


Oslovili jsme jednoho ze streetartových umělců známého jako Skica.

Wir haben einen der Streetart-Künstler angesprochen, der unter dem Namen Skica bekannt ist. 

We have contacted one of the street artists, who is better known as Skica.

Nous avons fait appel à un artiste d´art urbain (street art) qui est connu sous le nom de Skica. 
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Skica tvoří graffiti již od roku 2001 a od roku 2005 se věnuje grafice a tvorbě designu.

Skica schafft Graffiti bereits seit 2001 und seit 2005 widmet er sich der Grafik und Designgestaltung.

Skica has been drawing graffiti since 2001, and since 2005 he is actively creating graphics and design.

Skica réalise des graffitis depuis 2001 et depuis 2005, il se consacre au graphisme et au design. 
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Výsledkem naší spolupráce je řada jedinečnýchVýsledkem naší spolupráce je řada jedinečných
a neokoukaných designů pro vaše dveře.a neokoukaných designů pro vaše dveře.
Výsledkem naší spolupráce je řada jedinečných
a neokoukaných designů pro vaše dveře.

Das Ergebnis unserer Zusammenarbeit ist eineDas Ergebnis unserer Zusammenarbeit ist eine
Serie von einzigartigen und bisher nieSerie von einzigartigen und bisher nie
gesehenen Designs für Ihre Türen.gesehenen Designs für Ihre Türen.

Das Ergebnis unserer Zusammenarbeit ist eine
Serie von einzigartigen und bisher nie
gesehenen Designs für Ihre Türen.

The result of our cooperation is a range of uniqueThe result of our cooperation is a range of unique
and so far unseen designs for your door.and so far unseen designs for your door.
The result of our cooperation is a range of unique
and so far unseen designs for your door.

Notre coopération a débouché sur une gammeNotre coopération a débouché sur une gamme
de designs spécifiques et originaux que nousde designs spécifiques et originaux que nous
utilisons pour nos portes. utilisons pour nos portes. 

Notre coopération a débouché sur une gamme
de designs spécifiques et originaux que nous
utilisons pour nos portes. 
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