
Mobila - caracterizatã tot mai mult
de vintage, picturã ºi culoare

“Marge Home
Collections” fabricã
mobilier tapiþat,
personalizat

“Marge Home Collections” pro-
duce mobilier personalizat la co-
mandã, decorat în mod artizanal,

definit de detalii. “Pasiunea muncii
pe care o realizãm ºi experienþa
acumulatã ne alimenteazã creativi-
tatea ºi dorinþa de perfecþionare
continuã”, spun specialiºtii care lu-
creazã în societate.

Carmen Anton, reprezentantul
companiei, subliniazã: “Realizãm
paturi la comandã, paturi tapiþate

cu ladã, mobilã de lux pentru dor-
mitor, canapele ºi paturi capitona-
te cu cele mai fine þesãturi. «Marge
Home Collections» urmãreºte per-
manent ca produsele pe care le
propune sã fie expresia unei calitãþi
trainice, a unei funcþionalitãþi ma-
xime, dar ºi a esteticului armonios
ºi emoþionant.

Urmãrim ca produsele sã fie mai
atractive ºi interesante ºi sã conti-
nuãm tema educãrii gustului pen-
tru frumos, pentru clasic, care nu
va fi demodat niciodatã”.

În acest an, “Marge Home Collec-
tions” realizeazã un mix între tapi-
þerii clasice tradiþionale ºi þesãturi
de foarte bunã calitate, cu cromati-

cã bogatã ºi design contemporan,
dupã cum ne-a spus doamna
Anton.

Domnia sa a adãugat: “Tendinþa
de anul acesta de a reintroduce
elemente de clasic reinterpretat,
de a avea amenajãri cu un aspect
elaborat, elegant, coordonat, s-a
simþit încã din 2014. Designerii
noºtri creeazã artizanal, manual,
lucruri pe care nu le poþi vedea
peste tot, iar clienþii îºi pot perso-
naliza mobila ºi pot cere elemente
de detaliu pe care nu i le oferã un
produs în serie. Cel mai mult lu-
crãm pe comandã ºi hand made.
Nimic nu este industrial. Nici mãcar
þesãturile nu se taie cu maºini in-
dustriale. Coasem totul manual, nu
la maºinã. Pornind de la tapiþerii ºi
pânã la repararea unei ferestre, fa-
cem totul în acelaºi atelier. Produ-
cem în Bucureºti ºi lucrãm cu furni-
zori importanþi de þesãturã din
Spania ºi Italia”.

Carmen Anton ne-a spus cã tapi-
þerii de calitate sunt foarte rari ºi
de aceea ºi tapiþeria de calitate se
gãseºte destul de greu.

“Meºterii pe care îi mai avem ºi pe
care îi preþuim foarte mult nu vor fi
veºnici, dar tineretul nu este inte-
resat acum de lucrul manual. Poate
pe viitor vor fi tineri care vor dori
sã înveþe astfel de meºteºuguri,
dar cred cã numãrul lor va fi mic”, a
conchis doamna Anton.

Compania este din anul 2007 pe
piaþã, iar produsele sale ajung ºi în
alte þãri, dar pentru persoane pri-
vate. Din lipsã de forþã de muncã,
producþia este prea micã sã ajungã
în afarã, spune sursa citatã.

Obiectele de mobilier, majorita-
tea tapiþate - paturi, canapele, bãn-
cuþe, fotolii, scaune, chiar ºi pereþi
tapiþaþi - se încadreazã într-o pale-
tã largã de preþuri: un pat cu spaþiu
de depozitare de 1,60 m pe 2 m
costã 2.900 de lei, un set canapea
cu fotolii îmbrãcate în catifea -
15.000 lei, un pat cu accesorii (per-
nuþe) - 8.000 lei, o bãncuþã ajunge
la 1.925 lei, o comodã - la 3.600 lei,
o mãsuþã tapiþatã cu catifea are un
preþ de 2.300 lei, un pat de 1,60 m
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Pe lângã mobila clasicã ºi tradiþionalã, pe piaþa de profil apar tot mai

multe obiecte de mobilier lucrate în stil vintage, care îmbinã culoarea ºi

pictura.

Micile ateliere producãtoare de mobilã, dar nu numai, lucreazã în special

la comandã, orientându-se cu preponderenþã pe piaþa internã, iar Interne-

tul devine din ce în ce mai utilizat în acest domeniu.

Problema generalã a acestor firme producãtoare de obiecte de mobilier

este lipsa meºterilor care se pricep sã lucreze lemnul.
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pe 2 m cu tapiþerie alb-auriu, cu
spaþiu de depozitare - 4.780 de lei
(preþurile nu conþin TVA).

Solicitãrile din acest an, care s-au
concretizat abia în septembrie, au
fost atât pentru case noi, cât ºi
pentru remobilarea locuinþelor,
ne-a mai spus Carmen Anton, su-
bliniind: “În fiecare an ne întâlnim
cu clienþi vechi ºi sunt foarte mul-
þumiþi. Clienþii preferã sã dea un
ban în plus, dar sã cumpere un pro-
dus calitativ ºi cer totul la pachet -
de la consiliere pânã la livrare -, iar
noi le oferim aceste servicii”.

Canapele în culori
electrizante, la “Casa
Eduard”

“Casa Eduard”, producãtor cu ex-
perienþã pe piaþa de mobilier, reali-
zeazã canapele fixe, extensibile, cu
ladã pentru lenjerie, colþare, paturi
tapiþate ºi fotolii, precum ºi mobi-
lier din pal, dressing-uri ºi bucãtã-
rii, într-o paletã extrem de variatã
de culori ºi nuanþe, de la tonuri
electrizante, în combinaþii de culori
noi pentru cei care îºi doresc un in-
terior curajos, ºi pânã la nuanþe
clasice ce invitã la relaxare profun-
dã. Pentru cei care doresc piese
unicat, producãtorul are ºi un sec-
tor de mobilã sculptatã manual.

La societatea “Casa Eduard”, care
are fabrica lângã Bucureºti, lucrea-
zã circa 80-100 de angajaþi, com-
pania având zece magazine proprii
- ºapte în Bucureºti ºi trei în þarã
(Braºov, Piteºti ºi Ploieºti). Compa-
nia intenþioneazã sã-ºi mai deschi-
dã magazine la Buzãu, Constanþa
ºi, eventual, la Sibiu.

George Busuioc, directorul gene-
ral societãþii, ne-a spus: “Producem
doar pentru piaþa internã, iar anul
acesta mergem destul de mult pe
culorile aprinse - avem canapele
pe albastru, pe verde, pe mov etc.,
acestea fiind realizate în general
dupã dimensiunile clientului. Lu-
crãm atât design clasic, cât ºi mo-
dern ºi ne adaptãm de la an la an”.

Potrivit domnului Busuioc, “Casa
Eduard” a resimþit, în acest an faþã
de anul trecut, o scãdere accentua-
tã a cererii pe Bucureºti, “unde ºi
concurenþa este foarte mare”, ºi o
creºtere a solicitãrilor venite din
þarã.

George Busuioc ne-a povestit, pe
scurt, ºi despre cum a început afa-
cerea: “La început, comercializam
mobilã din Turcia, dar dupã ce a
început criza ne-am gândit sã pro-
ducem noi. Am început cu doi an-
gajaþi în fabricã ºi am ajuns la apro-
ximativ 100. Ne aºteptãm sã ne ex-
tindem în continuare, pentru cã

piaþa imobiliarã a explodat, în
acest an”.

Domnia sa ne-a precizat cã socie-
tatea a avut câteva propuneri de
export din Germania, dar cã este
foarte dificil sã rãspundã respecti-
velor solicitãri din cauza transpor-
tului.

Producãtor de mobilã de circa
ºase ani, “Casa Eduard” cumpãrã
stofã din þarã ºi se inspirã de pe
pieþele internaþionale, cum ar fi
cea germanã sau francezã. Societa-
tea nu are designeri proprii.

Cea mai ieftinã canapea la “Casa
Eduard” costã 900 de lei, preþul
pentru o canapea ºi douã fotolii
putând ajunge ºi la 5000 de lei,
dupã cum ne-a spus directorul so-
cietãþii.

“D’antan” produce, la
comandã, mobilier
vintage

Cu un design vintage, specific
anilor ‘50, “D’antan” se ajutã de cu-
lori ºi desene în producþia de mo-
bilã, compania având ºi accesorii
de tipul perdelelor sau pernuþelor.

Prezenþi pe piaþa mobilei doar
din luna decembrie a anului trecut,
“D’antan” produce obiecte de mo-
bilier doar la comandã, pentru toa-
te tipurile de camere, începând de

la baie, bucãtãrie, dormitor sau li-
ving.

“Iubim culorile, fapt pentru care
nu condiþionãm nicio lucrare în
funcþie de culori. Singura noastrã
problemã este designerul, care
mereu are un cuvânt greu de
spus”, menþioneazã reprezentanþii
producãtorului de mobilã.

Designerul societãþii, Gabriela
Taºcã, ne-a declarat: ”A început sã
se cearã acest stil vechi - vintage
toscan, vintage francez, british
etc., este nebunie pe Internet. Noi
am încercat sã facem o combinaþie
între toate acestea. Avem cerere,
în ciuda faptului cã nu avem acce-
sorii moderne, de genul glisierelor,
de exemplu. La noi, sertarele se
deschid în stil vechi - lemn pe lemn -,
iar mobilierul nu este demontabil.
Totul este realizat manual, nu fa-
cem nimic industrializat”.

Doamna Taºcã ne-a povestit cã
cea mai surprinzãtoare solicitare
pe care a avut-o a venit din partea
unui domn ce a cerut, pentru o
casã veche, un mobilier “care sã
parã cã este de când e casa”.

Domnia sa apreciazã cã mobila
produsã de “D’antan” are preþuri
medii, respectiv: paturile suprapu-
se pentru copii, de 2,40 m pe 2,10
m ajung la 4.100 de lei, un birou
costã 900 de lei, iar un scaun - 490,
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preþurile fiind cele de la târgul de
mobilã, care erau reduse cu 20%.

Compania distribuie doar în þarã,
întrucât lucreazã numai la coman-
dã ºi se orienteazã foarte mult cã-
tre personalizare.

Materialul utilizat este lemn ma-
siv în proporþie de 100%, respectiv
brad, politica societãþii de manu-
facturare excluzând folosirea de
materiale substitut, de genul
PAL-ului, MDF-ului sau plãcii.

Mãsurãtorile fãcute de specialiºtii
din cadrul companiei sunt gratuite
în Bucureºti ºi în zonele învecinate
cu Capitala. Pentru comenzile mai
mari de 25.000 de lei, montajul este
gratuit, iar pentru cele care se înca-
dreazã sub aceastã valoare, taxa de
montaj se ridicã la 400 de lei.

Referitor la transport, reprezen-
tanþii companiei explicã: “Pentru

mobilierul personalizat, transpor-
tul de la fabricã este calculat volu-
metric ºi este asigurat de firma de
logist icã Vancom. Astfel , un
transport de 3,5 tone costã 500 de
lei, iar un transport de 7,5 tone
costã 700 de lei”.

Pentru design, consultanþa este
gratuitã. Magazinul este prezent în
Bucureºti, iar fabrica - la Miercurea
Ciuc.

“Zetam” - mobilier
100% natural

De 19 ani pe piaþa de profil, pro-
ducãtorul de mobilã “Zetam” din
judeþul Harghita realizeazã obiecte
de mobilier pentru toate camerele,
pe comandã.

Pânã în 2008, compania a înre-
gistrat doar creºteri, dar de când
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a început criza societatea a cu-
noscut o scãdere de 30%. Repre-
zentanþii “Zetam” sunt, însã, op-
timiºti ºi angajeazã personal,
apreciind cã, de anul trecut, a
început sã se simtã o uºoarã
creºtere.

Exporturile au scãzut drastic,
ne-a spus Mate Zoltan, managerul
“Zetam”, specificând cã vânzãrile
pe piaþa noastrã nu au înregistrat
reduceri. Compania exportã 70%
din producþie, în ºapte þãri europe-
ne.

Materia primã din care “Zetam”
produce mobilã este lemnul
românesc, finisajele fiind 100% na-
turale, pe bazã de apã (atât vopse-
lurile, cât ºi baiþurile), ne-a menþio-
nat domnia sa.

Mate Zoltan ne-a mai spus cã, în
anii trecuþi, culoarea cea mai cãu-
tatã era crem, însã, în ultima vre-
me, se simte o revenire la culoarea
natur: “De aceea am venit la târg
(n.r. la BIFE-SIM) cu o combinaþie
de crem cu stejar natur. ªi la mobi-
lã este ca la muzicã. Este un mare
mix, iar noi combinãm stilurile, în
timp ce piaþa decide”.

În materie de preþuri, un dormi-
tor din lemn de brad porneºte de
la 2.800 de lei, iar un dormitor Mi-
lano costã între 4.000 lei ºi 7.000
de lei, în funcþie de material. Bucã-
tãriile au preþuri cuprinse între
6.000 de lei ºi 20.000 de lei, preþul
acestora depinzând de materia pri-
mã utilizatã - brad, nuc, cireº.

“Sarmexin” ºi-a
completat portofoliul
cu mobilier pictat

“Sarmexin” este una dintre cele
mai cunoscute companii produ-
cãtoare de mobilã de lux din þara
noastrã, având o bogatã tradiþie în
domeniu ºi comercializând produ-
sele sale, în mare parte, la export.

Societatea produce obiecte de
mobilier din lemn masiv: dormi-
toare, sufragerii, holuri, canapele,
grupe de colþ, bucãtãrii, camere ti-
neret, scaune, având showroomuri
în Satu Mare, Constanþa ºi Bucu-
reºti.

Ileana Blidar, acþionar “Sarme-
xin”, ne-a declarat: ”Anul acesta
avem ca noutate mobilierul pictat.
“Sarmexin” este o afacere de fami-
lie, iar fiica mea este pictor. Aceste
noi obiecte de mobilier contureazã
un nou brand, care este foarte bine

primit, mai ales cã nu vorbim
despre o picturã ºablon, ci despre
una artisticã, unicã, personalizatã,
iar florile au o uºoarã tentã de ab-
stract. Picturile pot fi executate
personalizat, în funcþie de dorinþa
clientului - pot fi medalioane, sau
doar segmente mai mici etc. De
asemnea, se poate picta ºi pe mo-
bilierul de nuc, nu doar pe cel alb”.

Un dormitor pictat, ce conþine
pat, comodã, noptierã, casetierã,
ºifonier ºi oglindã costã 19.900 de
lei, potrivit doamnei Blidar, care
ne-a spus cã societatea pe care o
conduce produce atât sufragerii

tradiþionale, dormitoare, bucãtãrii,
dressinguri, mobilier de baie, dar ºi
biblioteci ºi birouri, toate din lemn
masiv.

“Ca noutate, din bucãþile de tei
folosite la sculpturã, confecþionãm
jucãrii tip lego, ce pot fi pictate. To-
tul se petrece în familie. Societatea
are peste 50 de ani, dar ne-am relo-
cat pe o altã platformã, am conti-
nuat tradiþia, eu am plecat din do-
meniul bancar dupã aproape 25 de
ani ºi acum mã ocup de aceastã
afacere”, ne-a mai spus reprezen-
tantul “Sarmexin”.

Produsele companiei sunt reali-

zate în serie, atât pentru piaþa in-
ternã, cât ºi pentru export - Italia,
Franþa, Germania. Exporturile “Sar-
mexin” reprezintã circa 50% din
vânzãri, iar în România compania
comercializeazã mai mult pe zona
de sud a þãrii, respectiv în Bucu-
reºti ºi în regiunea Transilvaniei.

Anul acesta, producãtorul de mo-
bilã a înregistrat o creºtere a
vânzãrilor de circa 7%, faþã de anul
trecut, ca urmare a evoluþiei poziti-
ve de pe piaþa imobiliarã.

Populaþia s-a mai educat, soli-
citând mai mult mobilã clasicã, pe
segmentul de vârstã 25-35 de ani, a
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subliniat Ileana Blidar, adãugând:
“Foarte greu gãsim specialiºti, dis-
pãrând ºcolile profesionale ºi gene-
raþia tânãrã nefiind interesatã de
acest aspect. Nu gãsim oameni cali-
ficaþi ºi îi apreciem pe cei existenþi.
Noi suntem dispuºi sã luãm tineri sã
îi învãþãm, dar ei nu doresc. Vor
câºtig rapid într-un timp foarte
scurt, cu mai puþinã muncã, iar în
prelucrarea mobilei este necesarã
multã muncã manualã ºi rãbdare,
talent ºi dãruire”, a conchis repre-
zentantul “Sarmexin”.

“Multimo” oferã
mobilier inteligent,
convertibil

“Multimo” aduce pe piaþã siste-
me de paturi integrate în alte cor-
puri de mobilier - mobilier con-
vertibil -, pentru utilizarea la ma-
x i m a s p a þ i u l u i r e s t r â n s d i n
apartamentele existente în þara
noastrã.

Atât pentru camere de copii, cât
ºi pentru cele de adulþi - sufrage-
rii, garsoniere, orice tip de spaþiu

- compania prezintã soluþia opti-
mã, care sã cuprindã paturi de
u n a s a u d e d o u ã p e r s o a n e .
Aºadar, dupã cum ne-a explicat
Dorothea Dobrescu, manager de
vânzãri, sistemele includ piesa
centralã, care este patul, pe lângã
care pot fi integrate fie un corp
de birou, o bibliotecã, dresinguri-
le adiþ ionale etc. , totul tran-
sformându-se ºi utilizându-se la
maxim pe un spaþiu foarte mic.
“Ziua avem birou sau living, iar
seara dormitor”, a subliniat dom-

nia sa, adãugând cã, printre alte
obiecte de mobilier, compania
oferã o canapea cu patru locuri
c a r e , p e p e r i o a d a n o p þ i i , s e
transformã într-un pat matrimo-
nial, dormitoare prevãzute cu pa-
turi supraetajate pentru unul sau
doi copii, cu birou încorporat -
“se ridicã patul, se coboarã biroul
ºi tot aºa”.

Modelul de bazã dublu - cu pat
dublu matrimonial, care se pliazã
ºi ocupã 45 de cm de la perete -
costã între 2.000 ºi 2.400 de lei, cu
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TVA inclusã. Camera care are douã
dresinguri, în stânga ºi dreapta
patului, foarte generoase, douã
corpuri de bibliotecã în faþã ºi un
pat matrimonial pe mijloc are un
preþ de 4.400 de lei, cu tot cu TVA.

“În România suntem de cinci ani,
cu o prezenþã foarte activã în acest
an. Fabricãm produsele în Istanbul
ºi suntem ºi producãtorii sistemu-
lui care acþioneazã toatã gama de
produse. Avem unitate de produc-
þie ºi la Bucureºti, unde preasam-
blãm ºi executãm detaliile finale.
Exportãm în Belgia, Franþa, Italia ºi
Anglia,  dupã  ce  importãm  parþial
componentele ºi le asamblam aici.
Pentru cã Turcia nu poate exporta
atât de uºor, miºcarea se face din
România. Oferim garanþie cinci ani
ºi, în funcþie de cererile clientului,
putem adapta culorile ºi personali-
za mobilierul”, ne-a declarat Dorot-
hea Dobrescu, adãugând: “Simþim
cã piaþa creºte ºi ne plasãm foarte
bine în acest domeniu, pentru cã
sectorul imobiliar se reconstru-
ieºte, dar pe altã structurã. Dacã
înainte de crizã se cãutau aparta-
mente de peste 100 mp, acum toa-
tã lumea s-a întors la apartamente
noi, dar de circa 60 mp. Acesta este
targetul nostru. În 22 de mp, cu
toate sistemele deschise, pot dor-
mi ºapte persoane”.

În 2014, vânzãrile companiei au
crescut cu peste 60% faþã de cele
din anul precedent. Afacerea este
una de familie.

“Profesional design”:
“Foarte multe persoane
tind cãtre bucãtãriile
rustice”

Deºi produce ºi comercailizeazã
ºi bucãtãrii lucrate în stil modern -
colorate ºi lucioase -, “Profesional
Design“ aduce în piaþã bucãtãriile
rustice, care au ºi componente zi-
dite.

Dana Stancu, proprietarul aface-
rii, ne-a spus cã acest tip de bucã-
tãrii este bine primit în piaþã, cere-
rile venind atât din partea celor
care au case, cât ºi din zona blocu-
rilor de locuinþe.

Domnia sa ne-a spus: “Pentru
mobilierul modern primesc trei co-
menzi pe lunã, iar pentru cel rustic
- 15. Luciosul ºi modernul mi se par
trecãtoare, plus cã aceste obiecte
nu se curãþã uºor, se zgârie etc.
Cealaltã mobilã, lucratã în stil

rustic, este cãlduroasã - toþi spun
cã este «ca la bunica» ºi se curãþã
foarte uºor. Chiar dacã livingul sau
dormitorul pot fi mobilate în alt
stil, bucãtãria trebuie sã fie cãldu-
roasã, primitoare. Pe om începi sã-l
cunoºti încã de la prima întâlnire.
Când intri în casã pentru mãsurã-
tori, deja citeºti tipul locuinþei. Oa-
menii nu au rãbdare, nu au bani,
nu au cunoºtinþele necesare sã
poatã comanda obiectele de mo-
bilier ce se potrivesc tipului de
casã în care trãiesc. În orice caz,
cele mai cerute stiluri sunt rusticul,
clasicul, mobilierul cu mult alb, alb
învechit ºi cu elemente de decor,
cu floricele, danteluþe etc”.

O bucãtãrie rusticã, ce conþine un
corp de cuptor ºi plitã, un corp cu
sertare, un corp Jolie, mascã de
chiuvetã, un corp pentru depozita-
re, corpuri de depozitare cu ramã,
un corp cu coloanã înaltã în care

poate fi încorporat ºi frigiderul,
corpuri suspendate, hotã costã
4.500 de euro, cu TVA inclusã, ne-a
spus doamna Stancu, subliniind:
“Fiecare comandã dupã gustul sãu,
iar profilul clienþilor noºtri este de
la mediu în sus. Nu producem mo-
bilã ieftinã, chiar dacã un client ne
cere sã folosim materiale ieftine.
Refuzãm pentru cã, dupã aceea,
când se va strica o uºã de la vreun
dulap, omul ne va percepe cã nu
suntem profesioniºti. Eu le propun
ceea ce este cel mai scump ºi ve-
dem unde ajungem. Avem unele
limite sub care nu coborâm, iar
materia primã este lemnul masiv ºi
MDF-ul. Pentru partea ziditã, existã
diverse variante de materiale”.

Dana Stancu ne-a precizat cã, da-
toritã faptului cã produce mobilã
pentru clienþii cu venituri de la me-
diu în sus, societatea a înregistrat
vânzãri bune ºi în timpul crizei:

“Am redus angajãrile, am avut une-
le reticenþe în a face investiþii, ne-a
fost teamã, dar afacerea a mers,
pentru cã nu suntem nici foarte
mari ºi pentru cã perioada de crizã
i-a lovit pe oamenii cu salarii mici,
care nu ne sunt clienþi”.

Afacerea este una de familie, de-
signerul obiectelor de mobilier
fiind fiul doamnei Stancu.

“Nu se mai gãsesc specialiºti în
acest domeniu. Avem nevoie de
oameni specializaþi. Ne chinuim cu
cei care ies de pe bãncile ºcolii sã îi
învãþãm sã facã o mobilã, dupã
care aceºtia pleacã”, se plânge pro-
prietarul companiei.

Societatea este pe piaþã din anul
1994, dar produce masiv de 11 ani.
Pe lângã bucãtãrii, compania fabri-
cã ºi obiecte de mobilier pentru
dresinguri, birouri etc.
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