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Piaþaglobalãamobilierului
delux,încreºterecontinuã

Domeniul a generat 22 de miliarde de dolari în 2021 ºi este aºteptat sã
ajungã la 29,6 miliarde de dolari în 2027

P
iaþa mondialã a mobi-
lierului de lux a atins
22 de miliarde de do-
lari în 2021 ºi este
aºteptatã sã ajungã la
29,6 miliarde de dolari

pânã în 2027, în baza unei creºteri
anuale compuse (CAGR) de 4,97%
în perioada 2022-2027, conform
unui raport publicat luna trecutã
de IMARC Group.

Mobilierul de lux include mobila
de ultimã generaþie care se caracte-
rizeazã printr-un design elitist, cu
marje zero de eroare ºi cu materii
prime de cea mai bunã calitate.
Acest tip de mobilier îmbunãtã-
þeºte estetica spaþiilor rezidenþiale

ºi a unitãþilor comerciale, inclusiv a
hotelurilor, birourilor, restaurante-
lor etc. În consecinþã, mobilierul de
lux are, în general, preþuri mari, de-
oarece oferã o durabilitate sporitã,
cu o perioadã de garanþie extinsã.

Sectorul imobiliar în expansiune
este unul dintre factorii-cheie care
stimuleazã piaþa mobilei de lux din
întreaga lume, conform sursei cita-
te, care menþioneazã: "În plus,
creºterea gradului de conºtientiza-
re a consumatorilor cu privire la
efectele adverse ale finisajelor toxi-
ce ale mobilierului stimuleazã utili-
zarea articolelor organice de lux
care sunt realizate din materii pri-
me durabile, biodegradabile ºi re-

generabile".
Conform raportului, numãrul tot

mai mare de infrastructuri moder-
ne de locuinþe susþine piaþa globalã
a mobilierului de lux.

IMARC Group aduce în atenþie
faptul cã piaþa mobilierului de lux
va fi st imulatã, în perioada
2021-2027, ºi de investiþiile crescu-
te în procedurile de autentificare a
numeroaselor platforme interna-
þionale în vederea reducerii riscului
de replicare a produselor de lux de
cãtre falsificatori, respectiv pentru a
le oferi clienþilor un mediu în care
sã facã achiziþii cu încredere.

Conform IMARC Group, unii din-
tre jucãtorii-cheie din domeniul

mobilierului de lux sunt: Duresta
Upholstery Ltd. (Regatul Unit), Val-
deramobili SRL (Italia), Scavolini
SpA (Italia), Giovanni Visentin SRL
(Italia), Nella Vetrina (SUA), Mue-
bles Picó SA (Spania), Heritage
Home Group LLC (SUA), iola Furni-
ture Ltd (Marea Britanie), TURRI SRL
(Italia), Grayson Luxury (SUA), Wil-
liams-Sonoma Inc. (SUA), Cassina
SpA (Italia).
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