
Zvolit si můžete 
z předvybraných 
motivů nebo z tisíce 
jiných dle vaší 
fantazie.       

Znáte to –
čím větší, tím lepší

S originální fototapetou
oslníte každou návštěvu

Staňte se designérem
svého domova. 
Vyberte si vzhled,
který nemá nikdo jiný.
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Vítejte doma

Chystáte rekonstrukci nebo 
byste rádi svému domovu 
vdechli osobitou atmosféru?
Není se čeho bát, pro každý 
interiér existuje ta pravá tapeta.

Vybrali jsme pro vás motivy, 
se kterými nešlápnete vedle 
a které vás mohou inspirovat 
při výběru vlastní originální 
fototapety. Na stěnu totiž 
můžete použít i vlastní 
fotografie nebo si zvolit  
z tisíce motivů naší fotobanky.

Teď už si stačí jen vybrat 
a doma se budete cítit skvěle.

Fototapeta  
Luční stébla



Fototapeta  
Sen o přírodě



Fototapeta  
Malované vlny



Fototapeta  
Výhled do starého města



Fototapeta  
Lesní probuzení



Fototapeta  
Horské panorama



Fototapeta  
Utichající obloha



Fototapeta  
Vesmírná fantazie



Fototapeta  
V korunách stromů



Fototapeta  
Jeden div světa



Fototapeta  
Radostné pivoňky



Fototapeta  
Růžové květy



Fototapeta  
Tropická flóra





Dejte svému podnikání styl

Fototapeta  
Geometrická jednoduchost

Chcete, aby si zákazníci 
pamatovali návštěvu vaší 
restaurace nebo kavárny?  
Odlište se prostředím  
a vytvořte z něj 
nezapomenutelné místo,  
kam se lidé rádi vracejí.
 
Ke každému prostoru a účelu 
najdeme ten nejvhodnější 
materiál, i když se třeba 
rozhodnete měnit tapetu každý 
den. Neváhejte se zeptat.



Fototapeta  
Vitrážový labyrint



Fototapeta  
Kouzlo okamžiku





Prožijte práci s úsměvem

Fototapeta  
Zlatavé léto

Víte, že kvalitní pracovní 
prostředí má pozitivní vliv na 
celkové zdraví zaměstnanců? 
Ať už se jedná o ergonomii, 
akustiku, větrání nebo 
dekorace, duševní pohodu 
ovlivňuje každý aspekt. 
 
Dopřejte zaměstnancům 
příjemné pracovní prostředí, 
které navíc může odrážet 
vizuální styl firmy. Každá 
návštěva zůstane v úžasu, 
zaměstnanci budou spokojení 
a porada se promění 
v neopakovatelný zážitek.

• Na přání pro vás navíc 
zařídíme vše potřebné:  
vytvoříme grafický 
návrh, zaměříme 
místo a vytiskneme 
a nainstalujeme tapety.



Fototapeta  
Barevné obrazce



Fototapeta  
Výstup na vrchol





Fototapeta  
Krása nerostu

Užitečné informace

Základní nabídka digitálně  
tištěných tapet

• Naše tisky mají přesné 
a zářivé barvy, plynulé 
a jemné přechody 
a přesné a ostré detaily 
díky sadě osmi inkoustů 
(vedle běžných CMYK 
ještě oranžová, šedá 
a světlá azurová a pur
purová) a pomalejšímu 
tiskovému režimu.

• Důraz je kladen na 
životní prostředí 
a zdraví (vliesové tapety 
neobsahují PVC, změk
čovadla, rozpouštědla, 
formaldehyd ani těžké 
kovy).

• Všechny tapety 
v základní nabídce 
Copy General jsou 
značkové a vyráběné 
v Evropě. Jsou vybírány 
s ohledem na maximální 
kvalitu a funkčnost, proto 
používáme výhradně 
vliesové nebo textilní 
tapety.

• Na přání pro vás 
zařídíme vše potřebné: 
vytvoříme grafický  
návrh, zaměříme  
místo a vytiskneme  
a nainstalujeme tapety.

Nesamolepicí tapety
 do 300 dm2 nad 300 dm2

hladká vliesová tapeta 8,90 Kč/dm2 7,90 Kč/dm2

Silná vliesová tapeta bez obsahu PVC, základní volba především pro bytové 
interiéry a dlouhodobé instalace. Dodává se v pruzích o šířce 73 nebo 148 cm. 
Minimální účtované množství 100 dm2.

strukturovaná vliesová tapeta 9,90 Kč/dm2 9,00 Kč/dm2

Silná vliesová tapeta bez obsahu PVC, efektní volba pro bytové interiéry a dlou
hodobé instalace. Na výběr jsou tři různé struktury připomínající různé druhy 
omítek. Dodává se v pruzích o maximální šířce 73 cm.  
Minimální účtované množství 100 dm2.

Samolepicí tapety
 do 300 dm2 nad 300 dm2

samolepicí textilie 135 g/m2 12,90 Kč/dm2 11,60 Kč/dm2

Textilní polyesterová tapeta (tzn. bez obsahu PVC) s čirým permanentním 
lepidlem. Dodává se v pruzích o maximální šířce 135 cm. Minimální účtované 
množství 100 dm2.

Jste interiérové studio nebo jiný profesionál z oboru? 
Pošlete nám poptávku na copygeneral@copygeneral.cz  
a individuálně se vám bude věnovat naše 
obchodní oddělení.



Rádi byste si ozdobili domácnost a chybí 
vám inspirace?

01 Horské panorama

03 Kouzlo okamžiku

05 Lesní probuzení

07 Růžové květy

09 Vesmírná fantazie

02 Jeden div světa

04 Krása nerostu

06 Malované vlny

08 Utichající obloha

10 Výhled do starého města



Zvolte si jeden z motivů, které jsme pro vás 
vybrali. Použít jej můžete zdarma na svou 
vysněnou tapetu nebo na fotoobraz.

11 Výstup na vrchol

13 Tropická flóra

15 V korunách stromů

17 Geometrická jednoduchost

19 Luční stébla

12 Zlatavé léto

14 Sen o přírodě

16 Barevné obrazce

18 Radostné pivoňky

20 Vitrážový labyrint



Chcete se o digitálně tištěných 
tapetách dozvědět více?

Připravili jsme pro vás  
odpovědi na nejčastější dotazy
Co jsou to vliesové tapety?  
Vliesové (výslovnost „flísové“) tapety jsou tapety tvořené směsí celulózy (v pod
statě velmi kvalitního papíru) a náhodně uspořádaných polyesterových vláken 
(proto se také vliesu říká „netkaná textilie“). Vyrábějí se dvě hlavní skupiny: 
tzv. nonPVC vliesové tapety, které jsou ekologičtější, a PVC vliesové tapety, které 
mají navíc povrch potažený vrstvou PVC. V naší nabídce najdete výhradně tapety 
bez obsahu PVC což je z ekologického hlediska značně problematický plast).

Jaké jsou výhody vliesových tapet oproti jiným druhům?  
Oproti papírovým a textilním tapetám se vliesové tapety především výrazně 
snadněji instalují a také lépe překrývají různé praskliny v podkladu.

Kdy zvolit samolepicí a kdy nesamolepicí tapetu?  
Základní volbou bude vždy nesamolepicí tapeta, tedy tapeta lepená s pomocí 
lepidla, přičemž v této oblasti není zásadní rozdíl mezi konvenčními a digitálně tiště
nými tapetami. Nesamolepicí tapeta vyžaduje, aby byl polepovaný povrch porézní 
– to je většina běžných interiérových zdí. Z hlediska lepení vlastně není samo
lepicí tapeta pravá tapeta, z hlediska funkce je však označení tapeta příhodné. 
Samolepicí tapeta vyžaduje, aby byl polepovaný povrch co nejhladší. Samolepicí 
tapety jsou v nabídce zařazeny především proto, že nabízejí zajímavý vzhled nebo 
speciální efekty.

Proč nejsou všechny tapety samolepicí? Instalace je pak přece snazší. 
To, že se samolepicí tapeta instaluje snadněji, je častý, ale mylný názor. Je pravda, 
že není nutné shánět a rozmíchávat lepidlo, díky čemuž je proces lepení pohodl
nější a „čistší“, ovšem vlastní lepení – umístění na stěnu – vyžaduje u samolepicích 
tapet větší pečlivost a opatrnost a i jediná chyba může znamenat, že bude nutné 
část tapety přetisknout.

Chcete vědět ještě více?
Zeptejte se nás!

copygeneral.cz


