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czas na biznes renowacja mebli

Powszechnie stosowan!, umown! granic! przy 
okre"leniu, czy przedmiot jest antykiem, czy nie, 
jest II wojna "wiatowa. Wszystko, co powsta#o 
przed jej wybuchem, mo$na ju$ zaliczy% do 
kategorii zabytkowego przedmiotu.

Liczba mi#o"ników doceniaj!cych pi&kno stylowych, starych mebli zdaje si& 
nie male%. Poza oczywistym urokiem antyków i sentymentem, jakim si& je 
darzy, kwesti! bezdyskusyjn! jest wysoka jako"% wykonania tych przed-
miotów, która cechowa#a dawnych rzemie"lników. Produkcj& wszelkiego 
rodzaju mebli i przedmiotów u$ytkowych podnosili oni bowiem do rangi 
sztuki. Dzi&ki temu dzi", po odpowiednim od"wie$eniu i restauracji, nawet 
200 – czy 300-letnie meble mog! wci!$ cieszy% oko, nie trac!c nic ze swojej 
funkcjonalno"ci. Chyba nikt nie ma w!tpliwo"ci, $e los wspó#czesnych me-
bli, np. tych z Ikei, za 100 lat nie rysuje si& ju$ tak pewnie jak np. antyków 
z pocz!tków XX wieku, które – odpowiednio odrestaurowane i przechowy-
wane – wygl!daj! tak, jak gdyby opu"ci#y mury pracowni rzemie"lniczej zu-
pe#nie niedawno. Dlatego te$ zaj&cie si& przywracaniem im dawnej "wiet-
no"ci wydaje si& bardzo ciekawym i dochodowym przedsi&wzi&ciem.

Sprawdzimy, w jaki sposób i przy u$yciu jakich narz&dzi renowuje si& antyki 
i czy zabiegi takie mog! by% pomys#em na op#acalny biznes.

Charakterystyka rynku

Od dawna antyki postrzegane jako towary luksusowe nobilitowa#y w pe-
wien sposób ich w#a"cicieli. W dobrym gu"cie zawsze by#o posiadanie 
mieszkania urz!dzonego np. w stylu ludwikowskim czy secesyjnym, 
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z oryginalnymi meblami z epoki. Dlatego te! rynek antyków od zawsze mia" 
mocn# i stabiln# pozycj$. Nie inaczej jest teraz. Prognozy na najbli!sz# 
przysz"o%& równie! nie zapowiadaj# odwrotu od tego trendu. Antyki to nie 
tylko pi$kne przedmioty, poprawiaj#ce samopoczucie i wizerunek ich posia-
daczy. To tak!e znakomita inwestycja i lokata kapita"u. Im dany przedmiot 
jest starszy i lepiej zachowany, tym jego warto%& jest wi$ksza. Na jej wyso-
ko%& du!y wp"yw ma tak!e historia danego przedmiotu, jego losy, poprzedni 
w"a%ciciele itp.

O polskim rynku antyków mo!emy mówi& dopiero od pocz#tków lat 90. XX 
wieku. Cho& ju! wcze%niej dzia"ali prywatni kolekcjonerzy, a pojedyncze 
przedmioty mo!na by"o kupi& w galeriach sklepów „DESA”, to inwestycje 
w antyki s# w naszym kraju bardzo m"od# ga"$zi# tego rynku. Dzia"a on 
g"ównie w oparciu o ofert$ ró!nych domów aukcyjnych zlokalizowanych 
w ró!nych miastach oraz o sprzeda! detaliczn#. Nie mniej popularne s# 
targi antyków.

Konkurencja

Cho& renowacja mebli jest do%& niszow# bran!#, a wi$kszo%& istniej#cych 
warsztatów to firmy pokoleniowe, to dzia"a ich w naszym kraju ju! ok. 4000. 
Prawie we wszystkich pracuje nie wi$cej ni! 8-9 osób. Najwi$cej tego typu 
firm dzia"a w województwie mazowieckim i wielkopolskim. Do%& du!e na-
sycenie rynku jest tak!e na 'l#sku i w województwie dolno%l#skim. Spora 
konkurencja wymusi"a na ju! dzia"aj#cych warsztatach specjalizacje w tyl-
ko jednym lub kilku obszarach renowacji. Firm zajmuj#cych si$ komplekso-
w# obs"ug# jest stosunkowo ma"o.


