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Фарбування фасадів - це нанесення фарбувальних складів на фасади будівель.

Фарбування фасадів здійснюється за 
допомогою апаратів високого тиску шляхом 
безповітряного розпилення фарбувального 
складу безпосередньо на фасад.

Підсобник і маляр здатні за одну робочу зміну о 8 
годині нанести фарбувальний склад в один шар на 600 
кв.м. фасаду за умови роботи методом промислового 
альпінізму і невисокої складності поверхні.

 Ми фарбуємо фасад обов'язково в два шари з 
попередньою підготовкою основи (ґрунтуванням). 
Надаємо гарантію.



Технологія фарбування фасадів

1. За наявності на поверхні фасаду побілки або сильно сипучих слідів старої 
фарби, проводиться очищення за допомогою апарату високого тиску 
Karcher. Очищення струменем під тиском дає можливість прибрати всі 
старі частини фасаду, очистити його від стійких забруднень, сміття та пилу.

2. Далі наносимо грунтуючий склад на фасад для збільшення сили зчеплення 
фарби з поверхнею. На цьому етапі наші фахівці використовують апарат 
безповітряного нанесення фарби Wagner. У важкодоступних місцях 
працюємо пензлями та валиками.

3. Завершальним етапом є безпосереднє фарбування фасаду. Фарбуємо в 
два шари - для щільного покриття і довготривалого результату.



Приклад нашої роботи: фарбування 
та утеплення фасаду житлового 
приміщення 37 кв.м.



Фарбування та утеплення фасаду 
швейного цеху 1200 кв.м.



Компанія має дозвіл Державної служби 
гірничого нагляду та промислової безпеки України 
на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Охорона праці



Наші клієнти

Мийка вікон та фасадів 
1000  м2

Монтаж банера 170 м2

Чищення покрівлі від снігу та 
льоду 1200 м2

Електромонтажні роботи на 
висоті: зміна схеми 
електропроводки, заміна б/ж.

Мийка фасаду та 
скління вхідної групи 
500 м2 Утеплення фасаду 

швейного цеху 1200 м2



Монтаж банера 200 м2

Чистка тентової покрівлі від 
снігу та криги понад 10 000 м2Зварювальні роботи на промисловому 

димарі при монтажі антенно-фідерного 
обладнання (2 баз.станціі)

Монтаж антенно-фідерного 
обладнання (3 баз.станціі)



Покраска фасадов от 300 м2 аппаратом выского давления  
(безвоздушное нанесение). Работаем с заказами от 10 000 грн

Наименование Ед.изм. Цена

Грунтование фасада м2 от 7 грн

Покраска фасада неядовитыми красками м2 от 10 грн/слой

Покраска в несколько цветов или с лесов или ядовитыми 
красками

м2 от 15 грн/слой

Ремонт фасадов. Работаем с заказами от 10 000 грн 

Дефектирование (простукивание) фасадной плитки м2 от 20 грн

Демонтаж фасадной плитки м2 80-150 грн

Укладка фасадной плитки (стоимость работы) м2 от 300 грн

Ціни на фарбування та ремонт фасадів



Телефонуйте!  Із задоволенням проконсультуємо
 і приїдемо на замір!
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