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Szukasz kreatywnej i nie-
banalnej dekoracji Twojej 
ściany? Jesteśmy tutaj, aby 
spełnić Twoje oczekiwania! 

W naszej ofercie znajduje się ponad 200 au-
torskich wzorów. Projektujemy i produkujemy 
ekologiczne,  spersonalizowane tapety na wy-
miar. Oferujemy wyjątkowy produkt, wyprodu-
kowany w polskiej firmie, na europejskich ma-
teriałach z zachowaniem najwyższej jakości. 

Oferujemy fachowe doradztwo w zakresie 
doboru wzoru do danego wnętrza oraz po-
moc w wyborze najlepszego dla Ciebie mate-
riału. Jesteśmy do Twojej dyspozycji poprzez 
aplikację Messenger, mailowo lub telefo-
nicznie. 

Nasze tapety produkujemy na wymiar Two-
jej ściany. Bierzemy pod uwagę skosy, otwory 
dzwiowe, oraz wszelkie nietypowe rozwiązania 
architektoniczne. Oferujemy usługę profesjo-
nalnego montażu wszystkich naszych tapet  
na terenie Polski oraz udostępniamy szereg 
filmów instruktażowych.

Każdy z naszych wzorów może zostać sper-
sonalizowany i dostosowany do Twoich indy-
widualnych potrzeb. Dostosujemy kolor, roz-
miar motywu oraz fakturę aby tapeta idealnie 
wpisywała się w Twoje potrzeby. 

Masz możliwość zamówienia próbek, zapo-
znania się z naszymi strukturami i wzorami 
przed dokonaniem ostatecznego wyboru. 

Tapety Wallart mogą ozdobić nie tylko Two-
je ściany, ale także meble lub powierzch-
nie szklane. Wybierając samoprzylepny winyl 
z palety naszych materiałów możesz łatwo 
i bez użycia kleju odmienić każde wnętrze. 
W ofercie odnajdziesz także tapety do za-
dań specjalnych. Wyprodukowane na samo-
przylepnym, laminowanym winylu mogą być 
stosowane w łazience, pod prysznicem czy 
w kuchni w strefie gotowania. Odporne na 
brud, tłuszcz i szorowanie - innowacyjne roz-
wiązania Wallart pozwalają na zastosowanie 
tapet w każdym pomieszczeniu. 

Zamawiając tapetę Wallart masz gwaran-
cję, że Twoja tapeta została wyprodukowa-
na z troską o środowisko i jest bezpieczna dla 
Ciebie i Twojej rodziny.
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WINYL
- samoprzylepny 

FLIZELINA 
- gładka 

WINYL NA FLIZELINIE 
- linen srebrny/złoty/miedziany WINYL

- samoprzylepny laminowany 

WINYL NA FLIZELINIE
- strukturalny

MATE 
RIAŁY

szybki, łatwy w aplikacji oraz bardzo dobrze zmywalny  
materiał dający szeroki wachlarz zastosowań na wielu 
podłożach.

Specyfikacja:  zmywalna, wodoodporna, odporna na 
uszkodzenia mechaniczne i otarcia.

Zastosowanie:   kuchnia (poza strefą gotowania), 
łazienka (poza strefą mokrą), biuro, 
salon, przedpokój, gabinety lekarskie, 
przedszkola, sale zabaw, pokoje 
dziecięce, sypialnia, meble, drzwi, hotele

Aplikacja:  szybka, łatwa, bezklejowa, klej kropelkowy 
ułatwiający aplikację - aplikacja bez 
pęcherzy powietrza, łatwy demontaż 
w jednym kawałku

Atesty i certyfikaty:  M1 niepalności i B1 trudnopalności
Czyszczenie:  wilgotną szmatką, wodą z płynem do 

naczyń, miękką stroną gąbki
Pasowanie brytów:  klejenie na zakładkę 2 cm
Wykończenie:   satyna

materiał do zadań specjalnych, wzmocniony o laminat winyl 
to gwarancja trwałości i jakości na lata. Idealny w łazience, 
kuchni i na meble.

Specyfikacja:  zmywalna, wodoodporna, odporna na 
uszkodzenia mechaniczne i otarcia, 
odporna na szorowanie i silne detergenty,

Zastosowanie:   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

Aplikacja:  szybka, łatwa, bezklejowa, klej kropelkowy 
ułatwiający aplikację - aplikacja bez 
pęcherzy powietrza, łatwy demontaż 
w jednym kawałku

Atesty i certyfikaty:  M1 niepalności i B1 trudnopalności
Czyszczenie:  wilgotną szmatką, wodą z płynem do 

naczyń, miękką stroną gąbki
Pasowanie brytów:  klejenie na zakładkę 2 cm
Wykończenie:  mat/ połysk na zamówienie

najbardziej znana i popularna wersja tapet na rynku, teraz 
dzięki unikalnym technologiom druku i produkcji samego 
materiału tworzy idealne połączenie w 100% EKO

Specyfikacja:  tapeta eko, bez pcv 

Zastosowanie:  salon, sypialnia, pokój dziecka, gabinet 

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

Atesty i certyfikaty: M1 niepalności i B1 trudnopalności, atest 
higieniczny

Czyszczenie:  wilgotną szmatką, miękką strona gąbki

Pasowanie brytów:  stykowo
Wykończenie:  mat

Winyl na flizelinie strukturalny - nasze nowoczesne podłoża 
beton, linen, sand sprostają nawet najbardziej wymagającym 
gustom klientów.

Specyfikacja:  zmywalna, wodoodporna po 
zabezpieczeniu lakierem w płynie, 
odporna na uszkodzenia mechaniczne

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

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

Atesty i certyfikaty:  M1 niepalności i B1 trudnopalności, atest 
higieniczny

Czyszczenie:  wilgotną szmatką, miękką stroną gąbki, 
wodą z płynem

Pasowanie brytów:  stykowo
Wykończenie:  mat

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

Specyfikacja:  zmywalna, wodoodporna po 
zabezpieczeniu lakierem w płynie, 
odporna na uszkodzenia mechaniczne, 
podkład w kolorze srebrnym/zlotym/
miedzianym

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

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

Atesty i certyfikaty:  M1 niepalności i B1 trudnopalności
Czyszczenie:  wilgotną szmatką, miękką stroną gąbki, 

wodą z płynem
Pasowanie brytów:  stykowo
Wykończenie:  błyszcząca/mieni się

SAMOPRZYLEPNE

NA KLEJ DO TAPET

Max szerokość 1 brytu: 135 cm

Max szerokość 1 brytu: 105 cm

Max szerokość 1 brytu: 105 cmMax szerokość 1 brytu: 135 cm

Max szerokość 1 brytu: 135 cm

beton linen sand
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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BOUDOIR
kolekcja: noire

BOUDOIR GREY
kolekcja: noire

BOUDOIR UGRE
kolekcja: noire

VIOLET DREAM
kolekcja: noire

BLUE FLOWER
kolekcja: noire

PRAIRIE NOIRE
kolekcja: noire

GREY FLOWER
kolekcja: noire

MAJESTY
kolekcja: noire

SUBLIME
kolekcja: noire

DARK TULIP
kolekcja: noire

ilość wzorów

10

400/300 cm
rozmiar wzoru *możliwość wykonania tapety 

na dowolny rozmiar

KOLEKCJA

NOIRE
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Tapety wykonywane 
są na wymiar ścainy 
klienta 
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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ilość wzorów

17

400/300 cm
rozmiar wzoru *możliwość wykonania tapety 

na dowolny rozmiar

KOLEKCJA

RAW
KUSUMA
kolekcja: raw

CONCRETE FAN GREY
kolekcja: raw

MARBLE HEX
kolekcja: raw

CONCRETE FAN GOLD
kolekcja: raw

FAN BLACK&GOLD
kolekcja: raw

STONE HEX
kolekcja: raw

STONE GARDEN
kolekcja: raw

ALLURE DARK
kolekcja: raw

CONCRETE OMBRE
kolekcja: raw

ALLURE LIGHT 
kolekcja: raw

FAN ROSEGOLD
kolekcja: raw

MARBLE VEINS 
ROSEGOLD
kolekcja: raw

MARBLE VEINS 
GOLD 
kolekcja: raw

MARBLE VEINS 
GREY 
kolekcja: raw

MARBLE VEINS 
BLACK 
kolekcja: raw

FAN GOLD
kolekcja: raw

FAN SILVER
kolekcja: raw
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

36 37



T
R

O
P

IC

J
U

R
A

S
S

IC

Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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ilość wzorów

31

400/300 cm
rozmiar wzoru *możliwość wykonania tapety 

na dowolny rozmiar

KOLEKCJA

NATURE
ROSES GREEN
kolekcja: nature

ROSES CREAM
kolekcja: nature

ROSES DARK BLUE
kolekcja: nature

JURASSIC
kolekcja: nature

GEORGIOUS
kolekcja: nature

MAGNIFICA LIGHT
kolekcja: nature

ROSE DREAM WHITE
kolekcja: nature

GYOEN
kolekcja: nature

MAGNIFICA SATURATED
kolekcja: nature

PEONY SATURATED
kolekcja: nature

ROSE DREAM BLACK
kolekcja: nature

PEONY LIGHT
kolekcja: nature

42 43



SAKURA DARK GREY
kolekcja: nature

TROPICAL EXPLOSION 
kolekcja: nature

OLIVE LEAVES
kolekcja: nature

FOGGY MORNING
kolekcja: nature

ZIMOWY LAS WHITE
kolekcja: nature

W KRAINIE MCHU
kolekcja: nature

LEŚNY PORANEK GREY
kolekcja: nature

LEŚNY PORANEK COLOR
kolekcja: nature

MIRAGE
kolekcja: nature

BIRCH FOREST GREY
kolekcja: nature

ZIMOWY LAS 
GREY
kolekcja: nature

BIRCH FOREST BEIGE
kolekcja: nature

SAKURA BLUE
kolekcja: nature

ZIMOWY LAS 
BOTTLE GREEN
kolekcja: nature

BIRCH FOREST MINT 
kolekcja: nature

SAKURA GREY
kolekcja: nature

TROPIC
kolekcja: nature

JUNGLE
kolekcja: nature

FOGGY EVENING
kolekcja: nature
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FOTOTAPETA  
na wymiar 

46 47



S
IZ

A
L

O
M

B
R

E
 F

LO
W

E
R

R
A

W
O

M
B

R
E

Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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ilość wzorów

14

400/300 cm
rozmiar wzoru *możliwość wykonania tapety 

na dowolny rozmiar

KOLEKCJA

OMBRE
ilość wzorów

400/300 cm
rozmiar wzoru *możliwość wykonania tapety 

na dowolny rozmiar

KOLEKCJA

WATERCOLOR OMBRE GREEN
kolekcja: ombre

WATERCOLOR OMBRE BLUE
kolekcja: ombre

WATERCOLOR OMBRE RED
kolekcja: ombre

OMBRE BLUE WOOL
kolekcja: ombre

OMBRE RED WOOL
kolekcja: ombre

VANITY
kolekcja: ombre

BLUE OMBRE FLOWER
kolekcja: ombre

ENCHANTED FOREST
kolekcja: ombre

BLOSSOM OMBRE FLOWER
kolekcja: ombre

OMBRE GREY&BEIGE
kolekcja: ombre

OMBRE PINK&GREY
kolekcja: ombre

OMBRE MINT & GREY
kolekcja: ombre

BLUE OMBRE FUSION
kolekcja: ombre

SISAL OMBRE FLOWER
kolekcja: ombre
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FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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ilość wzorów

12

400/300 cm
rozmiar wzoru *możliwość wykonania tapety 

na dowolny rozmiar

KOLEKCJA

CLASSIC
CLASSIC LIGHT GREY
kolekcja: classic

CLASSIC DARK GREY
kolekcja: classic

PEACOCK
kolekcja: classic

ARABESCA GOLD
kolekcja: classic

PALACE
kolekcja: classic

ORNAMENTAL
kolekcja: classic

ANTIQUE BLUE
kolekcja: classic

BAROQUE NAVY BLUE
kolekcja: classic

ANTIQUE
kolekcja: classic

MYSTERY
kolekcja: classic

MILANO
kolekcja: classic

ARABESCA WHITE BLACK STROKE
kolekcja: classic

ARABESCA 
mint

ARABESCA 
bottle green

ARABESCA 
white mint 
stroke

ARABESCA 
grey

ARABESCA 
pink

ARABESCA 
navy blue  
& gold

ARABESCA 
dark vine

ARABESCA 
mustard
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FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 
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ilość wzorów

15

400/300 cm
rozmiar wzoru *możliwość wykonania tapety 

na dowolny rozmiar

KOLEKCJA

MODERN
BLUE ABSTRACTION 
kolekcja: modern

VIVID ABSTRACTION
kolekcja: modern

GOLDEN WOOL
kolekcja: modern

ABSTRACT
kolekcja: modern

BOTANY 60'S VIBE
kolekcja: modern

MOUNTAINS
kolekcja: modern

HAVANA SUNSET
kolekcja: modern

VIOLET HAVANA
kolekcja: modern

HAVANA EARTH
kolekcja: modern

HAVANA LINES
kolekcja: modern

BOTANY FROZEN
kolekcja: modern

BOTANY SOFT PASTEL
kolekcja: modern

BOTANY FRUIT COCTAIL
kolekcja: modern

BOTANY SHY PLUM
kolekcja: modern

BOTANY VIVID 
IMPRESSION
kolekcja: modern
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WZÓR 
powtarzalny 
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FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

WZÓR 
powtarzalny 
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ilość wzorów

17

400/300 cm
rozmiar wzoru *możliwość wykonania tapety 

na dowolny rozmiar

KOLEKCJA

GEOMETRIC
TRIANGLES 
COCTAIL  
bottle green

TRIANGLES 
COCTAIL  
mint

TRIANGLES 
COCTAIL  
blue

TRIANGLES  
COCTAIL  
marine

TRIANGLES 
COCTAIL  
lemon grass

TRIANGLES 
COCTAIL  
coral

TRIANGLES  
COCTAIL  
ginger

SIMPLICITY 
bottle green

SIMPLICITY 
pink

SIMPLICITY 
yellow

SIMPLICITY 
grey

SIMPLICITY 
mint-grey 

SIMPLICITY 
graphite

SHAPES 
FUSION 
light grey

SHAPES 
FUSION 
blue

SHAPES 
FUSION  
teal

SHAPES 
FUSION 
maroon

SHAPES 
FUSION 
honey

SHAPES 
FUSION 
mint

SHAPES 
FUSION 
pink

SHAPES 
FUSION 
green

SHAPES 
FUSION  
mint & gold

SHAPES 
FUSION 
pink & gold

SHAPES 
FUSION 
dark grey

COSY  
WEB 
mint

COSY  
WEB 
grey blank

COSY  
WEB 
bottle green

TRIANGLES 
COCTAIL  
beige

TRIANGLES 
COCTAIL  
coffee

TRIANGLES 
COCTAIL  
bright grey

TRIANGLES  
COCTAIL  
grey

TRIANGLES 
COCTAIL  
pink blue

TRIANGLES 
COCTAIL  
mint gold

TRIANGLES  
COCTAIL  
pink gold

COSY  
WEB 
gold

COSY  
WEB 
pink

TRIANGLES COCTAIL HONEY
kolekcja: geometric

SHAPES FUSION GREY
kolekcja: geometric

SIMPLICITY MINT 
kolekcja: geometric

COSY WEB GREY
kolekcja: geometric

FAN TEAL
kolekcja: geometric

FAN  
mint

FAN  
pink

FAN  
grey

FAN  
white-grey
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LUCKY STRIPES GREY
kolekcja: geometric

CANT FUSION GREY AND BLACK
kolekcja: geometric

INTERLACE GREY WHITE STROKE
kolekcja: geometric

DELICATE MORNING GREY
kolekcja: geometric

DELICATE EVENING COFFEE
kolekcja: geometric

DELICATE 
EVENING  
grey

DELICATE 
EVENING 
light pink

INTERLACE  
mint white 
stroke

INTERLACE  
white grey 
stroke

DELICATE 
MORNING  
mint

DELICATE 
MORNING  
light pink

LUCKY 
STRIPES 
mint

LUCKY 
STRIPES  
teal

LUCKY 
STRIPES 
mint gold

LUCKY 
STRIPES  
navy blue 
gold

LUCKY 
STRIPES 
gold

LUCKY 
STRIPES  
pink gold

DELICATE 
EVENING  
mint

DELICATE 
EVENING  
yellow

INTERLACE  
beige white 
stroke

INTERLACE  
coffee white 
stroke

DELICATE 
MORNING  
coffee

DELICATE 
MORNING  
yellow

LUCKY 
STRIPES 
light pink

LUCKY 
STRIPES  
yellow

LUCKY 
STRIPES 
black

LUCKY 
STRIPES 
bottle green

LUCKY 
STRIPES  
pink

MAROCCO LIGHT BLUE
kolekcja: geometric

MAROCCO 
beige

MAROCCO 
grey

MAROCCO 
black
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HEX ME ORANGE
kolekcja: geometric

GENTLE FIBER
GREY THREAD
kolekcja: geometric

GENTLE FIBER
GOLD THREAD
kolekcja: geometric

SQUARE BLANK BLUE
kolekcja: geometric

HEX ME  
coral

HEX ME  
green

HEX ME  
blue

SQUARE 
BLANK 
orange

SQUARE 
BLANK 
black

SMART CHECK MINT
kolekcja: geometric

SMART 
CHECK 
blue 

SMART 
CHECK  
dark violet

SMART 
CHECK 
grey

SKEIN GREY
kolekcja: geometric

SKEIN 
mint

SKEIN 
pink

SKEIN 
black

SKEIN 
coffee

SKEIN 
blue

SKEIN 
yellow
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy 
60-130 cm.  
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

Wallpapers are 
prepared in equal 
width rolls 
60-130 cm
(depending on your 
wall width) 

FOTOTAPETA  
na wymiar 

WZÓR 
powtarzalny 
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Każdy z wzorów 
dostępny jest 
na wszystkich 

dziewięciu 
materiałach 
tapetowych. 

 
Every wallpaper is 

available on all, nine 
materials.

Tapety winylowe 
mogą być 

aplikowane nie tylko 
na ścianę. Doskonale 

sprawdzają się jako 
naklejki na meble, 

szyby i inne gładkie 
powierzchnie!

Application of vinyl 
wallpapers is not 

limited to walls. They 
work perfectly as 

stickers for furniture, 
glass and other 

smooth surfaces!

Tapety wykonywane 
są na wymiar ściainy 
klienta w pasach 
równej szerokości,
pomiędzy  
60-130 cm.   
(w zależności od 
rozmiaru ściany 
klienta) 

WZÓR 
powtarzalny 

WZÓR 
powtarzalny 
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TAPETA TABLICOWA
kolekcja: young

TAPETA 
TABLICOWA

TAPETA 
SUCHOŚCIERALNA

TAPETA 
MAGNETYCZNA

ilość wzorów

15

400/300 cm
rozmiar wzoru *możliwość wykonania tapety 

na dowolny rozmiar

KOLEKCJA

YOUNG

MATERIAŁ:
WINYL
- samoprzylepny 

FEATHERS WHITE&GOLD
kolekcja: young

VISION ABSTRACT
kolekcja: young

LINEUP CORAL 
OMBRE
kolekcja: young

LINEUP DARK 
OMBRE
kolekcja: young

LINEUP
BLUE OMBRE
kolekcja: young

VISION BLACK
kolekcja: young

LINE-UP GREY
kolekcja: young

RAW SIMPLICITY
kolekcja: young

SPACE VIEW
kolekcja: young

STARRY NIGHT
kolekcja: young

STARRY NIGHT WHITE
kolekcja: young
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WZÓR 
powtarzalny 

WZÓR 
powtarzalny 

WZÓR 
powtarzalny 

WZÓR 
powtarzalny 
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KRÓLICZA FRAJDA BLUE AND PINK
kolekcja: kids

ilość wzorów

12

400/300 cm
rozmiar wzoru *możliwość wykonania tapety 

na dowolny rozmiar

KOLEKCJA

KIDS
SEA LIFE
kolekcja: kids

DOTS COLOR PASTEL
kolekcja: kids

LITTLE FOX
kolekcja: kids

DOTS COLOR
kolekcja: kids

WINTER FOXES
kolekcja: kids

RAINBOW LEAVES
kolekcja: kids

NUDE BALLOONS
kolekcja: kids

HAPPY BUNNIES
kolekcja: kids

BLUE BALLOONS
kolekcja: kids

KRÓLICZA 
FRAJDA 
mint and grey

KRÓLICZA 
FRAJDA 
pink

KRÓLICZA 
FRAJDA 
pink

KRÓLICZA 
FRAJDA 
mint and pink

HEARTS
kolekcja: kids

TEARS
kolekcja: kids
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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 99 zł za m2 (dla najtańszego wzoru: pierwszej 
grupy materiałów) do 179 zł za m2 (dla najdroższego wzoru: trzeciej 
grupy materiałów).

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

srebrnego, złotego i miedzianego 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 2 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, winyl samoprzylepny lamino-

wany
• klasyczne (do aplikacji na klej do tapet): flizelina gładka, winyl na fli-

zelinie o strukturze piasku/betonu/lnu i srebrnego lnu
 

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

 Ø Czy tapety flizelinowe nadają się do użycia w łazience lub kuchni?
Tapety flizelinowe Wallart również można zastosować w strefach mo-
krych, pod warunkiem jednak, że zostaną pokryte specjalnym lakie-
rem zabezpieczającym Aquaceramic (tzw. „kafle w płynie”), który po 
zaschnięciu stworzy na powierzchni tapety powłokę zabezpieczają-
cą przed wilgocią, zabrudzeniami i większością sytuacji powodujących 
uszkodzenia mechaniczne. Tak zabezpieczoną tapetę flizelinową moż-
na stosować w kuchni, miedzy szafkami, przy umywalce, przy toalecie, 
itp. Jednak ze względu na fakt, iż tapeta flizelinowa nie została stworzo-
na z myślą o zastosowaniach w strefie mokrej, nie należy jej stosować 
w strefach o ekstremalnej wilgotności, np. w kabinach prysznicowych. 

 Ø Jaki jest koszt lakieru zabezpieczającego do tapet flizelinowych i na 
jaką powierzchnię wystarcza jedno opakowanie?
Lakier zabezpieczający stosowany w tapetach Wallart kosztuje 99 zł 
za jedno opakowanie i wystarcza na ok. 7m2 - 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 po-
wierzchnie gładkie. Dedykowanym materiałem do tego typu zastoso-
wań jest winyl samoprzylepny lub winyl samoprzylepny laminowany, 
ponieważ gwarantuje stuprocentową wodoodporność, a także moż-
na go myć środkami chemii gospodarczej oraz szorować. Winyl sa-
moprzylepny laminowany jest łatwy w aplikacji i idealnie nadaje się do 
zmiany wyglądu mebli, 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 tapetę samoprzylepną? Czy można to zro-
bić samodzielnie?
Tak, można to zrobić samodzielnie, jak również można w Wallart za-
mówić taką usługę. Na Facebooku Wallart można obejrzeć film in-
struktażowy, ukazujący szczegółowo, jak zamontować oraz zdemon-
tować winylową tapetę samoprzylepną. Ponadto do każdej tapety 
Wallart dołączona jest instrukcja montażu oraz rakla  - specjalne na-
rzędzie do aplikacji tapet. Winylowe tapety samoprzylepne wyjątkowo 
kleimy na zakładkę. Zakładka ma na celu ochronę ściany przed wil-
gocią - zapewnia szczelność w miejscach łączenia tapety. Materiał 
w 100% winylowy zapewnia bardzo wysoką odporność na uszkodzenia 
mechaniczne, natomiast ze względu na proces produkcji jest materia-
łem o kurczliwości do 1 mm. Zakładkę można wyciąć stosując techni-
kę „podwójnego cięcia”, jednak zalecamy to rozwiązanie tylko w przy-
padku wzorów o jasnym tle oraz w pomieszczeniach, gdzie tapeta nie 
będzie narażona na bezpośredni kontakt z wodą.
 

 Ø Czym rożni się tapeta samoprzylepna od klasycznej?
Tapety klasyczne przede wszystkim nie posiadają własnego kleju 
i montujemy ją przy użyciu kleju do tapet dostępnego osobno i nano-
szonego za pomocą pędzla. Tapety klasyczne Wallart posiadają wiele 
pięknych struktur, nadających drukowanym na nich wzorom dodatko-
we walory estetyczne i można je kleić „na styk”, tj. bez zakładek. Ta-
pety klasyczne domyślnie nie są wodoodporne, dlatego aby nadać im 
właściwości tapet zmywalnych, należy zabezpieczyć je specjalnym la-
kierem. Tapety klasyczne nie powinny być stosowane w strefie mokrej 
(kuchnia, łazienka) oraz w strefie prysznicowej. Tapety klasyczne są 
wyprodukowane na materiałach NW czyli niekurczliwych.
Tapety samoprzylepne są bardzo proste, szybkie i czyste w aplika-
cji. Posiadają własny klej, nie wymagają zakupu żadnych dodatkowych 
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materiałów do montażu. Każdy może wykonać montaż tapety samo-
przylepnej samodzielnie na podstawie, dołączonej do każdej tapety 
Wallat instrukcji i/lub filmu instruktażowego dostępnego na Facebo-
oku Wallart. Tapety samoprzylepne mają przewidziany margines wiel-
kości 2 cm i zalecamy klejenie ich na zakładkę właśnie o takiej szero-
kości. Zakładkę można wyciąć stosując technikę „podwójnego cięcia”, 
jednak zalecamy to rozwiązanie tylko w przypadku wzorów o jasnym tle 
oraz w pomieszczeniach, gdzie tapeta nie będzie narażona na kontakt 
z wodą. Tapety samoprzylepne winylowe laminowane mogą być szo-
rowanie, stosowane w łazienkach i kuchniach i nie wymagają dodatko-
wych zabezpieczeń tak jak tapety klasyczne. Tapety winylowe powstają 
w 100% z winylu i charakteryzują się kurczliwością do 1 mm.
 

 Ø Czym rożni się tapeta samoprzylepna od samoprzylepnej laminowanej?
Tapety samoprzylepne są zmywalne i wodoodporne, tapety samo-
przylepne laminowane posiadają te same cechy, ale są dodatkowo 
odporne na szorowanie i czyszczenie chemią gospodarczą. Wersji la-
minowanej możemy użyć  w najbardziej wymagających pomieszcze-
niach takich jak łazienka czy kuchnia (kontakt z wodą) oraz w poko-
jach dziecięcych (łatwość usuwania wszelkich zabrudzeń), korytarzach, 
biurach, przychodniach, gabinetach lekarskich, sklepach spożywczych 
– jest to rozwiązanie z powodzeniem zastępujące tradycyjne kafelki, 
a dające o wiele większe pole do popisu dla kreatywności. Jest rów-
nież bardziej ekonomiczne. 
 

 Ø W jakiej dokładnie formie zamawiający otrzymuje tapety Wallart?
Tapety Wallart do aplikacji na klej do tapet docięte są stykowo, na wy-
miar ściany klienta, z zapasem 2 cm na skrajnych (lewym i prawym) 
brytach (rolkach/pasach) odraz 10 cm na wysokość. Tapety samoprzy-
lepne również docięte są na wymiar, mają przewidzianą zakładkę po-
między brytami o szerokości 2 cm, natomiast zapasy wykonane są tak 
samo jak dla tapet klasycznych (2 cm na lewym i prawym brycie). Ist-
nieje również opcja przygotowania tapet Wallart w brytach bez docina-
nia na wymiar lub z większymi zapasami, jednak w tym celu niezbędna 
jest pisemna informacja od klienta już na etapie zamawiania. Wszyst-
kie bryty (rolki/pasy) tapet Wallart są ponumerowane, a dołączona do 
nich wizualizacja 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 od 60-135 cm). Wysokość natomiast zawsze jest zgodna 
z podanymi przez klienta wymiarami 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 7-14 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. Dla wzorów geometrycznych i po-
wtarzalnych przesyłamy próbki w skali 1:1, fototapety pokazywane są 
w pomniejszeniu jako całość wzoru. Można zamówić próbkę fotota-
pety w skali 1:1, podając w zamówieniu rozmiar docelowy tapety. Moż-
na wybrać dowolne 3 wzory wykonane na trzech różnych materiałach. 
Koszt takiego zestawu to 50 zł wraz z przesyłką kurierem. Koszt za-
kupu zestawu próbek jest odejmowany od ewentualnego zamówienia.
Próbki można zamówić poprzez nasz sklep - jest to osobna katego-
ria produktu. Zamówienie próbek podczas trwania akcji promocyjnych 
uprawnia do złożenia zamówienia na tapetę z zachowaniem ceny pro-
mocyjnej w okresie 14 dni od daty zamówienia próbek. 
 

 Ø Jaki jest czas oczekiwania na próbkę tapety Wallart?
Czas oczekiwania na próbkę wynosi 5-7 dni liczonych od momentu 
podania przez klienta kompletu informacji niezbędnych do jego reali-
zacji 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 materiału i niekiedy trzeba zużyć ich więcej, aby przyciąć odpo-
wiednie kawałki 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 3i 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 3i oraz u dystrybutorów Wallart 
- lista dostępna jest na stronie internetowej oraz pod niniejszym adre-
sem: 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 rozmiaru 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 powinien być klejem do tapet ciężkich np. 
Wallfix lub Vlizo z KMb.

 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 3i 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.



 
 

ZAPRASZAMY!

DYSTRYBUTOR:

Yes Color s.c.
35-604 Rzeszów
ul. Goździkowa 11
tel. 662 933 979

e-mail: biuro@rzeszow-farby.pl
www.rzeszow-farby.pl

Wallart Sp. z o.o.
wallart.com.pl
733 12 13 14

ul. Rafała Wojaczka 3i
51-169 Wrocław
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