
Dom postaja področje 
ustvarjalnosti, idej in mesto za 
izražanje unikatnosti. Pri tem 
vam v veliki meri lahko pomaga 
digitalni tisk, saj omogoča tiskanje 
na velike površine in različne 
materiale – les, steklo, keramika, 
papir, blago... Od unikatnih tapet, 
do unikatnih ploščic v kopalnici. 
V nekaj preprostih korakih tudi vi 
lahko pridete do zanimivih detajlov 
v vašem domu. Predstavljamo vam 
primer unikatnega tiskanja tapet v 
nekaj preprostih korakih.
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UNIKATNE 
TAPETE 
POLJUBNIH 
DIMENZIJ

Izbor vzorca 
- pridobite 
fotografijo ali 
grafični vzorec 

v visoki ločljivosti, primerni 
za tisk. Kakršna bo tapeta, 
takšen naj bo tudi vzorec 
v realni velikosti – 1:1. 
Pri tem vam na pomoč 
lahko priskočijo notranji 
oblikovalci ali grafični 
oblikovalci. Pri njih naročite 
pripravo vzorca po svojem 
okusu in željah v dimenzijah 
1:1 in v ločljivosti 300 dpi. 
Za ujemanje trakov tapete 
naj bo pripravljena 5 mm 
porezava. Določite tudi 
širino posameznega traku 
tapete. Priporočljive so širine 
od 65 cm do 80 cm, saj je s 
tako širino aplikacija lažja. 
Možne pa so tudi še širše 
dimenzije posameznega 
traku (do 160 cm).

Izbor najbližjega tiskarja - tistega, ki 
ima možnost tiskanja na velike formate. 
Za tapeto priporočamo tiskanje s 
tiskalnikom Océ Colorado 1640/1650. 

Tiskarji, ki vam bodo pri tem pomagali so: 
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Maribor
comTEC, d.o.o.
www.comtec.si

Ptuj, okolica
Tiskarna EKART d.o.o.
www.tiskarna-ekart.si



Izbor papirja pri tiskarju - tiskanje tapet je priporočljivo na samolepilni 
papir, kar omogoča lažje apliciranje tapete na zid. Na trgu so gladki in 
sijoči papirji ali bolj tkaninasti mat samolepilni papirji. 3
Tiskanje tapete in prevoz 
tapete - tiskar vam bo tapeto 
dostavil na dom ali pa jo 
lahko zavito v tulec domov 
odpeljete tudi sami.
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Aplikacija tapete na zid - na 
izbrani gladek bel zid bo 
tapeto najlažje pritrdil izurjen 
slikopleskar ali strokovnjak, 

ki je vajen lepiti nalepke večjih dimenzij. 
Oblikovalki Nini Štajner je pomagal 
slikopleskar Aleksander Koljančič 
(info@kruger.si).

Na spletnem mestu www.canon.si/decorevolution 
so vam na voljo številni brezplačni vzorci, ki jih 
lahko shranite in uporabite za vašo tapeto.
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