
Rãdãcina de nuc ºi trandafir
ºi furnirele exotice înnobileazã mobila

de la Ardudana
Esenþele de nuc ºi trandafir, dar ºi

cele exotice înnobileazã mobila pro-
dusã de Ardudana.

Producãtorul de mobilã din Satu
Mare fabricã toatã gama de mobilã,
mai puþin pentru bucãtãrii ºi baie.
Maria Pãcuraru, directorul comercial
al companiei, ne-a precizat: "Gama
noastrã de produse include mobilier
destul de variat, avem soluþii pentru
aproape toatã casa - livinguri, dor-
mitoare, sufragerii, holuri, mai puþin
bucãtãrii ºi mobilier de baie. Folosim
doar lemn masiv - fag, paltin -, pe
care îl înnobilãm cu furnire estetice
din rãdãcinã de nuc ºi trandafir ºi cu
furnire exotice. La colecþia Larisa am
folosit rãdãcini de trandafir, prin in-
tarsie, care se realizeazã manual. Mai
exact, mobila nu este pictatã, dife-
renþierea de nuanþã ºi material fiind
realizatã prin intarsie tradiþionalã. Se
decupeazã douã furnire de culori di-

ferite ºi apoi se aplicã. Pe produsul
final, toate diferenþele de culori sunt
doar din diferenþele de furnir - roºu,
maron, auriu etc. De asemenea, mo-
bila este ºi sculptatã. Procesul de
producþie, la noi, începe de la
prelucrarea buºteanului, pe care îl
uscãm, sculptãm, tapiþãm ºi, astfel,
avem un control asupra calitãþii".

Maria Pãcuraru ne-a spus cã existã
specialiºti gata formaþi în piaþã ºi cã
Ardudana îºi formeazã singurã
meºterii. "Fiind o fabricã de tradiþie,
cu peste 50 de ani de experienþã în
prelucrarea lemnului, avem meºterii
care învaþã ºi noua generaþie, la faþa
locului", ne-a menþionat domnia sa.

Ardudana produce 70% pentru
piaþa externã, având clienþi din
Ungaria pânã în þãrile nordice ºi, în
Est, în Ucraina, Georgia, Armenia.
Restul producþiei este livratã pe pia-
þa internã, prin colaborãri sau maga-

zine proprii, în marile oraºe din þarã -
Bucureºti, Iaºi, Constanþa etc. Înain-
te, compania producea mobilã doar
pentru export. Afacerea este una de
familie ºi are capital românesc pri-
vat. Societatea produce în serie ºi se
adreseazã revânzãtorilor în special,

livrând en gros, în strãinãtate. Cu un
efectiv de 250 de angajaþi, Arduda-
na are preþuri la cerere, în funcþie de
comandã.
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