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Blizgus gali būti skoningas:
„G u rd a “ p r is t ato p r am on i n io l ie tu v iš k o d iz a i no n au j ov es

Kovo 23 d. 19 val. Centro dizaino savaitės metu Užupyje, Paupio g. 16 (Vilnius),
UAB “Gurda“ rengė dizainerio D. Budrio sukurto baldo vadovui modelio premjerą.
Viena pirmųjų pradėjusi kurti lietuvišką pramoninį dizainą šiuolaikiniam biurui, Lietuvos
biuro baldų ekspertė „Gurda“ ragina vadovus labiau pasitikėti Lietuvos dizainerių
kuriama mada biurui.
Jau dešimtmetį sėkmingai dirbanti bei įmonės veidą formuojanti išskirtinai pagal Lietuvos dizaino
lyderių idėjas viena didžiausių Lietuvos biuro baldų gamintojų, UAB „Gurda“, Dizaino savaitės
metu sieks atkreipti Lietuvos baldų gamintojų dėmesį į išskirtines Lietuvos dizainerių kūrybines
galimybes.
„Lietuvoje jau kristalizuojasi subtilaus skonio, jaučiantys stilių pirkėjai, vertinantys ne tik
aukščiausios kokybės biuro baldų produktus, bet ir priimantys netikėtai originalius Lietuvos
dizainerių sprendimus,“ - sako „Gurda“ direktorė Jūratė Jaraškienė. – „Naujasis dizainerio Dariaus
Budrio sukurtas baldo vadovui modelis parodys, kad solidu – nebūtinai nuobodu, o tai, kas
šiandieną šio baldo modelyje atrodo nauja ir netikėta, su laiku virs klasika.“
Anot Jūratės Jaraškienės, naujasis „Gurda“ baldo vadovui modelis buvo sukurtas žmonėms, kurie
į baldą žiūri ne tik kaip į priemonę kasdieniam darbui biure, bet geba pajausti grožį nuosaikiose
formose, subtiliam spalvų žaisme, „jaučia“ medį.
„Iki šiol labai atsargiai vertintas blizgumas biure,“ - sako dizaineris Darius Budrys, naujai
pristatomo baldo vadovui modelio autorius. – „Šie baldai klientui parodys, kad blizgu – gai būti
skoninga ir kad su laiku šis blizgesys nepradės jūsų varginti. Anaiptol, šių baldų nesinorės keisti
po metų ar dviejų.“
„Sunku suvokti, bet, kai žiūri į naująjį Dariaus Budrio sukurtą baldą, jauti klasiką moderniose
stalo bei komodos formose, „skambančiuose“ lakuotuose medžio paviršiuose, juodos su
persipinančia ruda ir baltos spalvų derinyje, - sako „Gurda“ vadovė Jūratė Jaraškienė.
Jau pristatomas pirmasis pagamintas šio baldo modelis – vadovo stalas ir komoda. Savo
klientams iš naujosios vadovo baldų kolekcijos „Gurda“ taip pat pasiūlys rūbų spintą, dokumentų
spintą, pakabinamas lentynas, žurnalinį staliuką. Baldams bus kuriami natūralios odos aksesuarai.
Baldo vadovui modelis – tai blizgaus nerūdijančio plieno, natūraliu lukštu dengtos medžio dulkių
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BALDAI IR KĖDĖS JŪSŲ BIURUI

Pasak baldo autoriaus dizainerio D. Budrio, toks modernių formų, naudojamų medžiagų (metalo,
medžio ir stiklo) santykio bei aukščiausios kokybės techninio apdirbimo baldas Lietuvoje dar
nebuvo sukurtas.
Tamsus natūralaus lukšto medis, baltas grūdintas dažytas stiklas – Lietuvos biuro baldų rinkoje
netikėtas sprendimas.
„Medžio paviršius padengus laku, medis tarsi suskambėjo, o blizgesys suteikė nuosaikios
prabangos efektą,“ - dalijasi kūrybine patirtimi baldo dizaineris Darius Budrys.
„Prabanga nėra kuriama dirbtinai, ji nėra kuriama detalėmis – prabanga sklinda iš šio baldo
vidaus,“ - sako dizaineris D. Budrys.
„Tai baldas – savito skonio, nekonservatyviai mąstančiai solidžiai asmenybei.“ – sako Jūratė
Jaraškienė, UAB „Gurda“ direktorė. – „Šių baldų nereikės taikyti prie biuro interjero – jie puikiai
tiks tiek minimalistinėje stiklinio biuro aplinkoje, tiek klasikinėje vadovo erdvėje, tiek industrinės
nuotaikos senų raudonų plytų sienos fone.“
Apie UAB „Gurda“
Įmonė „Gurda“, įsteigta 1995 m. Kaune, per pastaruosius 7 metus augo ir plėtėsi. Atidaryti filialai ir baldų
salonai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Rygoje ir Varšuvoje. Šiuo metu įmonėje yra diegiamos
kokybės vadybos (ISO 9001) ir aplinkosaugos vadybos sistemos (ISO 14001).
Bendra konsoliduota UAB „Gurda“ 2004 m. apyvarta siekė per 14 mln., o nuo 2005 m didžiausią dėmesį
pradėjus skirti įmonės veiklos pelningumo didinimui UAB „Gurda“ konsoliduotą apyvartą pavyko išlaikyti
13.8 mln LTL.
Biuro baldų ekspertas „Gurda“ ne tik dalyvauja planuojant bei įrengiant biurus pagal zonavimo metodiką, bet
ir pateikia išskirtinio pramoninio dizaino produktus ypatingai remdamas Lietuvos dizainerių bei architektų
kūrybą ir iniciatyvas.
Biuras turi atitikti organizacijos kultūrą, turi būti suskirstytas į atskiras zonas, turi turėti tinkamai įrengtas
individualias darbo vietas. „Gurdos” biuro zonavimo filosofija atspindi organizacijos kultūrą per: biuro baldų
išdėstymą, interjero spalvas, atskiras detales ir aksesuarus.
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