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   Sztukarnia to lokalna firma z warszawskiego Mokotowa. Od 2009 roku prowadzimy warsztaty, 
poświęcając czas i uwagę każdemu uczestnikowi. Dzielenie się radością tworzenia stało się misją 
naszego Zespołu.

      Gromadzone doświadczenia przekuliśmy w stworzenie nowych produktów - zestawów ART 
BOX. Czym są ART BOXy? Pomysłem na unikatowy prezent dla pracowników i klientów. 
Zaproszeniem do integracji, firmowych spotkań podczas warsztatów stacjonarnych i online. 
Szansą na to, by się wyróżnić i podarować coś niepowtarzalnego - radość tworzenia. W każdym 
boxie znajdziecie Państwo zestaw materiałów, który pozwoli na przygotowanie designerskich 
dekoracji i oryginalnyych gadżetów. Może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu 
z warsztatami.

      Każdy zestaw pakujemy z dbałością i uwagą, myśląc o odbiorcy. Tak jak Państwo myślicie 
o osobach, które chcecie docenić i wyróżnić. Naszym marzeniem jest, by ART BOXy zachęciły 
do tworzenia i poszukiwania pasji oraz aby obdarowany mógł poczuć radość, jaka towarzyszy 
twórczemu działaniu. 

   Serdecznie zapraszamy do współpracy.
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ART BOX to pomysł na unikatowy prezent 
dla pracowników i klientów lub zaproszenie 
do integracji podczas warsztatów (online 
lub stacjonarnych). 

WWarsztaty możemy zrealizować w Centrum 
Artystycznym Sztukarnia lub w dowolnym 
miejscu. Warsztaty prowadzimy w języku 
polskim lub angielskim. 

Z naszymi zestawami masz możliwość 
podarować coś niepowtarzalnego - radość 
tworzenia.

KKażdy box zawiera zestaw wysokiej jakości 
materiałów, dzięki którym przygotujesz 
oryginalne przedmioty, gadżety, dekoracje.

Pakując ART BOXY dbamy o środowisko, 
starając się wyeliminować plastik.



Zestaw zawiera materiały, które pozwolą 
na poznanie kilku podstawowych splotów 
hafciarskich. Efektem pracy może być 
ozdobiony bawełniany worek, dołączony 
do boxa, który sprawdzi się np. podczas 
służbowych podróży. Wzory do haftowania 
można zaczerpnąć z kompletu wzorników.
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HAFT



W zestawie znajdują się materiały, które 
pozwolą na zaprojektowanie i wykonanie 
autorskiej pieczątki. Praca z ART BOXem to 
również zaproszenie do poznania jednej 
z technik grafiki warsztatowej - linorytu.

EX.LIBRIS
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W zestawie znajdują się półprodukty, które 
pozwolą na samodzielne przygotowanie 
2 świec sojowych o pojemności 180 ml 
w szklanych naczyniach. Do każdej świecy 
dołączony jest komplet autorskich etykiet 
oraz olejki eteryczne, których zapach 
zbuduje klimat w każdym wnętrzu.

ŚWIECE SOJOWE



Zestaw zawiera produkty naturalnego 
pochodzenia: olej migdałowy, masło shea, 
olejek eteryczny oraz wosk sojowy, które 
pozwolą na przygotowanie pachnącej 
świecy do masażu. Roztopiony wosk 
doskonale sprawdzi się jako olejek do 
masażu, jak również jako balsam do rąk. 

ŚWIECA SOJOWA
DO MASAŻU



Zestaw zawiera komplet dobrej jakości 
farb i pędzli oraz pozostałe niezbędne 
materiały, które pozwolą na rozpoczęcie 
przygody z najstarszą z technik malarskich 
- akwarelą. Efektem pracy będą zakładki 
do książek, obrazy, kartki okolicznościowe.

AKWARELA
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W zestawie znajdują się materiały, które 
przydadzą się każdej osobie pragnącej 
odkryć lub rozwinąć pasję malarską. Farby, 
pędzle, drewniana paleta, blok malarski, 
podobrazie i inne dedykowane produkty 
pozwolą na namalowanie własnych dzieł.  

MALARSTWO
AKRYLOWE
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Zestaw materiałów przybliża podstawy 
introligatorstwa. Oprócz papieru, w boxie 
znajdują się: kostka introligatorska, płótno 
drukarskie, igły i specjalne nici. Wszystko 
po to, aby krok po kroku samodzielnie 
wykonać zeszyt, notatnik lub dziennik. 

NOTATNIK
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Zestaw zawiera podstawowe materiały, 
które pozwolą na poznanie techniki grafiki 
warsztatowej - linorytu. Efektem pracy 
mogą być autorskie odbitki do oprawienia 
w ramce. Za pomocą powstałego stempla 
można ozdobić dołączony do zestawu 
bawełniany worek.

LINORYT
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W zestawie znajdują się półprodukty, które 
pozwolą na samodzielne przygotowanie 
2 świec sojowych o pojemności 180 ml 
w szklanych naczyniach. Do każdej świecy 
dołączony jest komplet autorskich etykiet 
oraz olejki eteryczne, których zapach 
zbuduje klimat świąt w każdym wnętrzu.

ŚWIECE SOJOWE

EDYCJA ŚWIĄTECZNA



Zestaw zawiera okrągły stroik z żywej jodły 
o średnicy 25 cm oraz naturalne dodatki 
m.in. suszone plastry pomarańczy, szyszki, 
laski cynamonu, a także pistolet na klej. 
Rezultatem działań będzie tradycyjny, 
efektowny stroik do położenia na stole lub 
powieszenia na drzwiach.
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S TR O IK

EDYCJA ŚWIĄTECZNA14



Materiały zawarte w ART BOXie to różnego 
rodzaju sznurki, które dzięki dokładnym 
obrazkowym instrukcjom przemienią się 
w oryginalne zawieszki choinkowe. Ozdoby 
te z pewnością sprawią, że Twoja choinka 
będzie wyjątkowa.

MAKRAMOWE
O Z D O B Y

EDYCJA ŚWIĄTECZNA
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Zestaw zawiera materiały umożliwiające 
samodzielne zaprojektowanie i wykonanie 
drewnianych zawieszek na choinkę. Jest 
również wspaniałą okazją do poznania 
techniki decoupage’u.

DREW NIANE
O Z D O B Y

EDYCJA ŚWIĄTECZNA



W zestawie znajdują się: różne stalówki, 
atrament, autorskie wzorniki ozdobnych 
fontów i komplet eleganckich bilecików 
prezentowych. Ręcznie wykaligrafowane  
będą stanowić piękny dodatek do każdego 
prezentu.

KALIGRAFIA

EDYCJA ŚWIĄTECZNA



Sprawnie dostarczamy 
zestawy na terenie 
całej Polski.

Na życzenie klienta 
tworzymy opakowania

z logo firmy.

Współpracujemy
z sektorem biznesu

od 12 lat.

Tworząc zestawy 
bazujemy na wiedzy
profesjonalistów.
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Zuzanna Dziekiewicz - Paściak
Event Manager

zuzanna.pasciak@sztukarnia.pl
+48 720 881 414
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