
Gdzie szukać antyków?

Wiele osób jest miłośnikami antyków i starych mebli oraz przedmiotów.
Taka osoba na pewno chętnie dowie się, gdzie szukać antyków. Jest kilka
sposobów na kupowanie ciekawych antyków.

Targowiska

Targowiska oraz bazary to doskonałe miejsce na zakup starych przedmiotów. Dobrze 
wybrać się też na jakiś targ staroci na którym zbierają się miłośnicy starych przedmiotów i 
mebli z całego kraju, jest to świetna okazja do zaopatrzenia się w coś nowego. Jak szukać 
sprawdzonych sprzedawców w takich miejscach? Im więcej osób kupuje u danej osoby, tym 
większe jest prawdopodobieństwo, że ta osoba cieszy się zaufaniem.
 
Osoby prywatne

Kupowanie od osób prywatnych może być podzielone na dwie
grupy - na osoby wyszukane samodzielnie oraz na osoby, które
same zostawiły gdzieś ogłoszenie. Samodzielne wyszukiwane
zazwyczaj zaczyna się w wioskach i małych miasteczkach, gdzie jest
mniej mieszkańców i więcej starych domów. Dzięki temu można
szybciej znaleźć osoby zainteresowanie sprzedażą starych rzeczy.
Często stare meble są używane w garażach albo komórkach i takie
osoby nie wiedzą co z nimi robić, więc jeżeli ktoś je od nich
zabierze to może być to pewnego rodzaju wybawienia dla nich!
Warto przeglądać różne serwisy aukcyjne, bo to na nich najczęściej
umieszczane są ogłoszenia o sprzedaży starych mebli, czasami
można kupić używane meble albo porcelanę czy też obraz w bardzo niskiej cenie.

Sklepy

Sklepy ze starociami są logicznym wyborem podczas 
ich kupowania. Wybierając się do sklepu większa jest 
możliwość, że wszystkie przedmioty będą odnowione 
co niekoniecznie każdego zadowala. Ale istnieje też 
wiele sklepów, które sprzedają nieodnowione meble i 
warto ich poszukać. W sklepie można liczyć na 
podpowiedzi dotyczące wyboru mebli, więc jest to 
dobry wybór dla osób, które dopiero zaczynają swoją 

przygodę z antykami. Zazwyczaj sklepy mają wyższe ceny niż targowisko czy osoba 
prywatna, ale mniejsze jest prawdopodobieństwo zostania oszukanym lub naciągniętym. W 
sklepach pracują pasjonaci, którzy doskonale znają się na różnych materiałach i rzeczach 
antycznych, więc bez problemów potrafią określić wiek jakiegoś przedmiotu. 

Interesujące antyki znajdziesz na Antyczek.pl – sprawdzony Antykwariat

http://antyczek.pl/

