
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 

Σημεία που πρέπει να προσέξετε 

Το βέλτιστο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται σε λείες, επίπεδες επιφάνειες, έτσι ώστε η κόλλα της 
ταπετσαρίας να έχει καλή πρόσφυση. Αν ο τοίχος είναι καινούριος και το σοβάτισμα είναι φρέσκο, 
αφήστε τον πρώτα να στεγνώσει καλά και μετά περάστε τον με αστάρι. Αυτό θα εμποδίσει την 
απορρόφηση του νερού της κόλλας από τον σοβά. Επιδιορθώστε τυχόν ρωγμές ή φθορές με στόκο 
και τρίψτε τυχόν ανώμαλα σημεία. Η επιφάνεια που θα κολληθεί πρέπει να είναι συμπαγής, καθαρή, 
στεγνή, ουδέτερου χρώματος, ομοιόμορφη και να απορροφά αρκετά καλά την υγρασία. Στους τοίχους 
μπορεί να εμφανιστούν σταγονίδια υγρασίας, υγρασία ή και μύκητες. Εάν βρείτε τέτοια σημάδια στο 
δωμάτιο, εξαλείψτε τις αιτίες της υψηλής υγρασίας. Εφαρμόστε αντιμυκητιακή θεραπεία εάν είναι 
απαραίτητο. Δεν πρέπει να υπάρχουν ξένα αντικείμενα (στηρίγματα, συνδετήρες, καρφιά) στην 
επιφάνεια των τοίχων. 

Υπολογισμός των απαιτούμενων ρολών 

Τα ρολά έχουν 2 μήκη  1.06 x 10.05 m  και  0.53 x 10.05 m 

Παράδειγμα: 

Αν έχετε έναν τοίχο διαστάσεων 6 x 3 m, τότε έχετε μια επιφάνεια 18 m².  

• Οι ταπετσαρίες διαστάσεων 1.06 x 10.05 m προσδίδουν τουλάχιστον 9 m² κάλυψης αναλόγως 
την επανάληψη του μοτίβου. Επομένως θα χρειαστείτε 2 ρολά για τα 18 m². 

• Οι ταπετσαρίες διαστάσεων 0.53 x 10.05 m προσδίδουν τουλάχιστον 4 m² κάλυψης αναλόγως 
την επανάληψη του μοτίβου. Επομένως θα χρειαστείτε 4 ρολά για τα 18 m². 

Επιλογή κατάλληλης κόλλας 

 Στον ιστότοπο μας lazarakisdesign.gr θα βρείτε κόλλες τόσο για τις βινυλικές όσο και για τις 
χάρτινες ταπετσαρίες μας. Οι οδηγίες χρήσης αναγράφονται σε κάθε συσκευασία της κόλλας. 

Υπολογισμός επιπλέον μήκους στο επάνω και το κάτω μέρος 

Όταν κόβετε την ταπετσαρία, αφήστε ένα περιθώριο 1-2 cm στο επάνω και το κάτω μέρος. Θα 
χρειαστεί να αφήσετε μεγαλύτερο περιθώριο αν η ταπετσαρία έχει μοτίβο που πρέπει να ταιριάζει 
από τη μία λωρίδα στην επόμενη. Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι η ταπετσαρία θα πρέπει να 
τοποθετηθεί με συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεν θέλετε τα λουλούδια να βλέπουν προς τα κάτω! 

Τοποθέτηση της πρώτης λωρίδας ταπετσαρίας 

Οι τοίχοι και τα πλαίσια των παραθύρων δεν είναι πάντα εντελώς κατακόρυφα. Χρησιμοποιήστε 
μια στάθμη νήματος (ένα βαρίδι που κρέμεται από ένα σπάγκο) για να ελέγξετε αν ισχύει κάτι τέτοιο. 
Τοποθετήστε την ταπετσαρία με περιθώριο επικάλυψης 1-2 cm στο ταβάνι. Ισιώστε προσεκτικά την 
ταπετσαρία στον τοίχο με ένα καθαρό πινέλο για ταπετσαρίες. Πιέστε την ταπετσαρία στη θέση της 
με κινήσεις από το κέντρο προς τα άκρα. Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά της λάμας ενός ψαλιδιού 
για να πιέσετε την ταπετσαρία στη γραμμή μεταξύ του τοίχου και του ταβανιού, δημιουργώντας μια 
τσάκιση.  

Κοπή της ταπετσαρίας που περισσεύει 

Τραβήξτε προσεκτικά το επάνω μέρος της ταπετσαρίας από τον τοίχο και κόψτε το κομμάτι που 
περισσεύει κατά μήκος της γραμμής της τσάκισης χρησιμοποιώντας το ψαλίδι. Εναλλακτικά, μπορείτε 
να τοποθετήσετε ένα χάρακα στη γωνία και να κόψετε την ταπετσαρία κατά μήκος του 
χρησιμοποιώντας κοπίδι.  



Φινίρισμα σε κάσες από πόρτες και πλαίσια παραθύρων 

Κόψτε την ταπετσαρία που περισσεύει στις κάσες από τις πόρτες και στα πλαίσια των 
παραθύρων υπό γωνία 45°. Χρησιμοποιήστε το πίσω μέρος της λάμας του ψαλιδιού ξανά για να 
πιέσετε την ταπετσαρία στο άκρο της πόρτας ή το πλαίσιο του παραθύρου, δημιουργώντας μια 
τσάκιση στο χαρτί. Έπειτα, μπορείτε να κόψετε την ταπετσαρία κατά μήκος αυτής της γραμμής. 

Τοποθέτηση των επόμενων λωρίδων 

Είναι καλύτερο να τοποθετείτε τις λωρίδες της ταπετσαρίας έτσι ώστε τα άκρα τους να 
εφάπτονται ακριβώς και να μην αλληλεπικαλύπτονται. Στη συνέχεια, πιέστε τις ενώσεις στις θέσεις 
τους με ένα καθαρό πανί ή με ρολό για ταπετσαρία. Αφαιρέστε προσεκτικά τα υπολείμματα κόλλας 
με ένα υγρό σφουγγάρι. 

Τοποθέτηση σε γωνία 

Στις γωνίες του δωματίου, μπορείτε να τοποθετήσετε ευκολότερα την ταπετσαρία αν φτάνει 1 
cm πέρα από τη γωνία. Κόψτε την ταπετσαρία κατά μήκος και πιέστε την καλά στη γωνία. Στη 
συνέχεια, τοποθετήστε το άλλο μισό της λωρίδας ή μια νέα λωρίδα απευθείας επάνω από το 1 cm 
της ταπετσαρίας που τοποθετήσατε προηγουμένως στη γωνία. 

Τοποθέτηση γύρω από πρίζες και διακόπτες 

Αρχικά κλείστε το γενικό διακόπτη του ρεύματος και αφαιρέστε το κάλυμμα της πρίζας ή του 
διακόπτη. Έπειτα, μπορείτε να τοποθετήσετε την ταπετσαρία ακριβώς επάνω από την πρίζα ή τον 
διακόπτη. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το ψαλίδι για να σχηματίσετε το κατάλληλο άνοιγμα, με 
κινήσεις από το κέντρο προς τις γωνίες. Κόψτε το κομμάτι ταπετσαρίας που καλύπτει την περιοχή με 
μια ευθεία γραμμή για να αποκαλύψετε την πρίζα ή το διακόπτη. Έπειτα, επανατοποθετήστε το 
κάλυμμα στη θέση του. 

Τοποθέτηση γύρω από καλοριφέρ 

Η τοποθέτηση ταπετσαρίας πίσω από καλοριφέρ είναι πάντα δύσκολη. Είναι καλύτερο να 
κόψετε την ταπετσαρία κατά μήκος στο σημείο όπου οι σωλήνες του νερού εξέρχονται από τον τοίχο. 
Έπειτα, κόψτε τη λωρίδα της ταπετσαρίας επάνω από το συνολικό ύψος του καλοριφέρ. Κατόπιν, 
μπορείτε να πιέσετε την υπόλοιπη λωρίδα ταπετσαρίας στον τοίχο χρησιμοποιώντας τη λαβή μιας 
σκούπας γύρω από την οποία έχετε τυλίξει ένα πανί ή χρησιμοποιώντας ένα καθαρό ρολό βαφής. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλοριφέρ από τον τοίχο και να το στηρίξετε σε ένα 
κομμάτι ξύλο ή σε μερικά βιβλία. Προσέξτε να μην στρέψετε τους σωλήνες και τις συνδέσεις 
υπερβολικά και προκληθούν διαρροές. 

Τι εργαλεία χρειάζεστε; 

o Μεγάλη επιφάνεια προετοιμασίας 
o Φορητή σκάλα 
o Κοπίδι, ψαλίδι, νήμα στάθμης, χάρακας, αλφάδι 
o Πινέλο ή ρολό για κόλλα, σκαφάκι κόλλας 
o Σπάτουλα και ρολό τοποθέτησης ταπετσαρίας 
o Υλικά και εργαλεία για αφαίρεση ταπετσαρίας (αν χρειαστεί) 
 

Συμβουλή: Αν εξακολουθούν να υπάρχουν φυσαλίδες στην ταπετσαρία μετά τη στερέωση, 
μπορείτε να τις τρυπήσετε με μια καρφίτσα και να ωθήσετε τον αέρα ή την κόλλα προς τα έξω. Αν οι 
φυσαλίδες είναι μεγάλες, μπορείτε να τους κάνετε μια μικρή τομή και να αφαιρέσετε προσεκτικά τον 
αέρα ή την κόλλα προς τα έξω χρησιμοποιώντας ένα καθαρό πανί. 


