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Pierwszy zakład ślusarski naszego
ojca, Jerzego Kromczyńskiego
mieścił się na ulicy Kmiecej w Poznaniu.
To właśnie w nim powstały nasze
pierwsze abażury i żyrandole.
Ojciec był bardzo pracowitym, kreatywnym i niezależnym
człowiekiem. Art-Abażur powstał z jego wielkiego marzenia
o własnej firmie. Od samego początku stawiał na jakość
wytwarzanych produktów. Ta idea przyświeca nam do dziś.
Przez prawie 60 lat tworzenia abażurów do lamp
doskonale poznaliśmy naturę światła. Za każdym razem
wydobywamy ją poprzez kształt, materiał i konstrukcję
naszych abażurów.
Lidia Zielińska i Krzysztof Kromczyński - współwłaściciele,
córka i syn Jerzego i Marii Kromczyńskich - założycieli
Art-Abażur.

SINCE
1958

ART-ABAŻUR
to doświadczenie
poparte prawie 60-letnią historią manufaktury.
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Obecnie tworzymy
ponad 250 tysięcy
abażurów rocznie
zarówno dla dużych korporacyjnych Klientów,
jak i na indywidualne zamówienie.

Nasze projekty stylowo oświetlają wnętrza

w 37 krajach
na świecie
Firmę tworzą doświadczeni
specjaliści
Nasz zespół składa się z profesjonalistów, którzy pasję przekuli
w pracę zawodową. Jesteśmy różni jak różne są nasze abażury,
jednak umiejętności każdego z nas uzupełniają się wzajemnie
tworząc komplementarny układ wiedzy, doświadczenia i wyczucia
piękna. W efekcie tworzymy firmę oferującą produkt doskonały.
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Współpracujemy
z dużymi firmami, które
obsługują inwestycje
w oświetlenie dekoracyjne
na szeroką skalę
Dbałość o najdrobniejszy detal, o powtarzalność
modelu oraz o jakość na każdym etapie pracy wyzwalają
wyobraźnię w tworzeniu prawdziwego piękna.

Towarzyszy nam Chęć
odkrywania nieznanych lądów
w realizowaniu wyszukanych wizji artystycznych naszych
Klientów HoReCa. Produkujemy lampy i abażury zarówno
według wzoru przygotowanego przez Klienta, jak również
projektujemy indywidualne formy na zamówienie.
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Uważnie słuchamy wizji naszych Klientów
Lubimy tworzyć, szukać pomysłu i czerpać inspiracje z rozmów
z naszymi Klientami. To, o czym marzą, jakie mają potrzeby oraz czego
oczekują ma wpływ na finalny projekt. Chwytamy to, co nieuchwytne
w ich wizji i przekładamy na szkic, liczby, kształt. Ubieramy światło
w sposób patrzenia na świat naszych Klientów, dlatego produkowane
przez nas abażury oraz aranżacja świetlna wnętrz idealnie
odzwierciedlają ich oczekiwania.

Projektujemy z myślą o Państwa
potrzebach
W pracy nad projektem oświetlenia łączymy dwa aspekty – piękno
z użytecznością. Zależy nam, aby każdy abażur był dziełem sztuki
i podkreślał charakter wnętrz, do których jest tworzony. Dlatego
najpierw wnikliwie analizujemy potrzeby Klientów, wykorzystując
do tego nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji lamp
i abażurów na zamówienie, wiedzę o najnowszych trendach rynkowych
oraz znajomość natury światła.

Dopasowujemy ofertę do
indywidualnych oczekiwań
Do każdego projektu szukamy indywidualnych rozwiązań, które
pozwolą ubrać Państwa potrzeby w niepowtarzalną formę. Dbamy,
aby produkowane przez nas abażury oddawały styl, klasę i unikalny
charakter wnętrz, których będą integralnym elementem. Najwyższej
jakości materiały oraz nowoczesny park maszynowy to narzędzia,
dzięki którym indywidualność naszego Klienta zyskuje kształt abażura.
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przekładamy projekty na
funkcjonalne siatki 3d
W programie 3D tworzymy wzór abażura – dopasowujemy
kształt stelaża, wymiary i grubość. Dobieramy sposoby
wykończenia i budujemy prototyp.

tworzymy stelaże abażurów
W naszym nowoczesnym parku maszynowym formujemy
druty, łączymy punktowo i zgrzewamy elementy stelaża.
Na koniec szlifowanie... i pierwsza kontrola jakości.
Aby wyeliminować egzemplarze niedoskonałe,
sprawdzamy wysokość, kształt, kąty i spawy.
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STARANNIE TWORZYMY FORMY,
DOBIERAJĄC MATERIAŁY I LINIE CIĘCIA
Abażury tworzymy z najwyższej jakości, atestowanych materiałów
– antystatycznych, odpornych na promieniowanie UV oraz – na
życzenie Klienta – niepalnych. Na ploterze operator projektuje układ
rozkroju. Podczas cięcia materiału trapezowym nożem wodzącym
kontrolujemy go pod kątem plam, przebarwień i ubytków.

STOSUJEMY NAJEFEKTYWNIEJSZE
METODY MALOWANIA stelaży
Gotowe stelaże trafiają do malarni proszkowej. Najpierw wkładamy
je do pieca, aby wypalić brud znajdujący się na drutach. Następnie
malujemy na dowolny kolor i utrwalamy go za pomocą wysokiej
temperatury.
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wielostopniowa kontrola jakości
sprawia, że nasze abażury wyróżnia
perfekcyjne wykonanie
Każdy abażur podlega kontroli jakości na każdym etapie produkcji.
W efekcie do Klientów trafiają tylko te lampy i abażury, które cechuje
doskonała jakość wykonania. Każdy abażur jest indywidualnie pakowany
w folię ochronną i oznaczony numerem kontrolnym.

Każdy abażur wykańczamy
ręcznie, dbając o trwałość
i estetykę produktu
Wycięte formy abażurów są klejone lub szyte, jeśli lampa ma
cieszyć oczy w ekstremalnych warunkach klimatycznych (wysokie
temperatury i wilgotność). Kładziemy nacisk na estetykę, dlatego
z dużym pietyzmem wykańczamy każdy model.
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Hotel LUXOR lublin
Nowoczesną aranżację wnętrz hotelu podkreśla klasyczny
kształt abażurów i ich elegancka czarno-złota kolorystyka.
Złoty kolor pozwolił uzyskać efekt dodatkowego
doświetlenia foyer przy recepcji, a czerń – poprzez
przyciemnienie światła – atmosferę pełnego relaksu.
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Casinos Poland Andersia
Poznań
Imponujących rozmiarów abażur złożony
z 3 segmentów, z których każdy jest niezależnie
mocowany do sufitu, a największy ma średnicę
aż 250 centymetrów! Nie lada wyzwaniem było
idealne dopasowanie wszystkich elementów
konstrukcji oraz zapewnienie wygody podczas
wymiany żarówek (zdejmowane denka
segmentów).

Restauracja strefa
Warszawa
Oryginalne lampy różnej wielkości z dyfuzorami
rozpraszającymi światło nawiązują stylistyką
do menu, z którego słynie restauracja i nadają
wnętrzu jedwabistej lekkości. Konstrukcja
abażurów opiera się na stalowych stelażach
pokrytych delikatną, rozciągliwą tkaniną.
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Sklep Piotr i Paweł bydgoszcz
Wykonanie oświetlenia według projektu Gramza Design. Materiał:
naturalny fornir w kolorze idealnie współbrzmiącym z zabudową
sklepu. Efekt: doświetlenie towaru na taśmach sklepowych, podkreślające jego atrakcyjność.

wabu sushi & Japanese Tapas
Unikalne abażury w formie podwieszanego sufitu
w złoto-czarnej kolorystyce, wykonane dla firmy
Fine Dining do zaprojektowanego przez znanego
designera wnętrz Roberta Majkuta wystroju
restauracji. W 2016 r. Wabu otrzymało nagrodę
za najlepszy design w Warszawie od Warsaw
Insider.
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Sklep Indigo Decor warszawa
Eleganckie abażury na żyrandolach, które wiszą
nad stołami w restauracji połączonej ze sklepem
z dekoracjami w stylu indyjskim. Doskonale
podkreślają niepowtarzalny klimat miejsca.

Sklep Indigo Decor poznań
Doskonale wkomponowane w klimat sklepu
lampy oświetlające ladę sklepową. Mają
kształt walca i estetyką nawiązują do stylistyki
indyjskiej. Projekt abażurów podkreśla
wyjątkowość oferty sklepu, nadając wnętrzu
unikalny, przyjazny charakter.
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best western HOTEL MARIACKI
KATOWICe
Zestawy lamp do pokoi hotelowych w kształcie
topazów o ostrych krawędziach, wykonane z czarnego
materiału, który posiada atest niepalności. Zestaw
do jednego pokoju składa się z plafonu mocowanego
do sufitu za pomocą magnesów, kinkietu, oraz lamp:
biurkowej i stojącej.

ODRZAŃSKIE OGRODY
KĘDZIERZYN-KOŹLe
Abażury w kolorze słonecznej żółci nad strefą
restauracyjną zostały wykonane ze specjalnej
folii antystatycznej, odpornej na temperaturę
oraz na warunki panujące w restauracji.
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mikro browar KLUBOPIWIARNIA
Łódź
Nawiązujące do kolorystyki loga oraz wystroju
wnętrza lampy w kształcie walców – brązowe
ze złotym środkiem nad ladą i w sali, żółte –
nad strefą kanapową. Zastosowane żarówki
typu Edison nadają wnętrzom sali w browarze
niepowtarzalny klimat.

CENTRUM HANDLOWE VIVO
STALOWa WOLa
Instalacje w rozmiarze XXL w dwóch holach
galerii. Kolorowe lampy wiszące na barwnych
przewodach w oplocie, wyposażone w
zdejmowane denka na magnesach, dzięki czemu
łatwiej wymienić źródło światła.

Sady, ul . Rolna 4b , 62-080 Tarnowo Podgórne k/Poznania
tel. +48 61 8161116 , biuro@art-abazur.com.pl
www.art-abazur.com.pl

