MALOWIDŁO PROSTE
SZCZEGÓŁY:
• Wykonanie projektu / wizualizacji wybranego motywu malowidła ściennego na dostarczonych przez
klienta drogą elektroniczną zdjęciach pokoju dziecięcego
• Doradztwo w przypadku braku konkretnego motywu malowidła
• Max ilość postaci na malowidle: 2
• Malowidło wykonane max. z 6 kolorów, bez nakładania światłocienia, bez malowania tła, bez
malowania elementów magnetycznych oraz tablicowych.
• Max wielkość malowidła 1,5 na 2 metry (powierzchnie pionowe bez malowania sufitów)
• Wszystkie powierzchnie do malowania muszą być wcześniej przygotowane przez klienta ( koszt
ewentualnych prac dodatkowych: uzupełnienie ubytków, szlifowanie ścian, gruntowanie, malowanie
docelowym kolorem, odtłuszczanie i czyszczenie - ponosi klient)
• Malowidła wykonane są farbami Flugger, wewnętrznymi - do pomieszczeń mieszkalnych
• Czas wykonania malowidła: około 2 dni
• Termin wykonania malowidła ustalany jest indywidualnie z klientem, w zależności od harmonogramu
zleceń
• Oferta ważna 6 miesięcy od daty zakupu.
• Farby bezpieczne dla dzieci, nie powodujące alergii, bezzapachowe, czas schnięcia farby: sucha na
dotyk po godzinie, całkowicie utwardzona po kilku dniach.
• Farby odporne na zmywanie: po całkowitym utwardzeniu możliwość zmywania zabrudzeń lekko
namoczoną gąbką z wodą, czyszczenie miękką częścią gąbki.
• Przed przystąpieniem do prac wykonawca podpisuje umowę o wykonanie malowidła.
• Po zakończeniu prac wykonawca wystawia rachunek oraz udziela 6 miesięcznej gwarancji na
wykonane malowidło.
• W cenę oferty wliczone są materiały do wykonania malowidła, projekt, dojazd, doradztwo i
wykonawstwo.
ETAPY PRACY:
Dzień pierwszy: zwiezienie materiałów, zabezpieczenie miejsca pracy, umiejscowienie i przerysowanie
szkiców na ścianę, położenie podkładów dla kolorów, które tego wymagają, malowanie właściwe
Dzień drugi: kontynuacja malowania, wyrównywanie kolorów, konturowanie, uprzątnięcie miejsca
pracy
OFERTA ZAWIERA:
• Projekt / wizualizacja
• Doradztwo
• Wykonawstwo
• Dojazd
• Materiały
• Umowę wykonawstwa
• Gwarancję

WAŻNE:
Wszystkie prace dodatkowe, które będą miały miejsce podczas wykonywania malowidła ściennego
rozliczane są bezpośrednio z wykonawcą i podlegają cennikowi wykonawcy.

MALOWIDŁO STANDARDOWE
SZCZEGÓŁY:
• Wykonanie projektu / wizualizacji wybranego motywu malowidła ściennego na dostarczonych przez
klienta drogą elektroniczną zdjęciach pokoju dziecięcego
• Doradztwo w przypadku braku konkretnego motywu malowidła
• Max ilość postaci na malowidle: 4
• Malowidło wykonane max. z 20 kolorów, z nałożeniem światłocienia, z namalowaniem
podstawowego tła, bez malowania elementów magnetycznych oraz tablicowych.
• Max wielkość malowidła 2 na 2 metry (powierzchnie pionowe bez malowania sufitów)
• Wszystkie powierzchnie do malowania muszą być wcześniej przygotowane przez klienta (
uzupełnienie ubytków, szlifowanie ścian, gruntowanie, malowanie docelowym kolorem, odtłuszczanie i
czyszczenie)
• Malowidła wykonane są farbami Flugger, w zależności od przeznaczenia: wewnętrzne - do
pomieszczeń mieszkalnych
• Czas wykonania malowidła: około 4-5 dni w zależności od szczegółowości malowidła
• Termin wykonania malowidła ustalany jest indywidualnie z klientem, w zależności od harmonogramu
zleceń
• Oferta ważna 6 miesięcy od daty zakupu.
• Farby bezpieczne dla dzieci, nie powodujące alergii, bezzapachowe, czas schnięcia farby: sucha na
dotyk po godzinie, całkowicie utwardzona po kilku dniach.
• Farby odporne na zmywanie: po całkowitym utwardzeniu możliwość zmywania zabrudzeń lekko
namoczoną gąbką z wodą, czyszczenie miękką częścią gąbki.
• Przed przystąpieniem do prac wykonawca podpisuje umowę o wykonanie malowidła.
• Po zakończeniu prac wykonawca wystawia rachunek oraz udziela 6 miesięcznej gwarancji na
wykonane malowidło.
• W cenę oferty wliczone są materiały do wykonania malowidła, projekt, dojazd, doradztwo i
wykonawstwo.
ETAPY PRACY:
Dzień pierwszy: zwiezienie materiałów, zabezpieczenie miejsca pracy, umiejscowienie i przerysowanie
szkiców na ścianę, położenie podkładów dla kolorów, które tego wymagają.
Dzień drugi: malowanie właściwe
Dzień trzeci / czwarty (opcjonalnie 5) kontynuacja malowania, wyrównywanie kolorów, konturowanie,
uprzątnięcie miejsca pracy, rozliczenie się
OFERTA ZAWIERA:
• Projekt / wizualizacja
• Doradztwo
• Wykonawstwo
• Dojazd
• Materiały
• Umowę wykonawstwa
• Gwarancję
WAŻNE:
Wszystkie prace dodatkowe, które będą miały miejsce podczas wykonywania malowidła ściennego
rozliczane są bezpośrednio z wykonawcą i podlegają cennikowi wykonawcy.

