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PRACOWNIA MEBLODZIEŁO
Pracownia Meblodzieło jest pierwszym autoryzowanym dystrybutorem farb Chalk Paint® by
Annie Sloan we Wrocławiu i specjalizuje się w malowaniu oraz stylizacji mebli farbami
kredowymi Chalk Paint ® by Annie Sloan. Dzięki nieograniczonym możliwościom tych
dekoracyjnych farb Twoje meble w swoim drugim życiu zyskają nowy, niepowtarzalny
charakter. Brakuje Ci artystycznego zacięcia? Przynieś swój mebel lub zaproś nas do siebie.
Pomożemy tak dobrad odpowiednie kolory, styl i zdobienia, aby mebel tworzył spójną całośd
z wnętrzem, w którym stoi. Wspólnie wystylizujemy idealny mebel dla Ciebie. Stylizacja
mebli to nasza pasja i zawód. Oferujemy również warsztaty, podczas których nauczysz się
podstawowych technik użycia farb i wosków Chalk Paint® by Annie Sloan. Warsztaty
odbywają się indywidualnie lub w małych grupach. Przynieś ze sobą niewielki mebel, ramę
lustra, drewniane pudełko lub co tylko zechcesz. Razem przeprowadzimy małą metamorfozę.
Farby Chalk Paint® to rewolucja w malowaniu. Mamy zaszczyt reprezentowad w naszej
pracowni Meblodzieło ten wyjątkowy produkt.
Dane kontaktowe:
kom.: +48 607 649 382, +48 606 462 938
e- mail: kontakt@meblodzielo.pl
adres: Pl. Św. Macieja 11, 50-244 Wrocław
strona internetowa: www.meblodzielo.pl
www.facebook.com/Meblodzielo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FIRMA WIKLINIARSKA
Firma WIKER powstała we Wrocławiu w 1992 roku. Właścicielem firmy jest Henryk Brona. Na
początku działalności zajmowała się sprzedażą hurtową wyrobów z wikliny i rękodzieła
artystycznego. Obecnie oprócz sprzedaży hurtowej i detalicznej zajmuje się produkcją
wyrobów z wikliny okorowanej (jasnej) i wikliny nie okorowanej (zielonej) oraz wyrobów z
brzozy i słomy. Wiker oferuje paostwu tradycyjne wyroby znane od lat oraz możliwośd
zamówienia produktu według własnego wzoru.
Poza produkcją wyrobów gotowych, prowadzi sprzedaż surowca do produkcji wikliniarskiej:
wikliny zielonej, parzonej, korowanej oraz trzciny.
Dane kontaktowe:
tel.: (+48 71) 398 96 86
kom.: +48 502 540 294, +48 690 454 898
e-mail: wiker@wiker.com.pl
adres: al. Poprzeczna 33-35, 51-167 Wrocław
strona internetowa: www.wiker.pl
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

REXTORN METALWORK
Rextorn Metalwork jest wrocławską pracownią rzemieślniczą wyspecjalizowaną w renowacji
i rekonstrukcji ozdobnych detali architektonicznych z miedzi, mosiądzu oraz cynku. Oprócz realizacji
konserwatorskich i odnawiania zabytków, Rextorn czynnie promuje dawne techniki repuserskie,
prowadząc warsztaty i pokazy starych metod złotniczych. Pracownia stale współpracuje z Muzeum
Miedzi w Legnicy, Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Centrum Kultury Zamek w Leśnicy,
organizując bezpłatne szkolenia repuserskie i pokazy repusowania blachy.
Dane kontaktowe:
kom. +48 609 588 900
email: info@rextorn.com
strona internetowa: www.rextorn.com
fanpage: https://www.facebook.com/RextornMetalwork/

DOMOWA STOLARNIA
Domowa Stolarnia skupia doświadczonych stolarzy z pasją, którym nie są straszne prace związane
z tworzeniem drewnianych projektów z duszą. Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem osobom,
które chciałyby posiadad w domu niezwykłe drewniane meble i powierza nam ich realizację oraz
każdemu, kto potrzebuje rad związanych ze stolarstwem kiedy samemu zaczyna z nim swoją
przygodę.
Domowa Stolarnia to również miejsce, w którym poprzez organizowane warsztaty stolarskie dla
pasjonatów, każdy może odnaleźd w sobie stolarza. Warsztaty to niezwykła możliwośd pracy
w pełni działającej stolarni, w której to w tygodniu wykonywane są prace dla naszych Klientów,
a która w weekendy otwiera się dla wszystkich chcących zmierzyd się i nauczyd tego pięknego
rzemiosła.
Dane kontaktowe:
kom.: +48 732 010 861
e-mail: kontakt@domowastolarnia.pl
adres: ul. Hubska 6, 50-502 Wrocław
strona internetowa: www.domowastolarnia.pl
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ANNA LUIZA STEC
Rzeźbiarstwo należy do najstarszych dziedzin sztuki. Zachwycające w nim jest jednak głównie to, że
po opanowaniu podstawowych technik, każdy może pracą swoich rąk wyrazid siebie, odpocząd od
codziennego zgiełku i mied satysfakcję z wykonanych przez siebie dzieł.
W Domowej Stolarni swoje miejsce znalazła również Ania Luiza Stec - rzeźbiarka, która swoją
przygodę z drewnem zaczęła już w wieku 11 lat i jest przykładem na to, że w życiu warto robid tylko
to, co naprawdę się kocha. Ania pod patronatem Domowej Stolarni prowadzi warsztaty dla
wszystkich chętnych, którzy chcieliby rozpocząd swoją przygodę z rzeźbieniem w drewnie.
Dane kontaktowe:
kom: +48 531 501 001
e-mail: sekwana1992@o2.pl
fanpage: https://www.facebook.com/annaluizastec

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MAGDALENA KOSTECKA & MIAFLORES
Florystyka to nie tylko bukiety czy kompozycje kwiatowe, ale także inne elementy dopełniające
dekorację. Dzięki nim możemy zmienid otoczenie lub zbudowad odpowiedni nastrój. W swojej
działalności zajmujemy się tworzeniem dekoracji wnętrz podczas różnorodnych uroczystości.
Zapraszamy do kontaktu.

Dane kontaktowe:
e-mail: magflor17@gmail.com

Podczas targów budownictwa i kamieniarstwa TARBUD 2017 gościnnie znaleźli się na naszym stosiku
Aga Baraniak i Fifi Rifi.
Dane kontaktowe:
strona internetowa: sztuczkimagiczki.blogspot.com
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRACOWNIA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO
„Oszkloona” to pracownia szkła artystycznego, która mieści się we Wrocławiu przy ulicy Ptasiej 9 na
Nadodrzu. Prowadzą ją absolwentki wrocławskiej ASP, Wydziału Ceramiki i Szkła Dorota i Marta.
Artystki pracują w technice fusingu i slumpingu oraz tworzą witraże metodą Tiffaniego. Swoją wiedzą
i pasją dzielą się z innymi na prowadzonych przez siebie warsztatach. W pracowni powstają wyroby
zarówno dekoracyjne jak i użytkowe. Szkło jako tworzywo jest niezwykle delikatne i wymagające lecz
w rękach artysty staje się prawdziwym dziełem i efekty wynagradzają trud jego przeobrażania. Świat
zaklęty w szkle to światło, kolor i fantazyjna forma, której nie można osiągnąd w żadnym innym
materiale.
Dane kontaktowe:

kom.: + 48 501 624 098, +48 697 496 954
e- mail: oszkloona@gmail.com
adres: ul. Ptasia 9, 50-213 Wrocław
strona internetowa: https://www.facebook.com/Oszkloona-Glass-Art-317542648452539/

