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Voucher na WARSZTATY Premiumdwudniowe 13h
Cena

799,00 zł

Cena poprzednia

999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Voucher prezentowy na indywidualne warsztaty odnawiania mebli - wariant Premium.
Opis: Dwudniowe, intensywne warsztaty, trwające aż 13 godzin zegarowych. Podczas zajęć poznasz kilka technik malowania i
stylizacji mebli, dokonując metamorfozy aż dwóch mebelków jednocześnie (lub jednego trochę większego) za pomocą farb
akrylowych oraz kredowych, Dodatkowo nauczysz się pracy z szablonami i proszkiem strukturalnym, naprawiania drobnych
ubytków w meblu, sposobów postarzania mebli woskami, techniką wykładania elementów tapetą, rodzajami zabezpieczenia
powierzchni lakierem i woskiem oraz olejowania lub bejcowania drewna.
Podczas warsztatów samodzielnie dokonasz metamorfozy, poznając wszystkie etapy przygotowania mebla, malowania,
klejenia tapety, stylizacji i zabezpieczania powierzchni. Warsztaty rozpoczynają się 1,5-2 godzinną częścią teoretyczną, po
których przechodzimy do części praktycznej.
Zajęcia trwają dwa dni po 6,5 godziny, a w przerwach miedzy malowaniem, będzie półgodzinna przerwa na obiad* i kawę.
Odpowiem też na wszystkie pytania związane z odnawianiem mebli drewnianych czy laminowanych.
Po tych zajęciach wyjdziesz ze swoim meblem po całkowitej metamorfozie i ogromną wiedzą, jak samodzielnie przerobić
kolejne meble.
Co zabrać? Dwa małe mebelki lub jeden większy: stolik kawowy, stolik nocny, szafeczka, rama od lustra lub jeden większy.
Ważne by wybrane meble były stabilne i nie wymagały klejenia czy większych napraw stolarskich. Drobne ubytki w w fornirze
lub wgniecenia naprawimy na zajęciach, ale zakres napraw należy omówić przed warsztatami. Podesłanie zdjęć mebli do
metamorfozy na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, pomoże w ustaleniu szczegółów.
Czas trwania: dwa dni po 6,5 godzin zegarowych.
Terminy zajęć: do wyboru dwa dni (poniedziałek-niedziela) w godzinach porannych np. 9-16 lub 10-17.
Voucher obejmuje warsztaty dla jednej osoby. Za dopłatą można dokupić warsztaty dla drugiej osoby.
Miejsce: Pierwoszyno koło Gdyni
Termin ważności: Voucher należy wykorzystać w ciągu 2 miesięcy od zakupu.
Voucher papierowy mogę podesłać do paczkomatu, kurierem.
Voucher w wersji cyfrowej wysyłam mailem.
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