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Do aplikacji folii samoprzylepnej na meble potrzebne będą: 
- środek do czyszczenia i  odtłuszczania oklejanej powierzchni, 
- miękka szczotka i szmatka, 
- rakla plastikowa Orafol z filcem 
- nożyk,  
- ołówek, 
- linijka, 
- opalarka. 

Wskazówki: 

 Przed przystąpieniem do oklejania oczyść dokładnie powierzchnię rolek folii, tak aby nie 
było na nich śladów kurzu i pyłku. 

 Okleina meblowa zadrukowana dodatkowo powinna wysychać od 24-48h, w zależności od 
rodzaju druku. 

 Wykonaj test - naklej niewielkich rozmiarów naklejkę na meble i pozostaw na kilka dni, aby 
sprawdzić czy folia nie odkleja się od podłoża. 

Uwaga! Folia do oklejania mebli nadaje się tylko do naklejania na płaskie, równe powierzchnie. 
Nie można jej stosować na fronty czy drzwi ze żłobieniami czy frezami. 

1. Wybierz jedną z samoprzylepnych oklein meblowych. 

2.  Przed naklejaniem folii na meble wyczyść dokładnie powierzchnię frontów, tak aby pozbyć się 
resztek brudu, kurzu i tłustych plam. Powierzchnie, na które będzie naklejana okładzina 
meblowa muszą być dokładnie oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń,  
ponieważ zanieczyszczenia mogą wpływać na przyczepność materiału do podłoża. Nie zaleca się 
naklejać folii meblowych na powierzchnie na zewnątrz budynków - mogą występować 
zanieczyszczenia mające wpływ na jego trwałość. 

3. Wymierz dokładnie powierzchnie, które chcesz okleić i sprawdź ile metrów folii 
potrzebujesz. Podczas mierzenia brytów należy pamiętać o pozostawieniu dodatkowych 
marginesów na zawinięcie folii meblowej na krawędziach. 

 

4. Przyłóż wyciętą formatkę folii meblowej do frontu, oderwij kawałek ok. 10cm podkładu od 
folii, podwiń pod folię i przyłóż odpowiednio krawędź folii do podłoża. Dociśnij folię za pomocą 
plastikowej rakli ruchami od środka na zewnątrz. W przypadku niewłaściwego pozycjonowania 
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folii, poderwij ją delikatnie i dopasuj ponownie. Odrywaj płynnie podkład ciągnąc go do dołu 
i jednocześnie dociskaj folię raklą, tak aby nie powstawały bąble powietrza pod jej powierzchnią. 

  

 

5. Odetnij nadmiar folii pozostawiając 1-2mm, dociśnij folię do przylegającej krawędzi. Naklej folię 
na drugą krawędź i zawiń resztę wokół narożnika tak aby zachodziła na folię na drugiej 
krawędzi. Jeżeli struktura mebli na to pozwala, podwiń ok. 1-2cm folii pod po spód blatu. 

 

6. Po doklejeniu folii na całej powierzchni oraz na krawędziach możesz dogrzać folię 
opalarką. Uważaj, aby temperatura nie była za wysoka, ponieważ może stopić folię.  

 


