
Mobilierul Mobella - de 15 ani
pe piaþa noastrã

Pat cu tãblie traforatã, dressing cu uºi impri-
mate, leagãn tapiþat în faþa patului, culori vii ºi
modele diverse - acestea sunt caracteristicile
principale pe care le regãsim la mobilierul Mo-
bella.

Societatea Graphite Comserv are capital inte-
gral românesc, fiind înfiinþatã în anul 1996 ºi
având ca domeniu de activitate atât producþia
de mobilier atipic, cât ºi a obiectelor tapiþate.

Articolele de mobilier fabricate de aceastã
companie sunt prezente pe piaþã sub brandul
Mobella, compania având showroom-uri des-
chise în Bucuresti ºi în Ploieºti.

"ªapte designeri ºi arhitecþi se aflã în contact
permanent cu beneficiarii produselor Mobella,
pe parcursul tuturor etapelor necesare proce-

sului de cumpãrare: identificarea nevoii, infor-
marea, evaluarea alternativelor, luarea deciziei
de cumpãrare ºi comportamentul ulterior
achiziþionãrii", potrivit reprezentanþilor
societãþii.

Unitatea de producþie se aflã la
Ploieºti, unde mobila este fabrica-
tã din pal melaminat, cu fronturi
din MDF, vopsit, înfoliat, lemn
masiv etc., în funcþie de coman-
da clientului.

Carmen Grigorescu, designer
proiectant în cadrul companiei,
ne-a spus: "Încercãm sã facem altceva.
Ceea ce se vede aici (n.r. în cadrul standu-
lui amenajat la târgul de specialitate care a avut

loc în aceastã primãvarã la Bucureºti) este un
dormitor. Patul are tãblia din MDF traforat,
uºile dressingului fiind imprimate. Preþul patu-

lui, care are somiera rabatabilã, este de
5.200 de lei, cu tot cu noptiere. Legã-

nul din faþa patului costã 2.200 de
lei, iar dressingul - 15.850 de lei.
Tapiþeria se poate alege, avem o
diversitate de materiale.

Lucrãm cu cei mai buni furni-
zori din piaþã în ceea ce priveºte

feroneria".
Materia primã utilizatã de produ-

cãtorul din Ploieºti este procuratã
atât din România, cât ºi din import, iar

obiectele de mobilier sunt executate doar la
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comandã.
De 15 ani pe piaþã, compania lucreazã destul

de puþin în lemn, clienþii fiind persoane cu ve-
nituri medii ºi peste medie. Mobila Mobella
merge atât în zona rezidenþialã, cât ºi
la diverse hoteluri, compania di-
stribuind, ocazional, ºi în afara
þãrii.

Doamna Grigorescu ne-a
declarat: "Sunt foarte mulþi
clienþi care solicitã modele
moderne, dar sunt ºi mulþi
care cer mobi lã c las icã .
Avem designeri pentru toate
genurile de mobilier ºi execu-
tãm atât bucãtãrii, dormitoare, li-
vinguri, dar ºi avem ºi tapiþerie - canape-
le, fotolii. De asemenea, executãm ºi servicii
de retapiþare. Am avut comenzi în Paris, am
lucrat mai mult în Franþa decât în alte þãri".

Domnia sa ne-a explicat cã nu existã preþuri
minime ºi maxime pentru mobila Mobella, ni-
velul acestora fiind stabilit în funcþie de co-
mandã: "Acþionând pe o piaþã unde concuren-
þa este acerbã, societatea noastrã s-a impus

prin aparaturã ºi materiale moderne, datã fiind
relaþia specialã pe care am construit-o cu furni-
zori consacraþi precum Egger, Fundermax, Ther-
mopal, Kronospan, Blum, Hafele, Grass, Smeg,
Franke etc".

Conform doamnei Carmen Grigorescu, sem-
nele care vin dinspre piaþã sunt bune ºi aratã cã
perioada de crizã a trecut.
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