


Pracownia Reklamy GoART oferuje wszechstronne oznakowanie firm, biur oraz budynków.

Realizujemy kompleksową obsługę projektów od wyboru lokalizacji przez wybór koncepcji, ekspertyzę

możliwości wykonania, projekt właściwy, pozwolenia urzędowe, produkcję, montaż aż do obsługi

pogwarancyjnej.

Dzięki profesjonalizmowi pracowników, doświadczeniu i rozbudowanemu zapleczu technicznemu

działamy skutecznie i zgodnie z ustaleniami. Zaangażowanie z jakim podchodzimy do pracy wypływa

z pasji oraz osobowości członków zespołu.

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla Twojej firmy, dlatego możesz liczyć nie tylko na naszą

fachowość, ale również terminową realizację zlecenia.



• kasetony

• litery przestrzenne

• wydruki wielkoformatowe

• fototapety

• siatki, banery

• tablice, szyldy, billboardy

• pylony informacyjne

• grafikę dekoracyjną

• oznakowanie witryn 

• aranżacje recepcji

• oznakowanie kierunkowe

• oznakowanie parkingów

• grafikę na samochodach

• oznakowanie informacyjne

• oznakowanie tymczasowe

• oznakowanie BHP

• oznakowanie eventów

• druk offsetowy

• projektowanie graficzne

• konstrukcje stalowe

• montaże, serwisy, usługi alpinistyczne

• wypożyczanie podnośników koszowych

• pozwolenia urzędowe

Specjalizujemy się w identyfikacji wizualnej firm, w naszej ofercie można znaleźć:



W przypadku identyfikacji wizualnej firm ograniczeni jesteśmy jedynie wyobraźnią. Wykonujemy

tablice informacyjne, szyldy oraz tabliczki na różnego typu podłożach, łączymy wszystkie dostępne

materiały. Dzięki stałemu obserwowaniu trendów w architekturze nasze wyroby cechuje

innowacyjność i ponadczasowość.

TABLICE, SZYLDY, LOGOTYPY



Litery przestrzenne wykonujemy z różnego typu materiałów między innymi z plexi, blachy aluminiowej,

ocynkowanej, nierdzewnej, kompozytu czy drewna. W zależności od potrzeb klienta znaki mogą być

podświetlane lub nieświecące. Do budowy liter przestrzennych stosujemy tylko sprawdzone materiały

a oświetlenie realizujemy przy wykorzystaniu energooszczędnych diod LED.

LITERY PRZESTRZENNE



W naszej ofercie posiadamy również wydruki. Drukujemy i montujemy wszystkie rodzaje folii, banerów,

siatek, papierów. Każdy wydruk możemy zalaminować. Wykonujemy i montujemy również wydruki

na materiałach typu blueback, fototapety, canvas. Nasze prace wiszą w najbardziej prestiżowych

lokalizacjach w kraju.

WYDRUKI WIELKOFORMATOWE, BANERY, SIATKI



Projektujemy i montujemy m.in.: pylony, kasetony, panele, totemy, tablice informacyjne. Elementy

wykonujemy z blachy aluminiowej, stalowej, nierdzewnej, kompozytów oraz szkła. Kasetony realizujemy

w różnych technologiach – lico twarde lub elastyczne, drukowane lub wyklejane z folii. W wersji

podświetlanej oraz nieświecącej. W standardzie oświetlenie realizujemy przy wykorzystaniu tylko

sprawdzonych komponentów LED.

PYLONY, KASETONY, KONSTRUKCJE WOLNOSTOJĄCE



Uporządkujemy Twój parking zarówno podziemny jak i naziemny. Zaproponujemy organizację ruchu.

Oznakujemy drogi dojazdowe, ewakuacyjne, przeciwpożarowe i ciągi piesze. Realizujemy oznakowanie

poziome i pionowe, montujemy progi zwalniające, znaki drogowe, malujemy pasy.

BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA RUCHU



Oferujemy szeroki zakres oznakowań. Projektujemy, wykonujemy i montujemy oznakowania

parkingowe, informacyjne, tymczasowe, instrukcje BHP, piktogramy, tablice bezpieczeństwa, znaki

ewakuacyjne i wiele innych. Wykonujemy również kompleksowe oznakowanie eventów.

OZNAKOWANIE INFORMACYJNE, TYMCZASOWE I BHP



Zmiana wizerunku firmy jeszcze nigdy nie była tak łatwa. Zobacz w jak prosty sposób przy wykorzystaniu

folii można udekorować: punkt handlowy, recepcję, miejsce pracy, dom czy restaurację.

GRAFIKA DEKORACYJNA, PLOTEROWA



Niesztampowe realizacje i innowacyjne rozwiązania to coś co lubimy najbardziej. Łamiemy szablony

i wyznaczamy nowe szlaki. Żadnego zapytania nie pozostawimy bez odpowiedzi.

NIETYPOWE REALIZACJE, PROTOTYPY



Zaufali nam i przyjaźnimy się z

GoArt Pracownia Reklamy

ul. Andriollego 48/50
05-400 Otwock

tel.: 696 624 935
e-mail: biuro@goart.waw.pl


