FHU 'ADAM' Adam Kulik
tel. 603053795 / 509178019
tel. 600204555
e-mail: adamkul1@op.pl
RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE
Niepowtarzalna, ręcznie wykonywana biżuteria z kamieni półszlachetnych, szkła
witrażowego, ceramiki oraz anioły witrażowe, świeczniki, motyle idealne na oryginalne
prezenty - metaloplastyka.

Magazyn Ambiente
Kontakt: k.glawinski@promedia.biz.pl

Magazyn Ambiente to kwartalnik branżowy poświęcony kompleksowej
dekoracji wnętrz. Wydawcą czasopisma jest firma Promedia.

ANGOBA Pracownia Ceramiczna

ul. H. Sienkiewicza 62/44
42-400 Zawiercie
tel. 882 071 435
e-mail: legeartis.kiszel@interia.pl

Oferowane przez firmę wyroby wykonywane i zdobione są ręcznie wg.
autorskich projektów.

"ART" Pracownia Sztuk Artystycznych Justyna Molska

28-225, ul. Rakowska 11
tel. 882079325
Jestem studentką II roku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w
Krakowie na wydziale malarstwa oraz absolwentką kieleckiego "Plastyka". W
moim sklepie znajduje się malarstwo olejne na płótnie, oraz akwarelowe
szczególnie o tematyce zwierzęcej i realistycznych martwych natur. Szczególnie
ciekawe będą obrazy wyszywane haftem krzyżykowym. Ręcznie malowane
koszulki oraz torby z ciekawymi napisami i na każdą okazję to coś w czym
najlepiej specjalizuje się mój sklep. Można będzie także znaleźć ceramikę
ręcznie wykonaną. Jest to wyjątkowy sklep gdzie każdy znajdzie coś ciekawego
dla siebie.

Artystyczna Pracownia Odlewnictwa i Witraży Stanisław Janiszewski
80-299 Gdańsk ul. Komandorska 69
Tel. 533 444 999 , 501 791 221
www.artjaniszewski.pl galeria@artjaniszewski.pl

Ze względu na naszą wiedzę i 40-sto letnie doświadczenie poparte wieloma
sukcesami; z metalu, bursztynu lub szkła nie ma dla nas rzeczy niemożliwych!
W naszej pracowni jesteśmy w stanie zrealizować każde Państwa zamówienie:
► lampy witrażowe, witraże,
► żyrandole, plafony, kinkiety, świeczniki,
► statuetki, plakiety, medale,
► fontanny, pomniki, tablice,
► figury, rzeźby, płaskorzeźby,
► wyroby sakralne i kościelne,
► cukiernice, patery, srebra, wazony,
► modele, formy, odlewy precyzyjne z powierzonych wzorów,
► ręczne formowanie szkła, obróbka metalu,
► realizujemy indywidualne zamówienia.

Black Dog Handmade Agnieszka Stępek
ul. Piłsudskiego 6/14
41-902 Bytom
tel. 510-190-180
email : hello@blackdoghm.pl
DANE DO KORESPONDENCJI :
ul. Łużycka 68/3
41-902 Bytom

Black Dog Handmade to działalność otworzona z pasji oraz miłości do
szycia. Jesteśmy producentem nerek, obroży, szelek, toreb i
wszystkiego na co mamy zlecenie :)
Szyjemy tylko z wysoko gatunkowych tkanin. Cenimy sobie kreatywność,
bogatą kolorystykę oraz dokładność :)
Każdy produkt jest szyty w domu, czyli 100% handmade. :)
Nazwa marki wzięła się od czarnego psa - labradora, mojego oczka w
głowie i najwierniejszego przyjaciela.

BY AG Anna Gurda
Dębe ul. Poznańska 19
64-720 Lubasz
tel: 795 579 552
602 703 768
mail: biuro@byag.pl
www.bizuteria4boys.pl
www.obloong.pl
www.sklep.byag.pl

Firma BY AG powstała w roku 2015 i zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem,
sprzedażą biżuterii ze srebra, miedzi i innych metali oraz
biżuterią artystyczną z kamieni naturalnych.
Naszym głównym atutem jest szeroki asortyment powiększany systematycznie o nowe wzory
i gwarancja najwyższej jakości produktów.
Mamy jasno wytyczony cel- oferować niepowtarzalną biżuterię z
zachowaniem satysfakcjonującej ceny oraz utrzymywać zadowolenie
naszych Klientów na najwyższym poziomie.

Donna Anna

tel. 691 199 613
e-mail: donna.anna.bizu@gmail.com
www.fb.com/DonnaAnna.85
www.instagram.com/donna_anna_t_m

Moje motto: "Biżuteria różni się od ubrań tym, że nigdy nie wychodzi z mody".
Od 2010 roku projektuję i tworzę biżuterię. Do tej pory staram się zgłębić w
pełni świat biżuterii. Przez ten czas poznałam wiele technik tworzenia biżuterii i
miałam do czynienia z wieloma materiałami. Inspiracji poszukuję w branżowym
internecie oraz na różnych targach biżuteryjnych w Polsce jak i za granicą (m.in.
Włochy, Hong Kong).
Tworzę pojedyncze egzemplarze co sprawia, że klient kupuje jedyną w swoim
rodzaju, niepowtarzalną ozdobę hand-made. Często wykonuję również rzeczy na
specjalne zamówienie gdzie to właśnie klient ma duży wpływ na ostateczny
kształt danej pracy.
Obecnie specjalizuję się w wykonywaniu węży szydełkowych z koralików
TOHO / Preciosa (bead crochet). Techniki takie jak soutache, wire-wrapping,
krosno również nie są dla mnie obce. Ulubione materiały to m.in. oprócz
koralików: srebro, stal chirurgiczna czy kamienie naturalne (w tym szlachetne).

DREVNO
https://www.facebook.com/drevno.eu/

Drevno - zajmujemy się tworzeniem unikalnej biżuterii, w której udało nam się
zamknąć część Twojej wyobraźni.

Elżbieta Nowak
ul. Dewońska 18/13
25-637 Kielce
tel. 605 651 002

Fiołkowe pasje Dekoracje handmade
ul. Leśna 47
27-400 Ostrowiec Św.
Tel. 791 346 072
e-mail: fiolkowepasje@gmail.com
www.fiolkowepasje.pl
Facebook: Fiołkowe pasje
https://web.facebook.com/Fio%C5%82kowe-pasje-1289301847746825/

Fiołkowe pasje to unikatowe wyroby rękodzieła artystycznego. Tradycyjne
techniki szydełkowe łączymy z nowoczesnymi dodatkami w autorskich
projektach. Tworzenie ciekawych ozdób do wnętrz to nasza praca i nasza pasja.
W naszej pracowni powstają najczęściej:
•
łapacze snów - dekoracja do sypialni,
•
szydełkowe anioły w różnych rozmiarach, doskonałe jako Pamiątka 1
Komunii Świętej,
•
serwety i bieżniki - dodają uroku każdemu domowi,
•
kolczyki - nietuzinkowa biżuteria,
•
ozdoby okazjonalne.
Wszystkie nasze wyroby doskonale można wykorzystać jako pomysł na prezent
lub podziękowanie przy różnych okazjach.

Grażyna Biegańska
25-555 Kielce ul. Zamenhofa1/32
tel.790-384-389
e-mail: cezar954@gmail.com

Grażyna Biegańska urodziła się w Kielcach i tu też mieszka. Od dziecka lubi
otaczać się tym, co jest piękne i dobre. Jej pasją jest ręcznie wyrabiana biżuteria
i do dziś pozostaje wierna temu hobby, rozwijając swoje umiejętności na
wszelkiego rodzaju warsztatach, czytając publikacje i rozmawiając z ludźmi o
podobnych zainteresowaniach. Pani Grażyna to talent samorodny, ciągle
rozwijający swoją wiedzę. Artystka od 6. lat sama wykonuje biżuterię metodą
sutaszu, czyli piękne kamienie naturalne oprawia w kolorowe sznureczki,
wiążąc je na różne sposoby. Każdy własnoręcznie wykonany naszyjnik,
bransoletka czy kolczyk, to nie tylko biżuteria, to także kawałek duszy i serca
Wykonawczyni. Te niepowtarzalne wzory, wyroby biżuteryjne, od 4. lat cieszą
oczy nie tylko samej Artystki, ale i innych miłośników tego rodzaju twórczości,
które odwiedzają wystawy rzemiosła artystycznego.
Drugą pasją Pani Grażyny jest wykonywanie upominków, ozdób i pamiątek na
różne okazje, np. święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, imieniny itp. Warto
zaznaczyć, że w dużej części te wyroby wykonywane są metodą recyklingu, a
więc Artystka daje drugie życie przedmiotom już niepotrzebnym, m.in.
gazetom, plastikowym butelkom, nakrętkom. Wszystkie te prace zachwycają
najbliższych, sąsiadów, znajomych, a od niedawna także tych, którzy frapują się
tego rodzaju twórczością.
Oprócz twórczych działań Panią Grażynę cieszą zwierzęta, szczególnie psy,
także dobra kuchnia, w którą również wkłada serce, ale i ludzie, zwykli, prości,
o dobrym sercu. Artystka zaprasza do obejrzenia swoich prac i chętnie
porozmawia z każdym zainteresowanym jej pracą odbiorcą.

G.A. IGRZYCZNIA Wisława Jaworska

Nowa Huta 95
26-035 Raków
Rękodzieło artystyczne.
Nalewki Staropolskie.

Jedwab Agnieszki
Agnieszka Borek

tel. 886 331 231
www.jedwabagnieszki.pl

Nazywam się Agnieszka Borek, od lipca 2016 roku prowadzę w Kielcach
swoją firmę Jedwab Agnieszki. W ofercie firmy znajdują się ręcznie malowane
chusty, szale, obrazy jedwabne oraz ręcznie tkane gobeliny. Wszystkie prace
tworzę według autorskich projektów, wszystkie w całości są malowane lub tkane
ręcznie i sygnowane moim nazwiskiem oraz nazwą firmy. Do malowania
używam wyłącznie jedwabiu naturalnego i wysokiej jakości farb. W procesie
tworzenia stosuję różnorodne techniki: akwarelę, technikę konturową, druku,
itp.
Zapraszam do obejrzenia prac na stronie www.jedwabagnieszki.pl oraz na
stronę mojego sklepu www.jedwabagnieszki.eu

Nalewkarnia LONGINUS
Rafał Dziliński
ul. Leśna 52, 06-400 Ciechanów
tel. +48 602 187 986
e-mail: rafaldzilinski@gmail.com
www.nalewki.net
facebook: Nalewkarnia Longinus

Nasza firma jest małym rodzinnym przedsięwzięciem. Produkujemy nalewki ze
świeżych owoców i najlepszych spirytusów. Nasze nalewki to efekt
wielomiesięcznej pracy i wieloletnich doświadczeń. Wszystkie prace są
wykonywane ręcznie.
Our company is a small family venture. We make tinctures from fresh fruit and
the best of spirits. Our tincture is the result of months of work and many years of
experience. All work is done by hand.

Moda na robótki
Wydawnictwo Ediba Polska sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 162/7
02-952 Warszawa
e-mail: kontakt@modanarobotki.pl
tel.: +48 606 100 785 (reklama)
tel.: +48 606 100 901 (prenumerata)
www.modanarobotki.pl
www.facebook.com/modanarobotki/

Moda na robótki" to czasopismo wydawnictwa Ediba Polska sp. z o.o. Ten
dwumiesięcznik skierowany jest do miłośników robótek ręcznych. Zawiera
wzory i obrazy (również w formie wielkoformatowego plakatu) opracowane w
różnych technikach wraz z instrukcjami ich wykonania. Drukowany jest na
wysokiej jakości papierze.
W katalogu wydawnictwa Ediba znajdują się również czasopisma skierowane
do nauczycieli, m.in. „Nauczycielka przedszkola” oraz „Nauczycielka szkoły
podstawowej – klasy I-III.

MURTOP Izabela Jaroń-Romanowska
Świdrówka 24A
33-230 Szczucin
tel. +48 601 537 307
e-mail: murtoproma@gmail.com
www.murtop.pl

Firma MURTOP powstała w 1991 roku w Szczucinie woj. Małopolskie. Firma
zajmuje się produkcją ozdobnych, wykończeniowych elementów elewacji sztukaterii. W roku 2016 firma rozszerzyła swoją działalność o kolejną gałąź.
Zakup ploterów laserowych CO2 pozwolił nam zaistnienieć w nowych
dziedzinach, w tym w branży reklamowej i artystycznej. Zajmujemy się
projektowaniem i wykonywaniem modeli 3D ze sklejki (np: wieża Eiffla,
szkielety dinozaurów, modele ciężarówek, samolotów.).Produkujemy też i
ręcznie zdobimy opakowania i ozdoby z drewna i innych materiałów.
Realizujemy także spersonalizowane zamówienia dla firm i osób prywatnych w
kraju i za granicą.

NitkiAtki w towarzystwie igły i szydełka pracownia rękodzieła
artystycznego

Ul.Sandomierska158/105
25-324 Kielce
kontakt: Renata Snoch 605340350 renatasn69@gmail.com
Jarek Seweryński 602198947 jareksew@gmail.com

Oferujemy: biżuterię artystyczną własnoręcznie robioną: koralikową,
szydełkowo-koralikową, szydełkowe maskotki, chusty, ozdoby.

Nurse Design Alban Furmańczyk

tel. +48 514-268-712
e-mail: kontakt@nursedesign.pl
www.nursedesign.pl

Nurse Design powstało z myślą o klientach którzy cenią sobie ręcznie
wyrabianą biżuterię, w której zadbano o najdrobniejsze detale. Tworzymy
biżuterię taką jaka sami chcielibyśmy nosić. Kierowaliśmy się, kierujemy i
będziemy kierować zasadą w której na pierwszym miejscu stawiana jest jakość a
nie ilość.
W naszej ofercie znajdziecie państwo głównie bransoletki bazujące na
koralikach TOHO, ale nie zabraknie również tych klasycznych, wykonanych za
pomocą sznurków i rzemieni. Ostatnimi czasy powiększyliśmy nasze zbiory
również o naszyjniki i kolczyki.
Jesteśmy młodą firmą, działamy na rynku od kwietnia 2017 roku. Z każdym
miesiącem powiększamy swoją kolekcje wyrobów rękodzielniczych dbając przy
tym aby były one przede wszystkim jakościowym produktem.

OZGA Andrzej Ozga
Skotniki Małe 19
28-100 Busko-Zdrój
tel. 694 934 555 / 608 176 514

To co tworzę sprawia mi ogromna przyjemność i jej efektem dzielę się Wami.
Każdy produkt wykonany jest techniką "handmade " dlatego posiada unikalny i
na swój sposób niepowtarzalny charakter.
Proponując Wam moim klientom moje prace pragnę podzielić się z Wami
radością ich tworzenia i miłością do rzeczy niepowtarzalnych.

Pracownia ceramiki Renata Basaj

ul. Wakacyjna 3
04-941 Warszawa
tel. 511 429 240
501 966 726
e-mail: renata.basaj@wp.pl

Zajmujemy się produkcją ceramiki ozdobnej: anioły, zwierzaki,
biżuteria ceramiczna łączona z innymi materiałami.

Firma "Świat pereł"
Urszula Pyra

ul. Infułacka 9/24
22-400 Zamość
Tel: 846385122
e-mail: swiatperel@op.pl

Firma "Świat pereł" jest leaderem w imporcie pereł słodkowodnych oraz
morskich.
W ofercie posiadamy perły w surowcu na sznurach do wyrobu biżuterii.
Oferujemy także gotowe wyroby: biżuterię z pereł z certyfikatem
autentyczności:
-naszyjniki z pereł BIWA, KESHI oraz AKOYA
-wysokiej jakości kolczyki z pereł na prebrze pr. 925
-bransolety klasyczne z zapięciem oraz na silikonie
Naszą pasją jest projektowanie biżuterii z pereł. Zajmujemy się tworzeniem
klasycznych naszyjników jak również łączeniem specjalnie
wyselekcjonowanych pereł w niepowtarzalne i wyjątkowe kolie dla każdej,
zarówno nowoczesnej jak i eleganckiej kobiety.
Pearl World is a leading importer of freshwater and saltwater pearl. Our
assortment includes raw pearl jewellery strings. We also offer ready-made
items: pearl jewellery with a certificate of authenticity; BIWA, KESHI and
AKOYA pearl necklaces, high-quality pearl earings made on stearling silver,
classic bracelets with fasteners and silicone ones. Our passion is a pearl
jewellery design. We produce classic necklaces, as well as use carefully selected
pearl to create unique and unforgetable jewellery for all modern and elegant
women.

TATINKA
Agnieszka Cieklińska
Biskupice 81 C
32-095 Iwanowice
email: aga.cieklinska@gmail.com

TATINKA to pracownia artystyczna, w której szyte są zabawki, poduszki, kocyki i dekoracje
pokoju dziecięcego. Prowadzę także warsztaty szycia dla dzieci i dorosłych.

Pracownia "Wyjątkowi" Agnieszka Sorbian

Jaworznia 1a
26 - 065 Piekoszów,
tel. 888 742 339
www.pracowniawyjatkowi.pl
www.facebook.com/pracowniawyjatkowi

Oferujemy:
- przedmioty personalizowane wg indywidualnego projektu,
- autorskie kolekcje odzieży, biżuterii, dodatków, wystroju wnętrz
- akcesoria tekstylne i zabawki dla dzieci ( kocyki, pościel, śpiworki, ozdobne
poduchy, przytulanki, etui na sztućce, obrusy)
- pamiątki okolicznościowe

