WEISBERG

w niezwykłym świecie kryształów
Jak wiadomo, kobieta zmienną jest, stąd raz na jakiś
czas potrzebuje wyzwania, które zmieni coś w jej
życiu. U mnie pojawia się to w postaci przemeblowania lub odświeżenia jakiegoś pomieszczenia. Tym
razem przyszła kolej na sypialnię. Wymianie podlegało prawie wszystko, począwszy od zasłon, a skończywszy na łóżku. Moim celem było stworzenie
ponadczasowego wnętrza, które zawsze będzie się
dobrze prezentowało. Chciałam, aby moja sypialnia
nie była jedynie wygodna i przytulna, co naturalnie
przekłada się na relaks i odpoczynek, ale także odrobinę szykowna, a nawet ekskluzywna. Niezwykle
trudno jest rozplanować i udekorować swoje miejsce
wypoczynku, często frustruje nas niemożność znalezienia idealnych mebli. Pikowane łóżko, zasłony
z dobrej jakości materiałów, szafki nocne właściwie
znalazłam stosunkowo szybko, problem miałam
jednak z oświetleniem. Chciałam, aby kinkiety były
ponadczasowe i eleganckie, dlatego zainteresowały
mnie kryształy. Kolejne firmy jednak proponowały
zbyt wygórowane ceny albo modele, które zupełnie
mi nie odpowiadały. Wreszcie trafiłam do świata absolutnie pięknych kryształów firmy WEISBERG.
KRYSZTAŁY Z RÓŻNYCH STRON
Firma WEISBERG robi lampy według indywidualnego projektu klienta, co bardzo mi odpowiadało.
Postanowiłam więc wybrać się na wycieczkę, aby już
na miejscu dokonać wyboru i porozmawiać o szczegółach. Właściciel firmy pan Mariusz Weisberg
okazał się nie tylko ciepłym, sympatycznym człowiekiem, ale prawdziwym pasjonatem kryształów.
Zaczęliśmy od zwiedzenia pracowni, gdzie znajduje

Naturalny kryształ ręcznie szlifowany –
„dzieło sztuki i najdroższy kryształ na świecie”

się kilka tysięcy kryształów z różnych stron świata.
Są to wyłącznie kryształy najwyższej jakości tj.: oryginalne kryształy SWAROVSKI® ELEMENTS,
Art crystal, Natural crystal, SPECTRA® i Bohemia. To najznakomitsze kryształy na świecie. Pan
Mariusz pokazywał kolejne, snując opowieść o ich
właściwościach i miejscu, gdzie są tworzone. Dowiedziałam się o mitach związanych z kryształami
i o tym, jak odróżnić te prawdziwe, dobrej jakości
od tych pozostałych.
PASJA RZEMIEŚLNIKA
Nie przypuszczałam, że tyle rozmaitych gatunków
i rodzajów kryształów można zgromadzić w jednym
miejscu. Okazało się, że to największy zbiór w Polsce, o czym właściciel opowiadał z nieskrywaną
satysfakcją. Pan Mariusz od kilkunastu lat zajmuje
się tworzeniem kryształowych lamp i w tym celu
podróżuje po całej Europie. Trzymał już w rękach
chyba wszystkie rodzaje kryształów, ale najbardziej
ceni te rzadkie o bardzo wysokiej jakości. Wszystkie
wykonane przez niego lampy cechują dobre proporcje, i harmonijne kolory. Ponieważ pierwszy raz
w życiu oglądałam tak piękne kryształy, nie zdziwiło
mnie, że pan Weisberg jest ich pasjonatem. Oczarują każdego.

Piękny i delikatny
Made with SWAROVSKI® ELEMENTS – „mój wybór”

Projekt 3D żyrandola

UNIKALNE DZIEŁA SZTUKI
Ponad godzinę oglądałam rozmaite gatunki kryształów o różnorodnych szlifach. Wybór był naprawdę trudny. Zwłaszcza, że każdy model lampy
można dowolnie zmodyfikować, zwiększając lub
zmniejszając jej wielkość, szerokość i ilość zawieszek kryształowych. Musiałam też wybrać rodzaj
szlifu kryształowych zawieszek, ich kolor, wykończenie (mosiądz, nikiel, antyk, złoto 24k, ciemne
złoto, białe złoto) i najważniejsze, czyli sam kryształ
spośród propozycji wyselekcjonowanych producentów w Europie: Bohemia, SPECTRA® CRYSTAL,
Natural Crystal, Art Crystal oraz SWAROVSKI®
ELEMENTS. Pan Weisberg okazał się być prawdziwym artystą rzemieślnikiem, a każda pokazywana przez niego lampa okazywała się kolejnym
misternym dziełem sztuki.
KLASYCZNA PONADCZASOWOŚĆ
Korzenie firmy WEISBERG wywodzą się z tradycji rzemieślniczej, dlatego wszystkie kryształowe
lampy są ręcznie robione ze starannie wybranych
kryształów. Z przyjemnością słuchałam, jak właściciel opowiadał o różnych miejscach w Europie, które
zwiedził, poszukując dobrej jakości kruszcu. Jakość
kryształu to wszak podstawa stworzenia efektownej
lampy. I chociaż moim celem były jedynie kinkiety
do sypialni, to skusiłam się także na zakup przepięknej kryształowej lampy do jadalni. Lampy te utrzymane w klasycznym, ponadczasowym stylu prezentują się w moim mieszkaniu wyjątkowo szykownie.

42 ramiona , 65kg kryształu

Polecam zatem wszystkim niezwykłe miejsce, jakim
jest zaczarowany świat kryształów WEISBERG.
Ta niezwykła wycieczka pozostanie w moich wspomnieniach na zawsze, obraz lśniących kryształów,
ich ilość, blask i piękno, a to wszystko okraszone
wspaniałymi opowieściami pana Mariusza pasjonata, rzemieślnika i artysty.
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