
Restaurare Lemn
Comodă de farmacie cu 20 
de sertare

Descriere
 Această comodă face parte 
dintr-un ansamblu de mobilă de 
farmacie formată din 24 de piese. 
Datează din secolul al XIX-lea şi este 
în stil eclectic, suportul de lemn 
este din brad şi este acoperit cu 
furnir de stejar. Comoda are 20 de 
sertare, caracteristic acestor sertare 
sunt mânerele din sticlă şlefuită la 
15 sertare (partea de sus), iar cele 5 
sertare de jos au mâner de lemn. 
 Dimensiunea comodei este de 
100 x 145 x 80 cm. 

Investigații
- analiza stării de conservare, 
- stabilirea gradului de umiditate cu 
ajutorul higrometrului, 
-stabilirea gradului de deteriorare 
(cari, coroziune, părţi lipsă, fisuri)

Restaurarea comodei de 
farmacie
 Piesa, după fotografiere, a fost 
curăţată manual, după care s-a 
trecut la igienizarea ei, dezinsecţie-
dezinfecţie. S-a trecut la restaurare, 
eliminarea stratului de lac învechit, 
completarea părţilor distruse 
şi a ornamentelor lipsă, care au 
fost executate cu următoarele 
maşini: maşină combinată cu cinci 
operaţiuni, maşină de frezat, circular 
staţionar, maşină de şlefuit, rindea 
electrică, maşină de găurit, maşină 
de găurit cu acumulator, toate 
aceste maşini au fost achiziţionate 
pentru laboratorul de lemn de înaltă 
performanţă. S-a trecut la integrarea 
cromatică şi la finisarea finală şi de 
peliculizare de protecţie.
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Comoda înainte de restaurare

Comoda în fazele restaurării - completare ornamente lipsă Comoda înainte de faza finală

Comoda după restaurare
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