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Mobilã



RUSPIN - Un producãtor de mobilã
care a luat numele de la pinul rusesc

Ruspin Grup ocupã un loc impor-
tant în sectorul uºilor ºi mobilei din
Republica Moldova, dar ºi din alte
þãri, compania fiind prezentã de
peste zece ani pe piaþa de profil.

Potrivit informaþiilor societãþii, cu
excepþia uºilor fabricate din pin
masiv, Ruspin produce ºi uºi din
MDF, furniruite, de interior, dar ºi
uºi metalice de intrare. De aseme-
nea, producãtorul executã un sor-
timent larg de mobilã: antreuri, du-
lapuri, living, mobilã pentru baie,
camere pentru copii, din diverse ti-
puri de materiale (lemn, MDF vop-
sit, MDF peliculã, PAL melaminat,
MDF furniruit) . În colecþie se
regãsesc circa 100 de modele de
sticlã ºi o mare varietate de vitralii.

Maria Kobîleaþcaia, designer în ca-
drul companiei, ne-a precizat: "Mo-
bilierul poate fi din stejar, pin, fag,
MDF ºi diferite tipuri de furnir ex-
clusive. Toate modelele pe care le
executãm sunt strict individuale,
întrucât noi lucrãm numai la co-
mandã. Designerul executã un pro-

iect 3D ºi aratã clientului toate posi-
bilitãþile pe care le are pentru reali-
zarea respectivului obiect de mobi-
lier. Fiecare decor, picior, rozetã se
executã strict în dimensiunile co-
menzii respective, pânã la ultimul
milimetru. La fel ºi uºile, tapiþeria,
facem mostre de culoare etc".

O popularitate mare o are mobila
confecþionatã la comandã: cea
pentru oficiu, bucãtãrii realizate
din diverse materiale, culori ºi stil,
dormitoare etc.

"Datoritã sutelor de recomandãri
ºi propunerilor clienþilor am lãrgit
sfera de activitate ºi posiblitãþile
de a satisface toate gusturile ºi do-
rinþele lor", spun reprezentanþii
societãþii.

Utilizând materiale ºi tehnologii
moderne, Ruspin oferã ºi servicii
de consultanþã, proiectare cu schi-
þe 3D, servicii de transport ºi mon-
taj, garanþie si postgaranþie.

Doamna Kobîleaþcaia ne-a speci-
ficat cã, pe primul loc în preferinþe-
le clienþilor, se aflã stilul clasic ºi cel

neo clasic, culorile preferate fiind
albul cu patinã, auriul, bejul des-
chis. Compania are 12 designeri în
Moldova, deþinând trei saloane - în
Ucraina, la Odesa ºi în România,
unde este prezentã doar de câteva
luni. Ruspin produce, însã, doar în
Moldova, pentru cã acolo se aflã
meºterii. Compania are deja co-
menzi la noi, dar îºi doreºtre sã se
extindã ºi sã aibã mai mulþi desi-
gneri, conform sursei citate.

Reprezentantul companiei ne-a
mai spus: "Denumirea Ruspin pro-
vine de la pinul din Rusia, pe care îl
foloseam în producþia de mobile în
urmã cu 15 ani când abia se des-
chisese magazinul. Acum pinul
este al nostru, avem propriile
rezervaþii".

Potrivit domniei sale, un dormi-
tor pentru copii lucrat în pal mela-
minat combinat cu lemn (picioare-
le obiectelor de mobilier fiind scul-
ptate în lemn), alcãtuit din pat, ca-
napea, douã noptiere, poliþã,
oglindã, comodã costã 3000 de

euro, cu tot cu design, livrare,
montaj, TVA, în Bucureºti ºi împre-
jurimi. Un alt dormitor, realizat din
M D F , a ju ng e la 3 . 4 0 0 e u r o .
Termenul de executare este de trei
luni.

Cel mai complex dormitor din
punct de vedere tehnologic, care
are pãrþile drepte din MDF vopsit ºi
elementele decorative din lemn de
fag ºi patul - somiera rabatabilã,
costã 2.300 de euro. În medie, însã,
un pat clasic/neo-clasic ajunge la
1500-1600 de euro. Noptierele cos-
tã 400-500 de euro, iar sofaua -
1000 de euro. "Sofalele ºi canape-
lele reprezintã un hobby pentru
companie", a menþionat Maria
Kobîleaþcaia, subliniind cã preþul
acestora este foarte mic, toatã car-
casa fiind din lemn, iar lemnul
aparþinând societãþii.
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