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BAKI MEMARLIQ BAXIMINDAN
Баку архитектурный

BAKININ MEMARLIQ CƏHƏTDƏN ŞƏKLİNİ DƏYİŞMƏSİ VƏ
MÜASİR AZƏRBAYCANIN MƏDƏNİ İNKİŞAFI – ÖLKƏ ÜÇÜN
SİMVOLİK OLAN OBYEKTLƏR DÖRDLÜYÜ

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ БАКУ И КУЛЬТУРНОЕ
ОТОБРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНА В СИМВОЛИЧНЫХ ДЛЯ СТРАНЫ ОБЪЕКТАХ
Azərbaycanın mədəni irsi – Azərbaycan rəssamları, memarları, musiqiçiləri, ədəbiyyatçıları və hətta siyasətçiləri və işgüzar adamların
tükənməz qaynaqdan ilham aldıqları nadir xəzinədir. Bu həm nağıla
bənzər ölkənin ənənəvi mədəniyyəti, həm də nümunələri artıq paytaxt şəhərin küçələrini bəzəyən müasir Bakıya aiddir. İlk növbədə
müasir, mütərəqqi təfəkkürə malik memarların üzərində işlədikləri
Bakı memarlığı haqqında sohbət açmaq istəyirik. Beləliklə, Bakı üçün
iftixar obyektlərindən biri, Londonda Dizayn muzeyində təsis olunmuş “İlin dizaynı” mükafatının Qran-Prisinə sahib olan Zaha Hadid
layihəsi əsasında tikilmiş Heydər Əliyev Mərkəzi oldu. Yeni “Ağ şəhərin” rəmzi isə "Baku White City Building" oldu.
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Beynəlxalq Aeroportunun yeni terminalı– interyeri "Autoban" (Türkiyə) eksperimental bürosu tərəfindən
yaradılmış Bakı şəhərinin ən məşhur müasir, diqqətəlayiq yerlərindən biridir. Azərbaycanın paytaxtının yenilənməsinin memarlıq rəmzlərindən biri də, təbii ki, Azərbaycanda ən yüksək binalar, Bakının
və xalqın mədəniyyətinin memarlıq obrazı olan “Alov Qüllələri” oldu.
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Культурное наследие Азербайджана – это уникальная сокровищница, из которой
не одно поколение азербайджанских художников, архитекторов, музыкантов, литераторов и даже политиков и бизнесменов черпают свое вдохновение, как из неиссякаемого источника. Это утверждение верно как для традиционной культуры этой
сказочно красивой страны, так и для современной, образцы которой уже украшают
собой улицы столичного города Баку.
Речь идет, в первую очередь, о бакинской архитектуре, над которой работали передовые умы современной зодческой мысли. Так, одним из объектов гордости для Баку
стал Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту Захи Хадид – обладатель Гранпри премии «Дизайн года», учрежденной Музеем дизайна в Лондоне. Символом нового, «Белого города», стал проект Baku White City Building.
Новый терминал Азербайджанского Международного Аэропорта Гейдара Алиева –
одна из самых известных современных достопримечательностей города Баку, интерьер которой создан экспериментальным бюро Autoban (Турция). Одним из символов
архитектурного обновления столицы Азербайджана стали, конечно же, «Пламенные
башни» – высочайшие здания в Азербайджане, архитектурный образ Баку и культуры
народа.

ICMA

Развитие предпринимательства и создание благополучной бизнес среды для
экономического развития были всегда
приоритетной стратегией для нашего общенационального лидера Гейдара Алиева
и президента Ильхама Алиева. В целях
обеспечения устойчивого и сбалансированного прогресса национальной
экономики, на определенном этапе социально-экономического развития страны
были приняты и успешно выполнены целевые государственные программы. Успех
в бизнес среде стал возможным благодаря грамотной политике. Радикальное
изменение в таможенном оформлении
по принципу «одного окна» обеспечили и
создали условия для динамичного развития предпринимательской деятельности.

Sahibkarlığın inkişafı, əlverişli biznes mühitin yaradılması məqsədilə əsaslı şəkildə islahatların aparılması
xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən
müəyyən edilmiş və hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ardıcıl olaraq həyata keçirilən iqtisadi inkişaf strategiyasının tələblərindən irəli gəlir və onun mərkəzində durur.
Ölkə iqtisadiyyatının davamlı və tarazlı inkişafının təmin
edilməsi, regionların inkişafının sürətləndirilməsi ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının hazırkı mərhələsinin prioritet vəzifələrindəndir və qəbul edilmiş məqsədli dövlət
proqramları çərçivəsində uğurla yerinə yetirilməkdədir.
Uğurların əldə edilməsində özəl sektor əhəmiyyətli rol
oynamaqdadır ki, bu da həyata keçirilən məqsədyönlü
siyasət nəticəsində biznes mühitin əlverişliliyinin artırılması ilə şərtlənmişdir. Gömrük rəsmiləşdirilməsinin “bir
pəncərə” prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsi sahibkarlığın inkişafını sürətləndirən əsas səbəblərdəndir.
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MÜSAHİBƏLƏR
28 Nəriman İmaməliyev
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İbrahim Hüseynov
Məlumdur ki, mənəvi rahatlıq insanın evindən başlayır.
Artıq 10 ilə yaxındır ki, Casamia şirkəti Azərbaycan bazarına dünyada məşhur olan
ən keyfiyyətli hamam otağı mebeli, aksesuarlar, santexnika, keramoqranit, cil-cıraq,
otaq arası və giriş qapıları, divar kağızları və pərdə istehsal edən şirkətlərin məhsullarını gətirir. Şirkət öz müştərilərini mütəmadi olaraq ən son dizayn yenilikləri ilə
təmin edir.
Bu 10 il müddətində öz nailiyyətlərimizlə artıq müştərilərimizin etibarını qazanmışıq.
Təkcə onu demək kifayətdir ki, mütəxəsislərimizin profesionallığı Casamia müştərilərini daimi alıcıya çevirir.
Casamianın 2018-ci il oktyabr ayında açdığı üçüncü şourumu öz genişliyinə və xüsusi
dizaynla təmirinə görə birincilər sırasındadır və hər zaman öz müştərilərini gözləyir.
Casamia – mənim evim!
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Antonio Lupi exclusively in CasaMia

Əsl italyan keyfiyyəti
Ötən əsrin 50-ci illərində yaradılmış Antonio Lupi markası hamam otaqları üçün
santexnika və mebel istehsal edən şirkətdir. Hər bir dizaynında əsl italiyan keyfiyyəti
və gözəlliyini gördüyünüz bu marka, yapon minimalizmi ilə birləşərək insanların
duyğularına toxunmağı bacarmışdır. Hamam otağı estetikasının rəmzi sayılan
Antonio Lupi brendinin məhsullarına bu gün dünyanın hər yerində rast gəlmək olar.
Öz məhsullarının istehsalında yalnız yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə edən
şirkət maksimum şəkildə ən tələbkar müştərisinin belə rəğbətini daim qazanır.
Marka hər il öz məhsul çeşidini genişləndirərək, yeni modellər yaradır. Buna misal
olaraq, daşın üzərinə xüsusi təbii naxışlar əlavə edərək istehsal etdiyi əlüzyuyanları
göstərmək olar. Bu əlüzyuyanlar, özündə ləkə və ya cızıq saxlamır və uzunmüddətli
keyfiyyəti ilə digərlərindən seçilir.
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Antonio Lupi brendinin əsas strategiyası –
istifadə edilən materialların yüksək keyfiyyəti,
detallara maksimum diqqət və unikal dizayndır.
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LINEATRE
Həyatınıza gözəllik qatacaq bir duyğunun başlanğıcı
1983-ci ildə fəaliyyətə başlayan Lineatre
şirkəti hamam otağı interyeri üçün məhsullarının bütün spektrini istehsal etməklə məşğuldur. Lineatre mebelləri öz klassik və bənzərsiz
üslubu ilə, istifadə edilən materialların keyfiyyəti və detalların incəliklə işlənməsi ilə seçilir.
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Daim yeni modellərin yaradılmasına və yaradıcı və orijinal həllərə görə Lineatre şirkəti
mebel sektorunun mütəxəssisləri üçün çox
əhəmiyyətli oriyentir hesab olunur. Şirkətdə
istehsal edilən müasir hamam mebelləri, hamam otağının xarici görkəminə gözəllik verir.

Ş İ R K Ə T

Lineatre şirkəti hamam otaqları, qonaq otaqları,
mətbəxlər üçün sözün əsl mənasında kral həlləri
yaradır, və həmçinin klassik üslubda nadir gözəlliyə malik dekor və aksesuarlar işləyib hazırlayır
və istehsal edir. Məlumdur ki, dünya interyer bazarı Lineatre brendi kimi öz sevimli məşğuliyyətinə on illərlə vaxt sərf etmiş işinin əsl ustaları ilə
zəngin deyil.
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Gruppo Treesse
Komfortun və rahatlığın fantaziyası
25 ildən çoxdur ki, öz dəyərli müştərilərinə hamam otaqları üçün innovativ dayanıqlı
santexnika məhsullarını istehsal edən italyan şirkəti Gruppo Treesse müasir və orijinal
məhsulları ilə seçilir. 1976-cı ildən fəaliyyətə başlayan şirkət əsaslı olaraq müştərilərin fantaziyalarına toxunaraq avanqard üslubda və eksperimental tərzdə vannalar, duş kabinlər,
hamam otağı üçün müxtəlif aksesuarlar istehsal edir. Buna misal olaraq, şirkətin brendləşdirdiyi məhsullardan hesab olunan Calipso və Epoca, Bis One Top vannaları tam olaraq
ağacdan hazırlanıb. Gruppo Treesse şirkətinin əsas iş prinsipi insanlarda rahatlıq və sağlamlığı təmin etməklə, hamam otaqlarında ideallıq yaratmaqdır.
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SILVANO GRIFONI
Florensiyadan gələn məhəbbət
50 il əvvəl Florensiyada təsis edilən Silvano Grifoni şirkəti onun banisinin şərəfinə adlandırılıb. Əvvəlcə bu şirkət konsol, güzgülər üçün çərçivələr və çıraqlar istehsal edən şəhərin tarixi mərkəzində yerləşən laboratoriya kimi fəaliyyət
göstərib. Daha sonra şirkət qonaq, yataq və hamam otaqları üçün mebel istehsal etməyə başlayıb. Qeyd edək ki, fabrikanın fərdi studiyası mövcuddur və sırf buna görə də istehsal etdiyi interyer əşyalarının hər biri unikal və
təkrarolunmazdır.
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Coleccion
Alexandra
Ruhunuza toxunacaq mebel
Bir İspan markası olan Coleccion Alexandra 1994-cü ildən mebel istehsalında insanların şəxsi fəlsəfəsinə əsaslanan ecazkar əl işləri ilə qısa
bir vaxtda müştərilərin diqqətini cəlb etmişdir. Öz unikal konsepsiyası ilə
seçilən şirkət, eleqant tektsil və müasir kreativliyi özündə birləşdirərək
insanların ruhuna toxunan klassik kompozisiyalar meydana gətirmişdir.
Onu da qeyd edək ki, Coleccion Alexandra ancaq mebel istehsalında
deyil, həmçinin bəzək, tekstil və işıqlandırılma sahəsində də nadir və
təkrarolunmaz üslubu ilə brendliyini qorumaqla ev və otellərin harmonik
interyer dizaynlarına xüsusi bir rənglilik gətirən şirkət olaraq fəaliyyət
göstərir. Unikal eksklüziv mebel, aksesuarlar, işıqlandırma, tekstil, divar
kağızları və xalçalar - bütün bunlar müasir interyer dizaynında yaradıcılıq tendensiyalarının maksimum inkişafına yönəldilib.
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DEVON&DEVON
Keçmişdən bu günə gələn ənənə
İtalyan brendi Devon&Devon 1989-cu ildə
Florensiya şəhərində fəaliyyətə başlamışdır. Şirkətin əsas məqsədi – klassik
Avropa üslubunun ənənələri Amerika dizaynından ilhamlanan hamam otağında
kompleksli yanaşma yaratmaqdır. Brendin
bütün kolleksiyalarında əsrlər boyu formalaşan gözəllik və mükəmməl zövqün
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ifadəsi kimi Florensiyanı görmək mümkündür. Öz təkrarolunmaz və unikal üslubunu
yaradan marka, keçmişin ənənələrinin interpretasiyasını əslində istehlakçılara təklif
edir. Sonda bunu xüsusilə vurğulayaq ki,
Devon&Devon nüfuzlu və fərqli xarici görünüşü ilə alıcıların daim sevimlisi olmağı
bacarmışdır.
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AET Italia
Unikal dizayn
Artıq bir brendə çevrilən Aet İtalia şirkəti beynəlxalq bazarda qazandığı təcrübəyə
əsaslanaraq xüsusi dekorla bəzədilmiş, metal örtüklü olan (platin, qızıl, mis) və
unikal dizayna malik olan məhsul istehsal etməkdədir. Şirkət həm model fərqliliyi,
həm də ölçülərinə görə seçilən unitazlarları ilə digər istehsalçıların təklif etdikləri
standart unitazlardan fərqlənir. Şirkət füsünkar dizayn santexnikasına görə Avropa
və Yaxın Şərqdə xüsusilə seçilir və insanların marağını cəlb edir. Aet Italia üçün
müştərilərin alternativ istəklərini reallaşdırmaq ən mühüm iş prinsiplərindən biridir.
Şirkət, standart modellərdən fərqli olaraq hamam otağını unikal edən və emosiyalar doğuran məhsullar istehsal edir.
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GAIA MOBILI
Uzunömürlülük və keyfiyyətin resepti
Gaia Mobili brendi hamam otaqları üçün klassik və ya modern üslubda elit mebel yaradan
İtaliya istehsalçısıdır. Şirkət hamam otaqları
üçün lyuks sinifli məhsulların istehsalı ilə məşğul olur. Orijinal və yaraşıqlı bu məhsullar
peşəkar ustaların əl işləridir. Fabrikin məhsulu
hesab olunan əlüzyuyanlar, vannalar, güzgülər,
duş kabinlər, komodlar, konsollar və s. əşya-
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lar təbii ağacdan, döyülmüş dəmirdən, təbii
mərmərdən, italyan keramikasından və şüşədən hazırlanır. İnanılmaz gözəlliyə malik olan
Gaia Mobili məhsulların ən mühüm üstünlüyü
mükəmməl keyfiyyət və uzunömürlü olmasıdır.
Misilsiz yaradıcılıq, ustadların peşəkarlığı və
müştərilərin ehtiyaclarına diqqət - Gaia Mobili
brendinin əsas bünövrəsidir desək yanılmarıq.
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CIELO
Etibarlılıq və funksionallığın dizaynı
İtaliyanın santexnika markalarından biri hesab olunan Сeramica Cielo hamam
otaqları üçün yeni konsepsiyalı dizayn həlləri və müasir yanaşma prinsipi ilə
seçilməkdədir. Müasir materiallardan istifadə edən şirkət daim ideal balansını
qoruyub saxlamağı bacarır. Ceramica Cielo santexnikası öz dizaynında daim
kreativlik düşüncəsi ilə dünyanın ən yaxşı və tanınmış dizaynerləri ilə birgə işləyir. Gözəl və qüsursuz xarici görünüşündən əlavə, Ceramica Cielo santexnikası
həm də çox etibarlı və funksional məhsullardan biri sayılır.
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ArteLinea
Minimalizm və urbanizm
Santexnika istehsalında 1962-ci ildən İtaliyada fəaliyyətə başlayan ArteLinea fabriki, hamam otaqları üçün mebel, əlüzyuyanlar
və aksesuarların özünəməxsus istehsalı ilə çox qısa zamanda
dünyanın sayılıb-seçilən brendləri siyahısına adını yazdıra bilmişdir. Ən müasir və qabaqcıl texnologiyalardan istifadə edən
şirkət innovasiyaları və yüksək davamlığa malik məhsulları ilə
digər istehsalçıların məhsullarından fərqlənir. Brendin əsas iş
prinsiplərindən biri də, italyan sənətkarlığının nadir incilərini öz
məhsullarında qoruyub saxlamaqdır. Həmçinin, markanın məhsul üzrə müxtəlif çeşid rəng ahəngliyi, hamam otaqlarının urbanizm ruhunda və minimalizm üslubunda dizayn edilməsinə
böyük dəstək olur.
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Eurodesign
İtalyan şarmının incəsənət əsəri
40 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərən Eurodesign fabriki hamam otaqları üçün mebel və aksesuarların istehsalı prosesi ilə məşğuldur.
Eurodesign brendinin təkrarolunmaz məhsulları alıcılarda əsl gözəllik hissini yaşadır. Fabrikin aparıcı dizaynerləri hamam otaqları üçün
nəzərdə tutulmuş eleqant mebel və aksesuarlar istehsal etməklə istənilən interyerə italyan şarmı ilə nüfuzlu estetika gətirir. Keyfiyyətli qoz
ağacından və mərmərdən hazırlanmış mebel brendin bütün kolleksiyalarının uzunmüddətli istifadəsinə zəmanət verir.
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MIA ITALIA
Emosional duyğuların əsəri
Mia Italia şirkəti hamam otaqları üçün mebel istehsal edən bir italyan markasıdır.
İtalyan incəsənətinin ən gözəl ənənələrini
özündə birləşdirən, bu brend İtaliya mədəniyyətini özündə təcəssüm etdirir. Brendin
məhsulu olan mebel, aksesuarlar və güzgülər öz praktiki funksiyalarını yerinə yetirməklə yanaşı, həm də insanların gündəlik
həyatlarında pozitiv enerji ötürmə xüsusiyyətinə də malikdir. Məhz buna görə də Mia
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Italia şirkətinə, əsl italyan dizaynı demək
olar. Xüsusi ilə vurğulayaq ki, brendin hər
bir interyer əşyası yüksək sənətkarlıq nümunəsi olmaqla yanaşı, həm funksional,
həm də gözəlliyi təcəssüm edən unikallıq
əsərləridir. Mia Italia brendinin mebelləri
hissləri çiçək kimi açır və insanlarda emosional duyğular oyandırır. Bu isə, öz növbəsində, hər bir alıcının brendin üslubunu
tanımasına səbəb olur.

Tel: (+994 12) 541 61 71, Моb (+994 50) 266 30 30
E-mail: info@casamia.az, www.casamia.az

Ş İ R K Ə T

SIMAS
Konseptual yanaşmanın xülasəsi
İtaliyanın müxtəlif santexnika məhsullarını istehsal edən Simas
şirkəti 1955-ci ildə yaradılıb. Şirkətin əsas məhsulları sırasında
əlüzyuyanlar, unitazlar, vannalar, duş kabinlər və su cihazları dayanır. Simas brendinin məhsulları santexnika avadanlığının istehsalında və yeni modellərin yaradılmasında ən kreativ yanaşmanı
əks etdirir. Buna misal olaraq üç dizayn xətti hesab olunan Design,
Classic və Impronte növlərini qeyd etmək olar. Bu xətlərin hər birinə bir neçə müasir kolleksiya daxildir. Bundan əlavə, bu şirkətin
məhsulları müəllif rəsmlərlə bəzədilir. Simas santexnikasının orijinal dizaynı, yüksək keyfiyyəti və demokratik qiymətləri bu brendi
digərlərindən fərqləndirir. Sonda onu da qeyd edək ki, müasir və
klassik Simas məhsulları təbii və qiymətli ağaclardan olan dekorativ oyma və panellərlə bəzədilir.

ARTCERAM
İdeal həndəsi formalı məhsullar
ArtCeram şirkəti öz fəaliyyətinə 1987-ci ildə Çivita-Kastellanada başlayıb. Əvvəlcə fabrika yalnız əlüzyuyanlar istehsalı ilə məşğul olub. Daha
sonra, 2000-ci ildən etibarən beynəlxalq dizaynerlərlə əməkdaşlığı
sayəsində hamam otaqları üçün müxtəlif malların yeni xətlərini ArtCeram brendi altında yaratmağa başlayıb. ArtCeram fabriki santexnika və
hamam otağı üçün mebel kolleksiyalarında ideal həndəsi formalar dalğavarı xətlərlə mükəmməl uyğunlaşır, parlaq rənglər palitrası isə enerji
ilə doldurur və interyerdə müsbət əhval-ruhiyyə yaradır.
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Box&Co
Premium məhsulun yeni dəbi
Təkrarolunmaz dizaynı ilə duş kabinlərin
istehsalında ixtisaslaşmış Box&Co şirkətinin ilk fabriki Toskanada təsis olunmuşdur.
Tanınmış İtaliya şirkəti ən tələbkar alıcılar
üçün premium məhsullar istehsal etməkdədir. Məhsulun hər bir detalına diqqət yetirən
və yüksək keyfiyyətli istehsal prosesinə cəlb
edən Box&Co brendi öz fərqliliyi və peşəkar sənətkarlıq qabiliyyətinə görə bir-birindən zövqlü məhsulları dizayn etməkdədir.

Bu, hər bir ayrıca götürülmüş elementin
əla keyfiyyətinə zəmanət verir və təklif olunan santexnikanın tam funksionallığını təmin edir. Onu da qeyd edək ki, Box&Co
duşkabinə qapılarının funksionallığı 20.000
dəfə açılıb-bağlanmadan sonra da dəyişmir! Sonda, hamam otağında müasir və
rahat duş kabinəsini yerləşdirmək istəyirsinizsə, axtardığınız məhsulu məhz Box&Co-da tapacaqsınız.
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VILLEROY BOCH
İncə bir toxunuşun həzzi
250 illik fəaliyyəti olan Villeroy&Boch fabriki 1748-ci ildə Almaniyada təsis edilmişdir. Şrikət mətbəx və hamam otaqları üçün geniş çeşiddə məhsul istehsal edir. Buna misal olaraq keramik plitə,
su cihazları, mebel, santexnika və qab-qacaqları qeyd edə bilərik.
Villeroy&Boch şirkətin məhsulları dünyanın 125 ölkəsində hal-hazırda alıcıların xidmətindədir. Bu gün şirkət həm ev üçün lazım olan
məhsullar, həm də keramika istehsalında dünya liderliyini qoruyur.
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NOVELLINI
Keyfiyyət, etimad və xidmət
Hamam otaqları üçün yüksək keyfiyyətli santexnika istehsal edən Novellini şirkəti 1970-ci ildə Canfranko Novellini tərəfindən təsis edilmişdir.
Brendin istehsal etdiyi məhsullar - hidromassaj funksiyalı duş kabinlər,
duş arakəsmələri və qapılar, duş altlıqları, vanna üçün pərdələr, hidromassaj vannalar, su cihazlarıdır. Bu gün Novellini fabriki hidromassaj
funksiyalı vannalar və duş kabinlər istehsalı sahəsində lider şirkətlərdən
biri hesab olunur. Bunun da başlıca təsdiqi kimi 300-dən çox İtaliyada,
8000-dən çox Avropa, Asiya, Amerika və Afrika kimi qitələrdə dillerlərə
sahib olmasını göstərə bilərik. Geniş çeşidli profil və şüşələr sayəsində
Novellini brendinin hər bir məhsulu istənilən interyerlə uyğunlaşır və onu
füsünkarcasına tamamlayır. İtaliyanın Novellini santexnikasına komfort,
zövq və keyfiyyətin sinonimi də demək olar.

AZZURRA
Hər zövqə uyğun məhsullar
1985-ci ildə İtaliyada fəaliyyətə başlayan Azzurra, hamam otaqları üçün
məhsullar istehsal edir. Məmulatların yaradılmasında və istehsalında ən yeni texnologiyalardan istifadə edən şirkət hər il
təxminən 300 000 məhsul istehsal etməkdədir. Geniş çeşidi sayəsində hər
bir istehlakçının tələblərinə və zövqünə

uyğun məshulları Azzurra markasında
asanlıqla tapmaq olar. Brend hamam
otaqlarının interyerini yaraşıqlı və komfortlu edən mebel modelləri ilə füsünkar
bir mühit yaratmaqdadır. Sonda onu da
qeyd edək ki, istehsalçı müxtəlif üslublarda hazırlanmış (klassik, modern, futurizm və s.) məmulatlar təklif edir.
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AZƏRBAYCANIN ƏN UĞUR QAZANMIŞ
MEMARLARINDAN BİRİ OLAN
NƏRİMAN İMAMƏLİYEVLƏ MÜSAHİBƏ

ИНТЕРВЬЮ С ОДНИМ ИЗ САМЫХ
УСПЕШНЫХ АРХИТЕКТОРОВ
АЗЕРБАЙДЖАНА НАРИМАНОМ
ИМАМАЛИЕВЫМ

CM: Neçə müddətdir CASAMİA firma mağazaları şəbəkəsi ilə əməkdaşlıq edirsiniz?
Nİ: Demək olar ki, bu şəbəkənin açıldığı gündən. Hal-hazırda bu əməkdaşlığın
əsas istiqamətləri qapılar, yapma naxışlar, santexnika avadanlıqları və divar kağızlarıdır. Məni cəlb edən odur ki, bu şirkət Azərbaycan bazarını ən yaxşı italyan
fabrikləri və məşhur Avropa brendlərinin məhsulları ilə təchiz edir. CASAMİA
tərəfindən təqdim olunan xidmətlər çox yüksək səviyyədədir, bütün öhdəliklər
vaxtında yerinə yetirilir və əməkdaşlığımızın bütün dövrü ərzində heç bir çətinlik

ETİBARLI RƏY
АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

baş verməmişdir.
CM: Şirkət tərəfindən təqdim olunan məhsullar arasında Siz ayrıca olaraq divar kağızlarını vurğuladınız. Sizin fikrinizcə hansı brendlər daha çox diqqətə layiqdir?
Nİ: Mən tekstil və digər növ divar kağızlarını təklif edən OMEXCO, ARTE, GİARDİNİ
kimi brendləri qeyd edərdim. Bu brendləri istiqamətlərin müxtəlifliyi fərqələndirir
- ən müxtəlif üslublarda olan otaqların tərtibatı üçün divar kağızları seçmək olar.
Xoşuma gələn həmçinin odur ki, onların yaradılmasında ekoloji cəhətdən təmiz
materiallardan istifadə olunur ki, bu da mənim bu məsələyə münasibətimi nəzərə
alsaq, çox vacibdir. Hesab edirəm ki, müasir insanın özünü texnogen mühitdə itmiş

CM: Как долго Вы осуществляете сотрудничество с сетью фирменных магазинов Casamia?
НИ: Можно сказать, что с самого открытия этой сети. Основными направлениями этого сотрудничества на сегодня
является – двери, лепной декор, обои и сантехника. Мне импонирует то, что данная компания поставляет на рынок
Азербайджана продукцию лучших итальянских фабрик и известных европейских брендов. Услуги, предоставляемые Casamia, достаточно высокого уровня, все обязательства соблюдаются вовремя и за все время сотрудничества
проблем не возникало.

hesab etməməsi üçün, hər şeyi ətraflı düşünmək lazımdır. Memarın vəzifəsi - mümkün

CM: Среди предлагаемой компанией продукции, вы, в частности, выделили обои. Какие бренды по
вашему мнению наиболее предпочтительны?
НИ: Я бы отметил такие бренды, как OMEXCO, ARTE, GIARDINI, CALCUTTA, EIJFFINGER, предлагающие текстильные и
другие виды обоев. Тоже самое можно сказать и в отношении сантехники. Считаю, что для того чтобы современный
человек не чувствовал себя потерянным в техногенном пространстве, нужно хорошо все продумывать. Задача архитектора - как можно более гармонично организовать среду обитания людей.

məhsullarının tətbiqi spektri kifayət qədər genişdir.

CM: В каких проектах чаще всего востребована продукция Casamia?
НИ: Как правило, если мною реализуется проект современной виллы, то это значит, что обязательно обращусь за
услугами компании. Разумеется, спектр применения продукции компании достаточно широк.

ki, işləyirəm və biz bir-birimizi çox gözəl başa düşürük. Ancaq, kiminləsə maraqlarımız

CM: Возникают ли проблемы с заказчиками в вопросах согласования выбора обоев или элементов
декора?
НИ: Абсолютно нет. В таких вопросах заказчики, обычно, ориентируются на мое профессиональное мнение. У меня
лично проблем с заказчиками не возникает. Есть люди, с которыми я работаю 15 лет, и мы прекрасно понимаем друг
друга. Если же с кем-то наши интересы не совпадают, то мы расторгаем наше сотрудничество.
Я могу работать с людьми разных национальностей, возрастов, но главное, чтобы мы принимали позицию друг
друга. Когда мы приступаем к работе над проектом, я подолгу разговариваю с ними, чтобы определить насколько
нам будет удобно работать вместе. У меня есть определенные условия в работе и я иду по четко выбранному пути,
и до сих пор ни один проект, за который мы брались не оказывался неудачным.
До сих пор не было ни одной жалобы от заказчика, и даже те, кто уходил от нас, все равно возвращались. Мы выполняем заказ человека, реализуем его мечту, и если у меня есть возможность направить мечты человека в правильное
русло, то я хочу сделать это, даже если он сам поначалу может противиться.

bilərəm, ancaq ən əsası odur ki, biz bir-birimizin mövqeyini başa düşək. Bir-

CM: По вашему мнению, в чем положительный эффект для сферы архитектуры и дизайна от работы
на рынке Азербайджана компаний, подобных Casamia?
НИ: Эффект сложно переоценить, если на рынке появляются новинки и возможности их использования. Кроме
того, работая с эксклюзивными производителями, и оперативно предлагая современные элементы декора, такие
компании способствуют развитию дизайнерской мысли в нашей стране. Компании Casamia хотелось бы пожелать
дальнейших успехов и развития, чтобы постоянно работали и над ассортиментом предлагаемой продукции, причем в непосредственном контакте с архитекторами.

marlıq və dizayn sahəsi üçün müsbət təsiri nədədir?
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olan qədər daha ahəngdar şəkildə insanların yaşayış yerini təşkil etməkdir.
CM: Hansı layihələrdə CASAMİA məhsulları daha çox tələb olunur?
Nİ: Bir qayda olaraq, əgər müasir villanın layihəsini həyata keçirirəmsə, bu o deməkdir ki, mən mütləq Casamianın xidmətlərinə müraciət etməliyəm. Əlbəttə ki, şirkətin

CM: Divar kağızlarının və ya bəzək elementlərinin razılaşdırılması məsələlərində sifarişçilərlə
çətinliklər baş verirmi?
Nİ: Qətiyyən yox. Bu məsələlərdə sifarişçilər adətən mənim peşəkar rəyimə əsaslanırlar.
Şəxsən mənim sifarişçilərlə heç bir çətinliyim olmur. Bəzi sifarişçilərlə mən artıq 15 ildir
üst-üstə düşmürsə, biz əməkdaşlığımıza son qoyuruq.
Mən müxtəlif milliyyətlərdən, yaş kateqoriyalarından olan insanlarla işləyə
likdə işləməyin bizim üçün nə qədər rahat olacağını müəyyən etmək üçün,
layihə üzərində işə başladıqda, mən onlarla xeyli söhbət edirəm. Mənim işlə
bağlı müəyyən şərtlərim var, dəqiq seçilmiş yolla gedirəm və bu vaxta qədər
öhdəmizə götürdüyümüz heç bir layihə uğursuz olmamışdır. İndiyə qədər heç
bir sifarişçidən şikayət almamışıq. Və hətta bizdən gedənlər də yenə də bizə
qayıdırdılar. Biz insanın sifarişini yerinə yetiririk, arzusunu həyata keçirmək
üçün onu düzgün istiqamətə yönəldirik. Hətta

əvvəl etiraz etsələr də, axırda

bizdən razı qalırlar.
CM: Sizin fikrinizcə, CASAMİA kimi şirkətlərin Azərbaycan bazarında işləməsinin yerli meNİ: Bazarda yeni məhsullar və onları istifadə etmək imkanları meydana çıxırsa, təsiri
qiymətləndirməmək çətindir. Bundan başqa, eksklüziv istehsalçılarla işləyərək və müasir bəzək elementlərini təklif edərək bu cür şirkətlər bizim ölkədə dizayner fikirinin inkişafına kömək edir. CASAMİA şirkətinə gələcəkdə uğurlar və daim inkişaf arzu etmək
istərdim. İstərdim ki, onlar hər zaman təklif olunan məhsulların çeşidləri üzərində işləsinlər və bunu memarlarla bilavasitə əlaqədar həyata keçirsinlər.

D A X I L I

CasaMia-nın
yeni şourumu
Bu il CasaMia şirkəti yubileyini qeyd
edir - 10 il! Bu müddət ərzində şirkət
yalnız özünü mebel bazarında deyil,
həmçinin ölkənin şirkətləri arasında ən
böyüyü ola bildi! 10-cu il münasibəti
ilə CasaMia 2000 kvadrat metrlik ərazini əhatə edən yeni bir şourum açdı.
Avropa istehsalçılarının ən yaxşı məhsulları, evinizdə unikallıq və fərdilik yaratmaq üçün lazım olan bütün əşyalar
və avadanlıqlar burada təqdim olunur.
Məlumdur ki, evin gözəlliyi keyfiyyətə
uyğun olmalıdır. Santexnika, sauna,
keramik plitələr, hamam otağı aksesuarları, pərdələr, otaq arası və giriş qa-

pıları, divar kağızları, işıqlandırma və
s. kimi məhsulları CasaMia-da əldə etmək olar.
Hal-hazırda CasaMia 120-dən artıq
brendin distribyutorudur və bunların
yarıdan çoxunu eksklüziv şəkildə təmsil edir. Şirkətlərdən hər hansı birinin
məhsulunu xüsusi vurğulamaq çox çətindir, çünki onlardan hər biri unikaldır.
«Fərdi yanaşma və tam diqqət müştərilərin yenidən bizə müraciət edəcəklərini təmin edir», – deyən şirkət
menecerləri təqdim olunan məhsulların unikallığından və keyfiyyətindən də
əmindirlər.
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LA FABBRICA
Zinət, təmtərah və dəbdəbə
Əgər həyatınıza xüsusi bir rəng qatan və sizlərə hər gün pozitiv
enerji gətirən evdə yaşamaq istəyirsinizsə, o zaman axtardığınız keramik plitənin yeganə və tək ünvanı italyan istehsalçı olan
La Fabbrica şirkətidir. Şirkət italyan zövqününə və üslubuna uyğun keramik plitə istehsal etməklə insanlara xüsusi bir dəb və
fərqlilik təklif edir. Məsələn, donmuş lava, təbii daş və mərmər,
zərif ağac – bunlar La Fabbrica brendinin üzlük plitələrin və keramoqranitin zəngin seriyalarında əksini tapan naxışlardan bir
neçəsidir. Həmçinin onu da qeyd edək ki, La Fabbrica brendinin bütün məhsulları ikiqat yandırma üsulu ilə istehsal olunur və
şirkətin nə qədər etibarlı və keyfiyyətli məhsullar istehsal etdiyinə ən bariz nümunədir.
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Ş İ R K Ə T

SANT`AGOSTINO
Qədim ənənələrdən gələn eleqantlıq
İtaliyanın nüfuzlu fabriklərindən biri hesab
olunan Sant`Agostino, 1964-cü ildə fəaliyyətə başladığı gündən bu günə kimi keramik plitə və keramoqranitin istehsalı ilə
məşğul olur. Fabrika, məhsulları müasir
dünya standartlarını nəzərə almaqla hazırlanır və bu məhsullar qüsursuz istismar
xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Bu nüfuzlu
fabrikin məmulatları uzun müddətli davamlılığı və cəlbedici xarici görünüşü ilə digər
istehsalçı rəqiblərindən xüsusi ilə fərqlənir.

Füsünkarlıq, gözəllik və qədimilik ənənələri
Sant`Agostino brendini təkrarolunmaz markaya çevirir. Fabrikin peşəkar işçi heyəti
yeni unikal tipli plitələri yaratmaqla müasir
və orijinal dizaynlı məhsullar istehsal etməklə əsl şedevrlər yaratmağı bacarmışdır. Xüsusi ilə onu da vurğulamaq lazımdır
ki, Sant`Agostino brendinin 50 ildən artıq
fəaliyyəti ərzində riayət etdiyi əsas qayda
alıcıya hər zaman ən müasir və ən keyfiyyətli məhsul təklif etməkdir.
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CERAMICAS APARICI
Xüsusi dizaynlı bir ispan plitəsi
1961-ci ildə İspaniyada fəaliyyətə başlayan Ceramicas Aparici şirkəti yüksək keyfiyyətli və müxtəlif dizaynlı keramik plitələr və keramoqranit məhsullar istehsal edir. Şirkətin keramika məhsulları ənənəvi sobalarda bir neçə yandırma mərhələlərindən keçən
qırmızı gildən hazırlanır. Məhz buna görə Ceramicas Aparici plitəsi o qədər möhkəmdir ki, yüksək ağırlıqlara davam gətirir, öz formasını dəyişmir və uzun müddət ilkin görünüşünü itirmir. Bu gün Ceramicas Aparici brendini əminliklə dünyanın aparıcı üzlük
plitə istehsalçılarından biri adlandırmaq olar. Xüsusi ilə onu da qeyd edək ki, Ceramicas Aparici avtomatlaşdırılmış istehsaldan istifadə etməyə başlayan ilk şirkətlərdən
biridir və ildə təxminən 14,5 milyon kvadratmetr plitə istehsal edir. Hər mövsüm Ceramicas Aparici brendi 3D, qızılı, mat və parıltılı fakturalı keramik plitələrin iyirmidən çox
yeni kolleksiyalarını öz alıcılarına təqdim edir.
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SICIS
Möcüzəli mozaika
İtalyanın Revenna şəhərində fəaliyyət göstərən Sicis fabriki, müxtəlif cür materiallardan - şüşə, mərmər, keramika, paslanmayan polad,
qızıl və muran şüşəsindən hazırlanan unikal mozaika istehsalçısıdır. Markanın müəllifləri öz məhsullarında həm yeni və müasir texnologiyalardan, həm də qədim ənənəvi üsullarla bəzədilən əl işindən
geniş şəkildə istifadə edirlər. Daim innovasiyalar edən şirkət evinizi möcüzəli mühitə çevirəcək ən yeni mozaika kolleksiyaları ilə
xidmətinizdədir.
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Sicis məhsulları dizayn baxımından, mühəndis və estetik xüsusiyyətlər, öz maddiliyində misilsiz məhsulların təqdimatı ilə bütün aktual çağırışlara parlaq şəkildə cavab verir. Burada estetik
imkanlar hərtərəflidir. Sicis mozaikasının nadirliyi və gözəlliyinin
əmələ gətirdiyi qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etməklə yeni
axtarışların qarışdığı istehsal-texniki aspektlərə aid olan istedadlı layihələndirmənin nəticəsidir.

W W W . C A S A M I A . A Z

35
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PIEMME CERAMICHE VALENTINO
Misilsiz arzuların cazibəsi
1962-ci ildən bu günə kimi öz brendliyini qoruyub-saxlayan Piemme Ceramiche, estetik gözəlliyi ilə həmişə italyan ənənəvi üslublarının incilərindən biri hesab olunur.
Brendin ən xırda detallara maksimal diqqətlə və böyük səbirlə yanaşma prinsipi - əsl
italyan keramik plitəsində və ən müasir texnologiyaların istifadəsi ilə yaradılan keramik qranitin son nəsillərində özünü xüsusi ilə əks etdirməkdədir. Piemme Ceramiche fabrikinin alıcılara təklif etdiyi məhsullar unikallığın, yeni və orijinal rəngarəngliyin
bir növ təkamülüdür. Hər bir məkana sonsuz arzuların misilsiz cazibəsini gətirən
Piemme Ceramiche brendinin Valentino keramik plitə kolleksiyaları bu gün bütün
dünyada yüksək qiymətləndirilən üzlük materialları ilə müştərilərin inam və etibarını
qazanmaqdadır.
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EMIL CERAMICA
Təkamülün yüksək nəticəsi
Əsası 1961-ci ildə İtaliyada qoyulan
Emil Ceramica fabriki keramik üzlük və
onun bütün növləri — divar, döşəmə,
mozaika, keramoqranit üzrə ixtisaslaşıb. Amma, istehsal edilən üzlük materialların yüksək sinfinə nəzər yetirsək,
görərik ki, fabrikin bazarda təklif etdiyi

plitələrin hər biri bir incəsənət əsəridir. Üzlük plitələrinin xüsusiyyətləri ilə
yanaşı Emil Ceramicanın məhsulları
həm də, divar kağızının zərifliyi, təbii
daşın möhkəmliyi, saf qranitin nəcibliyi
və qədim ağacın həlimliyinə malikdir.
Bu əsl sehrdir!
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LITOKOL
Dəyişməz keyfiyyət
1968-ci ildən plitə yapışqanı və ara dolğusu
istehsal edən İtaliyanın Litokol şirkəti, yapışqanın yüksək dərəcədə möhkəm olması
ilə xüsusən seçilməkdədir. Yunan "lithos"
(daş) sözündən götürülmüş marka adının
tam mənası “daş üçün yapışqan” kimi tərcümə edilir. 70-ci illərin əvvəllərindən xarici
ölkələrdə nümayəndəliklər şəbəkəsini yaradan bu marka, Avropa bazarında sayılıb-se-

çilən şirkət statusuna sahibdir. Hal-hazırda
dünyanın 90-dan çox ölkəsində tanınan
şirkət, brendləşmə prinsipi ilə öz məhsullarını dünya standartlarına uyğun şəkildə
sertifikatlaşdırmağı bacarıb. Bu da öz növbəsində həm məhsulun böyük həcmdə
istehsalına, həm də alıcılar arasında dəyişməz keyfiyyətin psixologiyasına öz töhfəsini
vermişdir.

PORCELANITA DOS.
Sınaqdan çıxmış klassika simvolu
Dünya şöhrətli İspaniyanın Porcelanite Dos şirkəti 1983-cü ildə fəaliyyətə başlayıb. Hal-hazırda dünyanın 100-dən çox ölkəsində geniş müştəri şəbəkəsinə malikdir. Əsas istehsal məhsulu hesab olunan keramik
plitələr istənilən interyer və fasad bəzəyi üçün ideallıq xarakteri daşıyır.
Bunun da başlıca səbəbi, şirkətin hər zaman aktual olan və müasir tendensiyalarla əla uyğunlaşan, yüz illərlərin sınağından çıxmış klassikadır.
Digər fərqli xüsusiyyətlərindən biri də müxtəlif təsirlərə qarşı son dərəcədə möhkəm və davamlı olmağıdır. Porcelanite Dos brendinin məhsulunu asanlıqla tanıya bilərsiniz - bu plitələr səciyyəvi üsluba malikdir və
hər bir evin əsl bəzəyi olma iqtidarındadır.
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MIRAGE
Sənət əsərinə bərabər keramik plitələr
Ekoloji cəhətdən təmiz keramik plitə istehsal edən Mirage, İtalyanın aparıcı fabriklərdən biridir. Amerikadan Avropaya kimi, Asiyadan Okeaniyaya
kimi 120 mln. kvadratmetrdən çox düzülmüş plitələri ilə Mirage şirkəti öz
məhsullarını həm daha etibarlı həm də daha zəmanətli modern modelə
gətirmişdir. Ehtiras, etibarlıq və effektivlik Mirage brendinin əsas unikal
dəyəridir.
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Grespania
Üslub müxtəlifliyinin çox
funksiyalılıqla harmonik uyğunlaşması
Keramika üzrə 1976-cı ildən Avropada böyük pay
sahibi olan Grespania şirkəti hər il 10 milyon kvadrametr kreamik plitələr istehsal etməklə hər gün
daha böyük uğurlara imza atır. Şirkətin məhsulları
Fransa, İtaliya, Niderland, Polşa və Böyük Britaniya kimi böyük və inkişaf etmiş ölkələrdə istehsal
olunaraq, müxtəlifliyi və çoxfunksiyalılığı ilə seçilir. Müştərilərinə uzunmüddətli və ekoloji cəhətdən
təhslükəsiz keramik plitələr təklif edən şirkət, mətbəx və hamam otaqlarının yeri və divarları üçün
keramik plitə və müxtəlif dekorativ elementlər istehsalatı ilə məşguldur. Sonda onuda qeyd edək
ki, kreamik plitələr yüksək keyfiyyətli ağ gildən
hazırlandığı üçün allergik reaksiyalara məruz olan
insanların səhhətinə heç bir təhlükə yaratmır.

40

W W W . C A S A M I A . A Z
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PERONDA
Yüksək dəbin qanunvericisi
İspaniyanın Peronda brendi artıq 50 ildir ki, dünya bazarında tanınmaqdadır. Keramika plitəsi istehsalında çoxillik təcrübəsini texnoloji yeniliklərlə
birləşdirən Peronda, bu gün öz sahəsində əsas aparıcı tədarükçülərdən birinə çevrilmişdir. İstehsal edilən məhsulların ideal keyfiyyəti və
özünəməxsus dizaynı brendin xüsusiliyini hər gün daha da artırmaqdadır. Bu gün Peronda üç şirkətdən ibarətdir: “Peronda Ceramicas dizayn”
keramik plitəni istehsal edir və öz sahəsində demək olar ki “yüksək dəb”
qanunvericisidir. “Museum by Peronda” mərmər, əqiq, opal və digər təbii
minerallara bənzəyən keramoqranit istehsalı ilə məşğuldur. “Harmony by
Peronda” isə yalnız təbii materiallardan hazırlanan və əl işi olan dekorativ
mozaika və hamam otaqları üçün mebel istehsal edir.
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TAGINA
Ənənəvi istehsalat və yeni
texnologiyanın nəticəsi
1973-cü ildə Qualdo Tadino şəhər yaxınlığında inşa edilən Italiyanın tanınmış Tagina fabriki, əvvəllər bədii keramika emalatxanası kimi işə başlamışdır. Daha sonra ən yeni texnologiyaları
özündə birləşdirən fabrika çoxsaylı və müxtəlif formatlarda olan
plitələrin istehsalına başlamışdır. Fabrikanın daxilində fəaliyyət
göstərən fərdi tədqiqatlar laboratoriyası xüsusi kolleksiyalar yaratmaq üçün daim yeni ideyalar axtarışındadır. Xüsusi ilə qeyd
edək ki, məhsulların istehsalında yalnız ekoloji cəhətdən təmiz
materiallardan istifadə edir. Brendin döşəməüstü mat örtüklü
plitələri çoxsaylı adamlar olan yerlərdə - vağzallar, banklar və teatr kimi məkanlarda istifadə edilir.
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GRANITI FIANDRE
Yüksək keyfiyyətin dizaynı
50 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərən İtaliyanın Graniti Fiandre şirkəti, yüksək keyfiyyətli
keramoqranit məhsullarını istehsal etməkdədir. Graniti Fiandre brendinin əsas xüsusiyyətləri istehsalda son texnologiyalarla
yalnız ən təmiz xammalın istifadə edilməsi
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və keramoqranit məhsullarının aktual olan dizayner və estetik tendensiyalarıdır. Texnoloji
vasitələri daim yeniləyərək ekoloji cəhətdən
aktiv materialların hazırlanması sayəsində
Graniti Fiandre şirkəti nəzərə çarpan nəticələrə nail olub.
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DUNE
Yüksək keyfiyyət etalonu
İspaniyanın Dune fabriki inanılmaz mozaika kolleksiyaları sayəsində bütün
dünyada tanınmaqdadır. Orijinal və bənzərsiz bir üslubda hazırlanmış Dune keramik plitələri nəinki sadə istehlakçılar
arasında, həmçinin dünyanın müxtəlif
ölkələrinin peşəkar memar və dizaynerləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Müasir və sürətlə inkişaf edən bu şirkətin üzlük materialları ən yüksək keyfiyyət

etalonu sayılır. Keramik plitələrin istehsalı üçün Dune fabrikində istifadə edilən
əsas xammal - poliefir qatran və təbii daşın xırda fraksiyaları ilə olan qırmızı gilin
ən keyfiyyətli növləri hesab olunmaqdadır. Dune keramik plitələrin müxtəlif rəng
həlləri, qeyri-standart ölçüləri və bəzədilmənin estetikası sayəsində istənilən
yaşayış, ictimai və ya kommersiya binalarında istifadə üçün ideal seçimdir.
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APE GRUPO
Əsl innovasiya və keyfiyyətin müasir adı
İspaniyanın tanınmış şirkətlərindən biri hesab olunan
APE Grupo artıq bütün dünyada istehlakçıların böyük
rəğbətini və etimadını qazanmış, müxtəlif çeşidli keramik plitələrin gənc istehsalçısıdır. APE Grupo keramik plitələrin kolleksiyaları bir rəngarəng dünyadır. Hər
bir kolleksiya çoxsaylı dekorları ilə fərqlənir və buna
görə də, təkrarolunmaz interyer yaratmağa imkan verir. Şirkətin məhsulları İspaniya mədəniyyəti və təfəkkür
üsulu ilə birləşən ilk növbədə innovasiyalar, keyfiyyət
və ekologiyanın qorunmasına əsaslanan korporativ fəlsəfəsinin bəhrəsidir.
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Ş İ R K Ə T

MARAZZI
Avropa dizaynının ən gözəl ənənələrindən biri
1935-ci ildən öz məhsulları ilə alıcılarını daim
sevindirən Marazzi şirkəti, istehsal prosesinə
təkamül prinsipi ilə yanaşır. Bu yanaşma da
öz-özlüyündə keyfiyyətli idarə olunmanın və
texnoloji yeniliklərdən istifadəsinin sayəsində
şirkət beynəlxalq bazarda əsas istiqamət verici
obrazını yaradıb. Fabrikin bu prosesləri ənənə
halına gətirməsi, bu gün Marazzi brendini Avropanın və dünyanın digər keramik plitə isteh-

salçıları arasında lider statusuna gətirib. Bu
brendin məhsullarının arasında ən populyar
keramik plitə - hamam üçün plitədir. Öz dekorativ və möhkəmlik xüsusiyyətlərinə görə bu plitə
istənilən hamam otaqlarının və istənilən yerlərin bəzəldilməsi üçün münasibdir. Onu da qeyd
edək ki, Marazzi brendinin İtaliya, Fransa, İspaniya kimi ölkələrdə fabrikləri də aktiv şəkildə
fəaliyyət göstərməkdədir.
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ATLANTIC TILES
Dəb dəyişir, üslubu isə qalır
İspaniyanın Atlantic Tiles fabriki ağ gildən olan müasir keramik plitə
və keyfiyyətli keramoqranit istehsal edir. Plitələr yalnız innovativ texnologiyaların istifadəsi ilə ən yeni avadanlıqda istehsal edilir, üzərində olan naxışlar isə rəqəmsal çap üsulu ilə vurulur. Atlantic Tiles
brendi dünyanın bir çox ölkələrində tanınır, çünki bu fabrikdə gözəl
görünüşlü, möhkəm, suya davamlı, uzunömürlü və tam ekoloji məhsullar istehsal edilir. Hər yeni kolleksiya – sadəcə keramik plitə kolleksiyası deyil. Hər kolleksiyanı canlandıran və ona xüsusi məna gətirən
öz yaranma tarixi və ilham mənbəsi var. Atlantic Tiles brendinin məhsulları ilk baxışdan alıcıları vurğun edir, yaradıcılıq və zövq hisslərini
oyadır. Yeni kolleksiyaların yaradılmasında şirkətin dizaynerləri yüksək dəb podiumu, aktual memarlıq istiqamətləri və dizayn-üslublarına müraciət edərək, keramik plitələrə yeni baxış təklif edirlər.

48

W W W . C A S A M I A . A Z
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Tau Ceramica
Orijinal kolleksiya və yükəsək keyfiyyətin mənbəsi
1967-ci ildə yaradılmış Tau Ceramica şirkəti İspaniyanın keramik plitə istehsalında sayılıb-seçilən brendlərdən biri hesab olunur. Şirkət beş fərqli şirkətləri özündə
birləşdirir və keramika istehsalı sahəsində yüksək statusa malikdir. Fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində Tau Ceramica fabriki texnologiyanın şirkət daxilində inkişafı
baxımdan böyük investisiyalar yatıraraq orijinal kolleksi-

yalar yaratmış və istehlakçıların tələb və istəklərini daim
əsas iş prinsipi kimi qəbul olunmuşdur. Bu gün Tau Ceramica fabriki daş, metal, ağac və beton naxışları ilə
döşəməüstü keramoqranitin iri miqyaslı istehsalı ilə məşğuldur. Sonda xüsusən onu da vurğulayaq ki, Tau Ceramica plitələri bu gün istehlakçılar arasında yüksək etibar
və inam qazanmışdır.

Arcana Ceramica
Peşəkarlıq və keyfiyyətin innovasiyası
1997-ci ildən keramik plitəsinin istehsalçısı kimi İspaniyada fəaliyyətə başlayan Arcana Ceramica, çox qısa bir zamanda dünya bazarına çıxardığı
keyfiyyətli məhsulları ilə böyük nüfuz və etibar qazanmışdır. Əsl keyfiyyət
etalonu olaraq, Arcana Ceramica keramik plitəsi həm yaşayış yerləri, həm
də ofislər üçün əslində ideallıq təklif edir. Bundan başqa, onu da qeyd edək
ki, bu plitələri mətbəx, hamam otağında, döşəmə və divarlar üçün də istifadə edə bilərsiniz. Əgər siz də Arcana Ceramica keramik plitəsini seçsəniz, əminliklə deyə bilərik ki, keyfiyyəti və ideallığı evinizdə, ofsinizdə daima
müşahidə edə bilərsiniz.
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APAVISA
Gözəllik və möhkəmliyi özündə birləşdirən zənginlik
İspaniyanın gözəllik markası olan Apavisa əla istismar xarakteristikaları olan
yüksək keyfiyyətli plitələr istehsal etməkdədir. Markanın keramoqranitin zəngin
dizaynı və rəngarəngliyi ilə xüsusən seçilməkdədir. Bu keramoqranitlər beton və
sementin, xalça örtüyün və metalın, mərmər və qranitin imitasiyasıdır. Həmçinin
onu da qeyd edək ki, materiallar çox müxtəlif rəng və formatlarda alıcılara təqdim olunmaqdadır. Markanın keramoqranitləri yüksək möhkəmliyi ilə fərqlənir
və buna görə də ictimai binaların interyerlərində tez-tez istifadə olunur.

ABSOLUT KERAMIKA
Sadə naxışların zərif gözəlliyi
1996-cı ildə İspaniyada fəaliyyətə başlayan Absolut Keramika fabriki keramik
plitələrin istehsalında avro-keyfiyyət dəyərlərinə sadiq qalaraq müştərilərin
rəğbətini qazanmışdır. Şirkətin keramik plitələri möhkəmliyi, uzunömürlüyü və
müştərilərin tələblərinə uyğun olan dizaynı ilə digər istehsalçılardan seçilir. Absolut Keramika şirkətinin əsas istehsal etdiyi məhsul növü – keramoqranitdir.
Xüsusi ilə qeyd olunan Barelli və Vecсhio kolleksiyaları mərmərə oxşar dizaynı
və parıltısı ilə ürək oxşayır. Həmçinin bu keramik plitələrin üzərində olan sadə
naxışların zərif gözəlliyi hamam otaqlarında xüsusi Avro üslüb hissini yaradır.
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Tel: (+994 12) 541 61 71
Моb: (+994 50) 266 30 30

E-mail: info@casamia.az
www.casamia.az
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ELENA KOROL,
Memar, Baroque Style şirkətinin
direktoru
ЕЛЕНА КОРОЛЬ
Архитектор, директор компании
Baroque Style

ETİBARLI RƏY
АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Елена, ваша компания Baroque Style в этом году отмечает 10 лет своей работы, сначала
в Украине и уже более 5 лет в Азербайджане. Как относитесь к юбилеям? Считаете годы?
Или успешно реализованные проекты?
Спасибо за ваше внимание к Baroque Style. Да, все верно. В этом году мы отмечаем 10-летие основания компании, а в феврале 2018 года уже отметили 5 лет с момента регистрации Baroque Style в
Азербайджане. К юбилеям относимся с гордостью, отмечаем с коллективом, подводим итоги, вспоминаем сложные моменты и пути преодоления. Годы считаем, но без фанатизма. Всегда много работы. Проекты не считаем, так как каждый Проект – отдельная часть нашей души и жизни.
Baroque Style несмотря на свое название, использует при проектировании различные
стили и направлении архитектуры и дизайна. Как часто приходится заказывать комплектующие – начиная от стройматериалов, заканчивая мебелью за рубежом? Несмотря на экономические волнения, в Баку довольно широкий рынок для интерьера и
дизайна, а крупные поставщики постоянно расширяют ассортимент. Согласны? Расскажите, с кем работаете?
До 70% наших работ было и остается в классике. Понятие «классика» для Заказчиков правда видоизменилось. Сейчас это более уютная и практичная классика, без излишней вычурности с расчетом не
потерять свою актуальность на долгие годы. Поверьте, это очень красивые, величественные и одновременно комфортные Проекты. Так же мы преуспели в современных стилях и здесь нашим хорошим партнером являются шоу-румы, которые эксклюзивно представляют в Азербайджане наиболее
красивые и популярные мировые бренды.
Среди больших шоу-румов, с которыми вы работаете, особое место занимает CasaMia.
Почему?
Да, это верно. Здесь есть целый ряд важных причин. Самое главное – это большое наличие товара в Баку на достаточно широкий вкус и бюджет. Не менее важным является то, что CasaMia
не боится привносить на рынок Азербайджана качественные, но не известные на местном рынке
товарыAntonioLupi (сантехника и мебель), Zucetti (сантехника), LaFabbrica (керамика), Duka (душевые
кабины) и многие другие достойные внимания бренды.
По каким критериям работа команды компании CasaMia вас удовлетворяет?
Четкость, слаженность работы. Каждый сотрудник знает свой товар, может дать грамотную консультацию, предложить альтернативу. Далее это хорошая логистика и сервис. В некоторые Проекты наши
Заказчики предпочли взять товар с установкой (плитка, сантехника) и остались довольны качеством
выполненных работ, в том числе инсталляцией лестниц.
Что вы можете пожелать компании CasaMia?
В преддверии открытия нового шоу-рума, желаем успехов и процветания. Всегда верить в себя и
идти вперед. Каждый день совершенствоваться и оставаться созидателями добра и красоты в домах наших Заказчиков.
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Elena, bu il Baroque Style şirkətiniz 10 illiyini qeyd edir, əvvəl
Ukraynada və 5 ildən çox Azərbaycanda. Yubileylər haqqında
nə düşünürsünüz? İllərimi hesablayırsınız? Və ya uğurla həyata keçirilmiş layihələri?
Baroque Style qarşı diqqətinizə görə təşəkkür edirəm! Bəli, bu
doğrudur. Bu il şirkətin yaranmasının 10 illiyini qeyd edirik,
2018-ci ilin fevralında isə Baroque Style-ın Azərbaycanda qeydiyyata alındınmasının 5 illiyini qeyd etdik. Yubileylərə qarşı qürur duyuruq, kollektiv ilə bir yerdə qeyd edirik, nəticələr çixarırıq,
çətin anları və onların həlli üçün tapdığımız yolları xatırlayırıq.
Fəaliyyət illərini sayırıq, amma fanatizm etməyərək. İş hər zaman
çoxdur. Layihələri hesablamırıq, çünki hər bir layihə - canımızın
və həyatımızın bir hissəsidir.
Baroque Style adına baxmayaraq, müxtəlif üslublardan, memar və dizayn istiqamətlərindən istifadə edir. Tikinti materiallarından başlayaraq mebellərə kimi nə qədər tez-tez
xaricdən sifariş edirsiz? Ümumiyyətlə iqtisadi vəziyyətin sabit qalmamasına baxmayaraq, Bakının interyer və dizayn sahəsində bazarı çox genişdir, böyük təchizatçılar isə daim çeşidini
artırır. Razısınızmı? Zəhmət olmasa bir az danışardız, kiminlə
çalışırsınız?
İşlərimizin 70%-i klassik üslübda hazırlanır. Qeyd etmək lazımdır
ki, müştərilər üçün "klassika" sözünün anlayışı bu gün dəyişib. Bu
gün klassika rahat və praktikdir, o qədər də mürəkkəb deyil və illər
boyu əhəmiyyətli olmağa qadirdir. İnanın, bunlar çox gözəl, möhtəşəm və eyni zamanda, rahat layihələrdir. Bundan əlavə, biz müasir
üslublarda da irəliləmişik. Burada bizə patrnyorlarımız - Azərbaycanda ən gözəl və dünyada populyar olan brendlərin eksklyüziv olaraq təqdim olunmuş showroom-ları əla dəstək olur.
İşlədiyiniz böyük showroom-lar arasında CasaMia xüsusi bir yer
tutur. Nəyə görə?
Bəli, bu doğrudur. Bunun ücün mühüm səbəblər var. Ən əsası - Bakıda müxtəlif zövqə və büdcəyə uyğun olan malların olduqca geniş
çeşidi. Həm də eyni dərəcədə vacibdir ki, CasaMia yerli bazarda hələ
o qədər də tanınmamış AntonioLupi (santexnika və mebel), Zucchetti
(santexnika məhsulları), LaFabbrica (keramik plitələri), Duka (duş
kabinlər) və bir çox digər diqqətəlayiq brendləri təqdim edir.
CasaMia komandasının işi hansı meyarlarına görə Sizi qane edir?
İşin dəqiqliyi və quruluşu. Hər bir işçi malını əla tanıyır, savadlı və
tam məsləhət verə bilir, alternativ variant və ya seçim təklif edir.
Bundan əlavə yaxşı logistika və xidmət. Bəzi layihələrdə müştərilərimiz malların quraşdırılmasını istədilər (plitələr, santexnika) və görülən işlərin keyfiyyətindən razı qaldılar, o cümlədən pilləkənlərin
qurulması ilə.
CasaMia şirkətinə nə arzu etmək istəyirsiniz?
Yeni showroom açılışı ərəfəsində uğurlar və daim inkişaf, hər zaman
özünə inam və irəliləyiş arzulayırıq. Gündən günə təkmilləşsin, sifarişçilərimizin evlərində xoş ab-hava və gözəllik yaradsın.

D A X I L I

MAKSİMUM RAHATLIQ MÜKƏMMƏL NƏTİCƏ
CasaMia tərəfindən hazırlanan bu kabinet, xüsusi dekor
elementləri ilə tamamlanaraq mükəmməl işləmə ab-havası yaradır. Daxili işıqlandırma burada əsas dekor kimi
böyük rol oynayır. Bəlkə də, rəng seçimi buna əsas səbəbdir. Məsələ ondan ibarətdir ki, bu rəng istənilən interyerdə
mükəmməllik formalaşdırır və insanda harmoniya və sakitlik
hissini bərqərar edir. Ağacdan hazırlanmış yüksək keyfiyyətli mebellər salonda füsünkar bir ortam meydana gətirir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ
ƏMƏKDAR MEMARI,
RƏHIM SEYFULLAYEV
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРХИТЕКТОР
АЗЕРБАЙДЖАНА,
РАГИМ СЕЙФУЛЛАЕВ

Sizin jurnalınızın oxucusunu aydın təsəvvür edirəm, onlar mənim
portretimə laqeyd baxışlarla baxır və “sizin peşəniz nədir və nə ilə
məşğulsunuz” deyə fikirləşir. İlk baxışda sadə, lakin eyni zamanda
mürəkkəb sualın üstündə xeyli fikrə gedərək, belə cavab verirəm:
"Mən memaram və müxtəlif növ layihələri yaradıram, daha sonra

ETİBARLI RƏY

isə onları həyata keçirmək üçün çalışıram. Ən qəribəsi də odur ki, bəzən bu həqiqətən alınır. Keyfiyyətini mühakimə edə bilmərəm, amma
onu dəqiq bilirəm ki, mənim işlərimin nəticələri insanları qane edir.
Mənim işimin təməlində sırf yaratmaq bacarığı dayanır. İnsanın fəa-

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

liyyəti üçün müxtəlif məkanlar yaradıram. Qeyd edim ki, bu məkan-

Ясно представляю читателя вашего журнала, безучастно глазеющего на мой портрет и задающего следующий вопрос:
"Какая у Вас профессия и чем Вы занимаетесь?"
Надолго задумавшись над этим, казалось бы, простым, но на проверку чаще оказывающимся самым
сложным вопросом, отвечаю бесхитростно так.
Я архитектор, занимаюсь тем, что сочиняю разного рода проекты, затем пытаясь воплотить их в жизнь.
Самое удивительное, что иногда это получается.
Судить о качестве не берусь, но точно знаю, что результаты удовлетворяют моих работодателей.
В основе моей работы, лежит чистое сочинительство. Сочиняю разного рода пространства человеческой деятельности. Их много и они разнообразны.
Например, пространство для общения, пространство для развлечения, пространство для отдыха и так
далее и так далее и так далее.
Если это частное пространство, необходимо знать всех членов "команды", их возрастной и культурный
ценз, их увлечения и пристрастия и т.д.
Но если проектируется общественное пространство, потребитель анонимен, поэтому нужно представить себе типы людей, которые станут участниками этого проекта. В конечном счете, центром творческого исследования является человек. Его восприятие, переживания и чувства.
Для создания этих пространств необходимо изначально сочинить некий обобщающий образ, а затем,
как художник ищет необходимы краски для своего произведения, так и архитектор, ищет "краски" для
воплощения задуманного образа. Еще точнее разъясняет работу архитектора музыкант, подбирающий
нужные звуки для своего произведения.
"А где берете "краски" и "звуки" для вашей работы?" - задается вопросом наш любознательный читатель.
Для создания любого обитаемого пространства нужно много, очень много разного рода строительного
материала (керамика, дерево, стекло, металл, бумага, ткань и прочее), технических приборов (сантехника, осветительная арматура, кондиционеры и прочее), мебели и т.д.
Это и есть нужные для создания образа "краски" и "звуки" из которых надо сочинить "музыку" пространств. В этом состоит, на мой взгляд, важнейшая часть работы архитектора.
Искать эти краски нужно в огромном количестве каталогов различных материалов, издаваемых по всему
миру, и сосредоточенных в специализированных магазинах, где демонстрируются их образцы.
В поисках нужного материала, мы с женой, заслуженным архитектором Азербайджана Наилей Сейфуллаевой, соавтором большинства моих работ любим заглядывать в шоу-румы Casa Mia, где представлены
множество новых, современных, интересных материалов. Но даже не изобилие представленных товаров манят нас туда, а дружелюбие и обходительность всей команды шоу-рума, которые, как и мы, любят
свою работу, и с удовольствием помогают нам искать и находить нужные материалы.
Мы не сомневаемся в успехе этого предприятия, и желаем им дальнейшего процветания.

bir məkandırsa, "komandanın" bütün üzvlərini tanımaq, onların yaş və mədəni

С искренним уважением.
Заслуженный архитектор Азербайджана
Рагим Сейфуллаев.
Баку, июль 2018 г.
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lar çox və müxtəlifdir. Məsələn, ünsiyyət qurmaq, əylənmək və ya
dincəlmək üçün olan məkanlar buna nümunə ola bilər. Əgər bu şəxsi
səviyyələrini, həvəs və maraq dairəsini bilmək zəruridir. Amma, əgər geniş cəmiyyət üçün nəzərdə tutulan məkan layihələnərsə, burada istifadəçi anonimdir
və bu zaman bu layihədə iştirak edəcək insan tipləri xəyalən təsəvvür edilməlidir. Yaradıcılığın mərkəzində, nəticə etibarilə sonda insan, onun hissləri və
maraqları dayanır.
Bu məkanları layihələndirmək üçün əvvəlcədən hər hansı bir ümumi obraz yaradılır, sonra isə rəssamın öz əsəri üçün lazım olan "rəngləri" axtardığı kimi,
memar da fikrində tutmuş obraz üçün "rəngləri” axtarır və tapır. Memarın işi
öz bəstəsi üçün lazım olan "səsləri" seçən musiqiçiyə daha çox bənzəyir. Bizim
maraqlanan oxucumuz daha bir sual verə bilər “Bəs siz özünüz, öz işinizdə lazım olan "rəng" və "səsləri" haradan alırsınız?” Hər hansı bir möhtəşəm məkan yaratmaq üçün çox müxtəlif növdə tikinti materialları (keramika, taxta,
şüşə, parça, və s.), texniki avadanlıqlar (santexnika, işıqlandırma və s.), mebellər və digər detallardan istifadə olunur. Bunlar obraz yaratmaq üçün lazım olan
"rənglər" və "səsləri " formalaşdırır ki, nəticə etibarı ilə sonda məkan "musiqisi" ortaya çıxır. Mənim fikrimcə, memarın işində ən vacib amil da bundan
ibarətdir. Bu rəngləri müxtəlif materiallardan ibarət olan çoxlu sayda və bütün
dünyada dərc olunan kataloqlarda və nümunələr nümayiş olunan xüsusi mağazalarda axtarmaq lazımdır.
Lazım olan materialların axtarışında, mənə həyat yoldaşım Azərbaycanın
əməkdar memarı Nailə Seyfullayeva xüsusi dəstək olur. Biz, mənim çox saylı
işlərimin həmmüəllifi hesab olunan "Casa Mia" mağazalarına baş çəkməkdən deyə bilərəm ki, zövq alırıq. Burada çox geniş sayda təzə, müasir və maraqlı materiallar təqdim olunur. Amma bizi təkcə geniş çeşid yox, "komandanın"
xoş və gülərüzlüyü, nəzakəti cəlb edir. O "komandanın" üzvləri də bizim kimi
öz işini sevir və böyük məmnuniyyətlə lazım olan materialları axtarmaqda və
tapmaqda kömək edirlər. Biz bu təşkilatın müvəffəqiyyətindən şübhə etmirik və
onlara gələcək işlərində uğurlar arzu edirik.
Hörmətlə və səmimi qəlbdən, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar memarı,
Rəhim Seyfullayev.
Bakı, iyul 2018-ci il
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SADƏLIKDƏ
RAHATLIQ
CasaMia şirkətinin mütəxəssisləri hər hansı bir məkanın dizaynına xüsusi sevgi ilə toxunaraq Bakıda
əsrarəngiz və parlaq təmirli mənzillər yaradırlar. Bu
məkanda neoklasizm stilinin xüsusilə adı qeyd olunmaldır. Belə ki, interyerin rəng çalarları insana əsl rahatlıq ötürür. Burda ilk qeyd olunası məsələ - yüngül
mebel və aksesuarlardan istifadə edilərək, müştəriyə
vizual görünüşü müxtəlif ölçüdə göstərməkdir. Həmçinin, sonda onu da qeyd edək ki, Casa Mia şirkətinin peşəkar dizaynerləri otaqların, divarların universal
rənglərdə seçməyi müştərinin zövqünə uyğun istənilən
mebeli seçmək imkanı verir.
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HARMONIK
EKLEKTIKA
CasaMia şirkəti Bakının mərkəzində mənzillərdən birini lüks sinifli
və möhtəşəm dizaynda təmir edib. Şirkətin mütəxəssisləri müştərilərin dəyərli seçimlərini nəzərə alaraq, interyer üçün bir birindən fəqli layihələr ərsəyə gətirmişdir. Bu mənzildə xüsusi ilə qeyd
etmək istərdik ki, seçilmiş çilçıraqlardan istifadə edilərək işıqlandırılıb. Bu çıraqlar məkanın ümümi dizaynı ilə interyerin ahəngini
vurğulayır. Bildiyiniz kimi, mətbəx hər bir evin ən sevimli hissəsidir. Buna görə də, Casa Mia mütəxəssisləri, AR Deco və Barokko
üslublarını ardıcıl şəkildə qarşılaşdıraraq, ortaya füsünkar bir interyer çıxarmışdır. Onu da qeyd edək ki, son əsrin əvvəllərində öz
fərqli dizaynı ilə seçilən AR Deco stili hələ də öz brendliyini qoruyub saxlayır.
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MÖHTƏŞƏM
NEO-KLASSIKA
CasaMianın dizaynerləri interyerdə olan dekoru parlaq rəngdə verməklə, bu mənzildə daha fərqli format
yaratmışlar. Mətbəxin iki aktiv zonaya bölünməsi qonaqpərvər ev sahibləri üçün əla seçimdir. Panoramik
pəncərələr mənzili daha da işıqlı edir. Hamam otağı AR
Deco üslubunda hazırlanıb və buradakı qızılı elementlər və digər əşyalar xüsusi bir dəbdəbəlik formalaşdırır.
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Ş İ R K Ə T

BEBY ITALY
Xüsusi komfort zonası
İtaliyanın premium səviyyəli istehsalçısı
Beby Italy çıraq bazarında istehlakçılara klassik və müasir işıq məhsullarını
təqdim edir. Xüsusi bir zövqlə və fərqli
dizayn edilmiş bu markanın çilçıraqlarına vurulmamaq qeyri mümkündür.
Fabrika qədim sənət texnologiyalarından istifadə etməklə ötən əsrlərin unikal italyan çilçıraqlarını özündə bir növ
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təcəssüm etdirir. Beby Italy brendinin
müasir modelləri art-deko və modern
interyerlərdə istifadə olunaraq, əslində
xüsusi bir komfort zonasını formalaşdırır. Beby Italy masaüstü lampalar və
torşerlərə gəldikdə isə, onlar qonaq
otağında, kabinet və ya yataq otağında
interyerin əsas işıqları hesab oluna
bilər.

Ş I R K Ə T

Beby İtaly şirkəti murano şüşəsindən original və neoklassik çilçıraqlar layihələndirir və istehsal edir. Uzun illər peşəkar fəaliyyət ərzində əldə edilmiş
təcrübə, Beby İtaly şirkətinə daima materiallarla və istehsal texnologiyaları ilə
eksperimentlər aparmağa imkan verir. Bu cür “uyuşqanlıq” isə işlərində orijinal və nadir məhsul yaratmağa imkan verir. Şirkətin müştəriləri işıq zövqü və
gözəllik hissi olan xüsusi adamlardır. Onlar bilirlər ki, "luxury" və unikallıq nə
deməkdir.
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CLAUDIO
VIANELLO
Klassika ruhunda olan müasir çilçıraqlar
Center Jesolo Lux fabriki, 1973-cü ildə Venesiyada Təsviri İncəsənət
Akademiyasının məzunu olan Klaudio Vianello tərəfindən yaradılıb. İncəsənətin şüşələrlə sintezi nəticəsində ilk dəfə muran şüşə
və Swarovski strazlarından istifadə edən və eksklüziv məmulatların müəllifi olan Klaudio Vianello bu gün dünya brendi hesab olunur.
Center Jesolo Lux məhsulları dünyada işıq avadanlığı istehsalçılarının ən yaxşılarından biridir. Maria Teresa üslubunda yaradılmış
Center Jesolo Lux çilçıraqları — hər zaman dəbdəbəli klassika üslubunda olan müasir modellərdir. Center Jesolo Lux fabrikində istehsala maksimum şəkildə həssas yanaşma — Klaudio Vianello
sənətinin şəxsi imzasıdır.
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BС SAN MICHELE
Xüsusi şarm və komfortlu ab-hava

Nisbətən yeni olan italyan brendi BС San
Michele daxili işıqlandırma üçün yüksək
keyfiyyətli işıqlandırma cihazlarını istehsal edir. Gənc olmasına baxmayaraq, BС
San Michele fabriki müasir və klassik üslubda olan divar, tavan, asma çıraqlar
və masaüstü lampalar istehsalında ixtisaslaşmışdır. BС San Michele fabrikinin
seçilmiş materiallardan olan bütün məhsulları innovativ texnologiyaların tətbiqi
ilə ultramüasir avadanlıqda hazırlanır, bu

da məhsulların əla keyfiyyət və qüsursuz
görünüşə malik olmasına zəminlik yaradır. Konstruksiyanın əsası qızılla örtülmüş
latundan hazırlanır, bütün tərkib hissələri
isə fabrikin peşəkar sənətkarların əl işləri
olan, xüsusi şüşə və büllurla bəzədilir. 20
ildən artıqdır ki, BС San Michele ticarət
markası otaqları ahəngdar tamamlayan
işıq cihazlarını istehsal edir və istənilən
interyerlərə komfortlu ab-hava, xüsusi
şarm və təmtərah gətirir.
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Copenlamp
Qeyri-adi görünüşün hekayəsi
Yüz ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərən İspaniya şirkəti Copenlamp əl işləri üsullarına
əsaslanan istehsal texnologiyalarını daim inkişaf etdirərək təkmilləşmişdir. Şirkət evinizdə və ya ofisinizdə eleqantlıq, qeyri-adi görünüş və təkrarolunmaz ab-hava yaradacaq lampa və çilçıraqlar istehsal etməkdədir.
Copenlamp brendi büllur və metal çilçıraqların, xüsusən Maria Teresa üslubunda hazırlanan çilçıraqların, müxtəlif növ aksesuarların (divar lampaları, qəndillər, masaüstü lampalar və s.) istehsalı üzrə ixtisaslaşıb. Hər zaman dəbdə olan nəcib klassika və tərkib və
formanın qüsursuzluğu - Copenlamp brendinin əsas xarakteristikası hesab oluna bilər.
Onu da vurğulayaq ki yaradıcılıq azadlığı, yüksək texnologiyalar və keyfiyyətin ciddi nəzarəti Copenlamp məmulatlarının hər birini əsl sənət əsərinə çevirir.
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AIARDINI
Ən təmtərahlı interyerin dəb markası
Keyfiyyətli və dəbdəbəli işiqlandırma cihazları ilə həm evinizdə,
həm də ofisinizdə unikallığı və rahatlığı təmin edən Aiardini markası dünyanın moda evi hesab olunan Milanda fəaliyyət göstərir.
Şirkətin istehsal etdiyi məhsullar, armatur qurğulardan tutmuş
ən xırda dekor elementlərə kimi, bütövlüklə xüsusi peşəkarlığı
ilə seçilən ustaların əl işləridir. Məhz buna görə Aiardini işıqlandırma texnikası dünyada xüsusiliyi və eksklüzivliyi ilə seçilir.
Həmçinin, çıraqların dizaynı ənənəvi italyan üslubunda hazırlanır ki, bu da işıqlandırma texnikasında ayrı bir ab-hava yaradır.
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MECHINI
Qəlbləri aydınladan çilçıraqlar
1970-ci ildə Florensiyada fəaliyyətə başlayan Andrea Mechini fabriki öz
fərqliliyini ortaya qoymaq üçün bitki aləmindən ilhamlanaraq premium səviyyəli çıraqların eksklüziv flora üslübünda kompozisiyalar yaratmışdır. Çilçıraqlar sözün əsl mənasında insanda heyranedicilik və gözəllik hissini
formalaşdırmaqdadır. Sonda onu da qeyd edək ki, Andrea Mechini çıraqları
hər zaman çox geniş alıcı kütləsində tanınır və rəğbət qazanır. Bunun da
əsas səbəbi fabrikin özünəməxsus dəst-xəttinin olmasıdır.
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J VILLA
Əl işinin cazibəsi
25 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərən İspaniyanın J.Vila şirkəti lüks sinifli çıraqların istehsalı sahəsində zəngin təcrübə qazanmış bir markadır. J.Vila brendinin istehsal etdiyi kolleksiyaların çıraqları klassik, neo-klassik və müasir üslublardan alıcılara təqdim
olunmuşdur. Bu çıraqlar ev, villa, otel və restoranların əsl yaraşığı olacaq iqtidara malikdir. J.Vila brendi iri layihələr üçün olan fərdi sifarişlər əsasında qeyri-standart ölçülü
çilçıraq modellərini yaratmaq və istehsal etmək imkanına da malikdir. Şirkətin çıraqları
təkrarolunmaz memarlıq binalarını xüsusilə bəzəyir. Əlavə olaraq onu da qeyd edə
bilərik ki, məmulatların hər bir detalları yüksək ixtisaslı sənətkarların əl işidir və bu da,
sözsüz ki, öz-özlüyündə markanın çıraqlarını əsl incəsənət əsərinə çevirir.
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ARTE LUCE
Aydınlığın rəngarənglik zirvəsi
60-cı illərin ortalarında fəaliyyətə başlayan və məşhur İtaliya markası olan
Arte Luce şirkəti interyer və küçə işıqlandırılmasında əsas meyar olan füsünkar çıraqların istehsalı ilə məşğuldur.
Markanın məhsulu olan çıraqlar orijinal
dizaynı və yüksək keyfiyyəti ilə müştərilərdə daim xoş təəssürat yarada
bilmişdir. Arte Luce brendinin çilçıraq
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kolleksiyaları iki qədim italyan ənənələrinin birləşməsinin təcəssümüdür. Buna
virtuoz döyülmələr və şüşədən əl işlərini misal göstərmək olar. Sonda onu da
qeyd edək ki, şirkətin məhsulu hesab
olunan çilçıraq və işiqlandırıcılar rəngarəngliyi və müxtəlifliyi ilə alıcının seçimini asanlaşdırır və ən münasib çıraq
seçmək şanslarını artırır.
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KUTEK
Qüsursuzluğun həzzi
20 ildən çox fəaliyyət göstərən Polşanın Kutek brendi öz çıraqlarını dünyanın müxtəlif
ölkələrində yaşayan alıcılarına təqdim etməkdədir. Kutek çıraqları – forma və xətlərin təmkinliyi, dekor seçimində orijinal həllər və hər
xırdalığı hiss edən dizaynı ilə zəngin insanın
zövqünə oxşayır. İstənilən interyer üçün uyğun olan qızıl tozu, Swarovski daşları, şüşə

və abajurlar üçün bahalı parçalar sanki klassik ənənələri tamamlayır. Kutek fabrikində
çalışan işçilərin yüksək peşəkarlığı, istehsal
edilən çıraqların qüsursuzluğu və müxtəlif
zövqlü istehlakçıların tələbatlarının tam ödənilməsi ilə ölçülür. Kutek çilçıraqları eksklüziv
interyerlər və komfortlu mühit yaratmaqda
əsas vasitəçidir desək yanılmarıq.
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Euroluce Lampadari
Evinizə gözəllik qatan texnologiya
1999-cu ildə yaradılmış Euroluce Lampadari Italyan fabriki böyük məhəbbətlə və
məsuliyyətlə çilçıraqlar, divar şamdanları, torşerlər və masaüstü lampalar istehsal
etməkdədir. Euroluce Lampadari şirkətinin əsas fərqliliyi - təmkinli, incə zövqlü üslub və qüsursuz keyfiyyətə malik olmasıdır. Şirkətin əsas ilham mənbəyi klassik
İtaliya incəsənətidir ki, bunu öz məhsullarında geniş şəkildə təsvir etmişdir. İstehsalında şüşə emalının innovativ texnologiyalarından istifadə edən Euroluce Lampadari çıraqlarını müxtəlif formada dizayn etməklə alıcıların rəğbətini qazanmışdır.
Əsas sloganı “Münasib qiymətə yüksək keyfiyyət” olan şirkət qonaq və yemək otaqlarını, yataq otaqlarını və kabinetləri, müasir otelləri və “A” sinifli ofisləri öz fantaziyası ilə bəzəmək iqtidarındadır.
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RIPERLAMP
Zövqün mükəmməllik dərəcəsi
1985-ci ildə əsası qoyulmuş İspaniyanın Riperlamp brendi öz modelləri ilə sanki
harmoniya qanunlarına uyğun şəkildə dizayn edilmişdir. Brendin əsas məhsulu hesab olunan çilçıraqlar qədim incəsənət üslubunun müasir reallıqlara adaptasiyası
kimi alıcıların diqqətini cəlb edir. Xüsusən onu da qeyd edək ki, orijinal masaüstü
lampa məhsulları təkcə iş masasının yox, bütövlükdə ofis otağının əsas ayrılmaz
hissəsinə çevrilir. Dəbdəbəli və zəngin dekorla və döyülmə elementlərlə bəzədilmiş çilçıraqlar insanda çox vaxt otağın ən əsas incisi kimi təcəssüm etdirir. Zövqün
mükəmməllik fəlsəfəsini aşılamış Riperlamp brendi ideal keyfiyyəti və eksklüziv dizaynı ilə istehlakçıları və digər rəqib şirkətləri arasında özünü xüsusi diqqət mərkəzində saxlamağı bacarır.
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VIMAR
Yüksək keyfiyyət və müasir dizayn
1945-ci ildə İtaliyada yaradılan Vimar
şirkəti elektrik mallarının istehsalı üzrə
ixtisaslaşmış və şəxsi markasını yarada
bilmişdir. 60 ildən çoxdur ki, fəaliyyət
göstərən şirkət, yalnız yüksək keyfiyyətli
məhsullar istehsal etməklə hal-hazırda
dünyada sayılıb-seçilən əsas istehsalçılardan biri kimi tanınmaqdadır. Vimar
texnikası "yüksək keyfiyyət + müasir di-

zayn + münasib qiymət" üçbucağının
birləşməsidir. Xüsüsi ilə onu da qeyd
edək ki, şirkətin imzası hesab olan bütün məhsullar sertifikatlaşdırılıb və ISO/
CE kimi dünya keyfiyyət standartlarına
uyğundur. Vimar brendini seçsəniz əmin
ola bilərsiniz ki, gözləntilərinizin üstündə
tam keyfiyyətli və etibarlı texnika sizin
xidmətçiniz olacaq!

FEDE
İşıqlandırılma üçün ideal seçim
Fede çıraqları — evlərin və ofislərin işıqlandırılması üçün ideal seçimdir. "Niyə ideal
seçimdir?" sualına cavab isə şirkət məhsullarının istifadə zamanı uzunömürlü və cəlbedici xarici görünüşünə malik olmasıdır. Fede işıqlandırma sistemlərinin əsas cihazı
— çıraqların klassik və vintaj üslubda olan modelləri interyerlərdə xüsusi bir ab-hava
yaradır. Yeni kolleksiyalarda çıraqlar xrom, qızıl, bürünc və ağ tozla olan qızıl rənglərdə alıcılara təqdim edilmişdir. Həmçinin onu da qeyd edək ki, Fede brendinin elit
kolleksiyaları otellərin və restoranların bəzəldilməsində xüsusən geniş istifadə olunur.
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GHIZZI
BENATTI

Dəbdəbəli qapılar

Ghizzi&Benatti şirkəti əsl italyan həyat tərzini, yüksək keyfiyyəti, davamlılığı və etibarlılığı əks etdirən qapılar istehsal etməkdədir.
Elit səviyyədə dizayn olunmasına baxmayaraq şirkətin bütün məhsulları alıcılara çox
sərfəli qiymətlərə təklif olunur. Şirkət kolleksiyalarında həm ənənəvi və klassik qapılar,
həm də dəbdəbəli, son yeniliklərə uyğun
olan məhsulları birləşdirməklə alıcılarda çox
geniş seçim şansını yaradır.
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FLEX
Zərif italyan klassikası
Yüksək keyfiyyətli klassik otaqarası qapıların istehsalı ilə məşğul olan Flex
fabriki təcrübəli işçi heyətinin ortaq iş prinsipi nəticəsində öz məhsullarını estetik zövq və komfort bəxş edən incəsənət əsərinə çevirə bilmişdir. Fabrikin
stilistikası – adətən ənənəvi olan, bəzən də rustikal əlaməti ilə (rustico - təbii gözəllik üslubu) nəfis zövqlü italyan klassikasıdır. Hal-hazırda dünya bazarında brendin qapıları unikal incəsənət əsərləri dəyərində qiymətləndirilir. Ən
tələbkar müştəriyə seçim və unikal məhsul yaratmaq imkanını təklif edən Flex
brendi sözsüz ki, memar və dizaynerlər üçün də mühüm tərəfdaş hesab olunur. Sonda onu da qeyd edək ki, Flex markası elit italyan qapılarını, xüsusən
ənənəvi interyerlərin tərəfdarları olan insanlara tövsiyədir.
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ROMAGNOLI
Keyfiyyət, möhkəmlik və cazibənin fəlsəfəsi
Dizayn fəlsəfəsi – keyfiyyət, möhkəmlik və cazibə olan Romagnoli markası artıq 35 ildir ki, keyfiyyət ənənələrinə maksimum
diqqət yetirərək, yalnız ən keyfiyyətli material və ən müasir texnologiyaları özündə cəmləşdirmişdir. 40-dan çox qapı çeşidləri
ilə klassik və müasir kolleksiya sahibi olan şirkətin dünya bazarında öz dəst-xətti var. Buna misal olaraq məhsullar üzərində
qövsşəkilli və dalğavarı xətlər, dəri əlavələr, dekorativ elementlər
və naxışlar, şüşə üzərində eksklüziv oymaları qeyd etmək olar.
Bu gün Romagnoli şirkəti otaqarası qapı istehsalında şübhəsiz
liderdir və tanınmış markalar siyahısında adı üst sıralarda olan
şirkətdir.
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ERCOLE
Kreativlik və texnologiyanın məhsulu
1999-cu ildə fəaliyyətə başlayan
və premium səviyyəli giriş zirehli
qapılar istehsalı üzrə ixtisaslaşmış
Ercole, İtaliyanın öndə gedən istehsalçılarından biri hesab olunur.
Şirkət istehsalda yeni texnologiyalardan və dekor üçün nəfis materiallardan istifadə olunması qapıların
xüsusiliyini daha da artırır. Həmçi-

nin, bu qapıların zərbəyə qarşı 3-4
dərəcəli davamlılığı da mövcuddur.
Əlavə olaraq, məhsullar gülləkeçirməyən və yanğına davamlı xüsusiyyətlərlə təmin edilərək istehsal
olunmuşdur.
Ercole məhsullarını istifadə etmək
əslində gözəllik və təhlükəsizliyi
seçməkdir.
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BARAUSSE
Nəfis üslubun təcəssümü
İtalyan brendi hesab olunan Barausse 1967-ci ildən mənzil və ofislərdə nəfis üslubunun təcəssümü hesab olunan qapılar istehsal edir. Barausse qapıları digər qapılardan bir neçə özəlliyinə
görə xüsusən fərqlənir. Buna misal olaraq, dizaynına görə Ampir, Barokko, Renessans və müasirliyinə görə high-tech, minimalizm, konstruktivizm modelləri qeyd etmək olar. Barausse brendi
həmçinin divar əvəz edən və ya enli arakəsmələri hasarlayan, aralanan çəpərlər istehsal edir. Füsünkar xarici görünüşündən savayı, Barausse qapıları rütubət və temperatur dəyişikliklərinə qarşı
davamlılığı, mexaniki cəhətdən möhkəmliyi və uzunömürlülüyü ilə müştərilərin inamını qazanmışdır. Həmçinin, müasir aksesuarlarla təchiz olunan bu qapılar optimal çəkidə hazırlanaraq, dəbdəbəli otellərdə, ictimai yerlərdə, yaşayış binalarında və özəl villalarda daim rast gəlinir.
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MAGNUM
Təhlükəsiz həyatın qarantisi
Hər bir evin demək olar ki, ayrılmaz atributu hesab olunan qapılar, yaşayış sahəsinin interyerini
tamamlayan əsas elementi hesab
olunur. Bu səbəbdən də qapı seçiminə xüsusi diqqətlə yanaşmaq
lazımdır. Sırf buna görə Magnum
şirkəti uzun illərdir ki, alıcıların
daim tələb duyduğu “ideal qapı” istehsalı və satışı ilə məşğuldur. Misal olaraq deyə bilərik ki, fabrikin
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istehsal etdiyi hər bir qapı bənzərsiz üslubda emal olunur və sifarişçinin tələbatına uyğun dəqiqliklə
istehsal prosesini həyata keçirir.
Magnum məhsullarının əsas üstünlükləri – davamlılıq, üzünömürlük, əla səs və istilik izolyasiyadır.
Sonda onu da qeyd edək ki, fabrikin qapıları inanılmaz gözəlliyi və
möhtəşəmliyi ilə hər zaman sizləri
özünə heyran edəcəkdir.
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ADL
Xəyallara açılan qapı
2004-ci ildən fəaliyyət göstərən ADL şirkəti texnoloji cəhətdən
mükəmməl və eyni zamanda gözəlliyi ilə bir-birindən seçilən qapıların istehsalı məqsədilə yaradılıb. Şirkət istehsal etdiyi qapıların müştərilər tərəfindən xüsusi diqqət mərkəzinə çevrilməsi
üçün çox kiçik detalları belə yüksək zövq və incə toxunuşla dizayn etmişdir. Məsələn, məhsulların istehsalında ADL şirkəti
şüşə və alüminium kimi yüksək texnoloji və innovativ materiallardan istifadə edərək maksimal möhkəm və davamlı qapılar
istehsal edir. Bu qapılar səssiz və təhlükəsizliyi ilə digər qapılardan xüsusi ilə fəqlənir.
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SALICE PAOLO
Estetikanın mükəmməlliyi
Məşhur italyan istehsalçısı hesab olunan Salice Paolo mebel və qapılar üçün müxtəlif
növ aksesuarlar istehsal etməkdədir. Şirkətin təsisçisi Paolo Salice məsuliyyətli iş prinsipini əsas götürməsi, markanın istehlakçılar arasında xüsusi etibar və inam qazanmasına
xüsusi töhfə qazandırmışdır. Salice Paolo qapı dəstəkləri yüksək keyfiyyətli latundan,
bədii tökülmə üsulu ilə hazırlanır. Modellərin həm klassik, həm müasir dizaynda hazırlanması alıcıların seçim imkanını da genişləndirmişdir. Əgər eviniz üçün keyfiyyətli və
davamlı məhsul axtarışındasınızsa, onda sizlərə məhz Salice Paolo markalı otaq arası
qapı dəstəkləri almağı tövsiyə edirik!

LINEA CALI
Nəcib görünüşün təcəssümü
1986-cı ildə öz fəaliyyətinə qapı furniturlarının
istehsalı ilə başlayan İtaliyanın Linea Cali şirkəti
dünya bazarında liderliyi ilə seçilməkdədir. İtalyan üslubu, keyfiyyət və nəcib görünüş Linea
Cali brendinin milyonlarla geniş müştəri kütləsi
yaratmasına səbəb olmuşdur. Qeyd etmək vacibdir ki, bu brendin məhsulları rəqiblərindən
məhz PVD texnologiyasının geniş istifadəsi ilə
fərqlənməkdədir. Bu texnologiyaya əsasən qapı
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dəstəkləri nazik qatla sirkoniumla örtülür və bunun sayəsində onların ilkin gözəlliyi qorunub
saxlanılaraq, istifadə müddətini artırır. Bundan
əlavə, məhz bu şirkətin qapı dəstəkləri ilk dəfə
olaraq Swarovski kristal və strazları ilə bəzədilmişdir. Linea Cali brendinin qapı dəstəkləri həm
müxtəlifliyinə, həm də istənilən interyerin ayrılmaz parçası olduğuna görə alıcılar tərəfindən
yüksək qiymətləndirilir.
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ORO & ORO
Ən yaxşı seçimin nümunəsi
İtalyan
sənətkarlarının
yaratdıqları,
ORO&ORO qapı dəstəkləri zərifliyin,
eleqantlığın və keyfiyyətinin sinonimidir.
Şirkətin əsas məqsədi öz məmulatları ilə
alıcılarda dəbdəbə və zövq hissini yaratmaqdır. Onu da qeyd edək ki, brendin
məmulatları ZAMK (zink/aluminium/magnesium/kupfer) adlı xüsusi ərintidən hazırlanır.
Bundan başqa şirkətin əsas xüsusiyyətin-

dən biri də, GOLD örtüklü məhsullarda yalnız 24 karatlı qızıl istifadə olunmasıdır. Sırf
buna görə də GOLD örtüklü qapı dəstəkləri
100% qızıl rəngindədir. Hətta qablaşdırma
zamanı "24K GOLD" xüsusi nişan da vurulur. ORO&ORO qapı dəstəklərinin hər bir
modelinə məxsus olan sadə və dəqiq xəttlər təkrarolunmaz eleqantlığı ilə istənilən
interyerin özəlliyini üstünlüklə tamamlayır.

GROEL
Yüksək keyfiyyət və innovativ dizayn
Şüpəsizdir ki, evə gələrkən ilk toxunduğumuz əşya - qapımızın dəstəyidir.
Məhz bunu əsas iş prinsipi bilən Groel
şirkəti, 1998-ci ildən bü günə qədər
innovativ dizaynlı və yüksək keyfiyyətli
qapı dəstəklərini istehsal edir.
Groel qapı dəstəkləri lakonik dizaynın
orijinal forma ilə birləşməsi və bunun
nəticəsi olaraq, rahatlıq yüksək keyfiyyətin rəmzidir. Groel kreativ peşəkar komandasının zəhməti sayəsində
fabrikin daim təkmilləşdirilən məhsul-

ları parlaq konsept və ideal görünüşə
malikdirlər. Fabrikdə istehsal üçün
yalnız yoxlanılmış materiallardan və
müasir texnologiyalardan istifadə edilir. Groel brendi məmulatlarının istehsalında latundan istifadə edilir ki, bu
metal keyfiyyətli və uzunömürlü məhsulların yaradılmasında ideallıq yaradır. Latunun xüsusi formulası qapı
dəstəklərini hətta aqressiv qeyri-orqanik turşuların təsirinə qarşı belə davamlı edir.
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OMEXCO
Qüsursuz keyfiyyət və möcüzəli dəbdəbə
Belçika istehsalçısı olan və 1979-cu
ildə fəaliyyətə başlayan Omexco,
nisbətən gənc olmasına baxmayaraq elit dizaynlı divar kağızının
bazarında öz markasını yarada
bilmişdir. Şirkət, dəbdəbəli tekstil
divar kağızlarının istehsalı üzrə ixtisaslaşaraq, istənilən xammaldan
əsl möcüzələr yaradır. Divar örtükləri viskoza, bambuk, kətan və s.
premium sinifli təbii və sünii ma-
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teriallardan hazırlanır. Mallarının
keyfiyyətinə maksimum diqqət yetirən Omexco, dekor üçün istehsal
etdikləri məhsulların uzunömürlü
və ekoloji cəhətdən tam zərərsiz
olmasına zəmanət verməkdədir.
Omexco fabrikinin geniş çeşidliliyi
(Brocades, Cobra, Elixir v.s) istehsal etdiyi məhsulların dünya üzrə
müxtəlif müştəri qruplarının diqqətini daim cəlb edir.

Ş İ R K Ə T

Omexco-dan Shalimar kolleksiyası Shalimar bağlarından ilham alınaraq yaradılmışdır. Divar kağızlarının bu
kolleksiyası evə xüsusi “ətirli” şərq üslubunu gətirərək,
şübhəsiz, interyerin sadəcə xüsusiyyəti deyil, həm də
konseptual istiqamətləndiricisi ola bilər. Materialların və
icranın ən yüksək keyfiyyəti – incə Omexco brendinin
ayrıca nailiyyətidir.
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GIARDINI
WALLCOVERINGS
Dəbdəbəli interyerin ünvanı
Giardini Wallcoverings brendi yüksək keyfiyyətli tekstil divar örtüklərini istehsal edir. Öz şirkət
ənənələrini qoruyan Giardini Wallcoverings eksklüziv, hər zaman trenddə olan və parlaq individuallığı ilə seçilən məhsulları ilə göz oxşayır. Hər bir modelyerin kolleksiyasının bəzəyi ola bilən təbii
xammal və parçalar dəbdəbəli və möhtəşəm interyerlər yaratmağına imkan verir.

NEUTEX
Pəncərənizin valeh edici gözəlliyi
Kolleksiyalarını daim təkmilləşdirən və yeni dizayn həlləri axtarışında olan Neutex şirkəti, bütün tələblərə uyğun olan pəncərə pərdələri, vual
və dekorativ balışüzüləri istehsalı ilə məşğuldur.
Parça üzərində tamrəngli geniş formatlı çap və
istənilən üslubda interyer üçün müştərilərin eskizləri əsasında müəllif işlərini həyata keçirmək
Neutex şirkətinin əsas istiqamətlərindən biridir.
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Zərif və incə, monoxrom və rəngli naxışlarla,
yalnız təbii saplardan ibarət olan Morton Young
& Borland bağları Neutex parça kolleksiyalarında xüsusi yer tutmaqdadır. Brend qeyri-adi
kolleksiyaları özündə birləşdirərək alıcılarına
valehedici muar, ipək, dəməşq, orqanza, tafta
istehsalı ilə sənət əsəri olan eksponatlar təklif
etməkdədir.
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TAPETEX
Rənglərin danışan fantaziyası
Hollandiyanın Helmond şəhərində təsis edilmiş Tapetex unikal divar örtüklərinin istehsalı
ilə məşğuldur. Şirkət öz məhsullarını yalnız təbii olan müxtəlif materiallardan hazırlamaqla
ancaq divar örtüklərinin keyfiyyət göstəricisinə görə yox, həm də unikal dizayn həlləri
və interyerlərin kreativ bəzədilməsi ilə də
fərqlənməkdədir. Onu da qeyd edək ki, fabrikdə rəqəmsal, 3D və adi çap, lazer kəsimi,
laminasiya, basqı və digər işlər görülür.

Müasir avadanlıqların maskimum istifadəsi
və təcrübəli dizayner həyətinin fantaziyası
nəticəsində Tapetex brendi dünya bazarında
daim birinci yerə layiq görülmüş və istehlakçılar arasında böyük populyarlıq qazanmışdır. Tapetex şirkətinin qüsursuz keyfiyyəti,
ipək, yun, pambıq və digər təbii xammaldan
istifadə etməsi və geniş çeşidi istənilən məkanı ideal mühitə çevirməkdə çox mühüm rol
oynayır.

ORAC DECOR
Daxili dizayn peşəsi
40 ildən artıqdır ki, böyük məhəbbətlə
fəaliyyət göstərən ORAC
DECOR daxili bəzək elementləri
istehsal etməkdədir. Müasir texnologiyalardan istifadə edən şirkət poliuretan süngər qələmləri ilə alıcıların
rəğbətini daim qazanır. Qeyd edək

ki, istehsal edilən məhsullar Belçika keyfiyyətini və unikallıq tərzini
özündə birləşdirir. Şirkət rəhbərliyi
öz keçmiş qədimilik ənənələri, maksimum keyfiyyətli məhsul prinsipi və
məhsullarına innovativ yanaşmaları
ilə xüsusən seçilirlər.
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FIORETE
Zəriflik və qlamurun estetikası
1934-cü ildə fəaliyyətə başlayan Fiorete
şirkəti təbii pambıq və ipəkdən olan dekorativ interyer parçaların istehsalı ilə
məşğuldur. Əsas missiyası yüksək keyfiyyətli, hər zaman yeni və nüfuzlu dekorativ interyer yaratmaq olan şirkət öz
şəxsi kolleksiyaları ilə dekor üzrə istə-
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nilən hər bir ideyanı həyata keçirməyə
qadirdir. Bu kolleksiyaların hamısı 100%
italyan üslubu və eleqantlığı ilə digərlərindən xüsusilə seçilməkdədir. Həmçinin onu da qeyd edək ki, Fiorete brendi
bu gün innovativ parçaların sayına görə
dünya bazarında liderdir.

Tel: (+994 12) 541 61 71
Моb: (+994 50) 266 30 30

E-mail: info@casamia.az
www.casamia.az
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3СS (TREESSECI)
İncə zövqlərin naxışlarla təsviri
İtalyan santexnikasının orjinallığı ilə seçilən 3SC (Treesseci) şirkəti müxtəlif çeşid
dizaynları ilə estetika, funksionallıq və komfortu özündə mükəmməl şəkildə birləşdirir. Şirkət uzun müddətli təcrübəsinə dayanaraq əmindir ki, forma emosional enerjisinin daşıyıcısıdır və bu inam şirkətə improvizasiya etməyə və yeni mebel incilərinin
yaradılmasına imkan verir. Daim yeni harmoniya və kreativlik axtarışında olan 3SC
(Treesseci) şirkəti hamam otaqları üçün ideal atmosfer və ənənəvi klassikanı müştərilərin incə zövqünə uyğun şəkildə dizayn edərək, insanlar tərəfindən böyük rəğbət
və inam qazanır. Həmçinin onu da qeyd edək ki, 3SC aksesuarlarları büllur və ağ
keramikadan hazırlanır, üstünə əl işi olan naxışlar tökülür. Bu da məhsulları adi və
sıradan deyil, yüksək səviyyəli, eleqant və təkrarolunmaz ab-havanı yaradan kompleksli sənət əsərinə çevirir.
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3SC artıq 20 ildən artıqdır hamam otaqları üçün aksesuarların istehsalı ilə
məşğul olur. Üslubların klassikadan modernə qədər müxtəlifliyi sayəsində 3SC
məhsulları istənilən interyerdə öz yerini tapacaq. Şirkətin bütün kolleksiyaları
3SC ailəsinin bir hissəsidir, lakin bazarda daha çox uğur əldə etmiş kolleksiyalar
da var: Consolle, Bally, Pouff, Rosy, Sharm, Queen, New England, SK.
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Rubinetterie Fiorentine
Fərdi yanaşma və incə gözəlliyin statusu
1860-ci ildə Florensiyada təsis edilən
İtaliyanın Rubinetterie Fiorentine şirkəti,
2004-cü ildən bu günə kimi Kalensanoda
şəhərində öz fəaliyyətini davam etdirir.
Şirkət sənətkar istehsalatına əsaslanan
mətbəx və hamam otaqları üçün müxtəlif
növ parıltılı su cihazlarını istehsal etməkdədir. Rubinetterie Fiorentine öz müştərilərinə yüksək keyfiyyətli məhsul və xüsusi
fərdilik xidməti göstərməsi ilə digər is-
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tehsalçılardan seçilməkdədir. Mətbəx və
hamam otağında eleqantlıq və təkrarolunmaz ab-hava yaratmaq üçün Rubinetterie
Fiorentine brendinin peşakar işçi heyəti
daha kreativ şəkildə işə yanaşmaqla bu
sahədə özünəməxsus fərqliliklər yaradır.
Sırf buna görə də deyə bilərik ki, orijinal
modelləri ilə Rubinetterie Fiorentine “made
in Italy” statusunu özündə daim qoruyub
saxlaya bilir.
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INDUSTRIAS COSMIC
Hamam otağı üçün ən yaxşısı
1985-ci ildə Barselonada fəaliyyətə başlayan Industrias Cosmic şirkəti hamam otaqları üçün müxtəlif aksesuarların istehsalı ilə
məşğuldur. Bu məhsullar keyfiyyətli innovativliyi və funksionallığı ilə seçilir. 2008-ci ildə
Roca qrupu ilə birləşməsi onun Avropa bazarında lider kim inkişafına təkan göstərmişdir.
Bu gün Industrias Cosmic tam komfortlu, rahatlıq hissi yaradan, ruhlandıran və ya dinclik

hissi gətirən müxtəlif interyerlər yaratmaqda
yardımçı olur. Şirkətin peşəkar mütəxəssisləri istənilən hamam otağını komfortlu bir
məkana çevirməkdə artıq böyük bir təcrübə
sahibidirlər. Buna misal olaraq, brendin estetik və funksional cəhətdən düşünülmüş dizayn missiyası və nəticə etibarı ilə yaratdığı
komfort və rahatlıq hissi əvəzolunmaz bir
məhsul özəlliyini özündə birləşdirməkdədir.
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BONGIO
Keçmişdən bu günə addımlayan italyan incisi
80 il bundan öncə fəaliyyətə başlamış Bongio şirkəti
istehsal etdiyi məhsulun
dizaynına və texnoloji keyfiyyətinə hər zaman xüsusi diqqət yetirən nəhəng
şirkətlərdən biridir. Brend ən
yüksək standartlara cavab
verən santexnika cihazlarının istehsalı ilə məşğuldur.
Xüsusi ilə qeyd edə bilərik ki, şirkət məhsullarının
60%-i beynəlxalq bazarlar-
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dakı istehlakçıların sifarişlərinə əsasən hazırlanaraq
istehsal olunur. Bu məhsullar həmçinin eleqantlıq və
dəbdəbənin zirvəsi adlandırılan italyan üslublu ilə də
müştərilərin daim rəğbətini
qazanır. Sonda onu da qeyd
edək ki, şirkət öz məhsullarına 10 il zəmanət verir. Bu
zəmanət keyfiyyət, etimad
və xidmət şərtləri ilə aparılan iş metodlarına əsaslanır.
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BELLOSTA
İnteryerin bir nömrəli ideal həlli
1961-ci ildə əsası qoyulmuş Bellosta şirkəti İtaliyada fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq 80ci illərdə dünyanın bir çox ölkələrində öz brend
adını qoruya bilmişdir. Bellosta brendini əslində
yüksək keyfiyyətin sinonimi belə adlandırmaq
olar. Bellosta fabrikinin məhsulları – klassikadan tutmuş müasir modellərə kimi su cihazları

və hamam otaqları üçün istifadə olunan aksesuarlardan ibarətdir. Müxtəlif üslubda hazırlanan
və geniş rəng seçimində olan Bellosta məhsulları hamam otaqları üçün təkrarolunmaz dizaynın
yaradılmasına imkanlar yaradır. Şirkət, istehsal
etdiyi məhsulların keyfiyyəti, təkrarolunmaz dizaynı, erqonomikliyi və istifadə rahatlığı ilə seçilir.
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IBB
Dizayn, keyfiyyət və zəmanətin xronologiyası
1974-cü ildən fəaliyyətə başlayan İtaliya şirkəti
IBB hamam otaqları üçün eleqant aksesuarlar istehsal etməkdədir. Tərkibinə və fakturasına
görə seçilən müxtəlif növ modellər haman otaqlarına gözəllik və komfort gətirmək iqtidarındadır. Bütün məhsullar istehsal prosesinin hər bir
mərhələsində ciddi nəzarətdən keçirilir və bütün
Avropa standartlarına uyğundur. Hamam otaqlarında tələb olunan atributların hamısını bir harmonik ansamblda birləşdirən IBB fabrikinin hər
bir kolleksiyasının öz xüsusi üslubu və fərqliliyi

mövcuddur. Məsələn, British kolleksiyası xromlanmış və bürünc rəngdə olan keramik qablardır;
Liberty kolleksiyası - xromlanmış və qızıl rəngdə
olan aksesuarlardır; Madras Oriente – Swarovski
daşları ilə bəzədilmiş, xromlanmış və qızıl rəngdə
dəbdəbəli aksesuarlardır; Lapiana və Atlanta
– hightech hamamları üçün ideal olan modern
üslubda lakonik aksesuarlardır, Brixia – xromlanmış şüşə aksesuarlardır. Xüsusən vurğulayaq ki,
hamam otaqları üçün IBB aksesuarları - dizayn,
keyfiyyət və zəmanət deməkdir.

MAIER
Mükəmməllik şövqü
Mükəmməllik şövqü İspaniyanın Maier şirkətinin fəlsəfəsini müəyyənləşdirir. Ən yaxşısını yaratmaq məqsədilə zavodun mühəndisləri və dizaynerləri xariqələr yaradırlar. Göründüyü kimi, bir kran və ya bir su quraşdırıcısı
necə ola bilər? Etibarlı, keyfiyyətli və sadə. Sadəcə bu deyil. Maier məhsulları, Swarovski kristalları ilə bəzədilmiş, xrom, qızıl və ya mat qızıl üçün
dekorativ örtüklü real lüks əşyalar hesab olunur.
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BOSSINI
Dizayn, keyfiyyət və innovasiya
Dizayn, keyfiyyət və innovasiya texnologiyaların daimi axtarışı deyiləndə, ilk
ağla gələn şirkətlərdən biri 1960-cı ildə
fəaliyyətə başlayan və dünyaca məşhur
italyan markası Bossini hesab olunur.
Şirkət geniş məhsul seçimləri ilə istehlakçılara müxtəlif duşlar təklif edir. Bundan əlavə brend xüsusi duş qıflarını və
su cihazlarını da istehsal etməkdədir.

Bossini şirkətinin ən populyar modeli Zoe kolonnalı, termostatik çihazlı və Oki
yuxarı duş modelidir. Bundan başqa,
Cube, Liberty, Oki kimi kolonnalı duşların müxtəlif modellərini də qeyd etmək
olar. Bossini brendi orta və premium səviyyəli müştərilərinə yüksək təhlükəsizlik
standartlara uyğun, maksimal funksional
məmulatlar təklif edir.
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BUGNATESE
Müxtəlif rənglərin gözəlliyi
Bugnatese hamam aksesuarlar və lüks mebellərin istehsalı ilə məşğuldur. Zavod Art Deco-dan Art Nouveau-a qədər müxtəlif rəngli hamam otağı üçün
ənənəvi, zərif və eksklüziv aksesuarları özündə birləşdirir. Bugnatese fabrikinin məhsulları müxtəlif rənglərdə hazırlanaraq daim alıcıların rəğbətini qazanır. Bədii performans, nəcib materialların istifadə və əla keyfiyyət bu markanın
əsas səciyyəvi üstünlüklərindən biridir.
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CAPANNOLI
Müasir üslubun ənənəvi italyan etalonu
1946-ci ildə Siena şəhərində açdığı ilk emalatxana ilə fəaliyyətə başlayan Capannoli
şirkəti, 60 ildən çox hamam otaqları üçün
mebel və aksesuarlar istehsalı üzrə ixtisaslaşaraq dünya bazarında uğur qazanmışdır. Şirkətin məqsədi daim müasir və
müxtəlif üslubda olan məhsulların yaradılmasında ənənəvi italyan keyfiyyətini qoruyub-saxlamaq olmuşdur. Capannoli, xüsusi

sifarişçilərin zövq və tələblərinə uyğun şəkildə
çoxsaylı kolleksiyalar yaradıbdır. Hər zaman
yüksək keyfiyyətli Capannoli məhsulları geniş
spektrli aksessuar çeşidləri ilə öz alıcılarını
diqqət mərkəzində saxlamağı bacarır. Onu da
qeyd edək ki, brend dünyanın bir çox yerində
hamam otaqlarının istehsalı baxımından italiyan mebeli istehsalçılarının ən yaxşılarından
biri kimi hesab olunur.

ERBOLINEA
Duyğuların səssiz ifadəsi

Əsas məqsədi dünyamızı gözəl ətirlərlə bəzəmək olan
Erbolinea markası müxtəlif növ məhsulları ilə insanlara
əslində unikal duyğular gətirir. Ev və ofislər üçün olan bu
parfüm sizin dinclik və rahatlıq hissini yaşamağınıza çox
böyük təsir göstərmə iqtidarındadır. Onu xüsusən vurğulamaq lazımdır ki, Erbolinea ətirləri özünüzü daha rahat hiss
edə biləcəyiniz ab-havanı yarada bilər.
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FERPLAST
İdeal mühəndislik sintezi
Luici Sartirani tərəfindən 1970-ci ildə əsası
qoyulmuş Ferplast şirkəti poladdan hazırlanan drenaj trapların istehsalı ilə məşğuldur. Fabrik, istehsal etdiyi hər bir məhsulun
eleqant dizaynına xüsusi diqqət yetirməkdədir. Xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır ki,
Ferplast məhsullarına çox mötəbər tikintilərdə tez-tez rast gəlmək olur. Buna Dubayda yerləşən yelkən-otel Burj Al Arab
və məşhur Atlantis otelini misal göstərmək

olar. İstehlakçıların artan tələblərinə və istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirən Ferplast dizaynerləri
şirkətin uğur qazanmasında fundamental
rol oynamışdır. Buna klassik kvadrat trap
kolleksiyaları ilə yanaşı orijinallıq, funksionallıq və uzunömürlülüyün ideal mühəndislik sintezi olan Lineardrain drenaj
kanallarını və plitələr üçün Tileholder kolleksiyalarını misal göstərmək olar.

MARGAROLI
İnteryerin əvəzolunmaz detalı
1949-ci ildə yaradılan italyan şirkəti Margaroli
hamam otaqlarında istifadə olunan aksesuarların istehsalı ilə məşğuldur. Fabrikin əsas
məhsulu hesab olunan sifonlar, duşlar və tutacaqlar yüksək keyfiyyətli və möhkəm olan
latundan hazırlanır. Digər brendlərin məhsullarından fərqli olaraq hətta su axını sisteminin
bütün hissələri belə tamamilə plastmasdan
yox, latundandır. Öz konstruksiyası sayəsində şirkətin əsas məhsulu olan quruducu-
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lar nəinki dəsmalları qurudur, eyni zamanda
boğanaq yaratmadan, hamam otağının havasını isti saxlayır. Bütün quruducular hidro-pnevmanik avadanlıqla məcburi yoxlanılır
və bu yoxlama zavod zədələrinin faizini maksimum dərəcədə azaldaraq, məhsulun 10-15
ildən artıq istifadəsinə imkan yaradır. Margaroli brendi demək olar ki, hər il məhsullarının
keyfiyyət və gözəllik göstəricisini artıraraq,
alıcılarına müasir xidmətlər təklif edir.
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