


Wyróżnij się ! 

Dekorowane elewacje to wspaniały sposób na wyróżnienie się wśród konkurencji. Jeżeli jesteś 
developerem lub prowadzisz stylowy pensjonat, agroturystykę, hotel, restaurację, oryginalny pub, 
kawiarenkę, zakład kosmetyczny, fryzjerski, sklepik, firmę, to na pewno zwracasz uwagę na wygląd Twego 
lokalu i budynku. Najważniejsze, by Twoi klienci, goście, pracownicy czuli się w nim dobrze. Wyróżnij się, 
przyciągnij ich wzrok i uwagę. Twój budynek i lokal to wizytówka Twojego biznesu. Nadaj mu 
niepowtarzalny charakter za pomocą prostych zdobień czy też pięknych napisów.  

Teraz specjalnie dla Państwa oferujemy profesjonalną usługę dekorowania elewacji motywami 
(nowoczesnymi, klasycznymi, etc.). Już dziś zadbaj o dobre samopoczucie w Twoim domu lub podnieś prestiż 
swojej firmy. Dzięki naszym usługom możesz odmienić swój pokój, cały dom/mieszkanie, pensjonat, hotel. 

Posiadamy bogatą ofertę wzorów nieszablonowych oraz ozdobnych czcionek. Projektujemy wzory 
według upodobań klientów, dla dużych firm i małych rodzinnych przedsiębiorstw, na terenie całego kraju  
a w szczególności Dolnego Śląska. Zleć nam opracowanie grafiki dla Ciebie!  

 

Projektujemy wzory i malujemy je u klienta 

Pozwól nam zaprojektować dla Ciebie indywidualną wizualizację zupełnie za darmo! Do każdego 
zlecenia Tworzymy wizualizację efektu końcowego z nadesłanych do nas zdjęć pomieszczeń. Dzięki tej 
metodzie będziesz wiedział czego możesz się spodziewać po naszej pracy. Na co dzień przeprowadzamy 
darmowe konsultacje „online”, czyli drogą elektroniczną. Jeżeli spodoba Ci się nasza oferta, przyjedziemy  
do Ciebie i zaproponujemy Ci ciekawe i zarazem niepowtarzalne rozwiązania. 

Ceny malowania dekoracyjnego zależą od wielkości, stopnia skomplikowania, precyzji wzoru oraz 
użytych materiałów do malowania. Zaczynają się już od 25 zł za m2 do 250 zł za m2 (bez kosztów dojazdu). 
Szczegółową wycenę zlecenia uzyskasz kontaktując się z nami drogą mailową lub telefonicznie.  

Z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie. 

 

Prowadzimy szkolenia 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia z malowania szablonami osoby prywatne oraz firmy.  

 

Obsługa Klienta: 

w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku 

e-mail: info@fabrykafantazji.pl 

tel.: +48 604 159 623 lub +48 692 408 369 

gadu-gadu: 3698485  lub  skype: fabrykafantazji 

 

Adres siedziby firmy: 

FABRYKA FANTAZJI s.c. J. Gaździńska i M. Głowacz 

ul. Skarbowców 89B/1 

53-025 Wrocław 
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