
Producãtorii:
“Piaþa mobilei începe sã-ºi revinã”
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Modelele variate ºi nuanþele diverse
ale produselor de mobilier, fie cã sunt
realizate din lemn masiv sau din PAL ºi
MDF, sunt caracteristicile principale
ale pieþei de mobilã din acest an.
Majoritatea producãtorilor spun cã

începe sã se simtã o revigorare a
sectorului, ca urmare a uºoarei creºteri
înregistrate în domeniul imobiliar.

Sunt ºi investitori, în special din
segmentul mobilierului din lemn
masiv, care susþin cã încã nu a trecut

criza ºi cã, în ciuda discounturilor
substanþiale, vânzãrile “merg destul
de greu”.

Cert este cã cele mai multe companii
vin cu game inovative de mobilier, în
vederea atragerii de noi clienþi.

Sarmexin dedicã exportului peste 50% din producþie

C
ompania Sarmexin, care
produce obiecte de mo-
bilier de lux, exportã
peste 50% din pro-

ducþie, dupã cum ne-a spus Ileana
Blidar, reprezentantul societãþii.

Aceasta ne-a precizat: “Sarmexin
produce mobilã de lux din lemn
masiv: dormitoare, sufragerii, holuri,
canapele, grupe de colþ, bucãtãrii,
camere tineret, scaune. Întotdeau-
na în producþia de lemn masiv poþi
veni cu tendinþe noi, pentru cã
lemnul este un material prietenos,
care te îmbie sã-l lucrezi. Foarte cã-
utate sunt sufrageriile, dormitoare-
le, holurile ºi bibliotecile”.

Doamna Blidar susþine cã, în ulti-

ma vreme, a simþit o creºtere a ce-
rerii de mobilã, subliniind cã so-
cietatea pe care o reprezintã are
preþuri “pentru toate categoriile
de generaþii”: “De exemplu, cei
trecuþi de 45-50 de ani preferã
mobila mai lucratã, sculptatã, mo-
bila baroc, în timp ce tinerii prefe-
rã liniile drepte”.

Mobila din lemn masiv poate fi
vopsitã în culoarea teracotei, alb,
patinat, albastru, verde, olive,
ne-a explicat domnia sa, adã-
ugând cã Sarmexin are produse
pentru Italia pe aceste culori ºi cã
poate realiza astfel de obiecte ºi
pentru piaþa internã, dacã existã
cerere în acest sens.

“Lucrãm în serie, dar pentru cei
care preferã un anume model sau
culoare putem crea mobila”, ne-a
mai declarat Ileana Blidar.

Potrivit acesteia, vânzãrile la ex-
port s-au echilibrat oarecum cu
cele destinate pieþei interne (60%
la extern ºi 40% la intern).

Compania exportã în Anglia,
Germania, Franþa, Olanda, Belgia,
Austria.

Doamna Blidar s-a arãtat mulþu-
mitã cã partenerii externi “sunt se-
rioºi ºi fac plãþile la timp”, adã-
ugând: “Piaþa externã a scãzut faþã
de anii trecuþi ºi piaþa internã a
crescut. Populaþia s-a educat ºi
apreciazã mobila de calitate, din

lemn masiv, cu tradiþie”.
Cifra de afaceri a companiei a

crescut, anul trecut, iar pentru
acest an este estimatã o creºtere
masivã, dupã cum ne-a spus sursa
citatã. Doamna Blidar ne-a mai
povestit: “Continuãm tradiþia ºi
avem utilaje noi ºi salariaþi perfor-
manþi, fapt pentru care estimãm o
creºtere de producþie ºi de vânza-
re care va proveni dintr-o calitate
mult mai bunã. Compania era una
mai mare, cu mai mulþi acþionari,
cu o vechime de peste 60 de ani,
însã, dupã ce a veni criza, am pre-
luat-o ca pe o afacere de familie,
restrângând posturile ºi moder-
nizând-o”.



69

Idezio intenþioneazã sã-ºi dezvolte
partea de vânzãri online

C
ompania Idezio in-
tenþioneazã sã-ºi dez-
volte partea de vânzãri
online, care este un

business nou pentru societate,
dupã cum ne-a spus David Mihai
Gabriel, administratorul producã-
torului de mobilier.

Potrivit domniei sale, Idezio are,
în oferta sa de vânzãri online, o
gamã nouã de mobilier modular,
urmând sã fie lansate pe internet
ºi alte produse.

Domnul David Gabriel ne-a pre-
cizat: “Mobila noastrã este versa-
tilã ºi coloratã, obiectele de mo-
bilier fiind lucrate de aºa manierã
încât sã facã economie de spaþiu.
Avem atât mobilã de dormitor,
cât ºi produse pentru bucãtãrie,
living, zona despãrþitoare etc”.

Vânzãrile companiei se îndreap-
tã, în proporþie de circa 50-60%,
cãtre export, în þãri precum Ger-
mania, Danemarca, Franþa, Azer-
baidjan, Turkmenistan.

“Intenþia noastrã este sã ne extin-
dem pe pieþele externe, pentru cã
avem cerere ºi lucrãm îndeosebi
pe proiecte - campusuri universita-
re, proiecte hoteliere etc.”, ne-a
mai spus reprezentantul Idezio.

Domnia sa susþine cã busi-
ness-ul imobiliar a scãzut ca ur-
mare a crizei, dar cã anul acesta
se observã o revigorare care dã
curaj tuturor clienþilor, aceºtia
acordând o importanþã mai mare
banilor faþã de anii trecuþi: “Se

simte o cultivare a clientului final,
care este din ce în ce mai educat,
cere maximul de confort, acceso-
rizare foarte bunã etc”.

Dupã ce, acum doi ani, a avut
loc o scãdere a afacerii, anul tre-
cut compania a înregistrat o
uºoarã creºtere, subliniazã David
Mihai Gabriel, estimând cã, în
2015, piaþa mobilei ar urma sã
aibã un trend crescãtor, întrucât
deja existã contracte în plus faþã
de anul precedent.

Compania Idezio a luat fiinþã în
anul 2003, primele produse fiind
piese de mobilier efectuate la co-
mandã ºi destinate spaþiilor rezi-
denþiale.

“Cercetând noi direcþii pentru a
fi cât mai aproape de dorinþele
clienþilor, ne-am extins aria de ac-
tivitate prin producþia de com-
partimentãri sanitare (…) pentru
spaþii comerciale ºi instituþii”, po-
trivit reprezentanþilor companiei.

Brandul Idezio a apãrut în apri-
lie 2011. În prezent, fabrica unde
compania produce obiecte de
mobilier îºi desfãºoarã activitatea
într-o unitate cu suprafaþa de
peste 2.000 mp, situatã în Parcul
Industrial Ploieºti.

Societatea oferã ºi anumite ser-
vicii, cum ar fi cele de consultanþã
din partea arhitecþilor ºi designe-
rilor pentru amenajarea optimã a
spaþiului; transportul articolelor
de mobilã comandate; montajul
ºi testarea înainte de recepþie.

Romvitrine lanseazã mobila de
bucãtãrie cu fronturi curbe

C
ompania Romvitrine,
care ºi-a început acti-
vitatea de producþie
cu mobilier comercial,

realizeazã, acum, ºi mobilã de
bucãtãrie ºi lucreazã la un proiect
pentru dezvolatrea unui brand
de obiecte de mobilier pentru li-
ving, dormitoare ºi dresing. Geor-
gian Frãþilã, directorul de marke-
ting al societãþii ne-a precizat: “În
România, producem mobilierul
comercial ºi pe cel de bucãtãrie.
Acum avem un proiect la
care lucrãm, în vederea
comercializãrii ºi altor
tipuri de mobilã. Am
discutat cu specia-
liºti din Germania,
unde am mers sã
studiem piaþa ºi sã
învãþãm. Pentru mo-
ment, însã, nu vom pro-
duce dresingurile, dormitoarele
ºi livingurile, doar le vom comer-
cializa. Dorim sã vedem cât de in-
teresaþi vor fi clienþii de aceste
produse, pentru cã investiþia de
care am avea nevoie doar pentru
procurarea tehnologiei este
foarte mare”.

Domnul Frãþilã ne-a mai spus cã
societatea pe care o reprezintã
încearcã sã menþinã o linie de
producþie: “În plus faþã de ceilalþi
producãtori avem fronturile cur-
be, destul de rare în þara noastrã.
Sistemele de închidere a uºilor
sunt silenþioase, cu amortizare, ºi

absolut toate bucãtãriile noas-
tre beneficiazã de sistemul de
încastrare a tuturor electrocasni-
celor”.

Casa trebuie sã fie vie, plãcutã,
coloratã, opineazã domnia sa,
considerând cã, în general, bucã-
tãria “dã cele mai mari probleme”.

O bucãtãrie completã de la
Romvitrine poate porni de la
12.000 de lei, aceasta cuprinzând
un corp de mobilier, cu extensie
pentru masã (cu blat rotund) ºi

scaune. Foarte mult se poa-
te jongla cu preþul la par-

tea de electrocasnice.
“Un preþ maxim nu
existã”, apreciazã Ge-
orgian Frãþilã, care
ne-a spus cã, în funcþie

de comandã, sunt bu-
cãtãrii care pot ajunge ºi

la 30.000 de euro.
Materialele din care sunt reali-

zate obiectele de mobilier sunt
PAL ºi MDF, la care se adaugã
HPL Compact - un furnir care nu
reþine bacteriile.

Cererea pentru noul produs al
companiei - bucãtãria cu fronturi
curbe - vine din partea clienþilor
peste nivelul mediu.

“Euphoria kitchens hall” - bran-
dul de bucãtãrii al societãþii Rom-
vitrine - a fost înfiinþat în 1994, la
Buzãu.

Societatea are peste 30 de an-
gajaþi cu experienþã, opt dintre
aceºtia fiind designeri ºi ingineri.

O
bucãtãrie

completã de la
Romvitrine poate

porni de la
12.000 de lei.
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Brânduºa Dumitru, Vreaumobilã.ro: ”Diversitatea este parte din strategie”

P
roducãtorul Vreaumo-
bilã.ro ºi-a propus sã ex-
porte obiecte de mobi-
lier în Marea Britanie, în

prezent negociind pe marginea
unui contract, în acest sens, dupã
cum ne-a spus Brânduºa Dumitru,
directorul de vânzãri al societãþii.

Acum, compania livreazã pro-
duse mai mult pe piaþa internã ºi
are o cifrã de afaceri în creºtere.
Doamna Dumitru subliniazã cã
piaþa de profil îºi revine: “A fost un
hop mare în 2012, urmând ca

2013 sã fie de tranziþie, iar anul
trecut am simþit o uºoarã creºtere.
2015 a început în forþã”.

Referitor la mobila realizatã de so-
cietatea pe care o reprezintã, dom-
nia sa ne-a precizat: “Noutãþile
noastre sunt produsele
din pal furniruit, vop-
sit ºi antichizat,
masa «Simfonia
primãverii», cu pi-
cioarele vopsite ºi
cu blat din pal
furniruit ºi antichi-

zat ºi bucãtãria în acelaºi ton. Pro-
ducem absolut orice ºi comerciali-
zãm ºi canapele, tot mobilierul li-
vrat de noi fiind românesc”.

Brânduºa Dumitru a þinut sã
menþioneze cã diversitatea este

parte din strategia compa-
niei: “Pentru dormitor li-

vrãm ºi saltele, pentru
living avem ºi cana-
pele, pentru bucãtã-
rie avem ºi mese ºi
scaune, pentru biro-

uri dispunem de toa-

tã gama de obiecte. Comerciali-
zãm inclusiv produse de mobilier
pentru proiecte mari, ca HoReCa -
mese, scaune, saltele ºi paturi - ºi
încercãm sã dezvoltãm acest seg-
ment”.

Clienþii societãþii sunt familiile
tinere, în general cele care au
apelat la Proiectul Prima Casã,
din complexuri rezidenþiale, însã
acestora li se adaugã ºi clienþi ce
îºi renoveazã casele, dupã cum
ne-a spus reprezentantul socie-
tãþii.

Bucãtãrie în stil veneþian, de la SiPro Trade

P
roducãtorul de mobilier
SiPro din Bucureºti, cu o
vechime de 15 ani pe
piaþa noastrã, a lansat, în

ultima perioadã, mai multe tipuri
de bucãtãr i i , pr intre care se
numãrã bucãtãria clasicã vene-
þianã, din MD furniruit vopsit, cu
elementele de decor sculptate ºi
cu un model deosebit de fronturi,

dupã cum ne-a spus Andreea
Enache, reprezentantul compa-
niei.

Un alt tip de mobilier pentru bu-
cãtãrie este cel rustic, tot MD fur-
niruit, dar cu vopseaua aplicatã
într-un mod diferit.

Compania realizeazã la coman-
dã mobilier pentru toate spaþiile
casei, distribuindu-ºi produsele

doar pe piaþa noastrã.
Caracteristicile mobilierului

produs de SiPro, atât pe partea
de clasic, cât ºi pe modern, sunt
MDF-ul lucios ºi culorile cât mai
vii.

“În perioada crizei, ne-am men-
þinut afacerea prin oferte ºi dis-
counturi destul de mari”, ne-a
declarat doamna Enache, subli-

niind cã, în acest an, se simte o
micã revenire a sectorului, cel
mai probabil ca urmare a faptu-
lui cã piaþa imobiliarã a început
sã-ºi revinã.

În ceea ce priveºte cererea, aceasta
vine atât dinspre partea de apar-
tamente, cât ºi din zona de case,
ponderile celor douã segmente
fiind relativ egale.

Clienþii
societãþii sunt

familiile tinere, în
general cele care au
apelat la Proiectul

Prima Casã, din
complexuri

rezidenþiale.
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Zelina Ion, Vinotti: “Clienþii cer reduceri de pânã la 50%”

E
voluþia pieþei de mobilã
nu s-a ridicat la nivelul
aºteptãrilor pe care Ze-
lina Ion, directorul com-

paniei Vinotti Furniture, le-a avut
pentru anul trecut.

Reprezentând un distribuitor de
produse de mobilier din lemn
masiv, domnia sa ne-a declarat:
“Nu prea am ieºit din crizã. Din
contrã, parcã aceastã perioadã di-
ficilã s-a adâncit ºi mai mult. Noi
am avut foarte multe probleme.
De exemplu, ne-am aºteptat ca, în
urma târgului de mobilã de anul
trecut, sã avem rezultate mult mai
bune faþã de cele din anii prece-
denþi, dar nu a fost aºa. Noi sun-
tem importatori, dar nici producã-
torii nu au avut mari beneficii. Ce-

rerea nu se ridicã la nivelul aºtep-
tãrilor, ci este pe un nivel foarte
scãzut al pieþei. Tineretul pre-
ferã, în mare parte, pro-
dusele IKEA, iar cei
din segmentele de
mijloc ºi de sus sunt
foarte zgârciþi.

Degeaba aducem
la manifestãrile de
profil produse în sec-
þiuni. Sã le arãtãm cã
sunt din lemn, cã sunt
sculptate manual, cã produsele
sunt de bunã calitate, finisate cu
lacuri poliuretanice, pentru cã ei
(n.r. clienþii), dacã se poate, cer re-
duceri de pânã la 50%, în condiþii-
le în care noi avem adaos de pânã
în 30%”.

Doamna Ion s-a declarat oarecum
dezamãgitã de aceastã situaþie, su-

bliniind cã la târgul de prifil din
acest an a avut reduceri de

pânã la 40%, la produ-
sele de foarte bunã ca-
litate.

Domnia sa ne-a ex-
plicat: “Dupã o reduce-
re de 40%, un dormitor

a ajuns de la 22.500 de
lei la 14.500 de lei”.

Anul trecut, societatea a
avut o cifrã de vânzãri cu 20%

mai micã decât în anul precedent.
Compania importã mobilã din

lemn masiv ºi lemn exotic din Ita-
lia ºi Polonia, dupã cum ne-a spus
Zelina Ion, menþionând: “Majorita-
tea produselor din Polonia sunt

doar pe lemn bãiþuit ºi lãcuit, ne-
furniruit. Cele din Italia sunt din
lemn masiv, cu lacuri poliuretani-
ce, cu furniruri de calitate (cireº,
mahon) ºi cu vopseluri de aseme-
nea de foarte bunã calitate. Pe
lemn exotic avem câteva colecþii -
pentru living, dormitoare, pentru
orice spaþiu al locuinþei. Tot în Po-
lonia se face mobilã cu furniruri
exotice de trandafir sau cu furnir
de nuc, colecþii foarte frumoase,
cu iarbã de mare ºi cu feronerie de
bunã calitate”.

Showroom-ul Vinotti se întinde
pe o suprafaþã de 1.375 de mp, iar
potenþialul de clienþi este din cla-
sa de sus - persoane trecute de 45
de ani, deja realizate profesional ºi
personal, potrivit doamnei Ion.

Anul
trecut, Vinotti

a avut o cifrã de
vânzãri cu 20% mai

micã decât
în anul

precedent.


