
ПРА ЦУ ЮЦЬ 
ВА ЎСІХ СЕГ МЕН ТАХ

«Ка лі ка заць пра ма тэ ры ял, то ў 

бюд жэт ным сег мен це прад пры ем-

ства вы пус кае мэб лю з ла мі на ту. 

У спа жы вец кім сег мен це вы раб-

ля ем мэб лю з дроб на-дыс перс най 

фрак цыі. Прэ мі ум-сег мент — з ма-

сі ву. Ра бо та ў трох сег мен тах да зва-

ляе ад па вя даць лю бым па трэ бам 

спа жыў цоў. Кож ны па куп нік мо жа 

знай сці са бе тое, што хо ча», — рас-

ка заў Ула дзі мір Ту рэй ка.

У ра бо це з лю бым з трох сег мен-

таў уліч ва ец ца мност ва фак та раў. 

На прык лад, мя ня юц ца ко ле ра вая 

га ма і таў шчы ня ма тэ ры я лу. Вы-

ка рыс тоў ва ец ца раз на стай ная, у 

асноў ным ім парт ная фур ні ту ра. Ла-

ка фар ба выя ма тэ ры я лы фаб ры ка 

вы бі рае толь кі най больш вя до мых 

су свет ных брэн даў. Пра цу юць у 

кам па ніі з тра ды цый най драў ні най 

ду бо вых і бя ро за вых па род.

ВЫЙ ГРА НЫЯ 
ТЭН ДА РЫ 
Ў МНО ГІХ КРА І НАХ

Аб па спя хо вас ці кам па ніі свед-

чыць і коль касць вый гра ных тэн да-

раў. «Дзя ку ю чы вы со кай якас ці мы 

змаг лі вый граць кон курс на па стаў-

ку мэб лі для Па ла ца Рэс пуб лі кі. Не-

ка то рыя рэ зі дэн цыі лі да раў су сед ніх 

кра ін так са ма ма юць ме на ві та на шу 

пра дук цыю. Акра мя та го, мы па ста-

ві лі мэб лю і на Гар лык скі гор на-аба-

га чаль ны кам бі нат у Туркменістане. 

Да па маг лі зра біць га тэль «Вік то рыя» 

ў Мін ску больш стыль ным пе рад 

чэм пі я на там све ту па ха кеі. Мож-

на ска заць, што лі та раль на па ўсім 

све це ёсць на ша мэб ля. Ле тась мы 

па ста ві лі пра дук цыю для На за рба еў 

Уні вер сі тэ та ў Ка зах ста не», — па ве-

да міў Ула дзі мір Ту рэй ка.

Ка мен ту ю чы сі ту а цыю з экс парт-

ны мі па стаў ка мі, ды рэк тар асоб на 

спы ніў ся на пы тан нях кан ку рэн цыі 

на знеш ніх рын ках.

«Бе ла русь шмат хто ве дае як 

мэб ле вую кра і ну. У нас заў сё ды быў 

моц ны тэх на ла гіч ны ін сты тут, які вы-

пус каў спе цы я ліс таў вы со ка га кла са. 

Уліч ва ю чы, што лес — ад но з най важ-

ней шых ба гац цяў кра і ны, у нас шмат 

прад пры ем стваў, якія зай ма юц ца 

мэб ляй. Усё гэ та са дзей ні чае раз віц-

цю пры ват на га кі рун ку. Кан ку рэн-

цыя як унут ры кра і ны, так і на знеш-

ніх рын ках вы со кая. І мы яе заў сё ды 

вы трым лі ва ем. Для гэ та га со чым за 

тэх ніч ны мі і ды зай нер скі мі на він ка-

мі, па ста ян на мя ня ем асар ты мент і 

шу ка ем но выя ма дэ лі. Мы час та на-

вед ва ем тэ ма тыч ныя вы стаў кі і прэ-

зен та цыі. Ро бім хат нюю экс па зі цыю, 

на якой па каз ва ем свае на пра цоў кі 

два ра зы на год і за пра ша ем на шых 

парт нё раў», — да даў ды рэк тар.

Ён ад зна чыў, што аб' ёмы вы-

твор час ці на прад пры ем стве па-

ста ян на рас туць і та му з'яў ля ец ца 

па трэ ба ў кад рах.

«У ся рэд нім у ме сяц мы вы пус ка-

ем пра дук цыі пры клад на на 1,5 млн 

руб лёў. Пры клад на па ло ва ідзе на 

экс парт. Асноў ныя на шы па куп ні кі: 

Ка зах стан, Літ ва, Ра сія. За раз вя-

дзём пе ра мо вы аб па стаў ках мэб лі 

ў Поль шчу і Гер ма нію. Па ста ян на 

ана лі зу ем сі ту а цыю і спра бу ем вый-

сці на за ход ні ры нак. Гэ та сур' ёз ны 

бес пе ра пын ны пра цэс. І гэ та цал-

кам рэ аль на, бо сён ня вы твор чыя 

ма гут нас ці фаб ры кі здоль ныя паў-

та рыць і на ват па леп шыць са мыя 

за па тра ба ва ныя ўзо ры за меж ных 

сты ляў мэб лі. Усё на ша аб ста ля-

ван не ад па вя дае апош ня му сло ву 

тэх ні кі, на яго прад пры ем ства не 

ску піц ца. Тут доб ра ра зу ме юць, 

на коль кі важ на за ста вац ца кан ку-

рэнт ны мі і быць здоль ны мі ўха піц ца 

за апош нія тэн дэн цыі ды зай ну», — 

рас ка заў кі раў нік фаб ры кі.

1520 верасня 2018 г. МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ

Ад ным з най буй ней шых прад пры ем стваў 

Пін ска га ра ё на з'яў ля ец ца Га ра дзі шчан ская 

мэб ле вая фаб ры ка, фі лі ял кам па ніі «Пін скдрэў». 

Прад пры ем ства спе цы я лі зу ец ца на вы твор час ці 

мэб лі асноў ных сег мен таў. Па сло вах ды рэк та ра 

прад пры ем ства Ула дзі мі ра ТУ РЭЙ КІ, га лоў ны 

ары ен цір фаб ры кі — па трэ бы па куп ні коў 

і апош нія да сяг нен ні ў га лі не ды зай ну ін тэр' ера. 

Про філь мэб лі до сыць шы ро кі — для офі са, 

спаль ні, дзі ця ча га па коя і гас цёў ні.

«На шу мэб лю мож на «На шу мэб лю мож на 
знай сці па ўсім све це»

Ды рэк тар Га ра дзі шчан скай мэб ле вай фаб ры кі рас ка заў, Ды рэк тар Га ра дзі шчан скай мэб ле вай фаб ры кі рас ка заў, 
як ства раецца ўні каль ная пра дук цыяяк ства раецца ўні каль ная пра дук цыя

Ма тэ ры я лы вы пус ку пад рых та ва лі Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ, Але на ДАЎ ЖА НОК, 
фо та Кас ту ся ДРО БА ВА і з архіваў прадпрыемстваў. 

Для Пін ска га ра ё на фаб ры ка з'яў ля ец ца го ра даў тва раль ным прад-

пры ем ствам. Яна вы кон вае важ ныя са цы яль ныя функ цыі, у тым лі ку 

і ства рае вя лі кую коль касць ра бо чых мес цаў. На тэ ры то рыі прад пры-

ем ства ма юц ца свід ра ві на, ка цель ня і ачы шчаль ныя збу да ван ні, якія 

за бяс печ ва юць бліз кае да яго па се лі шча.

Фаб ры ка ад каз на па ды хо дзіць да кло па ту пра лю дзей. Лю дзі гэ та 

ба чаць і час та вы бі ра юць сва ім мес цам пра цы ме на ві та яе. Сён ня на 

прад пры ем стве пры бліз на 67 % ра бот ні каў — жы ха ры ра ё на, 33 % — 

га рад ское на сель ніц тва.

«Ця ку часць кад раў у нас не вя лі кая — да 2 % (га да вая па пла не 

па він на быць не больш за 3,5 %). Але аб' ёмы рас туць па ста ян на. Мы 

заў сё ды ра ды пры хо ду ма ла дых спе цы я ліс таў. Яны пры но сяць све жыя 

ідэі. А мы ста ра ем ся іх доб ра за бяс пе чыць. Ся рэд няя за ра бот ная пла та 

на прад пры ем стве ад на з са мых вя лі кіх па ра ё не. На шы ра бот ні кі ўпэў-

не ныя ў сва ім ра бо чым мес цы. Ка лі ў ін шых прад пры ем стваў па да лі 

аб' ёмы, мы ста біль на рас лі. Лю дзі па раў ноў ва юць і ра зу ме юць, што 

хо чуць пра ца ваць ме на ві та тут», — рэ зю ма ваў Ула дзі мір Ту рэй ка.
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Ды рэк тар фі лі яла прад пры ем ства «Пін скдрэў» — 
«Га ра дзі шчан скай мэб ле вай фаб ры кі» — 

Ула дзі мір ТУ РЭЙ КА.

Учас так збор кі і за па коў кі. Зле ва на пра ва: 
ста ляр 5-га раз ра ду Дзміт рый ЛІ ШЧЫ НЕЦ і на чаль нік участ ка Мі ка лай БОЙ БА.

ІН ДЫ ВІ ДУ АЛЬ НЫ ПА ДЫ ХОД
Вы ду ма е це, гон ка ўзбра ен ня бы вае толь кі ў ва ен най сфе ры? Та ды вы яшчэ не ба чы лі, як кан ку ры ру-

юць вы твор цы мэб лі. Най ноў шае аб ста ля ван не і на яў насць маг чы мас ці вір ту аль на га пра ек та ван ня — два 

склад ні кі па спя хо вай ра бо ты та ко га прад пры ем ства.

«Адзін з на шых апош ніх на быт каў — так зва ны чыс ты па кой. Гэ та спе цы яль ная ка бі на для аздаб лен ня 

мэб лі, якая да зва ляе да даць на па верх ню глян ца вы пласт. У дзе ян ні гэ тую іна ва цыю мы пра дэ ман стру ем 

ужо на най блі жэй шай вы стаў цы», — па абя цаў ды рэк тар фаб ры кі.

Так са ма, па вод ле яго слоў, ле тась на прад пры ем стве з'я віў ся ста нок для фо та дру ку, што да зво лі ла вы-

вес ці ды зайн пра дук цыі на но вы ўзро вень.

«Ця пер лю бы спа жы вец мо жа за мо віць свой улас ны ма лю нак на мэб лі. Мож на зра біць і прынт лю бі мых 

фа та гра фій. Усё аб мя жоў ва ец ца толь кі фан та зі яй па куп ні ка і ад ва гай ідэй», — да даў Ула дзі мір Ту рэй ка.

У вы ні ку на прад пры ем стве вы пус ці лі ка лек цыі ін тэр' ера пад наз вай «Лон дан», «Па рыж» і лі нію дзі ця чай 

мэб лі. У асно ве дзвюх пер шых з іх ля жыць уні каль ны ды зайн, які су пра ва джа ец ца тэ ма тыч ны мі прын та мі з 

вя до мы мі эле мен та мі ар хі тэк ту ры гэ тых га ра доў. У сваю чар гу дзі ця чая мэб ля аформ ле на сюр рэа ліс тыч ны мі 

прын та мі лі тар анг лій ска га ал фа ві та. Сён ня гэ тыя ка лек цыі асаб лі ва па пу ляр ныя ў бліз кім за меж жы.

«Ня гле дзя чы на ары ен та цыю на се рый ную вы твор часць, мы зай ма ем ся ін ды ві ду аль ны мі за мо ва мі лю бо га 

ўзроў ню скла да нас ці. Пры чым гэ та рас паў сюдж ва ец ца на ра бо ту ў лю бым з трох сег мен таў. Мэб ля з ма сі-

ву, вя до ма, па тра буе асаб лі ва га па ды хо ду, але наш экс пе ры мен таль ны сек тар здоль ны ўлі чыць пра па но вы 

за каз чы ка», — да даў Ула дзі мір Ту рэй ка.

Кошт прэ мі ум-сег мен та за яў ляе аб ста ту се па куп ні ка. Та кая мэб ля апроч ін ша га ства рае і не паў тор ную 

ат мас фе ру.

Апе ра тар ліч ба ва га дру ку 
Аляк сандр РА МА НУШ КА. 
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