
Przygotowanie modeli do malowania:

Złożenie modeli. Wchodzi w to wycięcie z wypraski, usunięcie nadlewów, złożenie i wymycie 
modeli przygotowując je do malowania.

• 10 zł za standardowy model skali 28 mm np. gwardzista, space marine, ork, elf.

• 15 zł za większe modele np. marine na motorku, kawaleria.

• 20 za duże modele jak minotaury, ogry itp. bestie

• 25 za małe pojazd i większe potwory

• 30 za duże pojazdy i ogromne potwory.

Wyczyszczenie ze starej farby

• 5 zł za standardowy model skali 28 mm np. gwardzista, space marine, ork, elf.

• 10 zł za większe modele np. marine na motorku, kawaleria.

• 15 za duże modele jak minotaury, ogry itp. bestie

• 20 za małe pojazd i większe potwory

• 25 za duże pojazdy i ogromne potwory.

Magnesowanie, czyli instalowanie w modelu i jego częściach magnesu by mieć możliwość 
wymiany elementów wyposażenia.

• 5 zł za standardowy model skali 28 mm np. gwardzista, space marine, ork, elf.

• 10 zł za większe modele.

Podstawki modeli

Podstawowa – pasta strukturalna, kolor bazowy, wash i suchy pędzel + zielona trawka statyczna. 
Ten typ podstawki jest w cenie modelu.

Bardziej złożone podstawki posiadające elementy takie jak kałuże, kamienie, śnieg, kolorowe 
trawki, roślinki itp.

• Podstawki 25 mm – 5 zł

• Podstawki 30, 32 i 40 mm – 10 zł.

• Podstawki 50 do 100 mm – 15 zł.

Lakier

Lakier jest w cenie malowania modeli. Zwykle kładę na modele podkład satynowy z Vallejo 
premium Aibrush color 62.063. Mogę na życzenie klienta położyć lakier matowy bądź błyszczący, 
ewentualnie nie kłaść lakieru.





Poziom I

Podstawowy poziom malowania modeli. Jego cechy to:

• Kolor bazowy + wash + rozjaśnienie krawędzi/skóry jednym kolorem.

• Detale takie jak oczy, wizjery itp. są malowane.

• Opcjonalne detale jak kalkomanie czy proste freehandy.

• Proste schematy malowania.

Orientacyjne ceny za malowanie:

• 25 zł – mały model skali 28 mm jak gobliny itp.

• 30 zł – standardowy model skali 28 mm np. gwardzista imperialny. 

• 45 zł – większe modele skali 28 mm lub 32 jak terminatorzy, primalis SM itp.

• 60 zł – mniejsze potwory i duże modele skali 28 mm jak ogry czy minotaury.

• 100 zł – Większe potwory i mniejsze pojazdy.

• 200 zł – Ogromne potwory i duże pojazdy.



Przykład: Poziom I, złożenie, podstawowa podstawka, większy model skali 28, cena 55 zł. 



Przykład: Poziom I, złożenie, podstawowa podstawka, mniejsze potwory, cena za sztukę: 80 zł.

Przykład: Poziom I, złożenie, podstawowa podstawka, większy potwór, cena: 125 zł.



Przykład: Poziom I, podstawowa podstawka, standardowy model skali 28 mm, cena za sztukę: 30 
zł.

Przykład: Poziom I, złożenie, podstawowa podstawka, ogromny potwór, cena: 230 zł.



Poziom II

Średni poziom malowania modeli. Jego cechy to:

• Kolor bazowy, + wash + rozjaśnienie krawędzi/skóry dwoma stopniami koloru.

• Detale takie jak oczy, wizjery itp. są malowane.

• Detale takie jak kalkomanie i freehandy.

• Dowolne schematy malowania.

Orientacyjne ceny za malowanie:

• 40 zł – mały model skali 28 mm jak gobliny itp.

• 50 zł – standardowy model skali 28 mm np. gwardzista imperialny. 

• 75 zł – większe modele skali 28 mm lub 32 jak terminatorzy, primalis SM itp.

• 100 zł – mniejsze potwory i duże modele skali 28 mm jak ogry czy minotaury.

• 200 zł – Większe potwory i mniejsze pojazdy.

• 350 zł – Ogromne potwory i duże pojazdy.

Przykład: Poziom II, złożenie, złożona podstawka, mniejszy potwór, cena 130 zł.



Przykład: Poziom II, złożona podstawka, większy model skali 28 mm, cena 85 zł.



Przykład: Poziom II, złożenie, duży pojazd, cena 380 zł.



Przykład: Poziom II, prosta podstawka, standardowy model skali 28 mm, cena50 zł.



Poziom III

Zaawansowany poziom malowania modeli. Jego cechy to:

• Kolor bazowy, + wash + rozjaśnienie krawędzi/skóry trzema stopniami koloru.

• Detale takie jak oczy, wizjery itp. są malowane z wysoką szczegółowością.

• Detale takie jak kalkomanie i freehandy.

• Dowolne schematy malowania.

Orientacyjne ceny za malowanie:

• 60 zł – mały model skali 28 mm jak gobliny itp.

• 75 zł – standardowy model skali 28 mm np. gwardzista imperialny. 

• 100 zł – większe modele skali 28 mm lub 32 jak terminatorzy, primalis SM itp.

• 150 zł – mniejsze potwory i duże modele skali 28 mm jak ogry czy minotaury.

• 350 zł – Większe potwory i mniejsze pojazdy.

• 750 zł – Ogromne potwory i duże pojazdy.

Przykład: Poziom III, złożenie, złożona podstawka, większy model 28 mm, cena 125 zł.



Przykład: Poziom III, złożenie, złożona podstawka, standardowy model 28 mm, cena za sztukę 90 
zł.



Przykład: Poziom III, złożenie, złożona podstawka, większy potwór, cena 390 zł.


