Gintaro meistrystės lyderiai

Gintaras - kaip
modernus akcentas

medžiagą – prieš milijonus metų gamtos
sukurtą gintarą. Natūralus gintaras
išsiskiria savita spalva ir jos unikaliomis
variacijomis. Ir akiai įprastas geltonas
Baltijos, ir netikėtai žalias Karibų, ir sodriai
raudonas rubino ar giliai mėlynas safyro
gintaras gali tapti ta detale, kuri suteikia
modernų ir individualų akcentą šiuolaikinio
žmogaus įvaizdžiui.

Skubėjimas – ko gero, dažniausiai
šiuolaikinį žmogų veikianti būsena.
Noras ieškoti vis naujų būdų gyvenimo
akimirkoms įamžinti – puiki atsvara
tam. Akimirkoms, kuriose užfiksuota
emocija, pasiekimas ar santykis su
brangiais žmonėmis. Tokiems jautriems
momentams mes pasitelkiame natūralią
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Inovacijos istorijos
atspindžiuose

visiškai baltos iki gelsvos it medus spalvos.
Antroji – Karibų gintaras, kuris Karibų
jūros regione ėmė formuotis prieš 10
mln. metų. Jo unikali sodriai žalia spalva
geriausiai atsiskleidžia žaliavinį gintarą
nuvalius ir nušlifavus.

Į mūsų gintaro ekspertų rankas
patenka dviejų rūšių žaliavinė medžiaga.
Pirmoji – Baltijos gintaras, randamas to
paties pavadinimo jūroje, kurioje buvo
„brandinamas“ net 50 mln. metų. Jis
išsiskiria spalvų ir atspalvių įvairove – nuo
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Įkvėpti istorijos apie XVIII a. Rusijos
carui Petrui I dovanotą gintaro kambarį,
norėjome atkartoti jo kūrėjų naudotą
technologiją ir išgauti netradicines
gintaro spalvas. Inovatyviomis apdorojimo
procedūromis iššaukėme gintaro spalvų

pakeitimus ir sukūrėme naujus jo atspalvius.
Taip „gimė“ sodriai raudono rubino ir giliai
mėlyno safyro spalvos gintaras. Juos
pavadinome tauriuoju gintaru.
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Lyder ystė įkvėpta
entuziazmo

Dažnai save vadiname entuziastais. Mes
stebime, prižiūrime ir kontroliuojame
kiekvieną kūrybos proceso etapą, todėl
„pažįstame“ visų būsenų ir pereinamų jų
etapų gintarą – nuo grubios žaliavos
iki preciziškai pagaminto papuošalo.
Eksperimentuojame
ir
kuriame

inovatyvius gintaro apdorojimo būdus,
išlaikydami jo natūralią gamtos kilmę.
Esame atsakingi partneriai, todėl ilgalaikis
bendradarbiavimas ir draugiškų santykių
palaikymas mums yra svarbūs. Gintaras
mūsų šeimos verslo ašis yra jau beveik 30
metų.
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Mūsų
gaminiai

Daugybė dizaino variacijų

madai nepavaldžių formų dirbinius
ir jų kompaniją kasmet papildančius
šiuolaikiškus jų variantus. Per pastaruosius
trisdešimt metų gintaras mūsų dirbtuvėse
pavirto į 20 000 įvairių kaklo papuošalų,
rožančių, apyrankių, auskarų, žiedų ir segių.

Juvelyriką ir aksesuarus iš gintaro mes
kuriame jau beveik tris dešimtmečius.
Eksperimentuodami ir atsižvelgdami
į užsakovų pageidavimus, paruošėme
itin platų dizaino modelių ir jų variacijų
katalogą, į kurį sudėjome klasikinių,
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Vienetiniai darbai

darbai gali būti ir sudėtingos, ekspresyvios
ar tiksliai gamtos formas atkartojančios
skulptūros, ir didelio kruopštumo
reikalaujantys papuošalai su graviūromis,
kurias labai vertina mūsų ypatingi klientai.

Be pagrindinės kolekcijos, mes galime
didžiuotis ir savo vienetiniais darbais. Tai –
gintaro skulptūros, kurios naudojamos kaip
išraiškingas interjero akcentas. Jų kūrėjai
– įvairūs menininkai, gintarą laikantys
dideliu įkvėpimo šaltiniu. Tokie vienetiniai
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Gintaro
Spalvos
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B a lt i j o s gi nt a r a s

K a r i b ų gi nt a r a s

Šis gintaras kilęs iš Baltijos regiono, o jo
amžius gali siekti net 50 mln. metų. Jį
galima atpažinti pagal klasikinius - rudus
ar gelsvus atspalvius. Nors daugiausia
paplitusios yra septynios spalvos, šis
gintaras gali būti net iki 250 atspalvių.

Šis gintaras turi įvairių žalios spalvos
atspalvių, todėl natūralios spalvos gali
pasirodyti gana skirtingos. Taip nutiko
dėl panašių, tačiau kartu ir skirtingų
aplinkos sąlygų, turėjusių įtakos gintaro
formavimosi metu. Pavadinimas sufleruoja,
kad gintaras kilęs iš Karibų regiono, o jo
istorija gali siekti net 10 mln. metų.

Ta u r i o j o gi nt a ro s p a l vo s: r u b i n a s i r s af y r a s
Šių ypatingų spalvų gintaro pagrindas
– žaliavinės medžiagos apdorojimo
technologijos, kurias sukūrėme įkvėpti
istorijos apie XVIII a. Rusijos carui Petrui
I dovanotą gintaro kambarį. Mums pavyko

atkartoti technologinį procesą ir išgauti
sodriai raudoną spalvą, o papildomai
pridėję natūralių pigmentų, gaunamų iš
vietinių gėlių, gintarui suteikėme mėlyną
spalvą.
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Keli
Faktai
pradėjome
“ Veiklą
beveik prieš 30 metų

ir esame jau antroji šio
šeimos verslo karta. Per
šiuos metus spėjome
tapti įkvepiančiu
sėkmingo verslo augimo
pavyzdžiu Lietuvos
rinkai.

”

Mūsų komandoje dirba per 100 žmonių. Turime
tris biurus: du iš jų įsikūrę Tokijuje ir Osakoje, o
pagrindinis kartu su gamybiniu centru – Kaune.
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30

Kasmet aplankome
apie 30 parodų
visame pasaulyje.
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Pabendraukime

Laiškais
sales@amberbymazukna.com

Skambučiu
+370 374 52580

Mob/WhatsApp
+370 655 19205

Da u gi a u a p i e m u s r a s ite
www. amberbymazukna.com
facebook.com/amberbymazukna
instagram.com/amber_by_mazukna
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