
Vdechněte domovu 
osobitou atmosféru

Ve spolupráci s českou 
designérkou jsme pro vás 
připravili limitovanou 
kolekci tapet a moderních 
vzorů

Okouzlující motivy vybrané 
s pečlivostí přímo pro váš 
interiér

Přesvědčte se v letáku nebo na copygeneral.cz



Kolekce Like a Bird

Ptačí elegance do obývacího pokoje

Ptáčci dodávají prostoru lehkost a eleganci. Díky propojení s tečkovanou grafikou vypadají 
velmi originálně a moderně. Provedení tapet je navrženo v měkčích odstínech modré, které 
působí povzbudivě a relaxačně a připomínají dny dovolené u moře. V místnosti, kde trávíte 
většinu aktivního času, se tak budete cítit příjemně a uvolněně.



Kolekce Nature Icon

Květinová harmonie do ložnice

Motiv květiny je nestárnoucí, působí harmonicky a s něžnou grafikou vypadá celek sofistiko-
vaně. Dominantní prvek orchideje na obrazové tapetě vám díky jemné barevnosti bude připa-
dat velmi decentní. Výběr tohoto motivu ve vás navíc bude vzbuzovat klid a pohodlí, které do 
ložnice rozhodně patří. Tato kombinace je i skvělou volbou do dětského pokoje.



O kolekci

Barevné varianty

Každá z kolekcí obsahu-
je výraznou obrazovou 
tapetu, kterou je možné 
doplnit jednoduchou 
rolovou variantou s opa-
kujícím se vzorem. Kro-
mě tapet nabízíme také 
možnost potisku motivů 
z kolekce na zakázku, 
například na deskové 
materiály, jako jsou skle-
něné příčky, dřevěné 
dveře či komody, nebo 
potisk textilu. Kombinací 
tapet a dekorů získáte 
dokonale sladěný pro-
stor, ve kterém se vám 
bude příjemně bydlet.

Barvu je možné zcela přizpůsobit interiéru i osobnímu vkusu. Základní kombinace, se kterými rozhodně 
nešlápnete vedle, pro vás podle oblíbených trendů v bydlení navrhla designérka Iva Bastlová.
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Informace, které vás zajímají

• Všechny tapety 
v základní nabídce 
Copy General jsou 
značkové a jsou vyrá-
běny v Evropě. Jejich 
výběr se řídí maximální 
kvalitou a funkčností, 
proto používáme vý-
hradně vliesové nebo 
textilní tapety. 

• Klademe důraz na 
zdraví a životní pro-
středí – tiskneme na 
tapety, které neobsahují 
PVC, změkčovadla, roz-
pouštědla, formaldehyd 
ani těžké kovy. 

• Díky sadě osmi inkoustů 
a pomalejšímu tisko-
vému režimu mají naše 
tisky zářivé barvy, ply-
nulé a jemné přechody 
a přesné, ostré detaily.

Cena tapet se odvíjí od vybraného materiálu. Vybírat lze na-
příklad z oblíbených hladkých vliesových tapet nebo textilních 
tapet pro náročné zákazníky. Cena se v obou případech pohy-
buje v rozmezí 890–1290 Kč za metr čtvereční.

Nabídka digitálně tištěných tapet

Příklad pro představu – nesamolepicí hladká vliesová tapeta 
na stěnu 3 × 2,5 metru vychází na 6 675 Kč. 

Ke kolekcím Ivy Bastlové nabízíme zdarma úpravu tisko-
vých dat na konkrétní rozměr. Vizualizace je možné zařídit 
za příplatek dle našeho ceníku grafických služeb. K tapetám si 
můžete přiobjednat také profesionální zaměření prostor a 
instalaci.

Potisk deskových materiálů (skleněných příček, skříní aj.) 
nebo potisk textilu vám zkalkulujeme individuálně dle velikostí 
materiálů a vaší přesné představy.

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 in-
teriéry a dlouhodobé instalace. Dodává se v pruzích o šířce 73 nebo 148 cm. Min-
imální 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.



copygeneral.cz

Nejdůležitější na konec

O spolupráci

Tapety nebo potisk nábytku můžete poptat i objednat 
přímo na naší pobočce, na telefonním čísle
+420 210 219 000 nebo prostřednictvím e-mailu
copygeneral@copygeneral.cz.

Ke každé zakázce a každému přání přistupujeme individuál-
ně. Vše tiskneme digitálně na zakázku – takto dosáhneme 
toho nejlepšího výsledku a zajistíme, aby vše dokonale ladilo 
k vašemu interiéru. Můžete si tak rovněž definovat jakýkoli 
rozměr či barevnost.

Nebojte se nezávazně na cokoli zeptat – jsme tu pro vás.

Celou kolekci pro Copy General navrhla známá česká desig-
nérka Iva Bastlová, která se mimo jiné specializuje na využití 
digitálního tisku v interiérech. V České republice působí jako 
specialistka na interiérové trendy a tuto oblast rovněž pravi-
delně sleduje na zahraničních veletrzích. Vydává také odbor-
ný magazín Interiéry a podílí se na lektorské činnosti.

„Vše je navrženo tak, aby k sobě vzájemně ladilo a hodilo 
se komplexně do interiéru. Barevnost byla pečlivě zvole-
na, aby reagovala na aktuální trendy a současně zapada-
la do českých preferencí.“

Ing. Iva Bastlová, DiS.


