
Criza lemnului a scãzut profiturile
producãtorilor de mobilier
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Criza lemnului, care a condus la creºterea preþului materiei

prime, a determinat diminuarea profiturilor ºi concedierea

unora dintre angajaþi, în sectorul mobilei, ne-au spus cei mai

mulþi dintre producãtorii din domeniu, prezenþi, în septembrie,

la Târgul Internaþional de profil (BIFE-SIM 2016).

Cu toate acestea, tendinþa generalã a pieþei mobilei a fost una

crescãtoare, în 2015, veniturile fiind în mare parte din

exporturi, deºi în ultimul an a crescut ºi consumul pe piaþa

internã, ne-a spus Alexandru Bratoºin, manager Financial

Trends. Domnia sa ne-a precizat cã, acum, din cauza preþului

lemnului, au fost întrerupte unele parteneriate dintre

companiile de la noi ºi clienþii lor, rezultatele acestui lucru

urmând sã se vadã în urmãtoarele cifre.

"Pânã acum, industria a rãmas la acelaºi nivel, veniturile

producãtorilor de mobilã fiind puþin peste 2 miliarde euro.

Companiile din þara noastrã au exportat mai mult de jumãtate

din producþia de mobilier, în 2015, cele mai multe exporturi

fiind în Germania.

Faptul cã þara noastrã comercializezã mobilã în alte þãri ºi cã

acest trend se va pãstra se vede uºor ºi în vizitatorii târgului

BIFE-SIM, în mare parte strãini, interesaþi de obiecte de

mobilier.

Comerþul extern cu mobilã - Top 10
Sursa: Financial Trends

Loc Top þãri
export

Valoarea
exporturi
mil. Euro

1 Germania 503

2 Franta 347

3 Italia 281

4 Marea Britanie 196

5 Cehia 183

6 Olanda 138

7 Austria 115

8 Belgia 86

9 Spania 77

10 Ungaria 74

Total

exporturi
2536

Loc Top þãri
import

Valoarea
importuri
mil. Euro

1 Poland 146

2 Germania 81

3 Italia 78

4 China 63

5 Turcia 43

6 Ungaria 39

7 Serbia 18

8 Macedonia 16

9 Franta 16

10 Bulgaria 15

Total

importuri
655



HomeClass produce la noi ºi vinde în Belgia
Compania HomeClass produce

obiecte de mobilier, hand made, la
comandã.

Geanina Ezer, consultant design
interior în cadrul societãþii, ne-a
spus cã firma pe care o reprezintã
produce orice tip de mobilã, din
orice tip de material, la cererea
clienþilor.

Domnia sa ne-a povestit: "Sun-
tem pe piaþa româneascã de trei
ani, dar fabricãm în România ºi
exportãm în Belgia. De un an am
deschis ºi showroomul din Valea
Cascadelor, iar fabrica este tot în
Bucureºti. De fapt, este mai mult
un atelier unde se lucreazã hand
made ºi de aceea ºi costurile sunt
mai mari.

Noi nu avem doar modele clasice
sau doar modele moderne ori art
vintage. În general, ni se dã casa
goalã pe mânã ºi noi prezentãm
schiþe, consiliem clienþii. Majorita-
tea clienþilor ori au arhitecþi sau
designeri, ori vãd câte o fotografie
pe Internet ºi spun cã vor ºi ei. Noi,
ca profesioniºti, întrebãm ce mai
au în casã, astfel încât mobila sã se
potriveascã ºi cu restul lucrurilor.
Rar facem produsele solicitate ini-
þial, pentru cã oferim tot felul de
soluþii de design. Noi suntem o
echipã destul de bine sudatã, iar
oamenii au început sã citeascã, îºi
dedicã mai mult timp amenajãrii
unei case. Sunt foarte mulþi clienþi

care au deja un proiect fãcut de un
designer, când ajung la noi. Mie
îmi place sã respect clientul ºi
acord foarte mult timp clienþilor.
De asemenea, îmi place sã caut
soluþii ca sã putem rezolva ºi alte
doleanþe ale clienþilor".

Domnia sa ne-a spus cã atelierul
pe care îl conduce are produse
unicat, la fiecare târg de specialita-
te având produse noi: "Acum
avem o masã tip puzzle, alcãtuitã
din trei piese, sã zic aºa. Fiecare
dintre cele trei piese poate sã fie
folositã separat, iar când sunt mai

multe persoane se construieºte
puzzle-ul. Avem ºi o comodã pro-
totip. În primãvarã, am avut o co-
modã în valuri. Toatã lumea ne
întreabã de unde ne vin ideile. Ve-
nim fiecare dintre noi cu o idee ºi
aºa se naºte un produs. Facem ab-
solut orice pentru o casã ºi folosim
materia primã pe care ºi-o doreºte
c u m pãr ãtor u l , î n fu nc þ i e d e
bugetul sãu.

Deºi a început sã comercializeze
produse de mobilier ºi în þara noas-
trã, HomeClass vinde foarte mult
în Belgia, unde construieºte ºi
case.

O problemã foarte mare este lip-
sa meºterilor, marea majoritate a
lor fiind plecaþi în alte þãri, ne-a
mai spus Geanina Ezer, adãugând:
"Nu mai sunt meseriaºi. Sigur, bã-
ieþii din atelier sunt mulþi ºi ne bu-

curãm cã vor sã înveþe. Nu înþeleg
de ce nu se încurajeazã funcþiona-
rea ºcolilor de meserii. Noi am
avut noroc de oameni buni ºi sã
sperãm cã nu vor pleca. De peste
tot avem comenzi. La BIFE, în com-
paraþie cu un târg naþional, se
v or be ºte m ai m u l t î n l i m bi
strãine".
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Geanina Ezer: "Nu mai
sunt meseriaºi. Sigur,
bãieþii din atelier sunt

mulþi ºi ne bucurãm cã
vor sã înveþe. Nu

înþeleg de ce nu se
încurajeazã

funcþionarea ºcolilor
de meserii. Noi am

avut noroc de oameni
buni ºi sã sperãm cã nu

vor pleca."



Minuzzo Mobili face mobilã din lemn masiv,
cu design italian

Minuzzo Mobili produce mobilã
din lemn masiv de înaltã calitate,
cu design italian. Materia primã
este lemn masiv, iar tapiþeria ºi ac-
cesoriile sunt importante din Italia.

Claudio Minuzzo, creatorul com-
paniei, ne-a spus: "Suntem specia-
lizaþi mai mult pe linia clasicã, pen-
tru cã aceasta nu se degradeazã".

Domnia sa ºi-a exprimat speran-
þa ca anul acesta societatea sã
înregistreze rezultate mai bune
decât anul trecut. În 2016, vânzãri-
le au crescut comparativ cu 2015,
cu circa 15-20%. Claudio Minuzzo
ne-a mai spus: "Preþurile mobilie-
rului nostru sunt blocate de 4-5
ani, însã este foarte greu". Mare
parte din producþia Minuzzo
Mobili este comercializatã în þarã.

Referitor la tendinþele din acest an,
cea mai mare cerere este înregistra-
tã pe segmentul mobilei în nuanþe
de alb, alb antic, alb cu patinã, iar
compania produce doar la coman-
dã. Majoritatea solicitãrilor vin din
partea proprietarilor de case ºi vile.

Claudio Minuzzo, creatorul firmei
Minuzzo Mobili d'Arte, ºi-a deschis
atelierul de mobilã de lux la Bassa-
no, Italia, la vârsta de 20 ani. Com-
pania s-a transformat, în timp,
într-o puternicã firmã italianã de
mobilã de lux, care, în 1992, a tre-
cut graniþele Italiei, ajungând în
România, la ªelimbãr, Sibiu.

"Dragostea pentru lemn a fost
transmisã ºi personalului român,
împreunã reuºind sã creeze ade-
vãrate opere de artã: mobilier cu
influenþe din perioada secolelor
XVII-XIX, utilizând tehnica de pre-
lucrare a maeºtrilor ebeniºti, par-
chet, lambriuri ºi boiserii, uºi, scãri,
accesorii, totul din lemn masiv de
esenþe speci a l e eu r opene º i
exotice", scrie pe site-ul firmei.

Pentru fabricarea produselor Mi-
nuzzo sunt folosite materiale în
proporþie de 80% naturale. Specia-
liºtii din companie specificã: "Pen-
tru a se ajunge la produsul finit,
este nevoie de «ºapte treceri» prin
mâna specialistului, treceri în care
produsul este dat cu ºapte straturi
de lac ºi finisat, i se dã patina ºi
este prelucrat, folosindu-se de

multe ori finisarea manualã".
Preocuparea departamentul de

proiectare este sã ofere facilitãþi în
decorare ºi ambientare, începând
de la consilierea în design, pânã la
amenajarea completã, oferind
consultanþã de specialitate pentru
crearea unui spaþiu conform

cerinþelor propriului concept.
Echipa de specialiºti de la Minuz-

zo se deplaseazã la domiciliul
clienþilor, atât pentru vizionarea
spaþiului ºi oferirea de sugestii le-
gate de amenajare, cât ºi pentru
efectuarea releveelor.

Proiectanþii ºi designerii firmei

pun la dispoziþie proiecte tehnice,
indiferent de complexitatea aces-
tora, precum ºi accesorii, corpuri
de iluminat ºi electrocasnicele
necesare completãrii amenajãrii.

Serviciile de transport ºi monta-
jul mobilierului la domiciliul clien-
tului sunt efectuate de firmã.
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Alson - peste 100 de game de mobilã
pentru export

Compania Alson, producãtor de
mobilã în serie, produce pentru
export peste 100 de game de mo-
bilier, societatea exportând în þãri
ca Franþa, Anglia, Belgia.

În anul 2002, când a cumpãrat fa-
brica, Alson a început cu produse
mai simple, dupã care s-a dezvol-
tat. Pe piaþa internã a realizat o
secþie separatã de mobilier perso-
nalizat ºi customizat. Andreea Sa-
far Gîngu, directorul general al so-
cietãþii, ne-a declarat: "Am investit
în relaþiile cu designerii, ne-am an-
gajat designeri care sã ne ajute în
dezvoltarea produselor de mobi-
lier. Avem un magazin în Bucu-
reºti, lângã Muzeul Þãranului, care
încearcã sã aducã o stare de bine
în casele românilor. Dintotdeauna
au fost solicitãri pe hand made ºi
personalizat. Românii sunt puþin
atipici faþã de clienþii din afarã. Îºi
doresc sã îºi mobileze casa pe pla-
cul lor ºi noi încercãm sã îi ajutãm.

Nu pot spune cã avem o tendinþã,
noi suntem foarte flexibili - lucrãm
absolut tot - scãri, parchet, uºi,
biblioteci, mobilã de dormitor, de
bu c ãtãr i e . L u c r ãm ºi pe ntr u
pensiuni, ºi pentru hoteluri, nu
avem un standard".

Compania este specializatã pe
lemn, dar la cerinþele clienþilor
combinã lemnul cu MDF brut sau
furniruit, dar structura încearcã sã
o pãstreze pe lemn, dupã cum
ne-a spus doamna Gîngu.

Domnia sa a subliniat cã în piaþã
sunt mari probleme, de cel puþin
de un an: "Climatul economic ºi
politic, legislaþia care se schimbã
lunar, lipsa protecþiei pentru pro-
ducãtorii de mobilã în favoarea ce-
lor care vând buºteanul fãrã sã-i
aducã niciun plus de valoare, toate
acestea ne scot de multe ori din
piaþã. Noi plãtim toate taxele ºi sa-
lariile la zi ºi ieºim de pe piaþã,
pentru cã suntem necompetitivi".

Reprezentantul Alsom ne-a spus
cã, în perioada de crizã, neputând
i m por ta l e m n, a tr e bu i t sã
micºoreze producþia ºi sã conce-
dieze oameni: "Piaþa este foarte
fluctuantã, iar noi încercãm sã nu
facem rabat de la calitate chiar

d ac ã ac e st l u c r u î nse am nã
câºtiguri mai mici pentru noi".

Produsele Alson au un design
personalizat, cu tendinþe neoclasi-
ce ºi moderne, cu un puternic simþ
tr ad i þ i onal , pr i n spe c i f i c u l
lemnului masiv.
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Masã bar, model realizat de designerii din Franþa, cu

suport de sticle. "Este o masã pentru living, cu

tendinþe industriale, pentru cã împleteºte lemnul

masiv cu fierul. Masa poate fi placatã în

interior cu catifea, suportând modificãri de desgin",

ne-a spus Andreea Safar Gîngu. Preþul acestei mese

este de 2.124 de lei.



FLORIAN VASILE, PURE HOME COLLECTIONS:

"Am diminuat drastic profitul, din cauza
crizei lemnului"

Mobila produsã de Pure Home
Collection are un finisaj vintage ºi
se adreseazã unei anumite niºe de
piaþã, dupã cum ne-a spus Florian
Vasile, reprezentantul companiei,
precizând: "Nivelul mobilei noas-
tre este peste medie, dar nu este
de lux. Piesele noastre de mobilier,
care acoperã partea de dining ºi
sufragerie, merg, în proporþie de
99%, la export. Vindem în toatã lu-
mea - în China, SUA, America,
Argentina, pe piaþã fiind din
anul 2002". Materia pri-
mã utilizatã de Pure
H om e C ol l e c t i on
este lemnul masiv ºi
vechi , iar fabrica
este la Satu Mare.

Preþul diferã foarte
mult în funcþie de
esenþa lemnului, de
design etc. Astfel, un sca-
un poate porni de la un preþ de
150-200 de euro ºi poate ajunge la
400-500 de euro, o canapea poate

costa ºi 3.500-4000 de euro. Cana-
pelele sunt confecþionate atât din
piele, cât ºi din material textil, în
anumite pãrþi, textilele fiind doar
din gama de lux, ne-a precizat
domnul Florian Vasile.

Domnia sa ne-a vorbit ºi despre
criza lemnului: "Deocamdatã, este
un semn foarte mare de întrebare
ce vom face, în contextul acestei
crize. Pânã acum, ne-am diminuat
profiturile. În ianuarie, a crescut

preþul cherestelei cu 30%,
iar noi avem contracte

semnate pe ani de
zile. Aºadar, am fost
afe c taþ i foar te
mult, pentru cã nu
putem suna clien-
tul ca sã-i spunem

cã schimbãm preþul,
dupã ce el ºi-a fãcut

un catalog, a promovat
produsele la un anumit nivel

de preþ ºi a semnat un contract cu
noi. De aceea, am diminuat drastic

profitul. Preþul lemnului a crescut
nejustificat. Autoritãþile spun cã exis-
tã cerere în piaþã, dar nu este devã-
rat. Statisticile nu aratã creºteri".

O altã problemã semnalatã de
reprezentantul Pure Home Collec-
tion face referire la specialiºti:
"Meºterii au ieºit la pensie, specia-

liºti nu mai ies din ºcoalã, iar ºcoli-
le profesionale au dispãrut, aºadar
cã nici muncitorii nu mai sunt cali-
ficaþi, trebuie instruiþi ºi nu ai nicio
garanþie cã nu pleacã, ulterior. Asi-
stãm la cãderea firmelor rom-
âneºti ºi tot apar firme strãine care
reuºesc sã se aºeze pe piaþã".
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ResetarM oferã variante de mobilier
de serie, dar modulare

ResetarM, producãtor de mobilã
care activeazã pe piaþa noastrã din
anul 1992, fabricã obiecte de mo-
bilier din lemn, sculptate de mânã,
cu design clasic, contemporan, ba-
roc, rococo, dupã cum ne-a spus
Ionuþ Resetar, reprezentantul
companiei.

Societatea vinde la export o par-
te importantã din producþie, res-
pectiv în jur de 40%, în Ucraina,
dar ºi în Europa - în þãri ca Franþa,
Belgia, Ungaria. Compania a intrat
recent pe piaþa Arabiei Saudite,
u nd e tr anspor tã m obi l a c u
vaporul.

ResetarM produce mobilã pentru
bucãtãrii, sufragerii, dormitoare,
bãi, holuri, cererea fiind foarte
mare ºi pentru apartamente. Ionuþ
Resetar ne-a precizat: "E puþin
ºocant, pentru cã foarte multã
lume se îngroapã în mobilã. Sunt

obiecte mari, clasice, dar aºa le
cumpãrã. În orice caz, în general
lumea cumpãrã pentru spaþi i
suficient de mari".

Domnia sa ne-a spus cã un pro-
dus nou este sufrageria care con-
þine un bufet cu trei uºi, o vitrinã
cu douã uºi, o masã de 12 persoa-
ne (cu o lungime de trei metri),
oglindã, scaun ºi consolã ºi care,
probabil, va fi completatã. Bufe-
tul costã 976 euro, rama oglindã,
cu foarte multã sculpturã - 282
euro, masa de 12 persoane - 1416
euro, un scaun - 307 euro, vitrina
cu douã uºi - 1.077 euro ºi conso-
la - 625 de euro, rama oglindã
aferentã consolei - 309 euro, ta-
buretul fiind 172 de euro, cu TVA
inclusã.

Un dormitor nou pentru tineret
care are douã dulapuri cu o uºã, o
etajerã, o comodã pat, un pat, o

noptierã ºi un birou are un preþ
total de pânã în 3000 de euro.
Domnul Resetar ne-a precizat:
"Este un produs nou cu care do-
rim sã facem ceva diferit - sã cre-
ãm mai multe piese modulare din
care sã se poatã realiza mai multe
variaþiuni de mobilier. Avem trei
programe care s-au nãscut unul
din celãlalt. La fiecare dorim sã
avem un mobilier modular, sã
avem tot felul de corpuri, pe care
c l i e n t u l s ã l e c o m b i n e c u m
doreºte, sã le adapteze. De exem-
plu, dintr-o camerã de tineret pu-
tem face un dormitor de adoles-
cent sau unul de adult. Sunt nou-
tãþi cu care venim ca sã ne adap-
tãm cerinþelor din piaþã, pentru cã
mulþi doresc mobilã pentru apar-
tamente ºi lumea se bazeazã foar-
te mult pe contemporan. Aºadar,
încercãm sã oferim variante de

serie, dar modulare". Compania
produce la Satu Mare ºi vinde în
toatã þara.

Domnul Resetar spune cã socie-
tatea pe care o reprezintã nu a
simþit perioada de recesiune:
"Ne-am panicat, pentru cã au picat
toate contractele din Europa când
a venit criza ºi aveam contracte
destul de bune, dar am supravie-
þuit, cãutând cereri în þarã".

ResetarM oferã o gamã largã de
colecþii cu personalitãþi distincte ºi
inspirate din stiluri variate. De la
sufragerii la dormitoare, produsele
companiei sunt concepute ca so-
luþii complete - moºtenirea clasicã
ºi tuºele moderne se combinã
pe ntr u a c r e a e xpe r i e nþe
inovative.
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Amplius 2000 vinde
bucãtãrii nemþeºti
Bau For Mat

Firma Amplius 2000 vinde bucã-
tãrii Bau For Mat - brand german -
pe comandã, termenul de fabrica-
re fiind de 14 zile lucrãtoare. Com-
pania are ºi bucãtãrii foarte mo-
derne - modele de mobilier fãrã
mânere, cu sistemul push (uºile
deschizându-se printr-o apãsare ºi
închizându-se prin activarea unui
buton). Mobila de la Amplius 2000
este realizatã din MDF lãcuit, mat,
vopsit, pal melaminat, lemn masiv,
în funcþie de solicitarea ºi de
bugetul clienþilor. Firma are un
showroom în Bãneasa - Bucureºti,
bucãtãriile fiind aduse din afarã. O
bucãtãrie Bau For Mat cu blat din
piatrã (90%) ºi composit (10%) po-
ate costa 6.500 de euro plus TVA.
Ana Avarvarei, manager vânzãri în
cadrul societãþii, ne-a spus cã exis-
tã posibilitatea ca societatea sã in-
cludã ºi hota încorporabilã ºi mas-
catã cu corp de mobilã.

Domnia sa ne-a mai precizat cã,
pentru modelele clasice, foarte
multe sol icitãr i se adreseazã
obiectelor în culori deschise,
optându-se pentru sticlã, sticlã cu
model, lumini, accesorii, contras-
tate de blat. Amplius 2000 importã
de 20 de ani concepte de bucãtãrii
clasic, rustic, modern, hi-tech, Bau
For Mat fiind pe piaþa de profil de
180 de ani.

Specialiºtii din companie scriu,
pe site-ul Amplius 2000: "Modali-
tatea de alternare a materialelor,
culorilor, a suprafeþelor pline cu
cele deschise, ori a celor transpa-
rente cu cele opace, cunoaºte cele
mai variate materializãri, orienta-
te, toate, cãtre exploatarea cât mai
eficientã, din toate punctele de
vedere, a spaþiului bucãtãriei.

Sertarele sunt prevãzute cu siste-
me de culisare silenþioase ºi uºor
de manipulat, beneficiind de com-
partimentãri ºi casetãri concepute
special pentru diferitele tipuri de
accesorii care trebuie depozitate.
La rândul lor, sistemele de închi-
dere/deschidere ale diferitelor ti-
puri de compartimente fascineazã
pr i n s i m pl i tate fu nc þ i onal ã ,
specificã rigurozitãþii ºi organizãrii
germane".

Unic reprezentant în România al
producãtorului german de mobi-
lier, Amplius 2000 pune pe piaþã o
gamã largã de modele de bucãtã-
rie - 122 de tipuri de fronturi, 3.000
de tipuri de corpuri ºi 65 de mode-
le de blaturi de lucru.

Sursele citate apreciazã cã mobi-
lierul de bucãtãrie a cunoscut, în
ultimii ani, adevãrate transformãri,
compactând din ce în ce mai mul-
te performanþe sub un design din
ce în ce mai rafinat.
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Daniel Popa, ABC Euro Tech: "Abia acum preþul
lemnului este cel real"

Abia acum preþul lemnului este
cel real, este de pãrere domnul Da-
niel Popa, manager product în ca-
drul ABC Euro Tech, vorbind de-
spre criza lemnului.

Domnia sa opineazã: "Aceastã
problemã cu lemnul trebuia sã
aparã. S-a mai reglementat puþin
partea de exploatare ºi, de când a
început sã se aplice legea, a apãrut
un deficit de masã lemnoasã. Dar
acum preþurile lemnului sunt cele
reale. Preþurile erau mici înainte ºi
abia acum au ajuns la un nivel nor-
mal. Atâta vreme cât intrã concu-
renþa neloialã prin diferite moduri,
preþul va fi mic ºi producãtorii co-
recþi trãiesc foarte greu. Acum, po-
ate cã vom limita puþin profitul, dar
ne vom stabiliza foarte bine,
întrucât clienþii au mai
puþine surse sã-ºi alea-
gã produsele, dar
sunt cele reale. A
existat o piaþã ne-
agrã în segmen-
tul materiei prime
care s-a mai dimi-

nuat puþin. Aceastã pia-
þã trebuia subþiatã. Nu
este normal ca producã-
torii de mobilã sã nu-ºi
poatã permite sã taie
lemnul, sã-ºi procure
materia primã".

Domnul Popa ne-a
spus cã, pentru produc-
þia de mobilã, mai avem
materie primã, dar pen-
tru exploatare ºi export
ca materie primã nu
mai existã lemn.

ABC EuroRTech este în
industria de profil de
ºase ani. Primele produ-
se pe care le-a realizat au fost pen-
tru piaþa externã, respectiv pentru

Italia, Germania, Franþa, Spa-
nia. Compania a înce-

put producând mese
ºi scaune. Astãzi,

pe lângã acestea,
fabricã dormito-
are, bucãtãrii, su-
fragerii , marea
major i tate din

lemn masiv, pentru clientelã foar-
te selectã care cere calitate ºi un
preþ competitiv.

Compania vinde în afarã 70% din
producþie, iar cel mai mult exportã
fotolii, scaune, canapele ºi mese,
acestea fiind urmate de dormitoa-
re, bucãtãrii ºi sufragerii. În urmã cu
trei ani, când comercializa în alte
þãri toate produsele, ABC Euro Tech
a început sã se orienteze ºi pe piaþa

internã. "Ne-a determinat lipsa
unor produse de foarte bunã calita-
te pe piaþa internã", ne-a spus Da-
niel Popa, adãugând: "Tot atunci
am decis sã producem ºi uºi de in-
terior pe care le distribuim în toatã
þara. La produsele noastre, tendin-
þele sunt aceleaºi, întrucât clasicul
rãmâne clasic. Am introdus la anu-
mite produse, cum ar fi uºile, o nu-
naþã de argintiu-gri".
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Domnul Popa
ne-a spus cã, pentru
producþia de mobilã,

mai avem materie primã,
dar pentru exploatare ºi

export ca materie
primã nu mai

existã lemn.



Dormitoarele cu picturi
pentru copii - noutatea
Sarmexin în 2016

Una dintre noutãþile anului 2016
la Sarmexin este reprezentatã de
garniturile pentru tineri, "cu linii
mai moderne", dupã cum ne-a
spus Ileana Blidar, director de mar-
keting în cadrul companiei. Dom-
nia sa ne-a precizat cã o linie foar-
te cãutatã de pãrinþi este cea for-
matã din dormitoarele pentru co-
pii: "Anul acesta avem ca noutate
dormitoarele «Albã ca Zãpada»,
pictate manual. Tema de poveste
poate fi aleasã de fiecare copil ºi
poate fi orice prinþesã, spiriduº
etc., în funcþie de dorinþele fiecãrui
copil. Acest tip de dormitor este,
de fapt, dormitorul de bazã
Ravena, care primeºte o
denumire adiacentã
în funcþie de tema
aleasã. Anul acesta
este Albã ca Zãpa-
da. Include un du-
lap cu douã uºi gli-
sante, pat, douã nop-
tiere, casetierã, oglindã
ºi poate fi ataºat ºi un bi-
rou. Dormitorul poate avea culoa-
rea lemnului sau poate fi colorat în
roz, verde, albastru sau în orice cu-
loare. Este realizat din lemn masiv,
iar ultimul strat este colorat cu lac
pe bazã de apã. Preþul este 16.900
de lei".

O altã noutate adusã în piaþã de
Sarmexin este dormitorul cu ladã
pentru lenjerie. Acesta este alcãtu-
it din patul de 1800 cm, dulapul cu
trei uºi glisante, douã noptiere, co-
modã ºi oglindã ºi costã 17.800 de
lei. "Culoarea wenge ºi liniile drep-
te sunt îndrãgite de tineri", nea-
mai spus doamna Blidar, adã-
ugând: "Ca sã reziºti în piaþã trebu-
ie ca tot timpul sã ai ceva în plus,
benefic pentru client, în faþa con-
curenþei. Fie pe parte de preþ, fie
de comoditate, fie de design ºi
atunci reuºeºti sã creºti. Am venit
anul acesta cu picturi personaliza-
te pentru dulapurile de copii,
dupã ce anul trecut am adus jucã-
riile din lemn. Acum dorim sã ne
extindem pe partea de holuri.

Avem un set alcãtuit din bãncuþã
ºi douã demifotolii, lucrate ma-
nual, foarte frumoase, realizate la
comandã. Pot fi îmbrãcate în piele,
în mãtase ºi se preteazã la holuri
sau chiar ºi în dining-uri. Preþul
demifotoliului este de 2.999 lei, iar
bãncuþa costã 3.999 lei".

Ileana Blidar ne-a spus cã, odatã
cu creºterea preþului lemnului, a
fost nevoitã sã majoreze puþin pre-
þurile (cu circa 3%), pentru cã altfel
nu ar fi reuºit sã reziste în piaþã.
"Cererile au continuat sã existe,
pentru cã oamenii îºi doresc mobi-
lier de bunã calitate, frumos ºi

confortabil", potrivit dom-
niei sale, care a men-

þionat cã firma rãm-
âne constantã la
export ºi focusatã
pe piaþa internã.

Sarmexin produ-
ce obiecte de mo-

bilier din lemn ma-
siv - dormitoare, sufra-

gerii, holuri, canapele,
grupe de colþ, bucãtãrii, camere

tineret, scaune, având showroo-
muri în Satu Mare, Constanþa ºi
Bucureºti.

Mobilierul pictat, lansat de com-
panie anul trecut, a fost foarte
bine primit în piaþã, societatea
înregistrând multe comenzi pen-
tru acest tip de mobilã. Picturile
sunt realizate dupã preferinþele ºi
nevoia clientului, ne-a precizat
Ileana Blidar.

Societatea realizeazã ºi jucãrii
ecologice, din resturile de lemn rã-
mase de la mobilã.

Dupã 25 de ani de experienþã
bancarã în funcþii de conducere,
Ileana Blidar - antreprenor, om po-
litic, economist, soþie ºi mamã - a
renunþat la sistemul bancar ºi s-a
dedicat în totalitate companiei
care produce mobilã de lux.
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Societatea
realizeazã ºi

jucãrii ecologice,
din resturile de
lemn rãmase

de la
mobilã.

Mobilã


