
Realizujemy również catering owocowy i warzywny w 

postaci palmy ananasowej z koreczkami owocowymi prze-

znaczonymi do spożycia przez gości czy platerów z owoca-

mi i warzywami. 

Gwarantujemy, że nikt nie przejdzie obojętnie obok 

naszych prac, a zaproszeni goście poczują się naprawdę 

wyjątkowo!

Paweł Sztenderski - tel. 501 661 862

Mistrz Polski w Carvingu, V-ce Mistrz Świata w Carvingu

Owocowe i warzywne show
atrakcje podczas eventów

Chcielibyśmy zainteresować Państwa sztuką carvin-

gu - rzeźbieniem w owocach i warzywach. Jest to sztuka, 

za pomocą której można podnieść atrakcyjność każdego 

wydarzenia, eventu czy uroczystości. 

Możemy przygotować dla Państwa np. arbuzy z logo 

firmy czy nazwą wydarzenia. Ponadto przygotowujemy 

fantazyjne rzeźbione dekoracje z melonów, dyni i wszel-

kiego rodzaju warzyw oraz prezentujemy sztukę carvingu 

podczas pokazu live w wykonaniu najlepszego duetu ca-

rverów w Polsce! 



Standardowy pokaz - cena 1500 zł netto

W cenie pokazu:
•	 przygotowanie stanowiska we wskazanym 

miejscu, wym. min. 1,8 m - maks. - 4 m 
długości, stóły bankietowe, obrus, drape-
ria, elementy scenograficzne

•	 przygotowanie gotowych rzeźb: arbuz z 
logo, arbuz z motywem kwiatowym, melon 
z motywem kwiatowym, bukiet kwiatów - 
są to prace mające już na samym początku 
pokazu rozbudzić zmysły i zainteresowa-
nie uczestników 

•	 w zależności od potrzeb zapewniamy 
jedną lub dwie osoby prowadzące pokaz          

(Paweł Sztenderski - Mistrz Polski w Ca-
rvingu, V-ce Mistrz Świata w Carvingu  
oraz Dominika Sadowska - V-ce Mistrzy-
ni Polski w Carvingu, Zdobywczyni Pu-
charu Polski w Carvingu

Czas trwania pokazu w oferowanej cenie - 
od 1,5 godziny do 4 godzin. W czasie pokazu 
opowiadamy o sztuce carvingu jednoczesnie 
wycinając wybrane motywy, widzowie po-
kazu mogą współuczestniczyć w pokazie. W 
trakcie eventu rzeźbimy takie elementy jak:
•	 arbuzy z motywami kwiatowymi
•	 melony z motywami kwiatowymi
•	 kwiaty z owoców i warzyw 

zobacz więcej na www.Carving-Art.pl



W zależności od zapotrzebowania i charakteru wyda-
rzenia możemy również przeprowadzić warsztaty dla 
najmłodszych. Wspólnie z dziećmi stworzymy owo-
cowo - warzywne zwierzaki, które spowodują uśmiech 
na twarzach zarówno dzieci jak i dorosłych. 
Podczas warsztatów dbamy o bezpieczeństwo dzieci, 
najmłodsze z nich tworzą swoje fantazyjne zwierzątka 
bez użycia noży, z przygotowanych przez nas wcze-
śniej elementów. 

Cena warsztatów zamkniętych: 15 - 60 zł osoba
Cena warsztatów otwartych: ustalana indywidualnie

zobacz więcej na www.Carving-Art.pl



Paweł Sztenderski
Mistrz Polski w Carvingu

V-ce Mistrz Świata w Carvingu
tel. 501 661 862

e-mail: pawel@carving-art.pl

Dominika Sadowska 
V-ce Mistrzyni Polski w Carvingu

tel. 509 983 903
e-mail: biuro@carving-art.pl

Owocowe i warzywne show
atrakcje podczas eventów
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