
 
5 ZLATIH PRAVIL TAPECIRANJA 

 
 

Ste se že kdaj jezili, da so vam pri 
tapeciranju pojavljale: 

• špranje  
• neravnine  
• zračni mehurčki 
• gube 

 

 

 
 

  
TAPECIRANJE JE POPOLNOMA 

ENOSTAVNO 
 
 
 

 
 

 
Pri tem pa je tapeciranje 
popolnoma preprosto. Pogosto so 
le malenkosti, ki po nepotrebnem 
vplivajo na optimalen rezultat 
polaganja. 
 
1. Stare tapete najprej odstranite 
 
2. Okna in vrata je potrebno pustiti 
zaprta 
 
3. Izključite ogrevanje 
 
4. Tapete morajo biti dovolj 
zmehčane  
 
5. Tapete nalepite na podlago 
 

 
OZADJE 

 

 
Z izjemo posebej označenih tekstilnih 
tapet, sestoji nosilni material (zadnja 
stran) tapet iz papirja. Zaradi vode v lepilu 
se papir navlaži in raztegne. En trak 
tapete tako v suhem stanju meri v širino 
53 cm, z nanešenim lepilom pa 54 cm. 
Trak tako »zraste« za 1 cm. Naveden čas 
mehčanja med 8 in 12 minutami streže 
optimalnemu zmehčanju, važnosti in 
enakomerni rasti. Da pa se trak tapete pri 
sušenju na steni ne skrči na prvotnih 53 
cm, se mora lepilo sušiti hitreje kot tapeta 
in tako z napetostjo vezati trak na 
podlago. Prepih, ogrevanje in stara 
tapetna podlaga pa lahko povzročijo, da 
se tapeta suši hitreje kot lepilo. Pri tem se 
lahko razmaknejo spoji med tapetami ali 
pa se trakovi ne sprimejo s podlago. Če 
se tapeta premalo zmehča, potem 
material »zraste« na steni, kar povzroči 
nastanek neravnin in gub. 
 

 
 

 



  
USTVARITI SI VAŠ NOVI SVET 

 
 
 
 
 
Z upoštevanjem teh 5 zlatih pravil, si z 
lahkoto ustvarite vaš novi svet. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
1. Tapete zagotavljajo perfektne 
rezultate 
 
Tapete blagovnih znamk 
omogočajo optimalno stensko 
sliko, ki ustreza vašim 
predstavam, npr. glede na dekor 
in barvo. Dobite to, kar si želite. 
 

 
 
 
 
2. Tapete so čudovite 
 
Zahvaljujoč posebnim lastnostim 
zagotavljajo tapete blagovnih znamk  
čudovite prostore. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
3. Tapeciranje prihrani čas 
 
Trak za trakom dosegate končne 
rezultate in to v najkrajšem 
možnem času. 
 
 
 
 

 
 
 
4. Tapete so ugodne 
 
Tapete blagovnih znamk so ugodno in 
individualno oblikovno sredstvo. 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
5. Tapete ustvarjajo 
individualno bivalno vzdušje 
 
Vaš izbor tapet, glede na barve, 
vzorce in strukture, daje pozitivno 
življenjsko občutje in ustvarja 
skladen in oseben stanovanjski 
svet. 
 

 
VRSTE TAPET 

 

 
 
Poznamo več vrst materialov iz katerih so 
tapete sestavljene: 
 
1. Papirnate tapete 
 
2. Reliefne tapete  
 
3. Vinilne tapete 
 
4. Tekstilne tapete 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
1. Papirnate tapete 
 
Papirnate tapete se stojijo iz dveh 
slojev papirja, od katerih je zgornji 
potiskan. Tako se tisk ohrani tudi 
po tapeciranju.  
 

 
2. Reliefne tapete (profilirane) 
 
Reliefne tapete se stojijo iz enega sloja 
papirja z ekspandiranim, večinoma 
večbarvnim tridimenzionalnim barvnim 
tiskom. So zelo enostavne za uporabo in 
so primerne tudi za močneje obremenjene 
stene ali vlažne prostore. 
 

 

 
 

  
 
3. Vinilne tapete 
 
Vinilne tapete sestojijo iz 
prevlečenega papirja, ki je po tisku 
še toplotno obdelan. Tako se 
ustvari posebej atraktivna 



 
 

površinska optika. Poleg tega pa 
so prav tako primerne tudi za 
močneje obremenjene stene ali 
vlažne prostore. 
 

 
4. Tekstilne tapete 
 
Tekstilne tapete se od navadnih tapet na 
osnovi nosilnega materiala iz papirja 
razlikujejo po posebni visokokakovostnih 
tkanini (flis), ki služi kot nosilni material. 
So zelo enostavne za uporabo.  
 
Pri tapeciranju se lepilo nanaša na steno 
ali strop pri čemer več ne potrebujemo 
tapecirne mize.  
 
Trakovi tapet tako ostanejo popolnoma 
dimenzijsko stabilni (t.j. ni več raztezanja 
in krčenja), prav tako pa prihranimo čas, 
sicer namenjen mehčanju. V primeru 
zamenjave tapet lahko ta produkt z 
lahkoto na suho odstranimo – in sicer 
popolnoma brez ostankov. 
 

 
 

 

 
SPREMENITE PROPORCIJE 

PROSTORA 

 

 
Z našo moderno kolekcijo tapet imate 
možnost, da svoje stene oblikujete 
povsem po svojih željah in potrebah.  
 
Upoštevajte pa še en vidik, ki ga 
omogoča velika izbira tapet: z namensko 
uporabo prave tapete lahko spremenite 
neugodne proporcije prostora. 
  
Navajamo vam nekaj primerov, kako 
lahko barve in vzorci optično pomanjšajo, 
povečajo, zožijo ali skrajšajo prostor. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Nižji prostori delujejo višje, če 
uporabite tapete z navpičnimi 
črtami. Strop mora biti v vsakem 
primeru tapeciran svetlo ali belo 
(A). 



 
 
 
Prostor bo deloval nižje, če uporabite 
tapete z vodoravnimi črtami ali vzorci, če 
tapeto ob stropu zaključite z borduro ali 
pa če strop tapecirate temno (B). 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
Prostor učinkuje večje, če 
uporabite svetle tapete in vzorce 
(C). 
 

 
 
 
Velike sobe se zdijo manjše, če 
uporabljate tapete z veliki vzorci in 
močnimi barvami. Diagonalno potekajoči 
vzorci zožijo prostor (D). 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Seveda se mora tapeta ujemati 
tudi s pohištvom. Tapeta z 
močnimi poudarki ne prenaša 
prepolnih prostorov . Da boste 
dosegli harmoničen videz, se 
morajo tapete ujemati z zavesami 
in tekstilom na pohištvu.  

 

 
NANOS LEPILA IN ČAS MEHČANJA 

 

 
 
Lepilo na debelo in enakomerno nanesite na 
hrbtno stran tapete. Nato tapete zvijte, da se 
zmehčajo. Čas mehčanja znaša večinoma 10 
do 15 minut-upoštevajte navodila proizvajalca. 
Pri tem en rob tapete zvijte do 2/3, drugega pa 
do 1/3. Pomembno je, da položite rob na rob in 
da nikoli ne premažete z lepilom več tapet, kot 
jih lahko obdelate v 10 do 15 minutah. Poleg 
tega morate paziti na enako dolg čas 
mehčanja. 

 

 
 

 
 
 
 

 



 
Postavitev prvega pasu: 

S prvim pasom tapete pričnite na 
osvetljeni strani prostora (okno), tako 
bodo robovi ostali nevidni . 

 
 

 
 

 
 
(A) Prvi pas tapete na vsaki steni 
poravnajte s pomočjo svinčnice, 
tako da bodo vsi ostali pasovi 
potekali povsem navpično. Pri 
poševnih vogalih tapeto namestite 
s pomočjo svinčnice in jo odrežite 
z olfa nožem ob lopatici. 
 

 
 
 
 
 
(B) Črto, ki ste jo določili s svinčnico, 
označite s svinčnikom. 
 

 

 
 

 
 
Konec tapete, ki je bil zvit do ene tretjine, 
odvijte in ga poravnajte ob črti, ki ste jo 
označili s pomočjo svinčnice, in sicer 
tako, da 3 cm gleda preko stene pod 
strop. Ko je pravilno naravnana, jo s 
tapetniško krtačo pogladite od zgoraj 
navzdol in od sredine navzven. Nato 
razvijte spodnji konec tapete in ga prav 
tako pogladite. Naslednji pas tapete naj 
rahlo prekriva prejšnjega, robove pritisnite 
z valjčkom za šive in takoj obrišite lepilo, 
ki je priteklo izpod tapete. 

 
 

 

 
 

 
 

 
Viške tapete ob stropu lahko 
odrežete s pomočjo tračnice za 
rezanje robov. Pri tem tračnico za 
rezanje vstavite v rob med steno 
in stropom in tapeto prelepite 
preko tračnice. 
 
Nato lahko z olfa nožem odrežete 
predolg del tapete, ki jo po 
odstranitvi tračnice za rezanje 
poravnate in pritisnete ob zid. 
 



 
 
Komplicirane oblike prostora in zelo drage 
tapete najprej dobro preračunajte. 
Preostanek tapet vedno shranite, če bi 
bilo treba kdaj popraviti poškodovano 
tapeto. Če pa ste se pri izračunu potrebne 
količine tapet ušteli, nam lahko seveda ob 
predložitvi računa v roku 4 tednov vrnete 
originalno zaprte pakete. 

 

 
 

 

 

 
Tapete z vzorcem:  
 
Pri tapetah z vzorcem (glej 
simbole o obdelavi) je treba paziti 
na razmak, v katerem se vzorec 
ponavlja. Na hrbtni strani tapete 
boste našli natisnjene številke, 
npr. 50/25. To pomeni, da se 
vzorec ponavlja v razmaku 50 cm 
in da je treba pri lepljenju tapetne 
pasove zamakniti za 25 cm. Če je 
vzorec enak, se pasovi tapet 
nalepijo v isti višini. 
Najenostavnejši primer je, če nam 
ni treba upoštevati poteka vzorca, 
kar pomeni, da ni nobenega 
razreza. Ko se odločamo za nakup 
tapet, nam velika izbira vzorcev in 
barv navadno otežuje odločitev. 
Vendar pa videz ni edini kriterij za 
nakup. O tem, kateri izdelek lahko 
uporabimo, odloča tudi prostor, 
kjer bomo tapeto uporabili. Glede 
na obremenitev sten – v kuhinji, 
kopalnici, otroški sobi itd. – je 
treba izbrati ustrezno odporen 
izdelek. Na embalaži boste našli 
simbole, ki vam bodo povedali, 
kako kakovostna je tapeta in kako 
jo lahko obdelate.      
 
 

 
ORODJA ZA TAPECIRANJE 

 

 

 
 

 
a) Čopič za nanos lepila,  
b) ščetka, meter,  
c) svinčnica, 
d) olfa nož (za obrezovanje 

tapet), 
e) jekleni trak za 

obrezovanje (šina),  
f) valjarček. 

 
 



 


