Bendro pobūdžio klausimai

1. Kodėl turėčiau rinktis detales atskirai, ne įsigyti sukomplektuotą baldą?
Be abejo, jeigu sukomplektuotas baldas pilnai atitinka Jūsų poreikius ir finansines galimybes,
nedvejodami jį įsigykite. Deja, gaminant standartinius baldus paprastai sunku numatyti visų
įmanomų baldo sudėties, jo naudojimo ar galimo išdėstymo variantų. Ruošinių sistema
UNIVERSALIS su minimaliais apribojimais leidžia Jums patiems susikurti ir susirinkti
pageidaujamą baldą, tokį, koks jis reikalingas būtent Jums.

Rinkdamiesi UNIVERSALIO baldą, patys sprendžiate, kiek norėsite lentynėlių, kaip naudosite
gaminį. Įsigyjant jau sukomplektuotą baldą, mokate už visas jo dalis, o dabar galite rinktis
reikiamą detalių kiekį - todėl nemokate už Jums nereikalingas detales.

2. Nestandartinį baldą man gali pagaminti bet kuris meistras. Kodėl turėčiau rinktis
UNIVERSALĮ?

Universalis - tai standartizuotų baldinių ruošinių sistema, suprojektuota taip, kad iš riboto
ruošinių asortimento neturintis baldininko išsilavinimo žmogus sugebėtų pats susikurti sau
baldą. Detalių standartizavimas leidžia gaminti jas pigiau, negu tai būtų įmanoma, gaminant
kiekvieną detalę pagal užsakovo matmenis. Be to, kadangi baldą susikuriate ir susirenkate Jūs
pats, sutaupote žymią dalį kaštų, kurią turėtumėte sumokėti meistrui, gaminančiam baldus:
darbo valandas, sugaištas aiškinantis Jūsų poreikius, derinant užsakymą ir surenkant baldus.
Gamyboje pagal specialų užsakymą šie kaštai paprastai viršija pačių detalių gamybos kaštus,
kartais net keleriopai. Be to, kadangi sistema yra standartizuota, mažėja klaidų dėl taupymo ar
meistro žinių stokos.
Be abejo, tuo atveju, kai pageidaujate, kad baldas atitiktų Jūsų patalpą visiškai tiksliai ar norite
specialios baldo spalvos, meistro-baldininko paslaugų išvengti nepavyks.

3. Ar man tikrai neprireiks pagalbininko susirenkant baldą?
Baldą galima susirinkti ir vienam žmogui, tačiau, žinoma, greičiau, paprasčiau ir saugiau yra
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rinkti baldą dviese. Ypač, jei renkate gana aukštą ar platų baldą.

4. Ką daryti, jeigu man reikia žemesnio baldo, negu įmanoma susirinkti iš esamų
ruošinių?
Tokiu atveju pasirinktus šoninius skydus reikia patrumpinti iki norimo aukščio šalia stendo
esančiame ERMITAŽO pjaustymo skyriuje. Taip pat ten galite susiaurinti ir pakabinamą
lentynėlę.

5. Ką daryti, jeigu man reikia siauresnio baldo, negu įmanoma susirinkti iš esamų
ruošinių?
Siaurinti šoninius skydus nerekomenduojama, nes tuomet prarasite perforuotų skylučių eilę –
reikės pačiam atsimatuoti ir gręžti naujas skylutes baldo suveržimui. Taip pat nepatariama
trumpinti lentynėlių, nes prarasite skylutes lentynėlių galuose. Tačiau jei vis dėl to apsisprendėte
siaurinti detales, kreipkitės į šalia stendo esantį ERMITAŽO pjaustymo skyrių.

6. Kodėl dalyje Universalio detalių apklijuotos ne visos keturios briaunos?UNIVERSALIO
detalės yra pagamintos apmąstant kiekvieną variantą, kur jos gali būti panaudojamos ir kaip.
Siekiant kuo mažesnių išlaidų gamyboje, o tuo pačiu – ir kuo mažesnės pardavimo kainos,
briaunos juostele yra padengtos tik tos briaunos, kurios bus matomos surinktame balde. Juk
spintoje mes nematoje lentynėlės šoninių (ar nugarinės) briaunų, juo labiau, šoninėse detalių
dalyse yra išgręžtos skylutės detalių suveržimui, todėl nėra prasmės ir jų briaunoti. Patarimas:
prieš pirkdami detales, pasidėliokite, kaip baldas turės atrodyti – kad išvengtumėte klaidų
renkantis detales.

7. Nusipirktą detalę panaudojau kitap, ir matomoje vietoje atsidūrė briauna, nepadengta
briaunavimo juostele. Ką daryti?
Stende esančiame furnitūros skyriuje išsirinkite atitinkamo dekoro paruoštą briaunos juostelę su
klijais, ją lengvai galėsite namie karštu lygintuvu priklijuoti prie briaunos.
8. Galvoju apie baldų pasigaminimą iš jūsų sistemos dalių. Reikia apgalvoti reikiamus
matmenis ir sukomplektuoti. Tačiau kur gauti elementų sąrašą - ar su popieriaus lapuku
vaikščioti "Ermitaže" ir vietoje projektuoti? Patogiau būtų projektuoti namuose prie
kompiuterio. Domina tokių elementų sąrašas, kuriuos šiandien galima nupirkti arba
užsakyti .

UNIVERSALYJE yra numatyti baldų matmenys. Plačiau: čia
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9. Paisgaminau spintelę. Viskas gerai, bet mane erzina šoniniuose skyduose
besimatančios skylutes. Kuom jas uždengti?
"Ermitaže" yra pirkti įvairių spalvų lipdukų, skirtų būtent baldams, t.y. paslėpti varžtus, skyles.
Teiraukitės "Ermitažo" informacijos skyriuose.
Neradote atsakymo į savo klausimą? Rašykite mums: universaliobaldai@gmail.com
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