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Piaþaglobalãamobilierului
pliabil, estimatã la 4,75
miliarde de dolari în 2027
l Creºterea anualã compusã a pieþei de profil: 5,7% în intervalul 2020-2027
l Cererea din domeniu sporeºte odatã cu urbanizarea rapidã

P
iaþa mondialã a mo-

bilierului pliabil a fost

evaluatã la 3,07 mi-

liarde de dolari în

2019 ºi este estimatã

sã ajungã la 4,75 mi-

liarde de dolari în 2027, pe fondul

unei creºteri anuale compuse

(CAGR) de 5,7% din 2020 pânã în

2027, potrivit unei analize Research

and Markets.

Studiul noteazã cã cererea de

mobilier pliabil creºte odatã cu
urbanizarea rapidã, respectiv cu
extinderea semnificativã a secto-
rului rezidenþial. Mobilierul pliabil,
precum scaunele, mesele, cana-
pelele, paturile, mesele-tavã etc.

sunt destul de populare atât în
rândul clienþilor rezidenþiali, cât ºi
în domeniul comercial.

Mobilierul pliabil presupune por-
tabilitate ºi economisire a spaþiului
ºi, prin urmare, este esenþial pen-
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tru viaþa modernã, conform sursei,
care aratã cã acest tip de mobilã
este destul de flexibilã ºi compac-
tã, indiferent de dimensiunea sa.

În general, mobilierul pliabil este
configurat în structuri uºoare,
având capacitatea sã se transfor-
me într-un mod uºor ºi eficient în
diferite piese de mobilã.

Prin urmare, noteazã sursa, cere-
rea pentru astfel de mobilier este
destul de mare în rândul consu-
matorilor. Având în vedere cere-
rea în creºtere de esteticã ºi con-
fort a consumatorilor, producãto-
rii vin cu concepte inovatoare,
precum mobilierul pliabil din car-
ton sau mobilierul care implicã ar-
hitecturi pop-up.

Potrivit Research and Markets,
odatã cu sporirea veniturilor di-
sponibile, schimbarea stilului de
viaþã ºi tendinþa în creºtere de

adoptare a mobilierului pliabil,
consumatorii cautã un design
care sã aducã relaxare ºi confort.

Printre jucãtorii importanþi care
opereazã pe piaþa globalã a mo-
bilierului pliabil se numãrã Ashley
Furniture Industries; Bush Indu-
stries Inc.; Kestell Furniture LLC;
Haworth Inc.; Inter IKEA Holding
BV; La-Z-Boy Inc.; Meco Corpora-
tion; Sauder Woodworking Com-
pany; Atlas Industries; Table-Mate
USA LLC; Plastic Development
Group; Leggett & Platt Inc. ºi
Murphy Wall-Beds Hardware Inc.

Piaþa mobilierului
pliabil, afectatã de
pandemie

Industria bunurilor de larg con-
sum, care include segmentul mo-

bilierului pliabil, este unul dintre
marile domenii care au suferit
perturbãri grave din cauza pan-
demiei de Covid, fiind afectatã de
întreruperea lanþului de aprovi-
zionare, de anularea evenimente-
lor ºi închiderea birourilor, con-
form Research and Markets.

Analiza aminteºte cã închiderea
fabricilor din regiuni de top pen-
tru aceastã industrie - America
de Nord, Europa, Asia Pacific,
America de Sud, Orientul Mijlo-
ciu ºi Africa -restricþioneazã lan-
þul global de aprovizionare ºi
împiedicã activitãþile de produc-
þie, programele de livrare ºi
vânzãrile de bunuri.

În acest context, numeroase
companii au anunþat deja posibi-
le întârzieri în livrarea produselor
lor ºi încetinirea vânzãrilor viitoa-
re. În plus, interdicþiile globale de

cãlãtorie impuse de þãri din Euro-
pa, Asia ºi America de Nord pun
piedici colaborãrilor în afaceri ºi
oportunitãþilor de parteneriat, po-
trivit analizei, care concluzioneazã
cã toþi aceºti factori limiteazã
creºterea diferitelor pieþe care au
legãturã cu industria bunurilor de
consum.
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În general,
mobilierul pliabil
este configurat în
structuri uºoare,

având capacitatea
sã se transforme

într-un mod uºor ºi
eficient în diferite
piese de mobilã.


