
Milý zákazníku, 

děkujeme, že jste si objednal/a naše číslo popisné. Výrobek, který držíte v rukou je český a ručně vyrobený. 

 

Číslo popisné je téměř bezúdržbové. Pokud ho však budete chtít očistit, použijte prosím měkkou textilii 

nebo papírové ubrousky. Není vhodné používat drsné houbičky, drátěnky nebo čistící písky. 

 

Co jsme Vám poslaly?   

-vaší číslo popisné, aktivační ubrousek nebo sadu s vruty a hmoždinkami, papírovou šablonu 

 

Budete potřebovat: lepení – přiložený aktivační ubrousek, průmyslové lepidlo typu Mamut či   

         T-REX – koupíte v každém hobby marketu 

                                     

 

 Návod na montáž v případě lepení: 
 

1. Rozměřte si, kam přesně chcete číslo umístit. (Není vhodné výrobek odlepovat několikrát po sobě.) 

 

2. Očistěte místo i číslice aktivačním ubrouskem (ubrousek je součástí balení) a nechte zaschnout. Pokud 

lepíte na nerovný povrch (omítka, zeď) očistěte smetáčkem. 

 

3. Šablonu si přitiskněte na vybrané místo a srovnejte za pomocí vodováhy. 

 

4. Na číslici naneste lepidlo (zde postupujte podle návodu na lepidle) a vložte na námi připravené místo a 

přitiskněte. Postupujte takto s dalšími číslicemi. Po sundání šablony budou číslice správně a rovně 

umístěné. 

  

Rády bychom upozornily, že za mechanická poškození vzniklá používáním a instalací neručíme. 

 

Doufáme, že naše číslo popisné doladí váš dům…       

 

 

S pozdravem         Domov tvoří detaily. 

       

  



Milý zákazníku, 

děkujeme, že jste si objednal/a naše čísla popisné. Výrobek, který držíte v rukou je český a ručně 
vyrobený :-). 
Naše výrobky jsou téměř bezúdržbové. Pokud je však budete chtít očistit, použijte prosím měkkou 
textilii nebo papírové ubrousky. Není vhodné používat drsné houbičky, drátěnky nebo čistící písky. 
Co jsme vám poslaly? 

– číslo popisné, papírovou šablonu 

Budete potřebovat: vodováhu, tužku, průmyslové lepidlo typu Mamut či T- REX. 
 

Návod na montáž čísla popisného: 
 
1. Jako první přilepte linku/tyčku nad číslem na místo, které si předem určíte. Srovnejte za pomocí 
vodováhy a přilepte průmyslovým lepidlem. 
 
2. Poté použijte naši šablonu. Přiložte k lince, srovnejte a začněte postupně nanášet lepidlo na 
číslice a vkládat je do vyřezaných otvorů. 
 
Rády bychom upozornily, že za mechanická poškození vzniklá nevhodným používáním a 
neodbornou instalací neručíme. 
 
Doufáme, že naše číslo popisné doladí váš dům. 
 

S pozdravem                                                                                    Domov tvoří detaily. 
 

  



  

 

 


