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Скла да на ўя віць са бе 

жыл лё ці офіс нае па мяш-

кан не, у якім бы не бы ло 

крэс лаў. Яны ня суць не 

толь кі ра бо чую функ-

цыю. Іх вон ка вы вы гляд 

і фор ма з'яў ля юц ца важ-

най част кай ды зай ну па-

мяш кан ня, уплы ва юць на 

ін тэр' ер і яго ат мас фе ру.

На Ель скай мэб ле вай фаб-

ры цы ажыц цяў ля ец ца поў ны 

вы твор чы цыкл вы ра бу крэс лаў 

з ма сі ву дрэ ва: ад рас крою пі-

ла ма тэ ры я лаў, суш кі за га то вак, 

ме ха ніч най апра цоў кі да збо рач-

на-ад дзе лач ных ра бот. Для вы-

твор час ці крэс лаў і ін шай мэб лі 

іс нуе спе цы яль ная тэх на ло гія са 

сва і мі тон ка сця мі.

Ста ран ны вы бар дрэ ва лі-

чыц ца ад ным з са мых ад каз-

ных эта паў. Для вы ра бу мэб лі 

прад пры ем ства вы ка рыс тоў-

вае ма сіў ду ба, але шы ны, бя-

ро зы, хвоі вы со кіх га тун каў. 

Кож ны від ле са ма тэ ры я лаў 

ха рак та ры зу ец ца сва і мі ўні каль -

ны мі і не паў тор ны мі якас ця мі. 

З якой драў ні ны лепш ку піць мэб-

лю — вы ра шаць толь кі па куп ні ку.

Пра цэс вы ра бу крэс лаў па чы на-

ец ца з рас крою ле са ма тэ ры я лаў 

на пі ла ма тэ ры я лы, за тым — на 

чар на выя за га тоў кі, якія су шаць 

да віль гот нас ці 8 плюс-мі нус 2 %. 

Ад та го, на коль кі пра віль на бы ла 

вы су ша на сы ра ві на, за ле жыць 

экс плу а та цыя крэс лаў. Пры да-

лей шай (кан чат ко вай) апра цоў цы 

чар на вых за га то вак атрым лі ва юць 

чыс та выя за га тоў кі, якія ідуць на 

вы твор часць дэ та ляў.

Вы раб крэс лаў — скла да ны і 

вуз ка спе цы я лі за ва ны пра цэс, у 

якім ужы ва юц ца прак тыч на ўсе 

ві ды дрэ ва ап ра цоў ча га аб ста ля-

ван ня. Акра мя та го, для вы ра бу 

крэс лаў вы ка рыс тоў ва ец ца і спе-

цы яль нае аб ста ля ван не, якое не 

ўжы ва ец ца ў вы твор час ці ін шых ві-

даў мэб лі. На прык лад, на Ель скай 

мэб ле вай фаб ры цы ёсць італь ян-

ская фрэ зер на-пра фі лю ю чая лі нія 

і пяціво се выя апра цоў чыя цэнт ры з

ліч ба вым пра грам ным кі ра ван нем. 

Су час нае аб ста ля ван не для вы-

твор час ці крэс лаў да зва ляе прад-

пры ем ству атрым лі ваць якас ную 

пра дук цыю з мі ні маль най стра тай 

сы ра ві ны.

Вы кон ва ю чая аба вяз кі ды-

рэк та ра, вя ду чы тэх но лаг Ель-

скай мэб ле вай фаб ры кі Але на 

ПТУ ХА га во рыць, што на ват прос-

ты на вы гляд та бу рэт зра біць не 

так лёг ка, як зда ец ца на пер шы 

по гляд. Тым больш — зруч нае 

крэс ла:

— На сён ня ў Бе ла ру сі не так 

шмат прад пры ем стваў, якія зай-

ма юц ца вы твор час цю крэс лаў з 

ма сі ву, што збі ра юц ца на шы па-

вых злу чэн нях, а гэ та знач на па вя-

ліч вае тры ва ласць крэс ла і, та кім 

чы нам, тэр мін яго экс плу а та цыі. 

Вы твор часць крэс лаў — вель мі 

пра ца ём кі тэх на ла гіч ны пра цэс. 

Пры іх кан стру я ван ні ўліч ва ец ца 

кож ная дро бязь. Ка лі дэ та лі не 

су па дуць на ват на адзін гра дус 

ці мі лі метр, крэс ла не збя рэц ца. 

Та му заў сё ды ідзе вель мі дак лад-

ная пад гон ка на ват пас ля збор кі. 

Важ на, каб крэс ла бы ло аб са лют-

 на ўстой лі вым. На шы су пра цоў ні кі — 

са праўд ныя пра фе сі я на лы. Яны 

га да мі на бы ва лі ўні каль ны во пыт 

вы твор час ці крэс лаў.

Мэб ля з ма сі ву драў ні ны ва ўсе 

ча сы за ста ец ца ак ту аль най і экс-

клю зіў най. Гэ та звя за на ў пер шую 

чар гу з эка ла гіч най чыс ці нёй ма-

тэ ры я лу і яго даў га веч нас цю. 

Мэб ля з раз на стай ных каш-

тоў ных па род драў ні ны здоль-

ная ўпры гож ваць не толь кі 

дом, але і эліт ныя ка бі не ты 

кі раў ні коў, клу бы і ка мер цый-

ныя бан кі, рэ ста ра ны і ін шыя 

прэ стыж ныя па мяш кан ні.

Крэс лы з'яў ля юц ца ня-

змен ным ат ры бу там лю бо га 

па мяш кан ня. Экс клю зіў ныя, 

з ма сі ву дрэ ва і з на дзей най 

кан струк цы яй ды ары гі наль-

ным ды зай нам да зво ліць 

са бе ку піць мо жа не кож ны, 

але ка лі яны з'я ві лі ся ў до ме, 

то бу дуць слу жыць дзя сят кі 

га доў.

Ма дэль ны рад ста лоў і 

крэс лаў Ель скай мэб ле вай 

фаб ры кі га лоў ным чы нам 

мае тра ды цый ную скі ра ва-

насць. Кла січ ны стыль тры-

ва ла ўма ца ваў ся ў ды зай не 

ін тэр' ера. Заў сё ды ак ту аль-

ны, ён ува саб ляе ўтуль насць, 

рэ спек та бель насць і вы тры-

ма ную рас ко шу.

Крэс лы Ель скай мэб ле вай фаб-

ры кі ў кла січ ным сты лі ма юць шэ раг 

ха рак тэр ных асаб лі вас цяў. Іх кан-

струк цыя мае сі мет рыч ныя, пра пар-

цы я наль ныя фор мы. Усе акруг ла сці 

і вы гі бы вы ве ра ны з дак лад нас цю 

да мі лі мет ра, каб за бяс пе чыць мак-

сі маль ны кам форт для спа жыў ца.

Ма тэ ры я лы для абіў кі ад па вя-

да юць абра на му сты лю. Час цей 

за ўсё ўжы ва ец ца жа кард з пры-

го жым узо рам і рэ льеф най фак ту-

рай. Ма лю нак тка ні ны мо жа быць у 

вы гля дзе кант рас ных па лос, муд-

ра ге ліс тых узо раў, геа мет рыч ных 

ар на мен таў і кве так.

Тэн дэн цыі су час на га ды зай ну 

вель мі ру хо мыя. Яны дык ту юць 

но выя фор мы ўза е ма дзе ян ня сты-

ляў і ма тэ ры я лаў. Та му на Ель-

скай мэб ле вай фаб ры цы ця пер 

вя дзец ца ак тыў ная ра бо та па аб-

наў лен ні асар ты мен ту пра дук цыі, 

ука ра ня юц ца но выя і ўдас ка наль-

ва юц ца іс ну ю чыя тэх на ла гіч ныя 

пра цэ сы.

Вы твор часць пра дук цыі, якая 

ад па вя дае стан дар там якас ці і па-

тра ба ван ням спа жыў цоў, ад кры ла 

маг чы мас ці для су пра цоў ніц тва з 

Ра сі яй, Ка зах ста нам, Літ вой, Эс то-

ні яй і ін шы мі кра і на мі. Пры гэ тым 

для кож най з кра ін-парт нё раў на 

Ель скай мэб ле вай фаб ры цы вы-

раб ля юць пра дук цыю не толь кі 

ма са вай вы твор час ці, але і мэб лю 

па ін ды ві ду аль ных за ка зах. Прад-

пры ем ства заў сё ды ад кры тае для 

су пра цоў ніц тва і га то вае ўва со біць 

у жыц цё ма дэ лі мэб лі лю бой скла-

да нас ці і ды зай ну.

Стра тэ гіч най мэ тай з'яў ля ец-

ца перс пек тыў нае раз віц цё прад-

пры ем ства, якое за клю ча ец ца ў 

ства рэн ні ўмоў для пры цяг нен ня 

ін вес ты цый, на кі ра ва ных на тэх ніч-

нае пе ра ўзбра ен не вы твор час ці, 

па шы рэн не асар ты мен ту пра дук-

цыі, зні жэн не са бе кош ту, за бес-

пя чэн не пры быт ку, за ма ца ван не 

па зі цый на бе ла рус кім рын ку, вы-

хад на но выя рын кі збы ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Зруч ныя і эле гант ныя крэс лы
Ель ская мэб ле вая фаб ры ка — са мы буй ны вы твор ца крэс лаў з драў ня на га ма сі ву ў Бе ла ру сі

 Гіс та рыч ная да вед ка
Ства рэн не прад пры ем ства ад но сіц ца да 1914 го да. Та ды куп-

цы Мар гоў скі і Ліў шыц па бу да ва лі ў Ель ску не вя лі кі ле са піль ны 

за вод, які раз мя шчаў ся ў ад ным драў ля ным бу дын ку. Прад пры-

маль ні кі па ча лі пе ра пра цоў ку драў ні ны хвой і ду боў, якія рас лі ў 

гэ тых мяс ці нах.

У 1935 го дзе на прад пры ем стве па ча лі вы раб ляць мэб лю, а з 

1960-га — асвой ваць вы твор часць крэс лаў. У 2016 го дзе ад бы-

ло ся пе ра ўтва рэн не прад пры ем ства ў ад кры тае ак цы я нер нае 

та ва рыст ва. За раз Ель ская мэб ле вая фаб ры ка з'яў ля ец ца ад ным 

з фі лі ялаў ААТ «Ма зыр скі ДАК». Прад пры ем ства спе цы я лі зу ец-

ца на вы ра бе крэс лаў, бан ке так, ста лоў, мяк кіх крэс лаў з ма сі ву 

драў ні ны і ка нап на драў ля ным кар ка се.

АСАБ ЛІ ВАС ЦІ КРЭС ЛАЎ 
З МА СІ ВУ ДРЭ ВА
Асноў ным ад роз нен нем вы ра бу мэб лі з 

ма сі ву дрэ ва ад вы ра бу з ін шых ма тэ ры я лаў 

з'яў ля ец ца ад сут насць да дат ко вых 

пры ме шак, якія ўплы ва юць на якасць 

сы ра ві ны. Вы ка на ныя з ма сі ву крэс лы 

ар га ніч на да паў ня юць ін тэр' ер, на да юць 

яму эле мен ты рас ко шы. Улас ці вас ці ма сі ву 

дрэ ва, які ва ло дае шы ро кім вы ба рам тэкс тур, 

да зва ля юць ства раць тры ва лую і эле гант ную 

мэб лю, у тым лі ку крэс лы з мак сі маль на 

пра цяг лым тэр мі нам экс плу а та цыі. 

Ха рак та рыс ты кі тры ва лас ці крэс лаў з ма сі ву 

знач на вы шэй шыя, чым з тан ней шых ДВП 

і ін шых ма тэ ры я лаў. Да та го ж драў ля ныя 

крэс лы лёг ка рэ стаў ра ваць і змя няць іх 

вон ка вы вы гляд шля хам афар боў ван ня. 

Мэб ля з ма сі ву роз ных па род дрэ ва 

на дзей ная, эка ла гіч ная і пры го жая.

 Крэс лы і мяк кія крэс лы 

Ель скай мэб ле вай фаб ры кі 

ўпры гож ва юць ка бі не ты Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла-

ру сі, рэ зі дэн цыю Міт ра па лі та 

Мінск ага і За слаў ска га Паў ла,

за лы На цы я наль най біб лі я тэ кі 

Бе ла ру сі.

 На род ны мас так Ра сіі 

ака дэ мік Ра сій скай ака дэ-

міі мас тац тваў Аляк сандр 

Шы лаў для сва ёй май стэр ні 

зра біў спе цы яль ны за каз на 

Ель скай мэб ле вай фаб ры цы. 

Ён пад рых та ваў эс кі зы мэб лі, 

па якіх ця пер па ўзгад нен ні з 

аў та рам на ла джа ны ма са вы 

вы пуск та кіх крэс лаў.

 Са мую вя лі кую до лю ў 

вы твор чай дзей нас ці Ель-

скай мэб ле вай фаб ры кі зай-

мае вы твор часць крэс лаў. 

Так, вы пуск пра дук цыі за 

2018 год у на ту раль ным вы-

ра жэн ні скла да юць:

крэс лы — 29 850 шт.;

дэ та лі кар ка саў — 26 800 

шт.;

ін шая пра дук цыя: ста лы, 

бан кет кі, та бу рэ ты, мяк кія 

крэс лы, ка на пы — 3857 шт.

  На сваю пра дук цыю 

прад пры ем ства мае ўсе не-

аб ход ныя сер ты фі ка ты ад па-

вед нас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

і Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Так са-

ма пра дук цыя сер ты фі ка ва-

на па еў ра пей скім стан дар це 

FSС, што га ран туе ажыц цяў-

лен не стро га га эка ла гіч на га 

кант ро лю.

Вы кон ва ю чая 
аба вяз кі 
ды рэк та ра 
Ель скай
мэб ле вай 
фаб ры кі 
вя ду чы тэх но лаг 
Але на ПТУ ХА.

Ува га на він кам
У каст рыч ні ку на Ель скай мэб-

ле вай фаб ры цы па ча лі ма са вую 

вы твор часць но вай лі ней кі крэс-

лаў з мяк кай абіў кай.

Крэс лы «Дэр бі» і «Ар лан да» 

вы гля да юць пры ця галь на і эле-

гант на. Яны ма юць стро гі ла ка ніч-

ны ды зайн. Мяк кая спін ка кры ху 

вы гну та, што за бяс печ вае да дат-

ко вую зруч насць і кам форт пры 

экс плу а та цыі. Тры ва лы кар кас вы-

раб ле ны з ма сі ву ду ба і бя ро зы. 

Для абіў кі вы ка рыс тоў ва юц ца як 

жа кар да выя тка ні ны, так і мік ра-

ве люр. Маг чы мы па шыў чах лоў 

на гэ тыя ма дэ лі крэс лаў пад за-

каз ці з тка ні ны за каз чы ка.

Мяк кія крэс лы вы гля да юць 

ар га ніч на ў ін тэр' ерах роз ных 

сты ляў. Дзя ку ю чы та кой уні вер-

саль нас ці ды зай ну яны па ды хо-

дзяць для вы ка рыс тоў ван ня як 

у жы лых, так і ў гра мад скіх па-

мяш кан нях.

 УНП 401155408.


