
Profesjonalna oprawa  
obrazów, luster, dyplomów  
i certyfikatów. 
 



„Sztuka jest spojrzeniem duszy, głosem serca, obietnicą poznania...  

obraz jest lustrem umysłu, wrażliwośd najlepszym cenzorem. 

Jak mnie odbierzesz, jak mnie zrozumiesz? Czy wiesz co kryję w swym wnętrzu?..." 

 

BACKGROUND 

Galeria Blue – S powstała w kwietniu 2004 roku z myślą o wszystkich, 
którzy zainteresowani są wszechstronną dziedziną sztuki jaką jest malarstwo.  
Poprzez wieloletnią współpracę z artystami z Polski oraz zagranicy Galeria  
dysponuje zbiorem ponad 1500 dzieł sztuki. 
Współuczestniczy również w promowaniu i organizacji wystaw artystów  
na całym świecie. 
 

 



GALERIA 

 

 

 

 



LOKALIZACJA 

ul. Bociana 28,  
02-807 Warszawa 
pon. – pt. godz. 11 - 18 
sob.           godz. 10 - 15 



OBSZAR KOMPETENCJI 

 Specjalizujemy się w zakresie : 
 
 sprzedaży dzieł sztuki 
 oprawy dzieł sztuki 
 oprawy luster 
 oprawy telewizorów 
 oprawy dyplomów, certyfikatów 
 renowacji i retuszu zdjęd 
 konserwacji dzieł sztuki 
 portretowania 
 karykaturowania 
 indywidualnych projektów Klienta 

 



OBRAZY 

 

Galeria Blue-S posiada w swoich zbiorach prace wielu znanych 
i cenionych artystów młodego pokolenia, zarówno polskich jak 
i ukraioskich, rosyjskich oraz białoruskich. 
 
Najbardziej znani to m. in. : 
 
Zdzisław Majrowski – Meyro, Leon Dudiy,  Krzysztof Jarocki, Sławomir Zajkowski, 
GenaddIy Tishchenko ,Elżbieta Brożek , Alexander Dobrodiy , Anatoliy Marchuk ,  
Kornel Wilczek, Stefan Sławioski, Janek Łącki, Rafał Olbioski  Paweł Tkaczyk,  
Argiszti Aghajanyan, Dorota Łaz, Ryszard Piątkowski, Aleksander Mołokanow,  
Anna Celioska Banaszek, Małgorzata Greguła, Andrzej Gudaoski, Kuba Chomicki,  
Andrzej Troc, Borys Michalik, Zbigniew Kopania, Robert Chmielewski,  
Marek Karewicz, Małgorzata Skiebko etc.  
 

 

 



OBRAZY I ARTYŚCI 

ZDZISŁAW 
 MAJROWSKI – MEYRO 

MAŁGORZATA  
SKIEBKOWSKA 

SŁAWOMIR  
ZAJKOWSKI 



OBRAZY I ARTYŚCI 

GENADDIY  
TISHCHENKO 

JACEK  
ŁĄCKI 

RAFAŁ 
OLBIOSKI 



OPRAWA  

Nasza oferta jest zróżnicowana i bogata pod względem wzornictwa,  
jak również kolorystki.  
Posiadamy kilkaset wzorów listew drewnianych, a także ponad 100 wzorów  
profili aluminiowych, przygotowywanych przez wykwalifikowany personel Galerii. 
 
Do oprawy prac stosujemy  materiały najwyższej jakości : 
 
 passe-partout 
 szkło float  
 plexi  
 szkło antyrefleksyjne 
 szkło muzealne 
 



RAMY 



PRZYKŁADOWE RAMY 

023 - 18 - 514 038 - 20 - 446 040 - 30 - 249 



PRZYKŁADOWE RAMY 

060 - 34 - 516 060 - 34 - 516 BIG 060 - 35 - 436 

 www.blue-s.pl 



PRZYKŁADOWE RAMY 

060 - 35 - 436 BIG 062 - 42 - 681 064 – 40 -417 



PRZYKŁADOWE RAMY 

070 - 29 - 535 070 - 25 - 318 027 - 19 - 40 



PRZYKŁADOWA OPRAWA LUSTER 



PRZYKŁADOWA OPRAWA TELEWIZORÓW 



PRZYKŁADOWA OPRAWA DYPLOMÓW, CERTYFIKATÓW 



PRZYKŁADOWA OPRAWA   



SZYBY  

Transparentna przejrzystośd  wykorzystywanego przez nas  do oprawy szkła  
pozwala na: 
 
 podkreślenie kontrastów oraz na zaakcentowanie kolorów  oprawianych  
     fotografii i dzieł sztuki 
 zapobiega żółknięciu i blaknięciu 
 zabezpiecza przed wszystkimi szkodliwymi promieniowaniami UV  
     i rozproszonymi odbiciami światła 
 



SZYBY 



RENOWACJA DZIEŁ SZTUKI  

 
 
 
Dodatkowo :  
 wykonujemy retusz i renowację starych fotografii  
 oferujemy obróbkę zdjęd na wysokim poziomie 
 wykonujemy korektę barw 
 usuwamy plamy, zagięcia 
 odtwarzamy zniszczone fragmenty ( nawet do 30% ) 
 usuwamy zbędne elementy  ze zdjęd 

 
Świadczymy również usługi w zakresie konserwacji dzieł sztuki 
dotyczących obrazów olejnych, na desce, ikonach oraz ramach. 



PRZYKŁADOWA RENOWACJA 

Przed renowacją 

Po renowacji 



PORTRETOWANIE, KARYKATURY  

Wykonujemy portrety oraz karykatury na zamówienie.  
 
Nasi artyści w profesjonalny sposób i z ogromną pasją stworzą niepowtarzalne  
dzieło z nadesłanych przez Paostwa zdjęd.  
Portrety i karykatury wykonujemy pastelami, ołówkiem na papierze, olejem na płótnie,  
desce lub też w dowolnej innej technice. 
 
Na życzenie Klienta dzieło może zostad wykonane w tempie ekspresowym. 



PORTRETY  



PORTRETY  



KARYKATURY  



KARYKATURY  



OFERUJEMY  

 bezpłatny dojazd do Klienta 
 profesjonalne doradztwo 
 kompleksową oprawę 
 bezpłatny dowóz oprawionych prac 
 indywidualne podejście do Klienta 
 wysoką jakośd produktów 
 możliwośd płatności ratalnej 
 możliwośd zakupu przez Internet na stronie www.blues-s.pl 
 wszystkie możliwe formy płatności  
     ( karta kredytowa /  przelew bankowy / płatnośd w gotówce ) 
 certyfikat autentyczności  dzieła 
 ekspresowe terminy realizacji ( nawet w 1 dzieo! ) 
 atrakcyjne zniżki, rabaty 

 



OBSZAR KOMPETENCJI  

Przedstawiona koncepcja jest własnością intelektualną Galerii Blue - S  
chronioną Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
art.1, art.3 i żadna jej treśd nie może byd wykorzystywana, powielana  
lub rozpowszechniana  w jakiejkolwiek formie i w żaden sposób bez pisemnego  
zezwolenia Galerii. 
 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁRPACY 

KONTAKT : 
telefon: 22 498 76 32 
mobile: 606 613  435 
blue-s@blue-s.pl  
www.blue-s.pl 
 

mailto:blue-s@blue-s.pl

