Warsztaty z renowacji i stylizacji mebli.
Poziom podstawowy.
Jeśli marzycie o odnowieniu swojego starego mebla w warunkach domowych bez konieczności
szlifowania starych farb czy lakierów, posiadania skrzynki specjalistycznych narzędzi itp. warsztaty
ze stylizacji farbami kredowymi są właśnie dla Was!!!
W łatwy sposób nauczycie się jak odnowić mebel własnoręcznie, w krótkim czasie.
Blok warsztatów składa się z dwóch modułów:
-Stylizacja mebli farbami kredowymi Annie Sloan Chalk Paint
-Renowacja mebli
Moduły dobywają się jeden po drugim. Między modułami 45min przerwa obiadowa
Cena za warsztaty to 600zł brutto
Goście hotelowi Spichlerza otrzymują rabat !!! (cena warsztatów 500zł -prosimy kontaktować się z
recepcją)
Miejsce: Kazimierz Dolny, Hotel Spichlerz, ulica Krakowska 59/61, 19 październik , Start godzina
10.00
Harmonogram:

Część 1. RENOWACJA 10.00- 14.00
Reno Antique : Renowacja mebli zakres warsztatów:
czas warsztatów ok. 4h
1: Wprowadzenie i omówienie pojęcia " renowacja" oraz technik,
jakie są stosowane przy renowacji mebli.
Czas trwania 30min
W międzyczasie przewidujemy przerwę kawową 10min.
2: Część praktyczna: Pod opieką i w/g wskazówek prowadzącego uczestnicy przeprowadzą
pierwszą renowację.
Czas trwania ok 3.5h
•
•
•
•

oczyszczanie powłoki na wybranym przedmiocie
uzupełnianie ubytków
dobarwianie
położenie warstwy końcowej.

Przerwa obiadowa 14.00-14.45 Możliwość skorzystania z karty restauracji hotelowej (poza pakietem warsztatów)
Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały,. Uczestnicy przyniosą własny mały mebel ( stolik,
szafka nocna, stołeczek) lub otrzymają od nas materiał do renowacji.

Część 2. STYLIZACJA FARBAMI KREDOWYMI 15.00-19.00
Magia Wnętrz : Stylizacja mebli farbami kredowymi Annie Sloan/ CHALK PAINT:
Czas trwania ok 4h
1 : Wprowadzenie
• Kilka słów o stylizacji mebli
• Trójkąt kolorów- Omówienie podstawy uzyskiwania kolorów
• Mieszanie kolorów- praktyka
czas trwania ok 1h
przerwa kawowa 10min
2. Praktyka:
• nakładanie farb
• wykonanie struktury farbą kredową
• przecierka STYLIZACYJNA
• praca z woskami
• praca z lakierami
• transfer
czas trwania 3h
Organizator zapewnia wszystkie materiały.
UWAGA WAŻNE !!!
*******************************************************************************
Obowiązuje zaliczka rezerwacyjna w kwocie 100zł płatna w naszym showroomie: Magia Wnętrz
Puławy, ul. Piaskowa 3 lokal B lub na nr konta:
Alior Bank 13 2490 0005 0000 4500 5267 3278
W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i Nazwisko:
"Renowacja i Stylizacja Annie Sloan"
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres mailowy z wysłaniem imienia i nazwiska, nr.
telefonu oraz jeśli zaliczka została wpłacona na konto, potwierdzenia wpłaty.
Zapisy na warsztaty pod adresem:
warsztaty.magiawnetrz@gmail.com
Masz pytania dzwoń!
tel. Stylizacja 519016016 / Renowacja 784868121
Będziesz gościem Hotelu Spichlerz? -> zapisy bezpośrednio w recepcji.
Kontakt:
recepcja@oldgarnerhotel.pl
tel: 818 810 036
Po warsztatach stylizacji możliwość kupienia Farb Kredowych Annie Sloan Chalk Paint/ Wosków z 10% rabatem.
Organizator zastrzega możliwość przeniesienia terminu warsztatów na inny w przypadku braku odpowiedniej
ilości chętnych- minimum 3 osoby. Termin zostanie potwierdzony 5 dni przed warsztatami (do 14.09.2019) .

