Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

Rostás Árpád vagyok, a ROBUFA vezetője. Egész életemben elődeink remekműveit
csodáltam, és csodálom, és azon igyekszem, hogy az utódaink is minél tovább
gyönyörködhessenek bennük. Antik bútorok, műtárgyak, templomok, kastélyok
berendezéseinek, külső és belső díszítő elemeinek felújításával és konzerválásával
foglalkozom 1979 óta. A restaurálást az adott korszaknak megfelelő technológiával végzem,
csak korhű anyagokat használok. A műemléki nyílászárók teljes rekonstrukciója, az intarziás
parketták készítése, restaurálása, pótlása, és a régi műtárgyak restaurálása kizárólag
kézműves hagyományokkal készül műhelyemben. Munkásságomról Gyarmathy Lívia 1994Lépcső címmel Filmszemle díjas dokumentumfilmet készített. Kutatásaim, munkáim
visszaigazolják az általam használt anyagok minőségét és megbízhatóságát.
Nagy és híres mesterek alkotásaiba, tárgyaiba szeretnék újra életet lehelni, maradandót
alkotni, amely az eleganciát és a minőséget foglalja magába. Arra tettem fel az életemet, hogy
Magyarországon és a nagyvilágban megmentsem a ránk hagyott emlékeket, műemlékeket,
hiszen csak így érhetjük meg azok ránk hagyott üzeneteit. Akihez eljut a bemutatkozásom,
és munkát rendel nálam, biztos lehet benne, hogy minőséget kap.
Példaképeim pl.:
Teák Endre: Országház bútorai, a Károlyi Palota teljes berendezése, ill. az aulában lévő
lépcsőkarzat, valamint Leonardo, Michelangelo, Ghirlandaio munkássága. Sokat tanultam
hazai, illetve külföldi mesterektől, és volt szerencsém tudásomat külföldön is gyarapítani.

Mottóm: MINŐSÉG - GARANCIA - MEGBÍZHATÓSÁG
Őszintén remélem, hogy hamarosan ügyfeleink között üdvözölhetjük Önöket is.

Tisztelettel
Rostás Árpád
vándorasztalos, nemzetközileg elismert
műbútorasztalos, műtárgykutató, feltaláló
Őrizzük meg régi, fából készült tárgyainkat, emlékeinket a jövőnek.
Kastélyok, templomok, kúriák, régi bútorok, faburkolatok, parketták
rekonstrukciója, újragyártása. MINDEN, ami fa!
Forduljon a "fa művészéhez", Rostás Árpádhoz. +361 468-8935, r.muvesz@gmail.com

Referenciák:
- Országház ülésterem faburkolat, lépcsőkorlát (1989-90)
- Hungarofruct intarziás ajtói (1990)
- Andrássy gróf Palota, Budapest, Bem rakpart 1990 )
- Magyar Tudományos Akadémia, neoreneszánsz fa burkolat (1991)
- Kőbányai zsinagóga fa ajtók (1991)
- Dohány utcai zsinagóga padok felújítása, konzerválása (1992)
- Marcali Kórház lépcsője (1994)
- Színháztörténeti Múzeum , Huszka Jenő hagyatéka (1995)
- Régi Nemzeti Színház bútorai (1997)
- Svéd nagykövetség bútorai (2002)
- Vár kaszinó ajtók (2002)
- Német - Magyar Egyetem , Kossuth ajtó, Tükör-terem mennyezete (2003)
- Sörforrás étterem fa homlokzata - Váci utca (2004)
- Hertelendy kastély antik bútorai, és parkettája (2004)
- Első Magyar Jelvény üzlet berendezései (2005)
- Klotild Palota Kaszinó, lépcső, burkolatok, faragások,faragott oszlopok (2005)
- Kaposvár Stümmer bútor (2006)
- Székesfehérvári Himmer ház fa nyílás zárói, belső enteriőrjei, 200 éves fa lépcső (2006)
- Károlyi Palota társalgójának mahagóni fa mennyezete (Teak Endre munkáinak felújítása)
- Szombathelyi Serház (Batthyány kastély) eredeti fa nyílás zárói, belső enteriőrjei, 200 éves
fagerendái, ill. falépcsője (2006)
- Rákóczi úti Volksbank 150 éves tetőtéri ablakainak restaurálása (2007)
- Petőfi Irodalmi Múzeum (Károlyi Palota) parkettás munkái (2007)
- Gellért fürdő női részlegének 100 éves ajtaja és szélfogója (2007)
- Gellért fürdő férfi termálfürdő lodgiája (300 darab) és 67 darab kabin és tartozékai eredeti
állapotának visszaállítása.
Továbbá:
- Magánvillák
- Műgyűjtők bútorai (gyöngyház, réz, csont)
- Hintók készítése, orgonák faszerkezetének restaurálása
Külföldi referencia munkáim:
- Magyar Nagykövetség Bécs: intarziás ajtók, bútorok, faburkolat felújítása (1993)
- Franciaország : Versailles-i kastélyban XIV. Lajos parkettája (1997-98)
XIV. Lajos király konzol asztala tükör, faburkolat, kisbútorok helyreállítása (1997)
- Franciaország: Louvre (Lajos király vára) ablak, faburkolat (2000)
- Németország : Schloß Neuschwanstein (1999)
- angliai magánkastély parkettázás (2001)
- Magánvillában - egy 168 éves faburkolat szakszerű restaurálása és hiányzó részek pótlása, azonos
mintájú falburkolat , szekrények készítése (2008).
- Új Fatemplom építése, fa konzerválása 1000 évig tartósítva (2009)
- Műemléki nyílászárok restaurálása Szentendrén (2009)

Szeretném, ha megmentenénk az értékeinket, műemlékeinket, mert ha mindent eldobunk, és
hagyunk szétporladni, megváltozik körülöttünk a világ, és nem lesz mit hátra hagyni belőle

az utókornak. Arra tettem fel az életemet, hogy minél több műemléket, templomot, kastély
berendezést mentsek meg, és világhírű műbútorasztalossá váljak. Míg élek, szeretnék
alkotni, és dicsőséget hozni Hazámra, Magyarországra! Alkotni, alkotni, alkotni,
folyamatosan tanulni a nagy mesterektől, a Kossuth díjat és kutatásaim által a Nobel Díjat
megkapni. Munkáim idézzék fel a világban a Magyar Himnuszt, és azt mindenhol ismerjék
meg ! Soha ne felejtsük el, hogy honnan jöttünk. Szemünkből a megindulástól könnyek
áradnak, legyünk büszkék Hazánkra!

