
SAMOPRZYLEPNA 
OKLEINA MEBLOWA 

Nowe pomysły na aranżację wnętrz





ZALETY
• Szybkie i łatwe nakładanie
• Powierzchnia bez PVC, na bazie papieru
• Brak kurczenia się
• Odporność na zarysowania
• Oszczędność kosztów i czasu
• Łatwe usuwanie bez pozostałości

DANE TECHNICZNE
• Wymagany zakres temperatur do obróbki:

od 5°C do 40°C
• Odporność chemiczna: produkty easySTYLE są

certyfikowane zgodnie z DIN68861, 1B do 1D
• Światłotrwałość: co najmniej 6 w międzynarodowej

skali wełnianej zgodnie z DIN EN ISO 105-B02

Nadążaj za krótszymi cyklami reklamowymi, 
zmieniającymi się trendami aranżacji wnętrz lub 
sezonowymi promocjami z easySTYLE. EasySTYLE 
to szybkie i ekonomiczne rozwiązanie do wielu 
zastosowań w projektowaniu wnętrz lub sklepów.

Od faktury drewna do marmuru – odkryj kreatywne 
możliwości easySTYLE. Prawie każda powierzchnia 
mebla może zyskać zupełnie nowy wygląd.

Samoprzylepne okleiny meblowe easySTYLE są 
przyjazne dla środowiska dzięki spełnianiu 
najwyższych norm zrównoważonego rozwoju.

10 m × 124 cm 25 m × 124 cm Powierzchnia

Anthracite Super Matt 6044263 6044223 matowa
Ashton 6044258 6044218 strukturalna
Canyon 6044255 6044215 strukturalna
Caspio 6044253 6044212 strukturalna
Catania Oak 6044252 6044211 strukturalna
Haitabu 6044257 6044217 strukturalna
Kiruna 6044262 6044222 strukturalna
Meton Concrete 6044261 6044221 satynowa
Meton Copper 6044260 6044220 satynowo-metaliczna
Meton Gold 6044259 6044219 satynowo-metaliczna
Rovere Gessato 6044256 6044216 strukturalna
Sonoma Oak 6044254 6044214 strukturalna
Whiteboard 6044248 6044208 wysoki połysk
White High Gloss 6044250 6044209 wysoki połysk
White Super Matt 6044251 6044210 matowa
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PODŁOŻA 
Sklejka i płyty MDF (najlepiej z powłoką wstępną), lite drewno, tworzywa sztuczne, metal i powierzchnie 
lakierowane

DOSTĘPNE ROZMIARY
Okleiny easySTYLE są dostępne w dwóch rozmiarach rolek: 10 m x 124 cm (idealny jako rozmiar próbki) 
oraz 25 m x 124 cm.

OBRÓBKA 
Przed nałożeniem easySTYLE wszystkie powierzchnie należy odpowiednio oczyścić. Najlepsze rezultaty 
można osiągnąć na gładkiej, suchej, pozbawionej tłuszczu i kurzu powierzchni.

EasySTYLE oferuje rewolucyjną technologię kanałów powietrznych, która pozwala na bezproblemową 
aplikację i możliwość łatwego usuwania uwięzionego powietrza, gwarantując wykończenie wolne od 
pęcherzyków powietrza. Okleinę easySTYLE można również przesuwać, dzięki czemu można ją 
nakładać i korygować kilka razy bez rozrywania i marszczenia.

Połóż okleinę easySTYLE na powierzchni nakładania i przytnij na żądany wymiar. W przypadku małych 
powierzchni należy całkowicie zdjąć okleinę z przekładki, umieścić ją na powierzchni i wypchnąć 
wszelkie pęcherzyki w stronę krawędzi. Przy pracy na dużych powierzchniach zalecamy odklejenie 
10-15 cm przekładki, nałożenie okleiny na krawędź powierzchni, a następnie powolne odklejanie
przekładki przy jednoczesnym wygładzaniu okleiny za pomocą miękkiej plastikowej rakli. Usunąć
uwięzione powietrze, przepychając je od środka w kierunku krawędzi za pomocą rakli. Nadmiar
materiału można usunąć za pomocą nożyc.

Okleina umożliwia bezśladowe usunięcie z prawie wszystkich powierzchni, przywracając tym samym 
wygląd oryginalnego elementu. Idealna temperatura nakładania wynosi od 15°C do 25°C. 

WŁAŚCIWOŚCI 
EasySTYLE jest papierową okleiną samoprzylepną o różnych stylach dekoracyjnych. Zapewnia 
wysokiej jakości efekty przy minimalnym wysiłku.

ZASTOSOWANIA
Okleina easySTYLE została stworzona z myślą o szybkiej i łatwej aplikacji na meblach i może być 
stosowana na prawie wszystkich płaskich i gładkich powierzchniach.
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