Baldai

Šimtmečių dvasia
pulsuojanti klasika
Šiuolaikiniame interjere vyraujanti stilių įvairovė, netikėti, individualūs ir drąsūs sprendimai žavi savo
unikalumu, tačiau vis dėlto atrodo šalti. Milžiniškos
erdvės, labai griežtos arba chaotiškai tarpusavyje susipynusios formos, minimalizmas – visa tai patrauklu kuriant bendrai naudojamų patalpų erdves. Tačiau
namuose dažniausiai ieškoma šilumos, jaukumo ir ryšio su daiktais, juk niekas nenori nuosavame būste
jaustis lyg modernaus meno muziejuje. Todėl kuriant
individualaus gyvenamojo būsto interjerą dažnai atsigręžiama į tradicijas, prisimenamas visada populiarus
klasikinis stilius, jo prabanga, raﬁnuotumas ir patalpai suteikiamas trokštamas jaukumas.

Dėmesys kokybei ir išskirtinumui
Įrengiant namus, kuriuose norima, jog vyrautų klasikinis stilius, dėmesys turi būti kreipiamas ne tik į baldų išdėstymą, sienų ir grindų
spalvą, užuolaidas bei šviestuvus, tačiau taip pat svarbu, kad interjeras neatrodytų lyg pigi, nekokybiška kopija. Taigi būtina atsižvelgti
į pasirenkamų interjero detalių kokybę, užsitikrinti, jog sendinti baldai atspindi tikrąją to laikotarpio dvasią, o motyvai, detalės, apdaila
ir furnitūra parinkti būtent tokie, kokie buvo būdingi tuo laikotarpiu.
Juk perkant baldus visada tikimasi, kad jie bus patvarūs ir patrauklūs
akiai, juo labiau mediniai, savo masyvumu savaime bylojantys apie
tvirtumą, patikimumą ir išskirtinumą.

Viena iš pirmaujančių Italijos klasikinių baldų
gamintojų
Klientams, ieškantiems originalių ir išskirtinės kokybės klasikinio stiliaus baldų, „Faber baldai“ turi ką pasiūlyti. Bendrovė yra italų baldų
gamintojų grupės „Gruppo Faber“ narė. Tai viena iš pirmaujančių ir
itin gerą vardą rinkoje turinčių klasikinių baldų gamintojų Italijoje, iš
konkurentų išsiskirianti pažangiomis sendinimo technologijomis, senųjų klasikinių baldų stilistikos, konstrukcijų ir proporcijų bei medžio
apdirbimo technikų išmanymu. „Faber“ baldų gamintojų pagrindinis
tikslas − kokybė, padedanti išlaikyti stilistikos nuoseklumą ir užtikrinti baldų istoriškumą, pulsuojantį įvairiais istoriniais laikotarpiais. Didelis dėmesys kreipiamas nuoseklioms baldų gamybos istorijos studijoms, padedančioms suderinti istorinę stilistiką ir klasikinį grakštumą
su šių dienų baldų gamybos reikalavimais.

Išskirtinės, autentiškos apdirbimo
technologijos
Didžiausias „Faber baldų“ gaminamų baldų ypatumas – speciali šešiolikos pakopų baldų sendinimo technologija, atliekama ne mechaniniu
būdu, o naudojant paprastus įrankius ir pasikliaujant meistro žiniomis. Taip baldui suteikiamas išskirtinis charakteris, natūrali istoriškumo dvasia ir perduodama baldžiaus rankų šiluma. Klasikiniai baldai
gaminami tik iš natūralaus medžio, naudojant natūralias, šimtametes
tradicijas turinčias medžiagas. Gaminiai lakuojami „atvirų porų“ laku,
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sendinami naudojant natūralų molį, senovinės receptūros bičių vašką,
guminį laką. Speciali baldų sujungimo ir išpjaustymo technika, naudota senųjų meistrų, leidžia medžiui „judėti“, taip išvengiant galimų
įtrūkimų, deformacijos ar paviršiaus nelygumų susidarymo.

Apartamentų Stiklių gatvėje interjeras
Vienas iš interjero sprendimų, įgyvendintų naudojant bendrovės „Faber baldai“ produkciją, – tai apartamentai Stiklių gatvėje, Vilniuje.
Dizainerės Eglės Tautkutės sukurto interjero svarbiausieji akcentai –
natūralaus sendinto ąžuolo grindys, baltos, patina padengtos lubos ir
klasikiniai medienos masyvo baldai. „Faber baldai“ direktoriaus Gytauto Vyšniausko teigimu, visada malonu pildyti dizainerio, matančio
visumą, norus. Originaliam ir stilistiškai vientisam interjerui sukurti reikia profesionalumo ir gebėjimų. Klasikinio stiliaus kėdės, stalas,
indauja, rašomasis stalas, lova, drabužių spinta ir kiti baldai suteikia
svarumo didelėms patalpos erdvėms ir reikiamo kontrasto šviesiam
interjerui. Masyvūs baldai tarytum suteikia interjerui realumo, atsverdami svajingai pasvirusią sieną ir aukštus langus. Viso interjero stilistinis vientisumas išlaikomas net ir vonios kambaryje, kur šiuolaikinė
technika derinama su sendinta baltos spalvos komoda ir kitomis charakteringomis interjero smulkmenomis.

Baldų restauravimas ir sendinimas
Bendrovės internetiniame puslapyje (www.klasikiniaibaldai.lt) klienNestandartiniai gaminiai – tai vienas stipriųjų bendrovės „Faber bal-

tams siūlomas didelis standartinių baldų pasirinkimas, kataloguose

dai“ ypatumų. Ne vienerių metų darbo patirtis, technologijos, perim-

galima apžiūrėti siūlomus produktus, spalvų paletes ir visa tai pasitel-

tos iš Italijos klasikinių baldų gamintojų, leidžia klientams pasiūlyti iš-

kus susikurti pirminę interjero viziją.

skirtinės kokybės produktus, akį traukiančius ne tik estetiniu grožiu,
bet ir iš vidaus sklindančia senovės aura. UAB „Faber baldai“ ne tik
pardavinėja profesionalių baldžių gaminamus produktus, tačiau taip
pat savo klientams siūlo ir naujų baldų sendinimo, dažymo, senų baldų restauravimo paslaugas. Kvaliﬁkuoti specialistai ir natūralios medžiagos leidžia sukurti norimo laikotarpio dvasia pulsuojantį baldą,
suteikiantį interjerui jaukumo ir savitumo.

UAB „Faber baldai“
Aleksandravo k., Marijampolės sav., tel. (8 343) 98 782, faks. (8 343) 98 783,
el. paštas faberbaldai@faberbaldai.com,
svetainė www.klasikiniaibaldai.lt
Salonai:
Kaunas, M. Valančiaus g. 7/11, mob. 8 616 72 705,
el. paštas kaunas@faberbaldai.com,
Vilnius, Kęstučio g. 47/4, tel. (8 5) 273 0426,
el. paštas vilnius@faberbaldai.com
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