Nye produkter og halvfabrikata
Intarsia ApS arbejder både med klassiske stilmøbler og med moderne møbeldesign.
Der fremstilles indlægsarbejde til mange forskellige formål både på halvfabrikata og
nyproducerede møbler og brugsting.
Det kan f.eks. være et
nyproduceret klassisk stilmøbel,
som skal svare så nøje som muligt
til det oprindeligt producerede.
Eller det kan være dekorationer
på f.eks. bordplader i alle
størrelse, der kan leveres
enkeltvis eller i små og større
serier.
På moderne møbler kan en enkelt
intarsia dekoration give møblet et
meget personligt præg.
Alle arbejder udføres individuelt
efter kundens ønske, og er baseret på et meget grundigt forarbejde med tegninger, valg af
træsort og planlægning som grundlag for finerarbejdet.
Et stort udvalg af årer og borter leveres fra lager.

Et kunsthåndværk kun få mestrer
Intarsia ApS tilbyder:
• Restaurering af antikviteter og gamle møbler med eller
uden indlagt intarsia
• Indlægsarbejde på halvfabrikata og nyproducerede møbler
og brugsting
• Et bredt udvalg af gaveartikler med indlagt intarsia.
• Specielle ønsker til motiv, f.eks. firmalogo el. lign. udføres.
• Salg af ædeltræsfiner fra lager

Der leveres både til private kunder og til andre forhandlere og producenter.

Salg af finer
Intarsia ApS råder over et stort og unikt finerlager
med smukke finerer fra hele verden.
Mellem de mere end 100 forskellige finerer, er der
mange eksotiske træsorter.
Fineren findes i mange forskellige farver og med
forskellige karakterer.
Speciallageret af smukke finerer er grundstenen i
virksomhedens produktion, men vi sælger også
gerne finer i mindre stykker eller partier til
interesserede kunder.
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Virksomheden

Restaurering

Den gamle hæderkronede virksomhed Intarsia
ApS i Ringe, som blev etableret for mere end
100 år siden, fortsætter med nye ejere.

Intarsia ApS udfører restaurering af alle typer møbler og antikviteter efter de gamle
håndværksmetoder. Både danske og udenlandske møbler og antikviteter restaureres.

I dag er det møbelsnedker og miniaturist
Ursula Dyrbye-Skovsted, der er virksomhedens
daglige leder, og som viderefører det gamle
traditionsrige kunsthåndværk, hvor faglig
kunnen, akkuratesse og kreativitet går op i en
højere enhed.
Intarsia ApS er blandt de ganske få i
Nordeuropa, der mestrer de originale
indlægsmetoder.
Virksomheden kan med sine gammeldags håndværksmetoder og specialviden løse opgaver, som
andre i branchen – worldwide – har måttet opgive at løse.

Intarsia
Intarsia er italiensk og betyder
indlagt arbejde.
Kunsthåndværket har sin
oprindelse i det gamle Ægypten,
hvor det har været anvendt for
4-5000 år siden, og det er således
et af verdens ældste håndværk.
Gennem tiderne har intarsia
hovedsageligt været brugt til
dekoration af møbler og
skibssaloner. Men det anvendes
også til gaveartikler, billeder og
udsmykning på f.eks. døre og
gulve.
I fremstillingsprocessen har kun få ting kunnet lade sig modernisere, og derfor fremstilles det
gamle kunsthåndværk stort set uændret.
Hovedvægten hos Intarsia ApS ligger på indlægsarbejde i træfiner, men der udføres også
opgaver, med f.eks. messing, perlemor og ben.
Intarsia ApS er medlem af Dansk Antikvitets-Conservator Laug

Før restaurering

Efter restaurering

Der lægges vægt på at genskabe antikvitetens eller møblets særkende i den oprindelige kvalitet.
Samtidig lægges der vægt på at bevare møblets historie og patina.
Restaureringen sikrer, at antikviteter bevarer sin identitet og dermed sin værdi.
Restaureringen foretages i tæt samarbejde med kunden.
Der informeres om forløbet og gives tilbud på investeringen.
Store og små opgaver klares med sammen omhu.
Forsikringssager med restaurering og renovering af skadede eller ødelagte antikviteter, møbler
og inventar med indlagt intarsia modtages. Det kan dreje sig om fuldrestaurering eller
reparation af mindre skader efter f.eks. fugt og brandskader.

En anderledes gaveide
Intarsia ApS er leveringsdygtig i et bredt udvalg af gaveartikler med motiver af indlagt træ.
F.eks. smukke æsker, fine runde vinbakker og små billeder eller bordskånere med mange
forskellige motiver samt andre gaveartikler og smykker med sterling sølv og indlagt intarsia.
Det er tale om 100% dansk kunsthåndværk i høj kvalitet udført i den gamle manuelle teknik.

