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Malujemy artystycznie,
tworzymy murale przestrzenne, scenografie, dekoracje, figury i rzeźby o dowolnych rozmiarach, kształtach i kolorach, 

nasze prace wykonujemy na indywidualne zamówienie klientów.

Malujemy przedszkola, bawialnie, parki rozrywki 
i wszędzie tam gdzie możemy sprawić
że człowiek poczuje się jak w bajce... 

ale nie tylko!

Wygląd oraz styl dopasowujemy do charakteru prowadzonej działalności
i tym samym pomagamy w przyciągnięciu zainteresowania potencjalnych klientów.



Malowanie artystyczne  
z elementami 3D

Połączyliśmy technikę malowania 
artystycznego z wyklejaniem przestrzennym,
tworzymy elemeny ze styroduru 
oraz rzeźbimy w styropianie 
a powstałe elementy pokrywamy 
bezpieczną powłoką z żywicy sprawiając 
że stają się odporne na czynniki 
mechaniczne.

Zapewniamy:
Projekty graficzne,

materiały: farby sylikonowe elewacyjne 
(lub wewnętrzne w zależności od projektu)  
według ustalonych kolorów RAL, taśmy i folie zabezpieczające,

malowanie,

gwarancję 24 miesiące.

cena jest wynikową metrażu do zamalowania (im większy metraż tym cena niższa)
oraz skomplikowania projektu, często łączymy malowanie z elementami 3d 
z samym malowaniem, wyznaczamy na projekcie ściany “zabudowane” i “płaskie”.



Malowanie artystyczne  

Doświadczenie ponad 20lat oraz setki realizacji,
pozwala nam mieć pewność że sprostamy 
każdemu zleceniu. Malujemy techniką aerografu, graffiti
lub pędzlem, wykorzystujemy farby  począwszy od lakierów 
samochodowych a kończywszyna emulsjach wewnętrznych 
czy elewacyjnych, w zależności od powierzchni z jaką 
mamy się zmierzyć.

Zapewniamy:
Projekty graficzne,

materiały: farby sylikonowe elewacyjne 
(lubw zależności od projektu - wewnętrzne  lateksowe 
o najwyższej odporności na ścieranie )  
według ustalonych kolorów RAL, lakiery oraz taśmy i folie zabezpieczające,

malowanie,

gwarancję 24 miesiące.

cena jest wynikową metrażu do zamalowania (im większy metraż tym cena niższa)
oraz skomplikowania projektu - to pozwala nam wycenić projekt indywidualnie.



Figury przestrzenne
To świetna forma reklamy i promocji,
może być ozdobą Twojej firmy sklepu czy foodtrucku,
Wygląd oraz styl dopasowujemy do charakteru
prowadzonej działalności i tym samym pomagamy Klientom
w przyciągnięciu zainteresowania
potencjalnych klientów.

Zapewniamy:
Projekty graficzne,

materiały: styrodur, styropian i drewno w którym tworzymy,
farby sylikonowe elewacyjne według ustalonych kolorów RAL, 
ewentualnie lakiery w razie potrzeby.

malowanie,

gwarancję 24 miesiące.

cena uzależniona jest od skomplikowania i wielkości projektu,
ustalamy ją indywidualnie



Malowanie przemysłowe,
zabezpieczanie powłoką antygraffiti
Zgrany zespół oraz opanowanie technik malarskich
z czasem pozwoliło nam rzucić się na głębokie wody
z roku na rok zdobywając doświadczenie i kolejne m2,
nasza największa realizacja wynosi ok 2500m2

Zapewniamy:
Projekty graficzne,

materiały: farby sylikonowe elewacyjne 
(lub wewnętrzne w zależności od projektu)  
według ustalonych kolorów RAL, lakiery oraz taśmy i folie zabezpieczające,

malowanie,

gwarancję 24 miesiące.

cena jest wynikową metrażu do zamalowania i skomplikowania powierzchni,
elewacje do 3m liczymy inaczej niż skomlikowane konstrukcje metalowe



Ciągle się rozwijamy!

Nie osiadamy na laurach, wykożystujemy każdą okazje aby nieustanne podnosić swoje kwalifikacje
i doskonalić na każdej płaszczyźnie. Świadczą o tym między innymi odbyte szkolenia

i szereg zdobytych certyfikatów.

Certyfikat ATM - Akademia Technik Malarskich
wydany przez producenta marek Dekoral, Dekoral Professional oraz Sigma, firmę PPG Deco Polska

Odbyte szkolenia z materiałów i technik odlewczych
u największego przedstawiciela i dystrybutora materiałów odlewczych we wschodniej Europie.

Certyfikat Adobe Certified Associate (ACA) - Techniki graficzne Adobe Photoshop
obsługa narzędzi firmy Adobe do komunikacji cyfrowej.



Działamy wszędzie!
Nasza siedziba mieści się na Górnym Śląsku w Mikołowie, jednak niektóre realizacje wymagają pracy na miejscu u klienta,

dlatego jesteśmy w stanie dojechać w najdalsze
zakamarki naszego globu ;)

Zapraszamy do współpracy!



Kontakt
Robert Gilarski,

tel. 791 254 252, 
mail: robert@czerwonypies.pl

malowanie artystyczne z elementami 3D - www.CzerwonyPies.pl


