja: nature

BEIGE TSURU
kolekcja: nature

EDEN
kolekcja: nature

BRIGHT
kolekcja: nature

GLORIA
kolekcja: nature

CHERISHED
kolekcja: nature

HARMONY EARTH
kolekcja: nature

HANAMI
kolekcja: nature

LIERRE
kolekcja: nature

HOKUSAI
kolekcja: nature

FANCY
kolekcja: nature

CALM BEIGE
kolekcja: nature

CALM BLUE
kolekcja: 
nature

CALM GREEN
kolekcja: 
nature
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RAINFOREST VIVID
kolekcja: nature

RAINFOREST
kolekcja: nature

PEONY LIGHT BIG
kolekcja: nature

SUCCULENTO
kolekcja: nature

SECRET FOREST BLUE
kolekcja: nature

SECRET FOREST RUST
kolekcja: nature

SANCTUARY GREEN
kolekcja: nature

SECRET FOREST
kolekcja: nature

SECRET FOREST BEIGE
kolekcja: nature

SANCTUARY BEIGE
kolekcja: nature

SANCTUARY PINK
kolekcja: nature

EDERA CLASSIC
kolekcja: classic

EDERA DARK GREEN
kolekcja: classic

EDERA GREEN
kolekcja: classic

EDERA BEIGE
kolekcja: classic

EDERA RUST
kolekcja: classic

OPHELIA
kolekcja: nature

SIERRA
kolekcja: nature

GREY CLASSIC FLOWER
kolekcja: nature
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FOTOTAPETA  

na wymiar 

Tapety oznaczone  
tym piktogramem 
to prawdziwe dzieła 
sztuki! Odnajdziecie 
wśród nich zarówno 
reprodukcje obrazów 
wielkich mistrzów 
malarsta takich jak: 
Abraham Mignon, 
Georgius Jacobus 
Johannes, Mark 
Catesby, Ohara 
Koson, W. H. (Walter 
Hood) Fitch czy 
Johan Teyler, jak  
i nasze kompozycje 
łączące elementy 
klasycznych 
obrazów, szkiców 
i drzeworytów.

Dowiedz się więcej na: 
wallart.com.pl
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

FOTOTAPETA  
na wymiar 

Każdy ze wzorów dostępny jest na wszystkich 
siedmiu materiałach tapetowych. 
 
Every wallpaper is available on all, seven materials.

Tapety na materiale winyl samoprzylepny 
laminowany mogą zdobić nie tylko ściany. Można 
je aplikować również na meble, szyby i inne 
gładkie powierzchnie!

Laminated vinyl wallpapers are not limited to walls. 
They can be applied to furniture, glass and other 
smooth surfaces!  Laminated vinyl is waterproof 
and stain resistant!

Tapety wykonywane są na wymiar ściainy klienta 
w pasach równej szerokości. Maksymalna szerokość rolki 
105, 135 lub 155 cm w zależności od materiału.  

Wallpapers are prepared in equal width rolls. Maximum 
roll width - 105, 135 or 155 cm depends on chosen 
material. W
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FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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5

400/300 cm
rozmiar wzoru *) możliwość wykonania tapety 

na dowolny wymiar

KOLEKCJA

OMBRE
liczba wzorów

400/300 cm
rozmiar wzoru *) możliwość wykonania tapety 

na dowolny wymiar

KOLEKCJA

OMBRE CROSSING
kolekcja: ombre

GREY OMBRE FLOWER
kolekcja: ombre

BIG BLUE
kolekcja: ombre

WATERCOLOR OMBRE STORM
kolekcja: ombre

WATERCOLOR OMBRE BLUE & GREY
kolekcja: ombre

OMBRE CROSSING
CLOSEUP
kolekcja: ombre 
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FOTOTAPETA  
na wymiar 

Tapety oznaczone  
tym piktogramem 
to prawdziwe dzieła 
sztuki! Odnajdziecie 
wśród nich zarówno 
reprodukcje obrazów 
wielkich mistrzów 
malarsta takich jak: 
Abraham Mignon, 
Georgius Jacobus 
Johannes, Mark 
Catesby, Ohara 
Koson, W. H. (Walter 
Hood) Fitch czy 
Johan Teyler, jak  
i nasze kompozycje 
łączące elementy 
klasycznych 
obrazów, szkiców 
i drzeworytów.

Dowiedz się więcej na: 
wallart.com.pl

114 115



T
E

M
P

TA
T

IO
N

 
B

LU
E

Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy ze wzorów 
dostępny jest na 

wszystkich siedmiu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper 

is available on all, 
seven materials.

Tapety na materiale 
winyl samoprzylepny 

laminowany mogą 
zdobić nie tylko 

ściany. Można je 
aplikować również 

na meble, szyby 
i inne gładkie 
powierzchnie!

Laminated vinyl 
wallpapers are not 

limited to walls. 
They can be applied 

to furniture, glass 
and other smooth 

surfaces!  Laminated 
vinyl is waterproof 

and stain resistant!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości. 
Maksymalna 
szerokość rolki 105, 
135 lub 155 cm 
w zależności od 
materiału. 

Wallpapers are 
prepared in 
equal width rolls. 
Maximum roll width 
- 105, 135 or 155 
cm depends on 
chosen material. 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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FOTOTAPETA  
na wymiar 
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LISERON GOLD
kolekcja: classic

liczba wzorów

7

400/300 cm
rozmiar wzoru *) możliwość wykonania tapety 

na dowolny wymiar

KOLEKCJA

CLASSIC

TEMPTATION BLUE
kolekcja: classic

DECORUM
kolekcja: classic

TEMPTATION RUST
kolekcja: classic

LISERON
kolekcja: classic

SPLENDOR
kolekcja: classic

TEMPTATION GREEN
kolekcja: classic

122 123



HOME 
DECOR

Home decor to nowa gałąź produktów do dekoracji wnętrz z wykorzy-
stanie wzorów tapet Wallart. Oferowane przez nas produkty są MADE IN 
POLAND. Ekologiczne, bezpieczne dla środowiska, użytkowników i wręcz 
rękodzielnicze. Jesteśmy zarówno producentami jak i projektantami na-
szych wzorów. Poduszki, zasłony szyte na wymiar, obrusy i torebki dam-
skie to pierwszeprodukty z tego działu, jakie dla Was przygotowaliśmy.

Elementy home decor produkowane są na zamówienie, tak samo jak na-
sze tapety. Dostępne są od ręki w niewielkim nakładzie, można je również  
zamawiać na zasadzie przedsprzedaży - czas oczekiwania do 3 tygodni. 
Produkty te można personalizować - uszyć na wymiar.

Poduszki - ekoskóra

Dzięki powłoce z ekoskóry poduszka nadaje się do 
wykorzystania rownież na zewnątrz - na balkonie, 
tarasie lub w przestrzeniach narażonych na częstsze 
zabrudzenia - restauracje, hotele, pokoje dziecięce. 
Druga strona wykonana jest z grubego i bardzo 
miękkiego weluru z eleganckim pikowaniem.

Poduszki - miękkie

Poduszki wykonane z eleganckiego, gładkiego 
weluru. Front poduszki zdobi barwny zadruk  
z kolekcji wzorów Wallart. Druga strona wykonana  
w jednolitym, dobranym do wzoru odcieniu.    

Torebki

Torebki szyte są ręcznie  
w Polsce, we Wrocławiu. Jest to 
produkt w 100% rękodzielniczy.

Skórzane uszy torby

Wykonane z naturalnej, bar-
wionej skóry, gwarantują twałość 
i elegancki wygląd torby.

Zasłony

Zasłony na wymiar z dowol-
nym wzorem Wallart. Na górze 
wykończone taśmą ścigającą. 
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Montaż 
stykowy

standard dla: flizelina gładka i winyl 
na flizelinie (poza wzorami geome-

trycznymi)

Montaż przez  
podwójne cięcie

standard dla: flizelina gładka i winyl 
na flizelinie - wzory geometryczne

Montaż 
na zakładkę

standard dla: winyl samoprzylepny  
laminowany

PROCES
ZAMÓWIENIA

ZAWARTOŚĆ 
PRZESYŁKI

Instrukcja

przygotowania ściany  
i montażu tapety

Złożenie 
zamówienia 

W sklepie internetowym 
lub przez e-mail:
biuro@wallart.com.pl
dystrybutor@wallart.com.pl
architekt@wallart.com.pl

Potwierdzenie 
zamówienia 

Zamówienie uznaje się 
za potwierdzone  
w chwili zaksięgowania 
płatności.

Przygotowanie 
kadru tapety 

Wallart w ciągu 2 dni 
roboczych przesyła 
drogą e-mailową kadr 
tapety w formie karty 
produktowej.

Akceptacja 
kadru  

Przed rozpoczęciem pro-
dukcji prosimy o potwier-
dzenie poprawności in-
formacji w karcie produk-
towej oraz kadru tapety.

Rozpoczęcie 
realizacji  

Termin realizacji liczony 
jest od momentu 
zaakceptowania karty 
produktowej.

Produkcja  

Wszystkie tapety (poza 
działem Outlet) produ-
kowane są na zamówie-
nie. Termin realizacji to 
ok. 14 dni roboczych. 

Wysyłka  

Starannie zabezpieczona 
paczka nadawana jest 
przesyłką kurierską lub 
odbierana osobiście na 
ul. Rafała Wojaczka 3f.  

Rolka tapety

starannie zapakowana 
i zabezpieczona przed 
uszkodzeniami

Karta produktowa

zawierająca num-
er zmówienia, wymiar 
zakładek i zapasów, mate-
riał, kadr tapety i podział 
na rolki

Karta produktowa 

zawiera następujące informacje: numer zamówienia, materiał na którym wykona-
na będzie tapeta, wymiar ściany bez zapasów, podział na rolki wraz z numeracją, 
wielkość zakładek, wielkość naddatku tapety (zapasu) do ścięcia.

Zamówienie przygotowywane jest zgodnie z kartą produktową. 

Wielkość kadru i podział na rolki

Wszystkie tapety Wallart przygotowywane są dla standar-
dowej wielkości kadru 400x300 cm. Wzory mogą być 
dostosowane do dowolnego wymiaru ściany. Dla mniejszej 
powierzchni poprzez pomnijszenie lub wykadrowanie - dla 
większej poprzez indywidualne opracowanie lub powtórzenie. 

Tapety Wallart standardowo wykonywane są w brytach (pasach/
rolkach) tej samej szerokości, wynikającej z wymiarów ścia-
ny klienta (szerokość rolki to maksymalnie 105 cm dla flizeliny 
gładkiej i linen silver, 155 cm dla winylu laminowanego i 135 cm 
dla winylu na flizelinie). Wysokość natomiast zawsze jest zgodna 
z podanymi przez klienta wymiarami plus zapas 10 cm.

Terminy realizacji   

Termin realizacji
standard   - około 14 dni roboczych. 
przyśpieszony (+15%)  - 7 dni roboczych
ekspres (+30%)   - 3 dni robocze

termin liczony jest od momentu akceptacji kadru.

400 cm

3
0

0
 c

m
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INSTRUKCjA MONTAŻU TAPETY 

SAMOPRZYLEPNEj 

LAMINOWANEj

INSTRUKCjA MONTAŻU TAPETY  

NA PODŁOŻU FLIZELINOWYM   

Z ZAKŁADKĄ 

(TAK ZWANE „CIĘCIE PRZEZ DWA”)

https://youtu.be/spzOh3xmKlA

https://bit.ly/2B04qDN

https://youtu.be/wPNPnFjJVvM

INSTRUKCjE VIDEO 
MONTAŻU  
TAPET  
DOSTĘPNE NA NASZYM  
KANALE YOUTUBE

INSTRUKCjE
MONTAŻU

Do każdego zamówienia dołączana jest instrukcja przygotowania ściany i montażu tapety. 
Zależnie od miejsca montażu (strefa sucha, strefa mokra, meble, etc), wybranego materiału  
i sposobu łączenia (montaż stykowy, na zakładkę lub przez podwójne cięcie), należy zastoso-
wać odpowiednią metodę przygotowania podłoża oraz montażu zgodnie z instrukcją. 

Instrukcję można pobrać pod adresem:
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 Ø Ile kosztują tapety Wallart?
Cena tapety Wallart zależy od wzoru i wybranego materiału. Koszt ta-
kiej tapety waha się od 109 zł za m2 (dla najtańszego wzoru: pierw-
szej grupy materiałów) do 219 zł za m2 (dla najdroższego wzoru: trze-
ciej grupy materiałów).

 Ø Trzy grupy materiałów Wallart:
1. Flizelina gładka.
2. Winyl na flizelinie o strukturze lnu/piasku/betonu/brush.
3. Winyl samoprzylepny laminowany, winyl na flizelinie o strukturze 

srebrnego lnu. 
 

 Ø Czy mogę zamówić tapetę Wallart na wymiar swojej ściany?
Tak. Tapety Wallart produkujemy zawsze na zamówienie indywidual-
ne – dopasowujemy je do rozmiaru ściany klienta. Tapety drukuje-
my docięte do podanego rozmiaru, a dodatkowo zostawiamy zapas 
(marginesy) o szerokości 5 cm na skrajnych - lewym i prawym - bry-
cie (rolce tapety), a także 10 cm zapasu na wysokość. Jednak klient 
może zamówić również niedociętą tapetę, a także z większymi zapa-
sami (marginesami), musi to jednak wyraźnie zaznaczyć przed rozpo-
częciem produkcji. 

 Ø Na jakim materiale może być wykonana tapeta Wallart?
Na chwilę obecną posiadamy w  swojej ofercie 7 różnych materia-
łów (ta liczba może się zmniejszyć lub zwiększyć zależnie od bieżą-
cej oferty producentów tychże materiałów). Dla wygody dzielimy je 
na dwie grupy: ze względu na sposób aplikacji i ze względu na cenę.

 Ø Tapety Wallart: podział ze względu na sposób aplikacji/montażu.
• samoprzylepne: winyl samoprzylepny laminowany
• klasyczne (do aplikacji na klej do tapet): flizelina gładka, winyl na fli-

zelinie o strukturze piasku/betonu/lnu/brush i srebrnego lnu
 

 Ø Tapety Wallart: podział ze względu na cenę.
• (najniższy koszt) flizelina gładka
• (średni koszt) winyl na flizelinie o strukturze lnu, piasku, brush lub 

betonu
• (najwyższy koszt) winyl samoprzylepny laminowany, winyl na flizelinie 

o strukturze srebrnego lnu 
 

 Ø Czy tapety Wallart mogą być użyte w strefie mokrej? (kuchnia, ła-
zienka) Jeśli tak, to które?
Tak, tapety Wallart drukowane są również na materiałach wodoodpor-
nych i mogą być używane w strefach mokrych, takich jak łazienka czy 
kuchnia. Na dzień dzisiejszy najlepszym materiałem tego typu, dedy-
kowanym do stref mokrych, jest winyl samoprzylepny laminowany. Jest 
to materiał w 100% wodoodporny oraz odporny na szorowanie i my-
cie środkami chemicznymi (chemia używana w  gospodarstwie do-
mowym). 

 Ø Czy tapety flizelinowe nadają się do użycia w łazience lub kuchni?
Tapety winyl na flizelinie Wallart można zastosować w strefach suchych 
łazienek i kuchni, pod warunkiem jednak, że zostaną pokryte specjal-
nym lakierem zabezpieczającym Aquaceramic (tzw. „kafle w płynie”), 
który po zaschnięciu stworzy na powierzchni tapety powłokę zabezpie-
czającą przed wilgocią, zabrudzeniami i większością sytuacji powodu-
jących uszkodzenia mechaniczne. Tak zabezpieczoną tapetę można 
stosować w kuchni, miedzy szafkami, przy umywalce, przy toalecie, itp. 
W strefach o ekstremalnej wilgotności, np. w kabinach prysznicowych 
czy przy wannie stosujemy winyl samoprzylepny laminowany.

 Ø Jaki jest koszt lakieru zabezpieczającego do tapet flizelinowych i na 
jaką powierzchnię wystarcza jedno opakowanie?
Lakier zabezpieczający stosowany w tapetach Wallart kosztuje ok. 99 zł 
za jedno opakowanie i wystarcza na ok. 7 m2 - przy dwukrotnym lakie-
rowaniu (zaleca się położenie dwóch warstw). 

 Ø Czy można samodzielnie nałożyć lakier na tapetę?
Tak. Jest to bardzo prosta operacja. Lakier nakładamy na tapetę za 
pomocą zwykłego pędzla malarskiego i może to zrobić praktycznie 
każdy, nawet nie mając doświadczenia w wykonywaniu tego typu prac.  

 Ø Czy tapeta Wallart może być użyta w kuchni również przy źródłach 
ciepła/ognia?
Tak, tapeta Wallart może być używana w takich miejscach (pod warun-
kiem, że nie ma bezpośredniej styczności z ogniem lub źródłem cie-
pła), a dedykowanym materiałem do tego typu zastosowań jest winyl 
samoprzylepny laminowany. Materiał ten jest nie tylko w 100% wodo-
odporny, ale także wytrzymuje wysoką temperaturę.  

 Ø Czy winyl samoprzylepny laminowany jest odporny na zabrudzenia 
i czy można go czyścić przy użyciu chemii gospodarczej?
Tak, winyl samoprzylepny laminowany jest odporny na zabrudzenia 
w takim samym stopniu jak tradycyjne kafle, gdyż posiada specjalną 
powłokę wodoodporną, która nie tylko go wzmacnia, ale również po-
zwala na szorowanie (również „ostrą” stroną gąbki) i mycie wszystki-
mi podstawowymi środkami chemii gospodarczej używanymi do tego 
typu prac. W przypadku nowych, nietestowanych jeszcze środków che-
micznych, zaleca się jednak przed przystąpieniem do czyszczenia wy-
konanie testu na niewielkiej powierzchni. 

 Ø Czy tapety Wallart można stosować na meblach, szkle i  innych po-
wierzchniach?
Tak, tapety Wallart można stosować na różnych powierzchniach, rów-
nież na meblach (drewno, plastik, szkło), pod warunkiem, że są to 
powierzchnie gładkie. Dedykowanym materiałem do tego typu za-
stosowań jest winyl samoprzylepny laminowany, ponieważ gwarantu-
je stuprocentową wodoodporność, a także można go myć środkami 
chemii gospodarczej oraz szorować. Winyl samoprzylepny laminowa-
ny jest łatwy w aplikacji i idealnie nadaje się do zmiany wyglądu me-
bli, drzwi, przeszkleń.

 Ø Czy tapety Wallart są wodoodporne, zmywalne i możliwe do czyszcze-
nia chemią gospodarczą?
Tapety Wallart drukowane są na wielu różnych materiałach i w ofercie 
znajduje się również materiał, który spełnia wszystkie powyższe wy-
magania. Jest to winyl samoprzylepny laminowany. Materiał ten jest 
w 100% wodoodporny, odporny na mycie chemią gospodarczą oraz 
szorowanie (np. „ostrą” stroną gąbki). Z powierzchni tego rodzaju ta-
pety można usunąć nawet takie substancje jak tusz (marker) czy lakier 
do paznokci, bez uszkadzania tapety. 
 

 Ø Jak montuje się winylową laminowaną tapetę samoprzylepną? Czy 
można to zrobić samodzielnie?
Tak, można to zrobić samodzielnie, jak również można w Wallart za-
mówić taką usługę. Na Facebooku i  kanale Youtube Wallart można 
obejrzeć film instruktażowy, ukazujący szczegółowo, jak zamonto-
wać oraz zdemontować winylową tapetę samoprzylepną. Ponadto do 
każdej tapety Wallart dołączona jest instrukcja montażu a w naszym 
sklepie można zakupić raklę  - specjalne narzędzie do aplikacji tapet. 
Winylowe tapety samoprzylepne wyjątkowo kleimy na zakładkę. Za-
kładka ma na celu ochronę ściany przed wilgocią - zapewnia szczel-
ność w miejscach łączenia tapety. Materiał w 100% winylowy zapewnia 
bardzo wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, natomiast ze 
względu na proces produkcji jest materiałem o kurczliwości do 1 mm. 
Zakładkę można wyciąć stosując technikę „podwójnego cięcia”, jed-
nak zalecamy to rozwiązanie tylko w przypadku wzorów o jasnym tle 
oraz w pomieszczeniach, gdzie tapeta nie będzie narażona na bezpo-
średni kontakt z wodą.
 

 Ø Czym różni się tapeta samoprzylepna od klasycznej?
Tapety klasyczne przede wszystkim nie posiadają własnego kleju 
i montujemy je przy użyciu kleju do tapet dostępnego osobno i nano-
szonego za pomocą pędzla. Tapety klasyczne Wallart posiadają wie-
le pięknych struktur, nadających drukowanym na nich wzorom dodat-
kowe walory estetyczne i można je kleić „na styk”, lub przez podwójne 
cięcie tj. bez zakładek. Tapety klasyczne domyślnie nie są wodoodpor-
ne, dlatego aby nadać im właściwości tapet zmywalnych, należy za-
bezpieczyć je specjalnym lakierem. Tapety klasyczne nie powinny być 
stosowane w strefie mokrej (kuchnia, łazienka) oraz w strefie pryszni-
cowej. Tapety klasyczne są wyprodukowane na materiałach NW czyli 
niekurczliwych. Tapety samoprzylepne są bardzo proste, szybkie i czy-
ste w aplikacji. Posiadają własny klej, nie wymagają zakupu żadnych 
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dodatkowych materiałów do montażu. Każdy może wykonać mon-
taż tapety samoprzylepnej samodzielnie na podstawie, dołączonej do 
każdej tapety Wallat instrukcji i/lub filmu instruktażowego dostępnego 
na Facebooku i kanale Youtube Wallart. Tapety samoprzylepne mają 
przewidziany margines wielkości 5 cm i zalecamy klejenie ich na za-
kładkę o szerokości 2 cm. Zakładkę można wyciąć stosując technikę 
„podwójnego cięcia”, jednak zalecamy to rozwiązanie tylko w przypad-
ku wzorów o jasnym tle oraz w pomieszczeniach, gdzie tapeta nie bę-
dzie narażona na kontakt z wodą. Tapety samoprzylepne winylowe la-
minowane mogą być szorowanie, stosowane w łazienkach i kuchniach 
i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń tak jak tapety klasyczne. 
Tapety winylowe powstają w 100% z winylu i charakteryzują się kurcz-
liwością do 1 mm.
 

 Ø W jakiej dokładnie formie zamawiający otrzymuje tapety Wallart?
Tapety Wallart do aplikacji na klej do tapet docięte są stykowo lub na 
„podwójne cięcie” (tapety geometryczne), na wymiar ściany klienta, 
z zapasem 5 cm na skrajnych (lewym i prawym) brytach (rolkach/pa-
sach) odraz 10 cm na wysokość. Tapety samoprzylepne również do-
cięte są na wymiar, mają przewidzianą zakładkę pomiędzy brytami 
o szerokości 2 cm, natomiast zapasy wykonane są tak samo jak dla 
tapet klasycznych (5 cm na lewym i prawym brycie). Istnieje również 
opcja przygotowania tapet Wallart w brytach bez docinania na wymiar 
lub z większymi zapasami, jednak w tym celu niezbędna jest pisemna 
informacja od klienta już na etapie zamawiania. Wszystkie bryty (rolki/
pasy) tapet Wallart są ponumerowane, a dołączona do nich wizualiza-
cja oraz instrukcja montażu zapewnia bardzo sprawną aplikację nawet 
osobom niedoświadczonym. 

 Ø W  jakiej szerokości są standardowo przygotowywane pasy/rolki ta-
pet Wallart?
Tapety Wallart standardowo wykonywane są w  brytach (pasach/rol-
kach) tej samej szerokości, wynikającej z wymiarów ściany klienta (sze-
rokość rolki to maksymalnie 105 cm dla flizeliny gładkiej i linen silver, 
155 cm dla winylu laminowanego i 135 cm dla winylu na flizelinie). Wy-
sokość natomiast zawsze jest zgodna z podanymi przez klienta wy-
miarami plus zapas 10 cm. 

 Ø Czy mogę zmienić kolor tapety Wallart?
W przypadku tapet geometrycznych i powtarzalnych istnieje możliwość 
zmiany koloru, zarówno całości, jak i wybranych elementów. W przypad-
ku fototapet istnieje możliwość zmiany koloru wyłącznie całości obra-
zu. Zmiany takie nie są dodatkowo płatne. Natomiast oprócz tego ist-
nieje możliwość naniesienia bardziej skomplikowanych modyfikacji (po 
konsultacji z działem graficznym Wallart), np. zmiany pojedynczych ele-
mentów i kolorystyki na fototapetach czy też multiplikacja pod bardzo 
nietypowe wymiary, jednak są to usługi dodatkowo płatne. 

 Ø Czy mogę zmienić wielkość wzoru lub ułożenie grafiki na tapecie  
Wallart?
Jako producent, Wallart ma możliwość wykonania tapet w dowolnej 
kolorystyce dla wszystkich wzorów geometrycznych, powtarzalnych 
i dziecięcych. Dla fototapet kwiatowych istnieje możliwość wykonania 
drobnych zmian koloru pojedynczego elementu lub zmiany koloru/
tonacji całego obrazu. Są to zmiany zawierające się w cenie usługi. 
Bardziej skomplikowane zmiany (po konsultacji z działem graficznym 
Wallart) również są możliwe, jednak ze względu na dużą czasochłon-
ność podlegają dodatkowej opłacie.

 Ø Czy mogę zamówić indywidualny projekt tapety Wallart?
Tak. Koszt takiego projektu zaczyna się już od 200 zł. Do tego należy 
doliczyć koszt ewentualnie potrzebnych zdjęć/grafik niezbędnych do 
wykonania danego wzoru tapety. 

 Ø Czy mogę zamówić tapetę Wallart z  własnym zdjęciem lub kupio-
nym w serwisie?
Tak. Zdjęcie jednak powinno spełniać określone standardy jakościo-
we. W przypadku serwisów sprzedających zdjęcia, wystarczy dostar-
czyć link lub numer zdjęcia/grafiki oraz nazwę serwisu, a nasz dział 
obsługi klienta zrealizuje zakup. Przed dokonaniem zakupu zdjęcia 
lub grafiki, klient zostanie poinformowany o jego koszcie w celu zaak-
ceptowania transakcji.

 Ø Jaki jest czas oczekiwania na zamówienie?
Standardowy czas oczekiwania na realizację zamówienia tapet Wallart 
to 14 dni roboczych - liczony od momentu opłacenia zamówienia oraz 
akceptacji wizualizacji.

 Ø Czy czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu jego złożenia?
Nie. Zanim zespół Wallart przystąpi do realizacji zamówienia, mu-
szą najpierw zostać wykonane prace wstępne oraz zamknięte wszel-
kie formalności. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu 
zaakceptowania przez klienta wizualizacji wzoru oraz wszelkich innych 
detali technicznych (rozmiar, rodzaj materiału, itp.) oraz opłacenia za-
mówienia. 

 Ø Do jakiego momentu można nanosić zmiany w projekcie lub zrezy-
gnować z zamówienia?
W momencie zaakceptowania wizualizacji tapety zamówienie zosta-
je skierowane do produkcji i od tego momentu nie ma już możliwości 
nanoszenia zmian lub rezygnacji z zamówienia.

 Ø Czy mogę zrezygnować z zamówionego produktu po jego otrzymaniu?
Niestety nie. W przypadku tapet wykonywanych na zamówienie na wy-
miar - zgodnie z obowiązującym prawem oraz regulaminem Wallart - 
nie ma możliwości zwrotu ani wymiany na inny produkt. Jedynie wcze-
śniej wykonane wzory (z działu outlet) podlegają wymianie i zwrotowi.  

 Ø Czy można zamówić próbki tapet Wallart?
Tak. Istnieje możliwość zamówienia zestawu 3 próbek tapet Wallart. 
Próbki są wykonane w formacie A3. Można wybrać dowolne 3 wzo-
ry wykonane na trzech różnych materiałach. Koszt takiego zestawu to 
50 zł wraz z przesyłką kurierem. Próbki można zamówić poprzez nasz 
sklep - jest to osobna kategoria produktu. 
 

 Ø Jaki jest czas oczekiwania na próbkę tapety Wallart?
Czas oczekiwania na próbkę wynosi 7 dni liczonych od momentu po-
dania przez klienta kompletu informacji niezbędnych do jego realiza-
cji oraz opłacenia zlecenia. 
 

 Ø Czy Wallart wysyła swoje produkty za granicę?
Tak. O  wycenę kosztu takiej dostawy należy zapytać mailowo, gdyż 
koszt zależny jest od adresu docelowego.

 Ø Dlaczego kalkulator na stronie Wallart pokazuje większą liczbę m2 ta-
pety niż wynika to z fizycznego rozmiaru ściany?
Kalkulator Wallart pokazuje ile m2 tapety należy wyprodukować, aby 
wystarczyło na podany rozmiar ściany. Innymi słowy – w praktyce zo-
staje zużyte więcej materiału, gdyż rolki tapet mają określoną szero-
kość i niekiedy trzeba zużyć ich więcej, aby przyciąć odpowiednie ka-
wałki pod podany rozmiar.

 Ø Czy można odebrać zamówioną tapetę Wallart osobiście?
Tak. Zamówioną tapetę Wallart można odebrać osobiście w naszym punk-
cie odbioru mieszczącym się przy ul. Rafała Wojaczka 3f we Wrocławiu. 

 Ø Czy odbierając zamówioną tapetę Wallart osobiście można zapłacić 
dopiero przy odbiorze?
Wszystkie produkty Wallart wykonywane są na zamówienie i proces pro-
dukcji rozpoczyna się dopiero po opłaceniu zamówienia. Płatność przy 
odbiorze możliwa jest tylko w przypadku produktów z działu outlet.

 Ø Czy można zamówić tapetę w sklepie internetowym Wallart i odebrać 
w punkcie u dystrybutora?
Zamówienia ze sklepu Wallart są wysyłane wyłącznie bezpośrednio do 
klienta. Do dystrybutorów Wallart wysyłane są z kolei wyłącznie zamó-
wienia złożone przez dystrybutorów.

 Ø Gdzie fizycznie można zobaczyć wzory Wallart?
Wzory Wallart w postaci gotowych tapet można zobaczyć w pracowni 
we Wrocławiu przy ul. Rafała Wojaczka 3f oraz u dystrybutorów Wal-
lart - lista dostępna jest na stronie internetowej oraz pod niniejszym 
adresem: https://wallart.com.pl/pages/dystrybutorzy 
 

 Ø Czy produkty Wallart posiadają atesty? Jakie?
Tak, druk lateksowy posiada atesty ecologo, greenguard, FSC, PEFC, 
epeat, natomiast materiały na których wykonywany jest nadruk dodat-
kowo posiadają atesty B1 i M1 oraz atesty higieniczne. 
 

 Ø Czy można stosować tapety Wallart w szpitalach i przedszkolach?
Tak. Tapety Wallart, zgodnie z potwierdzającymi to atestami, są do-
puszczone do stosowania w placówkach użyteczności publicznej, ta-
kich jak: szkoły, przedszkola, szpitale, sklepy, restauracje, hotele.

 Ø Czy Wallart wykonuje wizualizacje we wnętrzu klienta?
Tak. Wystarczy wysłać do biura Wallart zdjęcie na adres: biuro@wallart.
com.pl. Czas oczekiwania na wizualizację to 2-3 dni robocze.

 Ø Czy Wallart wykonuje kadrowanie wzoru tapety do rozmiaru ściany klienta?
Tak, każda tapeta Wallart jest wykonywana na rozmiar ściany klien-
ta, a zatem klient po podaniu wymiaru ściany otrzymuje kilka kadrów 
wzoru do wyboru.

 Ø Czy do tapety dołączona jest instrukcja montażu?
Tak, do każdego zamówienia dołączona jest instrukcja montażu oraz 
wizualizacja z podziałem na numerowane bryty (rolki).

 Ø Jaki klej rekomendują Państwo do tapet flizelinowych?
Klej do tapet strukturalnych (np) Wallfix medium dla flizeliny gładkiej, 
heavy do winylu na flizelinie oraz super heavy dla tapet obiektowych.

 Ø Jakie są możliwe formy płatności?
W sklepie internetowym Wallart możliwe formy płatności to: przelew, 
płatność kartą płatniczą i kredytową, Polskie Płatności oraz Applepay. 
W sklepie stacjonarnym przy ul. Wojaczka 3f we Wrocławiu, można 
płacić również kartą oraz gotówką.

 Ø Jakie są możliwe formy dostawy produktów Wallart?
Możliwa jest wysyłka kurierem oraz odbiór osobisty w siedzibie firmy. 
Tapety Wallart nie są wysyłane za pobraniem.
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