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Listă de prețuri

Pictură Camere Copii și Pictură Interioare
Pictura pe perete se realizează fără șablon, utilizând culori acrilice de calitate superioară - nu
sunt toxice și sunt foarte rezistente. Prețul unei picturi pe perete se stabilește în funcție de
complexitatea și dimensiunile lucrării. Orientativ, prețurile încep de la 150 lei/m2.

Pictură Mobilier
Pictura de acest gen este rezistentă, suprafața mobilei fiind special pregătită înainte de a fi pictată cu
vopsele acrilice și la final lăcuită cu vernis de protecție. Pictura se poate curăța ușor prin ștergerea cu o cârpă
uscată, moale. Prețul unei picturi pe mobilier se stabilește în funcție de complexitatea și dimensiunile
lucrării. Orientativ, prețurile încep de la 150 lei/ m2.

Pictură Obiecte
Pentru pictura obiectelor se folosesc vopsele acrilice de calitate superioară, la final fiind aplicat un
vernis de protecție. Prețurile se calculează în funcție de complexitatea picturii și dimensiunile
obiectului. De exemplu, cutiile pictate costă între 60-200 lei.
Mărțișoarele de 3 cm costă 5 lei iar mărțișoarele cu fotografie medalion costă 25 lei.
Pictură Haine
Pictura pe haine este rezistentă la spălat, pentru realizarea sa fiind folosite culori textile pe bază de
apă, fixate la cald. Se recomandă spălarea manuală sau automată a articolelor pictate la o temperatură de
30°C și călcarea lor pe spatele materialului. Prețurile încep de la 50 lei pentru decorarea unei piese de
vestimentație, ținând cont de dimensiuni și complexitate. Un șal pictat poate costa între 60-100 lei.

1

© art-e.ro
Pictură religioasă
Icoanele pe lemn, în stil bizantin, sunt pictate pe suport de lemn de tei grunduit, folosind tempera cu
emulsie de ou și foiță de aur sau șlagmetal, vernisate la final pentru protecție.
Prețurile se calculează în funcție de scena pictată, de dimensiunile icoanei și de foița folosită pentru
aurire (aur sau șlagmetal). De exemplu, o icoană pe lemn cu Maica Domnului și pruncul costă între 320-550
lei pentru mărime A5 și între 500-800 lei pentru mărime A4. O icoană pe lemn reprezentând un singur sfânt
costă între 300-450 lei pentru mărime A5 și între 420-650 lei pentru mărime A4. Un triptic pictat pe lemn
poate costa între 500-1500 lei.
Un ou de gâscă pictat cu un singur personaj religios costă 65 lei.
Icoanele pe sticlă au prețuri începând cu 180 Lei.
Portrete
Portretele pot fi realizate după o fotografie de calitate, cu sau fără ramă. Astfel, un portret de
mărime A5 costă 150-170 lei neînrămat, iar de mărime A4 costă 350 lei. Rama poate costa
suplimentar între 70-100 lei. Un portret pe glob costă 100 lei (diametrul de 10-12 cm).
Decorațiuni Crăciun
Sunt globuri din plastic, cu diametrul de 8 cm, pictate manual cu vopsele acrilice. Prețul unui
glob cu personaje din desenele animate este de 40 lei (1 personaj) , iar a unuia decorat în tematica
sărbătorilor (ex: Oameni de zăpadă, Moș Crăciun, Îngerași etc.) este de 35 lei. La cerere, se pot alege
globuri mai mari, cu mai multe personaje pictate -1 glob cu diametrul de 11 cm cu 2 personaje costă 60 lei.
Decorațiunile din lemn traforat au o înălțime de 7 cm și costă 10 lei/buc.
Suportul pentru șervețele în formă de brad are o înălțime de 11 cm și costă 25 lei/buc.
Se pot picta și suporturi pentru lumânări, cutii pentru ceai sau suporturi bomboane, etc. ,
Suporturile tip om de zăpadă sau brad de 35 cm care includ și glob pictat/ramă foto costă 100 lei.

Tablouri
Lucrările sunt realizare în diferite tehnici, pe pânză, hârtie sau placaj pânzat, în culori acrilice sau
tempera. Prețurile încep de la 350 lei și se vor stabili după dimensiuni și complexitate.

Fotografii
Fiecare fotografie poate fi transformată într-un tablou de excepție prin tipărire profesională și
înrămare potrivită. Prețurile încep de la 50 lei pentru o imprimare A4, fără a include rama.
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