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Accept-96
SALONUL DOMINO

Viața este o continuă schimbare, iar mobila modulară MUTO este per-
fectă în fiecare zi. Modulele se încadrează în orice interior, se adaptează 
la noua etapă de viață sau un capriciu de moment.

Numai la expoziție Fashion Expo-2016, la standul DOMINO,  benefici-
ați de oportunitatea de a cumpăra mobila Muto la un preț special.
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ARAMA
MOBILĂ DE CALITATE LA PREȚURI AVANTAJOASE 

Compania produce mobilă, inclusiv la comandă, pentru locuință, oficii, 
laboratoare, hoteluri, restaurante, cafenele, baruri, magazine, farmacii, 
instituții de învățământ etc.

Prețuri accesibile, termeni rezonabili, garanție.
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ARTVENT RTD 
PRODUCĂTOR DE MOBILĂ LA COMANDĂ

ARTVENT  oferă o gamă imensă de mobilier de toate tipurile, atât pen-
tru locuințe, cât și pentru oficii și spații publice. Toate lucrările sunt 
executate după prototipuri individuale, ținându-se cont de exigențele 
și necesitățile clienților. Executăm lucrări cum ar fi: bucătării, livinguri, 
dormitoare, saltele, mobilă pentru copii, mobilă capitonată, dulapuri cu 
uși glisante, biblioteci, mobilă pentru oficii ș.a.

ARTVENT  are drept scop primordial realizarea visurilor fiecărui client 
prin producerea mobilierului de o calitate și funcționalitate înaltă, ce 
creează în interior o atmosferă relaxantă și confortabilă.
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BENIM MASIV
TABURETE ȘI SCAUNE PLIABILE

Compania BENIM MASIV vă propune taburete din stejar și scaune pli-
abile din placaj.
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Salonul de mobilă 
CLASIC MOBILI
CANAPEAUA EXTENSIBILĂ 
„SANPIETROBURGO” RIBALTA

Canapea clasică din lemn masiv de fag. Varietate de culori: nuc, stejar, 
cireș, wenge, crem. Poate fi produsă în varianta de 2 sau 3 locuri cu foto-
lii. Șezutul – din poliuretan cu densitatea de 30 P.E. Husa canapelei este 
complet detașabilă și poate fi executată în diverse tapițerii sau piele eco. 
Include 2 pernuțe decor. Ribalta este o extensie de tip pat cu structură 
metalică din plasă electrosudată. Saltea ortopedică (160×192×14cm) – 
ecolatex cu husă detașabilă. Potrivită pentru camere de living medii și 
mici.
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Donaro-Mob
COMPANIA DONARO-MOB VĂ OFERĂ O GAMĂ 
LARGĂ DE MOBILIER ÎN STIL CLASIC ȘI MODERN

Donaro-Mob propune spre comercializare producătorilor și designerilor 
de interior un produs nou -HPL și FENIX (Italia).

Proprietățile HPL:

  - rezistent la impact, zgârieturi, temperaturi ridicate;

  - proprietăți antibacteriene și ignifuge;

  - igienic.

Fii inovativ și ingenios, nu ezita să ne contactezi!
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Economlux-Grup 
TEHNOLOGIA LAMELLO

Produsele Lamello sunt unice pe piața mondială, ele permit clienților 
noștri să lucreze rapid, simplu, precis, flexibil și mai eficient decât oricând 
înainte. Soluțiile noastre de înaltă calitate sunt bazate pe inovarea con-
tinuă. Tehnologia Lamello maximizează productivitatea și deschide noi 
orizonturi pentru design și creativitate, oferă și soluții unice - cum ar fi 
Invis Mx și P-System, care continuă să uimească clienții noștri. Produse-
le Lamello oferă calitate înaltă, utilizare ușoară, minim vizibilă. 
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Prima Mobila
MOBILIER INEDIT DIN LEMN

„Prima Mobila”, o fabrică moldovenească mică cu ambiții mari, în-
drăzneşte să abordeze, în premieră la noi, un stil de mobilier inedit, cu 
aparenţe de vechime şi preţiozitate. Specializată pe creaţia individuală a 
operelor în lemn, „Prima Mobila” elaborează, la fel de bine, şi cele mai 
reuşite formule de amenajări pe lemn masiv ale interioarelor: casă, bir-
ou, baruri, cafenele sau restaurante.

Propune mobilier din diferite tipuri de lemn cu tapiţerii de mătase, dec-
oraţiuni cu inserţii de piatră, lemn lăcuit sau brut sau orice alte variaţiuni 
solicitate de client.
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ICAM
MOBILĂ PE TOATE GUSTURILE

I.P.C. ICAM S.A. oferă un sortiment vast de mobilă capitonată, dormi-
toare, mobilă pentru bucătării, sufragerii, mobilă pentru copii, oficii, 
școli, grădinițe, farmacii și mobilă la comandă.
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IULIRAD-M
MOBILĂ CAPITONATĂ

Compania oferă spre comercializare mobilă capitonată într-o gamă 
variată, pe toate gusturile.
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Mobvaro-M
CASA TA ARE VISURI? NOI LE REALIZĂM.

Mobvaro-M, fiind lider pe piața mobilei de mai bine de 15 ani, știe să 
ofere o combinație perfectă de stil, culoare și preț.

Mereu tinde spre exclusivitate și modele noi.

Vă propunem o gamă largă de bucătării, dormitoare, antreuri, mobilă 
pentru copii, oficii și uși de interior.

Mobvaro-M  - cel mai bun raport preț-calitate!
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Profmet Grup   
Elemente de fixare pentru mobilă, elemente de fixare de înaltă rezistență, 
conforme standardului DIN 

Profmet Grup S.R.L. este producător și importator al unei game largi de 
elemente de fixare metrice, perforate, de construcții și scule de mână. 
Actualmente, furnizorii companiei noastre sunt bine-cunoscuții pro-
ducători din Europa și Asia de elemente de fixare și instrumente de cal-
itate - peste 8.000 de titluri. La noi veți găsi cel mai mare sortiment de 
elemente de fixare și instrumente în Republica Moldova.

®
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SERPANU
BLATURI ȘI ACCESORII

Începând cu anul 2000, compania SERPANU furnizează PAL, MDF, 
PFL, blaturi de lucru/ bucătărie și consumabile producătorilor de mo-
bilă, asigurând executarea eficientă a tuturor comenzilor, deservirea, 
livrarea materialelor la depozitul sau unitatea de producție a clientului, 
tăierea calitativă a materialului și lipirea pieselor ABS, gamă vastă de fur-
nituri pentru fabricarea mobilei.
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Fabrica de mobilă NOVA 
(МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА НОВА)

MOBILIER DIN MDF ȘI PAL PENTRU TOATE 
BUZUNARELE

Fabrica de mobilă “NOVA”  produce peste 100 de tipuri de articole din 
MDF și PAL, realizate pe echipamente moderne de Italia și Germania. 
Produsele noastre se bucură de succes  pe piața din Ucraina și pe piețele 
externe (peste 10 țări). La întreprindere activează muncitori calificați, 
are loc controlul calității la toate nivelurile de producție, sistemul de con-
trol este certificat ISO 9001: 2008. Fabrica de mobilă “NOVA” ia în cal-
cul necesitățile consumatorului mediu, care vrea sa cumpere mobilier de 
calitate la un preț rezonabil.




