44-45.qxd

1/24/2012

12:38 PM

Page 3

reper al
nobleþei

ANTICHITÃÞI

la sãnãtatea noastrã.
Venind în întâmpinarea tuturor celor care apreciazã
argintul, magazinele, ºi nu doar cele cu antichitãþi, oferã
o gamã largã nu doar de bijuterii din argint, ci ºi
obiecte decorative de interior. La Fibertech Design se
gãsesc statuete cu cai,ceasuri de perete,statuete cu ceasuri, abajururi, fructiere, suport pentru lumânãri, ºi multe
altele. Sunt lucrate cu foiþã de argint de 925/ooo sau în
foiþã de aur de 24 de karate. Astfel de “bijuterii” schimbã atmosfera casei, dându-i aer aristocratic ºi foarte
special. Argintul, pe parcursul anilor, a devenit moda
printr-o serie de obiecte care ne fac viaþa mai frumoasã.Dacã vã gândiþi sã cumpãraþi obiecte din argint,
este bine sã ºtiþi tipurile acestuia : primul este argintul
fin, care este argintul în starea sa naturalã, puritatea lui
fiind de 99%; al doilea tip, cel mai popular, este argintul
sterling, o mixturã de argint fin de 92.5% cu alte componente metalice. Cumpãrãtorii care doresc sã achiziþioneze obiecte din argint sterling trebuie sã se uite
dupã un “925” gravat pe obiect. Altceva gravat înseamnã argint contrafacut; al treilea tip este cel suflat cu
argint, ceea ce înseamnã cã metalul de bazã este suprapus cu argint fin; Îºi are propria strãlucire ºi durabilitate,
dar cumpãrãtorii spun ca obiectul trebuie acoperit cu
argint din când în când, pentru cã argintul tinde sã se
uzeze dacã obiectul este foarte vechi; al patrulea tip se
numeºte argintul auriu, este argint sterling combinat cu
aur de minim 100 milionimi dintr-un inch, printr-un proces numit electroplacaj. Acesta îi dã obiectului un aspect
mai disctinct ºi o strãlucire specialã.Nu uitaþi cã ºi
obiectele din argint din magazinele de antichitãþi pot fi
realizate din oricare tip de argint din cele enumerate. Nu
uitaþi, reinventarea unui spaþiu începe cu înlocuirea
accesoriilor ºi decoraþiunilor.
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