
Prezentacja przykładowych realizacji w przestrzeniach biurowych

- Dzieła sztuki, które wynajmujemy są nam udostępnione przez artystów na podstawie umowy licencyjnej, artyści w przypadku wynajęcia dzieła, 
otrzymują wynagrodzenie autorskie naliczane comiesięcznie.

- Większość dzieł, którymi dysponujemy, można wykupić po 12 miesiącach z odliczeniem połowy rocznego czynszu za wynajem, co stanowi 
ciekawą alternatywę dla tradycyjnego zakupu dzieł sztuki w galerii.

- Po dokonaniu wstępnego wyboru prosimy o złożenie zapytania, prześlemy pełną listę dostępnych prac artystów wybranych przez Państwa.

-  Wypożyczona kolekcja jest ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

- Prezentacja wybranych prac   i  ich 7 – dniowy depozyt są bezpłatne.

- Montaż tradycyjny, na hakach jest bezpłatny. Na życzenie możemy zastosować system galeryjny firmy NIELSEN   www.nielsenpolska.pl

- Kompletną ofertę prac znajdą Państwo na stronie www.artoffice.pl

- Zapraszamy także na nasz profil na Instagramie https://www.instagram.com/artoffice_gallery/ 
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Obraz Agaty Groszek, w budynku biurowym Centrum Marszałkowska ( 2019 )
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Praca Roberta Czajki, w budynku biurowym Centrum Marszałkowska ( 2019 )
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Obraz Tomasza Kołodziejczyka w sali konferencyjnej, biurowiec Rondo ONZ 1 ( 2018 )
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Obrazy Elizy Kopeć w sali konferencyjnej, Warsaw Spire ( 2018 )
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Praca Marii Orzęckiej w przestrzeni wypoczynkowej, biurowiec Q22 ( 2018 )                     
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Obraz Zuzanny Piętkowskiej w warszawskiej kancelarii, biurowiec Metropolitan ( 2018 )
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Obraz Elizy Kopeć w przestrzeni wspólnej – hol wejściowy do biura klienta, biurowiec Rondo 1 ( 2016 )

                                                                                Art Office sp. z o.o. , tel. +48 602 322 103,  info@artoffice.pl,  www.artoffice.pl

mailto:info@artoffice.pl


Obraz Magdaleny Laskowskiej w warszawskiej kancelarii, biurowiec Plac Małachowskiego ( 2018 )
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Obrazy Urszuli Kałmykow i Barbary Levittoux-Świderskiej w gabinecie i przestrzeni wspólnej biura, biurowiec Q22 ( 2018 )
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ZAUFALI NAM:

Regus Business Centre Sp. z o.o.                  Skandia Życie  TU S.A.                                              Accreo Sp. z o.o.                                   

Perfetti Van Melle Polska                                  Bank Austria Creditanstalt                                 Hyundai Motor Poland      
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