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La Azay 
întâlnim tradiţia, calitatea, designul şi un adevărat brand de lux,
ARTHUR PRICE  
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Vorbim adesea despre tot felul de lucruri extraordinare şi acordăm mai puţină atenţie tocmai unora dintre cele mai
uzuale obiecte din viaţa noastră.  Aşadar, puţină istorie şi un interviu recent cu reprezentantul firmei Arthur Price
vorbind despre... tacâmuri.
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Ştiu că în 2006 aţi realizat ceva special, şi anume aţi
inventat tacâmuri antitero pentru companiile aeriene
de lux. Ce ne puteţi spune despre asta?
Apăruseră reglementări speciale datorită terorismului. Nu mai era
voie în avion cu tacâmuri metalice. Totuşi, cine ar vrea să
plătească o groază de bani să zboare până în America şi să
mănânce cu tacâmuri de plastic? Guvernul Britanic, cât şi alte
guverne, au venit cu o serie de reglementări cu privire la lungimea
lamei cuţitului sau a picioarelor furculiţei. De asemenea, cuţitele
trebuiau să fie rotunjite la vârf. Noi am fost primii care au produs şi
au primit aprobarea pentru fi folosite astfel de tacâmuri. Multe
companii aeriene de lux folosesc argintăria noastră.

Ce materiale folosiţi în general, dar şi pentru aceste tip
de produse? 
Majoritatea vânzărilor noastre sunt pentru tacâmuri placate sau
din argint masiv. 
Reporter - Aveți şi o gravură anume? 
Gravurile sunt unice şi sunt recognoscibile în întreaga lume. Daca
veţi cumpăra un set de tacâmuri aici şi veţi pleca cu el în altă ţara,
ele vor fi recunoscute de oricine lucrează în acest domeniu. Nu noi
facem aceste gravuri, ci un ofiţer guvernamental se ocupă de
acest lucru, putând fi aplicat blazonul numai cu semnătura lui. El îşi
dă semnătura doar dacă se respectă puritatea argintului folosit.
Fiecare gravură are o serie, astfel încât dacă mama
dumneavoastră v-a lăsat moştenire un set Arthur Price, iar acesta
îl daţi mai departe fiicei dvs., în orice moment din viitor un expert
va putea spune unde a fost produs acel set, ce fabrică l-a realizat,
data la care a fost produs, puritatea argintului, precum şi numele
ofiţerului care a semnat şi aprobat acest set.

Cât de des se schimbă modelul colecţiilor? 
Pentru gama tacâmurilor din argint avem câteva modele despre
care putem spune că sunt pentru totdeauna. Avem mici modificări
ale modelelor, însă schimbările nu sunt ca şi în modă, nu avem
colecţie de primăvară sau de toamnă. Mergem pe ideea de
tradiţie, iar atunci când cumperi un set şi este necesar peste ani
să-l completezi cu o piesă pe care ai pierdut-o, trebuie să o găseşti
şi peste 10 sau 20 de ani. 

Ne puteţi spune ce tip de clienţi aveţi, atât în Marea
Britanie cât şi în alte ţări? 
Tacâmurile noastre sunt folosite de la Ambasade până la familia
regală. Atât Regina cât şi Prinţul de Wales şi-au pus însuşi blazonul
pe tacâmurile noastre. De la inele de şervet, la frapiere până la tăvi
argintate, toate poartă amprenta Arthur Price. Nu este uşor să
obţii această recunoaştere şi nu se datorează doar faptului că
furnizăm argintăria familiei regale. Contează calitatea argintului
folosit, integritatea companiei cât şi a personalului din cadrul
companiei. Totul este examinat foarte atent.

De la vremurile în care oamenii s-au servit de mâini pentru a se alimenta şi până
la utilizarea constantă şi obligatorie a tacâmurilor a trecut ceva timp. În această
perioadă au apărut diverse forme şi tipuri de tacâmuri şi au fost stabilite tot felul
de reguli şi uzanţe pentru aşezarea şi folosirea acestora. În noianul schimbărilor,
inclusiv pentru această gamă de obiecte, un singur lucru s-a păstrat până în
zilele noastre: luxul.
În general, când vorbim despre un adevărat brand prezentăm firme cu tradiţie, cu
experienţă, cu continuitate şi, adesea, vorbim despre afaceri şi despre familie.

Arthur Price este o afacere de familie ce continuă de peste 100 de ani, aflându-se
astăzi (prin dl Simon Price) la a patra generaţie. O istorie care se desfăşoară între
momentul în care Arthur Price a furnizat tacâmurile pentru vasul Titanic, în 1912,
până la cele destinate primului avion supersonic Concorde, în 1976, şi continuând în
prezent cu aceeaşi viziune îndreptată înspre plăcerea, rafinamentul, orgoliul şi chiar
importanţa tradiţiei luxului în existenţa noastră.
Într-un recent interviu, domnul David Mace, reprezentantul companiei britanice, aflat
pentru scurt timp în ţara noastră, ne oferă câteva fragmente din realitatea Arthur Price:

:

Produsele sunt disponibile în showroomul Azay.
adresa showroomului este disponibilă la rubrica Adrese utile
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