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Piaþaglobalãa
mobilieruluidinlemn

vaajungela550de
miliardededolariîn2027

V
eniturile de pe pia-

þa mobilierului din

lemn vor ajunge la

550 de miliarde de

dolari pânã în 2027,

în urma unei creº-

teri continue, potrivit unui stu-

diu publicat luna trecutã de Glo-

bal Market Insights Inc., care

menþioneazã cã domeniul va fi

susþinut de creºterea cheltuieli-

lor consumatorilor.

Raportul constatã urmãtoarele:

- Sporirea cheltuielilor consu-

matorilor, coroboratã cu urbani-

zarea rapidã, ceea ce va extinde

cota de piaþã a mobilierului din

lemn în perioada mai sus men-

þionatã;

- Schimbarea stilului de viaþã al

consumatorilor ºi creºterea ac-

cesibilitãþii, care contribuie în

mod vizibil la adoptarea sporitã

a produselor din lemn;

- Cererea în creºtere pentru

personalizarea interioarelor ca-

selor cu produse inovatoare de

mobilier din lemn, tedinþã care

va stimula în continuare creºte-

rea industriei.

- Cererea în creºtere pentru

mobilierul multifuncþional care

oferã facilitãþi suplimentare de

depozitare, design inovator al

spaþiului ºi portabilitate uºoarã.

Conform sursei, spaþiul de de-

pozitare limitat din casele de di-

mensiuni medii din mai multe

þãri, împreunã cu popularitatea

în creºtere a mobilierului modu-

lar, oferã o perspectivã pozitivã

industriei mobilierului din lemn,

iar segmentul dormitoarelor are

un rol esenþial pe piaþa mobilie-
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rului din lemn datoritã vânzãri-

lor crescute de mobilã montatã,

în special a celei cu uºi glisante.

Pe segmentul rezidenþial, pro-

duse precum dulapurile de bu-

cãtãrie, cele de depozitare, me-

sele, componentele tapiþate ºi

netapiþate, vor avea un rol im-

portant în creºterea pieþei de

profil.

Raportul anticipeazã cã ten-

dinþele emergente de pe piaþa

mobilierului din lemn aratã o

creºtere constantã a cererii de

texturi ºi stiluri naturale în

rândul consumatorilor, dar ºi o

preferinþã tot mai mare pentru

un stil de viaþã luxos.

Mobilierul de
sufragerie,
la cãutare

Mobilierul de sufragerie joacã

un rol esenþial în creºterea pie-

þei mobilierului din lemn, note-

azã analiza, menþionând cã aceas-

tã evoluþie este datoratã carac-

teristicilor sale esenþiale, dar ºi

preferinþei pentru a mânca aca-

sã, nu la restaurant, în numeroa-

se culturi ale lumii.

Potrivit analizei, o creºtere a

cererii consumatorilor pentru

piese mici sau mese versatile va

alimenta extinderea pieþei de

profil. Alte accesorii cãutate

împreunã cu mobilierul de su-

fragerie sunt mesele pentru vi-

nuri, suporturile pentru whisky

ºi rafturile pentru vodcã, con-

form sursei.

Cei mai mari jucãtori din do-

meniu sunt, potrivit raportului,

La-Z-Boy Inc., Ashley Furniture

Industries, Steelcase, IKEA Group,

Herman Miller Inc., Bush indus-

tries Inc., HNI Corp., Haworth

Inc., Kohler Co., Dorel Industries

Inc., Bassett Furniture Industries

Inc., An Cuong, Bernhardt Furni-

ture Co., Avy Interior Ltd.
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Tendinþele emergente de pe piaþa
mobilierului din lemn aratã

o creºtere constantã a cererii de
texturi ºi stiluri naturale

în rândul consumatorilor, dar ºi
o preferinþã tot mai mare pentru un stil

de viaþã luxos.


