
МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!6 25 лютага 2015 г.

Лю бая да рос лая жан-
чы на па цвер дзіць, на-
коль кі важ на з са ма га 
ран ня га ўзрос ту пры-
віць дзяў чын цы 
густ. Бо ме на ві та 
ад умен ня апра на-
цца ў дзя цін стве 
за ле жыць фар мі-
ра ван не па чуц ця 
ўлас на га сты лю ў 
да рос лым жыц ці.

— Мы — та кія ж 
баць кі, як і вы, — ка-
жа Мі ха іл Па лаў чэ ня. — І для 
нас, як і для вас, дзе ці са мае да ра гое, што 
ў нас ёсць, та му пры вы твор час ці дзі ця-
чых блу зак вы ка рыс тоў ва ем толь кі на ту-
раль ныя тка ні ны, якія з'яў ля юц ца эка ла-
гіч ны мі і гі па а лер ген ны мі. Кла по цім ся і 
пра тое, каб кож ны вы раб не толь кі па да-
баў ся ва ша му дзі ця ці, але так са ма быў 
прак тыч ным, тры ва лым і зруч ным пры 
што дзён най нос цы. Бо кож ны з нас быў 
дзі цем і вы дат на па мя тае, што стаў лен не 
да адзен ня ў гэ тым уз рос це не са мае бе-
раж лі вае.

— Ча му ме на ві та ва шы блуз кі па він ны 
вы браць кла пат лі выя баць кі для сва іх да-
чок-школь ніц?

— Дзі ця чыя блуз кі ад кам па ніі BLАUZ 
— гэ та ап ты маль ныя су ад но сі ны «ца на 
– якасць», мод ны і раз на стай ны асар ты-
мент, цу доў ны знеш ні вы гляд і ад па вед-
насць між на род ным па тра ба ван ням якас-
ці. За га ды іс на ван ня прад пры ем ства 
на шы ды зай не ры вы пра ца ва лі свой ары-
гі наль ны і не па доб ны да ін шых стыль. Мы 
га ран ту ем, што на ша пра дук цыя спа да-
ба ец ца на ват са мым па тра ба валь ным 
баць кам, ну і вя до ма, на шым ма лень кім 
клі ен там. Бо ме на ві та для іх мы і ства ра-
ем свае ка лек цыі. Па вер це, ва ша дзі ця 
бу дзе ў за хап лен ні ад блуз кі кам па ніі 
«BLАUZ»!
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Стро гія і ра ман тыч ныя, 
з дэ каль тэ ды шмат -

лі кі мі аздаб лен ня мі — 
ка рун ка мі, эфект ны мі 
ка кет ка мі і ма ніш ка мі, 
за шчы па мі і скла дач ка мі, 
за стро ча ны мі ў роз ных 
на кі рун ках. Вось ужо 
14 га доў бе ла рус кае 
пры ват нае прад пры ем ства 
«BLАUZ» пры ем на здзіў ляе 
сва і мі стыль ны мі блуз ка мі 
мод ніц Бе ла ру сі і Ра сіі.

Наз ва кам па ніі «BLАUZ» — ад транс-
крып цыі анг лій ска га сло ва «блу за». 

Ме на ві та гэ тую дэ таль гар дэ ро ба су час най 
жан чы ны ды рэк тар фір мы Мак сім Аляк-
санд ра віч ГАН ЧА РЫК лі чыць га лоў най.

Са праў ды, як ні кру ці, блуз ка — уні вер-
саль ная рэч. Яна вы дат на спа лу ча ец ца са 
спад ні ца мі і шта на мі, а так са ма з кам бі не зо-
на мі і су кен ка мі. Фір ма «BLАUZ» пра па нуе 
сва ім па куп ні цам ве лі зар ны вы бар блу зак! 
Сва бод ныя і ўшы тыя, з доў гім, ка рот кім і на 
тры чвэр ці ру ка вом, са мых роз ных ко ле раў 
і фа со наў. Яны вы дат на па ды дуць як для 
пра цы ў офіс ным ка бі не це, так і для пра гу лак 
з сяб ра мі або ра ман тыч най ве ча рын кі. За-

ста ец ца толь кі пра явіць фан та зію і з гус там 
па да браць кам плект.

Ра ней фір ма «BLАUZ», каб па шыць жа-
но чае адзен не па сва іх уні каль ных эс кі зах, 
вы му ша на бы ла звяр тац ца па да па мо гу да 
ін шых бе ла рус кіх швей ных прад пры ем стваў. 
Ця пер коль касць та кіх за ка заў іс тот на змен-
шы ла ся, бо кам па нія вы ку пі ла ў Ма ла дзеч не 
па мяш кан не пад улас ную вы твор часць. Што 
ці ка ва, ма ла дзе чан скі фі лі ял, які зай ма ец ца 
па шы вам жа но ча га адзен ня пад брэн дам 
«BLАUZ», уз на чаль вае так са ма муж чы на.

— На якіх жан чын раз лі ча на ва ша пра дук-
цыя? — па ці ка ві ла ся я ў ды рэк та ра прад пры-

ем ства «Фаб ры ка BLАUZ»  
Мі ха і ла ПА ЛАЎ ЧЭ НІ, які з за-
да валь нен нем зга дзіў ся пра-
вес ці эк скур сію.

— На шы блуз кі шы юц ца для 
су час ных, па спя хо вых жан чын, 
якія со чаць за тэн дэн цы я мі мо-
ды, цэ няць зруч насць, прак-
тыч насць, якасць. Адзен не 
фір мы «BLАUZ» да па ма гае ім 
пад крэс ліць ін ды ві ду аль насць, 
за ста вац ца пры ваб най, эле-
гант най і ад чу ваць ся бе на вы-
шы ні ў лю бой сі ту а цыі.

— Згод на, блуз ка заў сё-
ды бы ла сім ва лам жа ноц кас ці 

і эле гант нас ці. Тым не менш, мя не, ама тар ку 
ўся го на ту раль на га, у пер шую чар гу ці ка віць 
тка ні на, з якой шы ец ца ўся гэ та пры га жосць...

— Блуз кі «BLАUZ» вы раб ля юц ца з тка ні-
ны, што па стаў ля ец ца вя ду чы мі фаб ры ка мі 
Тур цыі і Іта ліі. 95% ма тэ ры я лаў на ту раль ныя 
ці на ту раль ныя з да меш кай сін тэ тыч ных ва-
лок наў. У пры ват нас ці ў склад тка нін ува хо-
дзіць пе ра важ на ба воў на (60-66%), эла стан, 
ней лон, па лі эс тар. Дзя ку ю чы пры род ным на-
ту раль ным улас ці вас цям ма тэ ры я лу і зба лан-
са ва на му скла ду тка нін, блуз кі вель мі зруч ныя 
і прак тыч ныя. Яны вы дат на пад крэс лі ва юць 
фі гу ру, ва ло да юць вы ключ най па вет ра пра ні-
каль нас цю, гіг ра ска піч нас цю, вель мі не па тра-
ба валь ныя ў до гля дзе. Гэ тыя ўлас ці вас ці ро-
бяць блуз кі не за мен ны мі пры вы ка ры стан ні ў 
офі сах, на ву чаль ных уста но вах і паў ся дзён-
ным жыц ці. Так са ма ў асар ты мен це ёсць блуз-
кі з шоў ку, віс ко зы, ма ец ца льня ная ка лек цыя 
адзен ня. Лён, да рэ чы, ай чын ны, ар шан скі. У 
якас ці на шай пра дук цыі мо жа це не су мня вац-
ца! Яна пра хо дзіць 100-пра цэнт ны кант роль 
якас ці, які ўклю чае тры эта пы: кант роль якас-
ці сы ра ві ны, па апе ра цый ны кант роль, кант-
роль якас ці ўсіх га то вых вы ра баў.

Асноў ным на прам кам пра цы кам па ніі 
«BLАUZ» з'яў ля ец ца вы твор часць жа но чых 
кла січ ных ма дэ ляў блу зак, здоль ных сха ваць 
не да хо пы і пад крэс ліць вар тас ці фі гу ры. Але 

гэ та не адзі нае, чым бе ла рус кія вы твор цы 
мо гуць па ра да ваць пры га жунь.

— Блуз кі заў сё ды, коль кі пра цу ем, скла-
да лі асноў ную ма су пра дук цыі, але так са ма 
шы ем мод ныя су кен кі, жа ке ты, шта ны, спад-
ні цы, — рас каз вае і па каз вае Мі ха іл Па лаў-
чэ ня. — З кож ным днём пры хіль ні каў брэн да 
«BLАUZ» ста но віц ца ўсё больш і больш.

На ўлас ныя во чы пе ра ка на ла ся, што на 
ма ла дзе чан скім прад пры ем стве прак тыч на 
ўвесь ка лек тыў скла да юць жан чы ны. Муж чын 
толь кі двое: ды рэк тар і ме ха нік, які аб слу гоў-
вае аб ста ля ван не. Су пра цоў ні цы «BLАUZ» з 
за да валь нен нем но сяць тое, што шы юць, і 
ах вот на рэ кла му юць ары гі наль ную пра дук-
цыю сва ім сяб рам і зна ё мым.

— Усё пры го жае, усё да ступ нае, усё ары-
гі наль нае. Кож ная ма дэль мае сваю ра зы на-
чку, та му скла да на вы лу чыць неш та ад но, 
— ка жа тэх но лаг Іры на ЯР МОШ КА. — Ка-
лек цыі па ста ян на аб наў ля юц ца, але ёсць 
ма дэ лі, якія шы ем па 5-6 га доў. Заў сё ды бу-
дуць ка рыс тац ца по пы там чор ныя і бе лыя 
блуз кі, та му што гэ та кла сі ка. Мне аса біс та 
па да ба юц ца вы ра бы з ву а лі (тка ні на, у склад 
якой ува хо дзіць віс ко за і па лі эс тар). Блуз кі 
з яе вель мі пры ем ныя на до тык, утуль ныя і 
ўсім па су юць. А на огул, блуз ка — та кая рэч, 
якая прос та па він на быць у ша фе жан чы ны, 
лепш, ка лі ў роз ных ва ры ян тах.

ПАД КРЭС ЛІ ЦЕ СВАЮ ІН ДЫВІ ДУ АЛЬ НАСЦЬ!

Азна ё міц ца, аца ніць і на быць воп рат ку 
фір мы «BLАUZ» мож на ў кра мах Бе ла ру сі і 
Ра сіі. У пры ват нас ці шы ро кі асар ты мент 
пра дук цыі па пры ем ных кош тах прад стаў-
ле ны ў буй ных уні вер ма гах Мін ска. Што ці-
ка ва, у ад дзе лах жа но ча га адзен ня сек цыі 
з пра дук цы яй «BLАUZ» 
вас вет лі ва су стрэ нуць 
кан суль тан ты фір мы і да-
па мо гуць за ры ен та вац ца 
ў вя лі кай коль кас ці ма дэ-
ляў.

— Па куль што ў Ма ла-
дзеч не сва ёй фір ма вай 
кра мы ня ма, — ка жа Мі-
ха іл Па лаў чэ ня. — Але 
гэ та пы тан не ча су. Спра-
ва ў тым, што мін ская 
фір ма «BLАUZ» у 2013 
го дзе вы ку пі ла ак цыі ма-
ла дзе чан скай швей най 
фаб ры кі «Бя роз ка». Бу-
ды нак зна хо дзіц ца ў цэнт ры го ра да, ён як-
раз ця пер ра ман ту ец ца. Ча ка ем, што ўжо ў 
пер шым квар та ле гэ та га го да там ад кры ец-
ца кра ма фір ма ва га адзен ня «BLАUZ», дзе 
бу дзе прад стаў ле ны ўвесь асар ты мент на-
шай пра дук цыі. У перс пек ты ве пла ну ем за-
сна ваць і ін тэр нэт-кра му.

Па вод ле слоў Мі ха і ла Аляк санд ра ві ча, 
са збы там ня ма праб лем. Пра тое, што пра-
дук цыя ка рыс та ец ца по пы там, свед чыць і 
коль касць ра бот ні каў на прад пры ем стве, 

якая па вя ліч ва ец ца.
— Ка лек тыў кам па ніі 

— згур та ва ная ка ман да 
пра фе сі я на лаў, лю дзей, 
за хоп ле ных агуль най 
спра вай, поў ных ідэй і па-
мкнен няў, — ад зна чыў 

ды рэк тар прад пры ем ства. — Крэ а тыў ныя 
ма ла дыя ды зай не ры, якія зна хо дзяц ца ў 
Мін ску, да сы ла юць нам эс кі зы но вых ма дэ-
ляў адзен ня. Ра бот ні кі на шай ла ба ра то рыі, 
у сваю чар гу, шы юць на іх асно ве ўзо ры 
вы ра баў, якія пас ля, ка лі за цвяр джа юц ца, 
за пус ка юц ца ў вы твор часць. Ця пер на прад-
пры ем стве ў Ма ла дзеч не пра цу юць 40 ча-
ла век. Па куль што 2 бры га ды шва чак вы со-
кай ква лі фі ка цыі за ня тыя ў пер шай зме не. 
У да лей шым пла ну ем ства рыць яшчэ 2 бры-

га ды і пе рай сці на двухз мен ны рэ жым пра-
цы. Су час нае аб ста ля ван не нам да зва ляе 
рас шы рац ца і ства раць да дат ко выя пра цоў-
ныя мес цы. Каб вы лу чыц ца ся род кан ку рэн-
таў, мы ад ра зу зра бі лі стаў ку на пе ра да выя 
тэх на ло гіі. Так, аб ста ля ван не ў швей ны цэх 
фаб ры кі па ста ві ла япон ская кам па нія «Jukі», 
у рас крой ны — аме ры кан ская «Gеrbеr». 
Боль шасць апе ра цый аў та ма ты за ва на. Па 
мер ка ван ні япон скіх экс пер таў, уз ро вень 
ар га ні за цыі пра цы на прад пры ем стве ад па-
вя дае пе ра да вым су свет ным стан дар там. 
Гэ та дае маг чы масць вель мі хут ка за пус-
каць у вы твор часць но выя ма дэ лі вы ра баў. 
Ста ра ем ся іс ці ў на гу з ча сам, уваж лі ва ад-
соч ва ем апош нія тэн дэн цыі ў мо дзе, а по-
тым па-май стэр ску ўва саб ля ем іх у на шай 
воп рат цы.

Фір ма «BLАUZ» — 

КА ХАН НЕ З ПЕР ШАЙ БЛУЗ КІКА ХАН НЕ З ПЕР ШАЙ БЛУЗ КІ

На тал ля, 35 га доў, офіс ны ра бот нік:
— Блуз ка, я лі чу, уні вер саль ная рэч для жан чы ны. 

Гэ ты эле мент гар дэ ро ба, як ча роў ная па лач ка, вы ра-
тоў вае мя не ў роз ных сі ту а цы ях: мож на сме ла апра наць 
яе як на пра цу, так і на баць коў скі сход у шко лу. Та му 
кож ны се зон ста ра юся аб на віць ша фу, у тым лі ку па рай 
но вых блу зак.

Ган на, 22 га ды, сту дэнт ка:
— Люб лю кла січ ны стыль у воп рат цы. Апош ні час 

ад даю пе ра ва гу шы ро кім шта нам. І, вя до ма ж, без блу зак 
тут аніяк. У мя не іх вель мі шмат. На шу блуз кі ва ўні вер-
сі тэт і ў кі но, на спат кан не і на шпа цыр з сяб роў ка мі. 
Люб лю квет ка выя ма ты вы і, вя до ма, бе лую кла сі ку.

У Мін ску 

жа но чае адзен не 

BLАUZ» 

мож на на быць 

у «ГУ Ме», «ЦУ Ме», 

уні вер ма гу «Бе ла русь», 

ганд лё вым до ме 

«На Ня мі зе». 

З асар ты мен там жа мож на 

азна ё міц ца, на ват 

не вы хо дзя чы з до му, на сай це 

blauz.by.blauz.by.

ПРЫ ГА ЖОСЦЬ ПРЫ ГА ЖОСЦЬ 
ПА ПРЫ МАЛЬ НЫМ КОШ ЦЕПА ПРЫ МАЛЬ НЫМ КОШ ЦЕ

Жа но чае адзен не «BLАUZ» ОП ТАМ — 
доў га тэр мі но вае і вы гад нае 

су пра цоў ніц тва!
Ка лі Вы хо ча це, каб у Ва шай кра ме быў прад стаў ле ны 

стыль ны і за па тра ба ва ны асар ты мент жа но ча га адзен ня 
вы ключ най якас ці і па шы ву, на бы вай це блуз кі, су кен кі, 
спад ні цы, шта ны оп там у кам па ніі «BLАUZ». Шы ро кі вы бар 
ма дэ ляў і рас фар бо вак, пра ду ма ны крэ а тыў ны ды зайн 

вы ра баў, вы са ка я кас ная і прак тыч ная тка ні на ад 
еў ра пей скіх вы твор цаў, се зон нае аб наў лен не 

ка лек цый. На бы ва ю чы жа но чае адзен не 
оп там у кам па ніі «BLАUZ», вы атрым-

лі ва е це ад каз на га парт нё ра, які 
цэ ніць доў га тэр мі но вае і ўза е ма-

вы гад нае су пра цоў ніц тва. Спе-
цы я ліс ты кам па ніі «BLАUZ» 

га ран ту юць ін ды ві ду аль ны 
па ды ход да кож на га клі ен та 
і гнут кую кош та вую па лі ты-
ку. Да лу чай це ся да рэа лі за-
цыі брэн да «BLАUZ» — 
будзь це па спя хо вы мі!

ВЫ ДАТ НАЯ ПРА ПА НО ВА

Іры на СІ НЯ ЎСКАЯ — ад на з леп шых пра цаў ніц, 
якім да ру ча юць па шыў скла да ных ма дэ ляў.

Дзі ця чыя блуз кі 
ад «BLАUZ» — 

ГЭ ТА НЕ ТОЛЬ КІ 
ПРАК ТЫЧ НА, 

АЛЕ І ПРЫ ГО ЖА!

— На шы вы ра бы для — На шы вы ра бы для 
жан чын не ад ста юць жан чын не ад ста юць 
ад апош няй мо ды, — ад апош няй мо ды, — 
за зна чыў ды рэк тар за зна чыў ды рэк тар 
Мі ха іл Мі ха іл ПА ЛАЎ ЧЭ НЯ.ПА ЛАЎ ЧЭ НЯ.

Май стар рас крой на га цэ ха 
Ве ра ні ка ЛУ ГОЎ СКАЯ.

У цэ хах прад пры ем ства дзей ні чае су час нае У цэ хах прад пры ем ства дзей ні чае су час нае 
вы со ка пра дук цый нае аб ста ля ван не.вы со ка пра дук цый нае аб ста ля ван не.

СВЕТ ЯКАС НЫХ ВОК НАЎ
ад крый це ра зам з прад пры ем ствам «Свят лап ласт»

«Па рай це, ка лі лас ка, тал ко вую фір му, якая ўста лёў вае «Па рай це, ка лі лас ка, тал ко вую фір му, якая ўста лёў вае 
вок ны ПВХ», — па доб ных прось баў на тэ ма тыч ных фо ру-вок ны ПВХ», — па доб ных прось баў на тэ ма тыч ных фо ру-
мах проць ма. Чым кі ра вац ца пры вы ба ры но вых вок наў і мах проць ма. Чым кі ра вац ца пры вы ба ры но вых вок наў і 
на якой са шмат лі кіх аб' яваў спы ніц ца? Кож ная фір ма па-на якой са шмат лі кіх аб' яваў спы ніц ца? Кож ная фір ма па-
свой му за зы вае клі ен таў: абя ца юць ніз кія цэ ны, гран ды ёз-свой му за зы вае клі ен таў: абя ца юць ніз кія цэ ны, гран ды ёз-
ныя зніж кі, рас тэр мі ноў ку і мас кіт ныя сет кі ад ка ма роў ды ныя зніж кі, рас тэр мі ноў ку і мас кіт ныя сет кі ад ка ма роў ды 
мух у па да ру нак. І ўсё ж не спя шай це ся «вес ці ся» на ка мер-мух у па да ру нак. І ўсё ж не спя шай це ся «вес ці ся» на ка мер-
цый ныя хіт ры кі. «Перш чым вы зро бі це кан чат ко вы вы бар цый ныя хіт ры кі. «Перш чым вы зро бі це кан чат ко вы вы бар 
і да ве ры це сваё акно за мер шчы ку і ман таж ні кам, не бу дзе і да ве ры це сваё акно за мер шчы ку і ман таж ні кам, не бу дзе 
ліш нім па га ва рыць са зна ё мы мі, якія ўжо па мя ня лі вок ны. ліш нім па га ва рыць са зна ё мы мі, якія ўжо па мя ня лі вок ны. 
Не вар та гу ляць у ла та рэю і ары ен та вац ца на са мы тан ны Не вар та гу ляць у ла та рэю і ары ен та вац ца на са мы тан ны 
ва ры янт, рас пы тай це да свед ча ных у гэ тай спра ве лю дзей ва ры янт, рас пы тай це да свед ча ных у гэ тай спра ве лю дзей 
лі та раль на пра ўсё: хто ўста лёў ваў, як хут ка і на коль кі якас-лі та раль на пра ўсё: хто ўста лёў ваў, як хут ка і на коль кі якас-
на зра бі лі, ці ня ма прэ тэн зій па экс плу а та цыі і аб слу гоў ван-на зра бі лі, ці ня ма прэ тэн зій па экс плу а та цыі і аб слу гоў ван-
ні. Па чы тай це вод гу кі на сай це фір мы. І толь кі пас ля гэ та га ні. Па чы тай це вод гу кі на сай це фір мы. І толь кі пас ля гэ та га 
пры май це ра шэн не — ні што не за стра хуе ад рас ча ра ван няў пры май це ра шэн не — ні што не за стра хуе ад рас ча ра ван няў 
лепш, чым рэ ка мен да цыі лю дзей, якім да вя ра е це», — лі-лепш, чым рэ ка мен да цыі лю дзей, якім да вя ра е це», — лі-
чыць ды рэк тар ТАА «Свят лап ласт» Ге на дзій ПА ДА ЛЯН, які чыць ды рэк тар ТАА «Свят лап ласт» Ге на дзій ПА ДА ЛЯН, які 
зай ма ец ца вок на мі ПВХ больш як 15 га доў.зай ма ец ца вок на мі ПВХ больш як 15 га доў.

— Спа чат ку я пра ца ваў звы чай ным ра-
бо чым на ма ла дзе чан скім прад пры ем стве 
па вы твор час ці вок наў. Праз ней кі час ад чуў 
па трэ бу ад крыць сваю спра ву, — рас па вя-
дае пра свой шлях Ге на дзій Ва сіль е віч. — 
Афор міў ся ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні-
кам і, вель мі па шчас ці ла, атры маў іль гот ны 
крэ дыт на раз віц цё. Не ўза ба ве, у 2006 го-
дзе, ка лі ад чуў упэў не насць у сва іх сі лах, 
ства рыў прад пры ем ства «Свят лап ласт».

Вы твор часць раз мя шча ец ца не па да лё-
ку ад Ма ла дзеч на, у За ска ві чах. Ме на ві та 
ў гэ тай вёс цы жы ве не толь кі Ге на дзій Па-
да лян са сва ёй сям' ёй, але і боль шасць яго 
ра бот ні каў.

— На прад пры ем стве пра цу юць 70 ча-
ла век, усе мяс цо выя жы ха ры, — пра цяг вае 
мой су раз моў ца. — У асноў ным мы аб слу-
гоў ва ем бюд жэт ныя аб' ек ты: дзі ця чыя сад-
кі, шко лы, прад пры ем ствы. Пры ват ныя за-
ка зы зай ма юць не дзе 10% ад аб' ёму вы-
твор час ці. Не сак рэт, што ў акон ным біз не се 
сён ня вя лі кая кан ку рэн цыя, та му пра цу ем у 
роз ных на кі рун ках. Па ра лель на зай ма ем ся 
гру за пе ра воз ка мі, вы раб ля ем пе нап ласт 
для ўцяп лен ня, ма ем улас ную пра дук то вую 
кра му ў су сед няй вёс цы Ту рэц-Ба я ры.

Су час ныя вок ны вы раб ля юц ца не толь-
кі з дрэ ва, алю мі нію і ін шых ме та лаў, але і 
з ПВХ. Ме на ві та апош нія з'яў ля юц ца най-
больш па пу ляр ны мі ся род клі ен таў, у тым 
лі ку дзя ку ю чы да ступ най ца не.

Ка лі вы вы ра шы лі па мя няць вок ны ў до-
ме, то аба вяз ко ва су тык ня це ся з праб ле май 
вы ба ру: тан ныя 3-ка мер ныя про фі лі або 
больш да ра гія і энер га эфек тыў ныя 5-ці на ват 
7-ка мер ныя? Вы браць вы твор цу про фі лю 
так са ма ня прос та: у апош ні час по бач з доб-
ра вя до мы мі ня мец кі мі брэн да мі з'я ві ла ся 
шмат укра ін скіх, ра сій скіх і ту рэц кіх. Апош нія 
ад но сяц ца да так зва на га эка номк ла са, яны 
раз лі ча ны на аб ме жа ва ную ва гу і па мер кан-
струк цыі. Ка лі акно стан дарт ных па ме раў, 
праб лем не ўзнік не, усё бу дзе слу жыць 
спраў на. Але як толь кі вок ны з та кім про фі-
лем уста лёў ва юц ца ў не стан дарт ны пра ём 
або на фран цуз скі бал кон, па чы на юц ца цяж-
кас ці — не вы со кі кошт аб умоў ле ны вы ка ры-
стан нем да лё ка не са ма га якас на га ма тэ ры-
я лу. У вы ні ку акно па чы нае «раз' яз джац ца», 
асаб лі ва ка лі яго час та ад кры ва юць-за кры-
ва юць. У та кіх вы пад ках, ка лі не па шан ца-
ва ла, вы клі каць май стра на рэ гу ля ван не 
прый дзец ца кож ныя два ме ся цы.

— У ад роз нен не ад ін шых, на ша фір ма 
пра цуе толь кі з вы са ка я кас ны мі акон ны мі 
сіс тэ ма мі FORІS, — рас па вя дае Ге на дзій 
Па да лян. — Ня мец кі про філь пе ра ўзы хо-
дзіць кі тай скі, ту рэц кі. Па кош це, вя до ма, 
кры ху да ра жэй атрым лі ва ец ца, але гэ та 
та го вар та — вок ны ж, па га дзі це ся, устаў-
ля юц ца не на адзін дзень. Я сам гэ ты ня-
мец кі про філь асво іў яшчэ ў кан цы 90-х, 
ка лі пра ца ваў звы чай ным ра бо чым. Ра зу-

меў, што з ім мож на кан ку ры ра ваць у да-
лей шым на рын ку. Тым больш, та кія вок ны 
ста яць у мя не до ма з 1997 го да, і я імі цал-
кам за да во ле ны. Пры вы ба ры па між плас-
ты ка вы мі і драў ля ны мі шкло па ке та мі тым, 
хто аб ме жа ва ны ў срод ках, ад на знач на 
раю спы ніц ца на пер шых: доб рае дрэ ва 
каш туе за над та до ра га. А да гля даць плас-
ты ка вы я вок ны на шмат пра сцей: на ват ка-
лі на ра ме бу дзе пры кмет ная дра пі на ці 
ўваг ну тасць, пры да па мо зе на ждач най бу-

ма гі, кас ма фе на і ма лач ка для па лі роў кі 
мож на пры браць прак тыч на лю бы дэ фект. 
Ла мі на ва ны про філь «рэ ані мі ру ец ца» пры 
да па мо зе спе цы яль на га алоў ка.

На свае во чы пе ра ка на лі ся, па літ ру ко-
ле раў прад пры ем ства «Свят лап ласт» пра-
па ноў вае да стат ко ва раз на стай ную. Са мыя 
па пу ляр ныя ў за каз чы каў — ма ха гон, дуб, 
чор ная віш ня. Акра мя та го, мож на па да-
браць фур ні ту ру, ад ліў, руч кі і ін шыя дэ та-
лі так са ма ня мец кай якас ці.

— Тым, хто лю біць дэ ка ра тыў ныя эле-
мен ты, пра па ну ем шпро сы (аку рат ныя рэй-
кі, якія па дзя ля юць вок ны на дроб ныя воч-
кі), якія мо гуць быць прак тыч на лю бо га 
ко ле ру, — рас каз вае і па каз вае Ге на дзій 
Па да лян. — Са мы рас паў сю джа ны ў бе ла-
ру саў — за ла ціс ты і бе лы. Вы ка рыс тоў ва-
юць шпро сы як для ўпры гож ван ня праз рыс-
та га шкла, так і для ства рэн ня віт ра жоў. Мы 
не толь кі збі ра ем вок ны па ін ды ві ду аль ных 
за ка зах, але і са мі іх уста лёў ва ем. Га ран-
тый ны тэр мін на акон ныя кан струк цыі і ман-
таж — 5 га доў, на фур ні ту ру — 10 га доў. 
Акра мя та го, на ша ар га ні за цыя вы раб ляе 
і вы кон вае ман таж віт ра жоў, дзвя рэй, алю-
мі ні е вых кан струк цый. Мы па ста ян на па-
шы ра ем асар ты мент пра па ноў ва е май пра-
дук цыі, па вы ша ем якасць і на дзей насць. 
Пра цу ем на ўсёй тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

На лю бы густ
Ча му вар та спы ніць вы бар 
на ПВХ-про фі лях FORІS?

Вок ны ПВХ не толь кі ма юць пры ваб ны знеш ні вы гляд, але і 
на дзей на аба ра ня юць па мяш кан не ад хо ла ду, шу му, пы лу, а так-
са ма з'яў ля юц ца эка ла гіч на чыс ты мі, зруч ны мі ў экс плу а та цыі і, 
без умоў на, даў га веч ны мі.

Эка ла гіч на чыс тыя і бяс печ ныя
Вель мі сур' ёз ную ро лю ў пра цэ се вы твор час ці по лі ві нілх ла ры-

ду (ПВХ) вы кон ва юць ста бі лі за та ры. Іх за да ча — за бяс пе чыць 
ад па вед ныя фі зі ка-хі міч ныя па ра мет ры ма тэ ры я лу з ця гам ча су 
і яго ўстой лі васць у пра цэ се ста рэн ня. Са мым рас паў сю джа ным 
і най больш па пу ляр ным на пра ця гу не каль кіх дзя сят каў га доў 
з'яў ляў ся ста бі лі за тар, які змя шчае ў сва ім скла дзе шкод ны для 
зда роўя ча ла ве ка сві нец. Для вы твор час ці плас ты ка вых ПВХ-про-
фі ляў FORІS не пры мя ня юц ца свін цо выя злу чэн ні. Бо га лоў ны 
прын цып вы твор цы — вы со кая якасць без шкод на га ўплы ву на 
на ва коль нае ася род дзе і ча ла ве ка.

Каб кан чат ко ва раз бу рыць стэ рэа тып, што ПВХ шкод ны пры 
вы ка ры стан ні ў по бы це, звер нем ся для па чат ку да ме ды цы ны — у 
ёміс тас цях з ПВХ за хоў ва ец ца і транс парт уец ца до нар ская кроў. 
На ву коў цы вы свет лі лі, што по лі ві нілх ла рыд з'яў ля ец ца адзі ным 
ма тэ ры я лам, які не ўсту пае ў рэ ак цыю з кры вёю, і, як вы нік, не на-
сы чае яе сва і мі склад ні ка мі. Па гэ тай пры чы не яго вы ка ры стан не, 
як са ма га нейт раль на га, цал кам аб грун та ва на і ў по бы це, і ў пра-
мыс ло вас ці — во да пра вод ныя тру бы ў Еў ро пе і Ра сіі, бы та вая 
тэх ні ка і по суд, якія пад вяр га юц ца на гра ван ню, і, вя до ма ж, вок ны 
ПВХ. Цяж ка ўя віць боль шыя па тра ба ван ні да гі гі е ніч нас ці і бяс шкод-
нас ці ма тэ ры я лу! Ін шы прык лад: вок ны з ПВХ-про фі ляў уста лёў ва-
юц ца ў ля чэб ных уста но вах і «да мах для алер гі каў». Іс нуе вя лі кая 
коль касць пры кла даў, якія да юць маг чы масць зра біць ад на знач ную 
вы сно ву: ма тэ ры ял ПВХ не на но сіць шко ды зда роўю лю дзей! Та му 
вы ра бы з ПВХ-про фі лю — эка ла гіч ныя і бяс печ ныя.

Лю быя ко ле ры і фор мы
Вар та ад зна чыць, што FORІS — гэ та не толь кі вы со кая якасць 

пра дук цыі, гэ та яшчэ і без да кор ны ды зайн, а так са ма вя лі кі вы бар 
рас фар бо вак і кан фі гу ра цый акон ных про фі ляў. Ка ля ро вая га ма 
вок наў FORІS вель мі раз на стай ная, а вы бар прак тыч на не аб ме-
жа ва ны дзя ку ю чы тэх на ло гіі ла мі на цыі ПВХ-про фі ляў. Вок ны 
FORІS мо гуць мець роз ныя фор мы, як тра ды цый ныя пра ма ву-
голь ныя, так і са мыя не ча ка ныя — трох вугольныя, арач ныя або 
тра пе ца па доб ныя. А фор ма і ко лер, як вя до ма, на да юць до му, 
ква тэ ры ці офі су ін ды ві ду аль насць і асаб лі вую ат мас фе ру. Асар-
ты мент про філь ных сіс тэм FORІS здоль ны за да во ліць лю бо га, 
на ват са ма га па тра ба валь на га, за каз чы ка.

Аба ро на ад шу му
Адзін з важ ных па ра мет раў, на які 

вар та звяр нуць ува гу, — гэ та ка э фі цы-
ент гу ка іза ля цыі вок наў. Чым ён вы-
шэй шы, тым леп шая аба ро на ад шу му. 
У ся рэд нім гэ ты ка э фі цы ент па ві нен 
скла даць ка ля 30 dB. Вок ны FORІS у 
стан дарт ным вы ка нан ні ма юць ка э фі-
цы ент гу ка іза ля цыі ў па ме ры 34dB, што 
за бяс печ вае вы со кі кам форт для ад па-
чын ку і пра цы. У вы пад ку не аб ход нас ці 
па ляп шэн ня акус тыч най іза ля цыі ў мес-
цах з вы со кім уз роў нем шу му па тра бу-
ец ца вы ка ры стан не шкло па ке таў спе-
цы яль най кан струк цыі.

На дзея ДРЫ ЛА, Алена ДАЎЖАНОК. 
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
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Ды рэк тар Ге надзій ПА ДА ЛЯН.

Тэх но лаг Ула дзі мір ФУР МАН па ка заў нам 
па пу ляр ную сён ня ма дэль ла мі на ва на га 

акна з дэ ка ра тыў най рас клад кай.

Тэх но лаг Воль га СТУ КІ НА.

За гад чы ца скла да Ва лян ці на КА РОЛЬ 
ад каз ная за вы да чу за каз чы кам га то вай пра дук цыі.

www.foris.eu

Пра фе сі я на лы 
ра яць

Уста лёў ваць но выя вок ны лепш 
пры тэм пе ра ту ры ад +5. 
Пры ніз кіх тэм пе ра ту рах 

про філь ста но віц ца лом кім. 
Ка лі хо ча це сэ ка но міць 

(у зі мо вы пе ры яд цэ ны ні жэй шыя), 
да пус ка ец ца ман таж 

з вы ка ры стан нем зі мо вай 
пе ны пры тэм пе ра ту ры да -10 °С.

Ці ка ва ве даць!
У 1913 го дзе ня мец кі ву чо ны Фрыц Кла тэ атры маў пер шы па тэнт 

на вы твор часць ПВХ у пра мыс ло вас ці. Але Пер шая су свет ная вай-
на пе ра шко дзі ла яму за няц ца пад ра бяз ным да сле да ван нем улас-
ці вас цяў і маг чы мас цяў пры мя нен ня гэ та га ма тэ ры я лу. Вы твор-
часць ПВХ у буй ных маш та бах па ча ла ся ў 30-я га ды ў Гер ма ніі. У 
гэ ты ж час па спя хо выя рас пра цоў кі ў гэ тай га лі не бы лі пра ве дзе ны 
ў ЗША і Анг ліі. Пас ля за кан чэн ня Дру гой су свет най вай ны по лі ві-
нілх ла рыд стаў са мым ма са вым ма тэ ры я лам для вы ра бу труб, 
про фі ляў, па крыц цяў для пад ло гі, плё нак, ка бель най іза ля цыі і 
мност ва ін шых пласт ма са вых вы ра баў.

У За ход няй Еў ро пе пер шыя плас ты ка выя вок ны з'я ві лі ся ў 60-х 
і 70-х га дах мі ну ла га ста год дзя, а ў ЗША яшчэ ра ней. Бум «пласт-
ма сы» па ўсім све це па чаў ся толь кі ў па чат ку 90-х га доў, і сён ня 
вок ны з ПВХ вы клі ка юць не аслаб ную ці ка васць ка рыс таль ні каў.


