صناعة األثاث منذ أربعة أجيال
 RUBINELLI FURNITUREهو واقع تقليدى منذ مائة عام ،حافظ على قيمته االصلية بدون تغيير على مر الزمن ،والزال حتى اليوم يحتفظ بحيوية غير نافذة من الجودة
العالية من حيث المنتجات والخدمات .
تم انشاء هذا النشاط فى سنة  1892من قبل السيد  PIETRO RUBINELLIحرفي متمكن جدا من عمله موهوب ذو قدرة
واسعة من الخيال واالبتكار .كرس نفسه فى الدرجة االولى على العمل فى بناء وصنع االثاث وبهذا اصبح دكانه مدرسة حقيقية فى
االبداع واالبتكار لصنع االثاث والمصنوعات الخشبية بشكل عام.

Pietro Rubinelli
Fondatore - Founder

فى نفس الوقت االبن  GAUDENZIOترعرع فى الدكان وبهذا اظهر فى وقت مبكر عن مهاراته الفنية الكبيرة التي تحسنت
كثيرا عند التحاقه بمدرسة  GRIGNASCOومعهد الحرف المهنية  QUEEN HELENفي مدينة  MILANحاصال بذلك على
دبلوم الشرف ،من خالل مختلف منحوتاته العالية الجودة .
بذالك الوقت المصنع كان مستمرا في تصنيع االثاث تحت الطلب وتصاميمه الزالت تشهد لها العديد من الرسوم والقطع
االصلية.
بالنسبة للسيد  GIUSEPPEالمقاول الماهر الذي استطاع ان يعطى لنشاط ابيه استمرارية ونمو أكثر حداثة وديناميكة لهذه
الصناعات الحرفية والترميمات .فى سنة  1975افتتح GIUSEPPEالمعرض الحالى وقام كذلك بتسويق المفروشات ،األثاث
والتصاميم من أفضل العالمات التجارية محققا بذلك التوازن الكالسيكية واالبتكار.

Gaudenzio Rubinelli

Pier Giuseppe Rubinelli

PIER GIUSEPPEوهم LUCIANA , ELENA, GAUDENZIO

بفضل هذا الموروث الثقافي تم الوصول اليوم الى الجيل الرابع والذى يمثله االوالد الثالث ل
هذا الجيل المتخصص فى صنع أثاث ذات جودة عالية  %100صنع ايطالى من الطراز المعاصر وتصاميم للمنازل الخاصة ,منتجعات,مقاهي ومطاعم.
فى معرضنا التى تفوق مساحته  3000متر مربع يعرض العديد من األثاث .نعمل على تقديم خدمة كاملة "المفتاح فى اليد" من أجل ضمان نتيجة ذات جودة عالية
ومرموقة.
هناك أيضا اختيار دقيق و واسع للمواد من أجل صنع البالط ,أوراق الجدران ،لوحات الحائط المزخرفة ،أقمشة ،ستائر ،أبواب و منها المصنوعة من الجلد ،األضواء
،حمامات و تصاميم للمنتجعات الصحية.
نحن نعمل بالتعاون مع مهندسين ،معماريين ،مصممى الديكور الداخلى ومقاوالت البناء .
بمعملنا للنجارة نحرص على أن نجعل مشاريعنا ومنتجاتنا فريدة من نوعها وذلك بفضل أختيار المواد النادرة من أجل االستمرار فى هذا العمل التقليدى المئوي والذى
يميز .RUBINELLI FURNITURE
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