
MONTÁŽNÍ POKYNY – mapa 3 díly 

Velikost mapy 295 x 193 cm 

Nástěnná mapa je vytištěna na 3 samostatných dílech na speciálním papíře s úpravou proti protržení. V tomto 

provedení ji lze instalovat na stěnu pokoje jako běžnou tapetu. Použitý papír zaručuje mimořádnou pevnost, 

ochranu barev a dlouhou životnost mapy. Povrch je odolný vůči nečistotám, prachu a je možné jej opatrně čistit 

lehce navlhčeným hadříkem. 

NEŽ ZAČNETE: Před začátkem tapetování - lepení mapy si pečlivě přečtěte všechny pokyny k instalaci. 

Prohlédněte si všechny díly mapy a ujistěte se, že nejsou poškozené a sestava je kompletní. Pečlivě si rozmyslete, 

kam chcete mapu umístit. Vyhněte se stěnám s různými vývody, větracími otvory, výstupky nebo s čímkoliv, co by 

mohlo vést k protržení mapy při montáži či později.  

Potřebné náčiní: Tužka, metr, vodováha/olovnice, pryžový váleček, tapetovací kartáč, štětka pro nanesení lepidla, 

nádoba s čistou vodou na oplachování, houbička, lepidlo na tapety. S výběrem vhodného lepidla se poraďte ve 

specializovaném obchodě a při lepení mapy se řiďte návodem k danému typu lepidla. 

Příprava stěny: Pro dosažení dobrého výsledku je nutné mít čistý, suchý a hladký povrch stěny. Všechny původní 

nátěry a staré tapety musí být odstraněny. Téměř polovina všech neúspěšných instalací je způsobena špatnou 

přípravou podkladu. V případě potřeby ošetřete zeď penetračním nátěrem a nechte ji důkladně vyschnout! 

Vyznačení polohy: Pro vyznačení polohy prvního lepeného dílu mapy (střední díl) na stěnu doporučujeme použít 

vodováhu/olovnici. Přiložte střední díl mapy na stěnu do místa, kde má být umístěn. Tužkou označte polohu 

středního dílu mapy z pravé či levé strany a polohu horní hrany mapy. Pomocí vodováhy/olovnice, pravítka a tužky 

udělejte na stěně souvislou vertikální rysku či soustavu menších rysek (délka rysky cca odpovídající délce středního 

dílu mapy). K této rysce budete při následném lepení mapu přikládat zprava či zleva dle toho, ze které strany jste 

polohu mapy v předchozím kroku vyznačili. Výsledkem vyznačení polohy budou vertikální a horizontální ryska, 

které označí výslednou polohu středního dílu mapy na ploše stěny. 

Lepení mapy: 

 1. Na plochu stěny, kde bude mapa umístěna, naneste rovnoměrnou vrstvu lepidla. 

2. Na střední díl mapy naneste rovnoměrnou vrstvu lepidla. Mapu natřete včetně okrajů, nechte lepidlo cca 1-2 

minuty vsáknout a přiložte na stěnu v místě označené polohy středního dílu mapy. Nejprve přiložte horní okraj dílu 

mapy a dále postupujte směrem dolů. Poté vyhlaďte nalepený díl mapy kartáčem (přítlačným válečkem). 

Postupujte směrem dolů a do stran, tím dojde k odstranění bublin a vrásek na mapě (pokud jsou příliš velké, 

opatrně zatáhněte za roh tapety a přitlačte znovu na stěnu). Vyhněte se horizontálním zdvihům v ploše mapy,  

s výjimkou horní a dolní části mapy.  

Poznámka: Po nalepení každého dílu mapy použijte mírně navlhčenou houbičku a otřete zbytky lepidla z povrchu 

a okrajů mapy.  Vodu pro vlhčení houbičky použijte pro každý nový díl mapy čistou.  

Každý díl mapy je navržen s překrytím pro sesazení obrazu mapy a překrývá se s předchozím dílem nalepeným na 

stěnu. 

3. Naneste rovnoměrnou vrstvu lepidla na další díl mapy, nechte lepidlo cca 1-2 minuty vsáknout a přiložte jej 

s mírným přesahem na střední díl mapy tak, aby obraz na obou dílech navazoval ve všech detailech. Poté válečkem 

mírným tlakem vytlačte případné vzduchové bubliny ze spoje obou dílů mapy. Poté vyhlaďte nalepený díl mapy 

kartáčem dle postupu v bodě 2.  

4. Opakujte postup z bodu 3 pro dokončení lepení celé mapy.  

Upozornění: Pokud je některý díl mapy příliš vlhký nebo jej začnete po chybném umístění přesouvat, může se 

protáhnout a ztížit tak celkové sesazení obrazu mapy. Je obvyklé, že každý díl mapy je po natření lepidlem cca           

o 1,25 cm větší než suchý – nenatřený díl mapy. Je to proto, že papír mapy se po nanesení vlhkého lepidla roztáhne. 

Zkontrolujte prosím, zda jsou linie mapy před nanesením lepidla v pořádku. Při vlastním lepení pracujte rychle, bez 

přestávky, dokud není práce zcela dokončena.  


