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UNIUNEA PRODUCĂTORILOR
DE MOBILĂ
Uniunea producătorilor de mobilă (UPM) este o uniune de persoane juridice,
fondată in 2004, cu statut juridic de organizaţie necomercială, neguvernamentală, independentă şi apolitică, constituită în baza liberei asocieri şi
egalităţii în drepturi. UPM este creată pentru beneficiul companiilor autohtone de mobilă, produse din lemn, materie primă, importatori de materie
primă și produse din lemn, precum și a domeniilor adiacente sectorului de
mobilă. La nivel de ramură, UPM este unica asociaţie de acest gen în Republica Moldova si cuprinde societăţi comerciale si companii membre care
realizează mai mult de 70% din producţia de mobilă locală.

MD 2012, mun. Chisinau,
str. V. Pircalab, 63
GSM: 0-781-23456

www.upm.md
info@upm.md
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ACCEPT-96 S.R.L.
SALONUL DOMINO
Compania Black Red White S. A. - cel mai mare producător de mobilă din
Polonia, a fost înfiinţată în 1989. Compania BRW oferă o gamă largă de
mobilier tapiţat și obiecte de interior. Produsele companiei sunt exportate în
mai mult de 20 de ţări, inclusiv SUA, Canada, Germania, Austria, Norvegia,
Suedia, Israel, ţările baltice și CSI. Canapele BRW se evedenţiază prin designul modern, funcţionalitate și accesibilitate.
Numai la Expo Mobila 2017 mobila capitonată în standul companiei DOMINO” - la un preţ special.

str. Calea Ieşilor, 10,
Centrul Comercial SOLARIS, etaj 3
tel.: +373 22/ 50-94-60

GSM : +373 79/ 70-96-56
E-mail: accept_96@mail.ru
Facebook: Domino Mobila
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CORPORAŢIA
AMBIANŢA
Corporaţia Ambianţa a fost fondată în anul 1999, în Chişinău, Republica
Moldova, ca producător de serie a mobilei din PAL melaminat şi MDF, precum şi a saltelelor ortopedice. La momentul actual, compania deţine o cotă
de piaţă considerabilă pe segmentul de preţuri mici şi medii, accentul fiind
pus pe seturi de dormitoare, bucătării şi colţare de bucătării. În prezent,
corporaţia Ambianţa include mai multe societăţi comerciale in Republica
Moldova, România și Marea Britanie.
Liniile de producere Ambianta sunt dotate cu utilaj şi tehnici de ultimă oră,
majoritatea din ele de origine germană şi italiană (HOLZMA, HOMAG, WEEKE, VITAP, BIESSE).
Ultimele şi cele de mai de succes modele marca Ambianţa sunt prezentate
acum în expoziţie, iar gama întreagă de produse o puteţi vedea în catalogul
Ambianţa 2017-2018, pe pagina web www.ambianta.md.

str. Mesager,11/1,
MD-2069,Chișinău, Republica Moldova
tel: +373 22/ 855-333

fax: +373 22/ 855-334
E-mail: info@ambianta.md
URL: www.ambianta.md
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ANTONIA
MOBILĂ DE CALITATE LA PREŢURI AVANTAJOASE
Compania produce mobilă pentru locuinţe, hoteluri, magazine, farmacii,
instituţii de învăţământ etc. Preţuri accesibile, termeni rezonabili, garanţie.

Chişinău, Republica Moldova
URL: antonia.md
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ARTVENT RTD
Locuinţa ta este cartea de vizită a personalităţii tale. Casa ta trebuie să te
reprezinte. Deci trebuie să fie curată, stilată, confortabilă și, desigur, funcţională. Echipa ARTVENT vine cu soluţii inedite pentru a crea mobila care să
corespundă activităţilor tale zilnice.
•

Folosim materiale ecologice.

•

Creăm modele ergonomice, în care fiecare milimetru contează!

•

Designerii noștri propun idei de mobilier care este în trend, folosind mecanisme performante.

•

Astfel, noi vă propunem mobilier funcţional și, nu în ultimul rând, confortabil.

Alege să faci o schimbare în locuinţa ta. Alege ARTVENT RTD.

str. Petricani 17/3, Chișinău,
Republica Moldova
tel.: +373 22/ 922- 996
GSM: +373 79/ 54-21-91
GSM: +373 67/ 341-341

bd. Decebal, 23, C.C. Jumbo, but. 105, 106
tel.: +373 78/ 00-72-72
E-mail: info@artvent.md
URL: www.artvent.md
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CLASIC MOBILE S.R.L.
Clasic Mobili - mai mult decât mobilă. Prin aspectul său primitor, călduros
salonul de mobilă românească Clasic Mobili aduce în căminul nostru intimitatea și armonia. Mobila este cuceritoare de la prima vedere, simplă, delicată, elegantă și romantică.

16.000

12.000

lei

27.000

20.000

lei

bd. Dacia, 35, Chișinău, Republica Moldova
tel. : +373-22/ 43-29-85
GSM : +373-60/ 520-500
E-mail: clasicmobili@gmail.com
URL : www.clasicmobili.md

str. Nicolae Filipp 2, Magnit Shopping, et. 3
Bălţi, Republica Moldova
GSM : +373-68/ 50-50-05

15
Mun. Chişinău

Mun. Bălţi

COVCA-SBS S.R.L.
Oferim servicii de sudare și executare a obiectelor de metal și inox pentru
diverse domenii de folosire și de diversă complexitate:
porţi, inclusiv de garaj, porţi și uși, garduri, grilaje, balustrade, scări, copertine, bănci, felinare, candelabre, garduri de protecţie a gazonului, articole
de interior, accesorii pentru șemineu, mobilier forjat, stelaje, giruete și alte
articole, precum și hangare, terase, pergole.
Vom executa produsul conform schiţei dvs. sau vă vom oferi propria soluţie.
Comandaţi articole de metal, noi vă garantăm calitatea acestora. Clienţii
permanenţi beneficiază de reduceri.

str. Burebista 66/4, of.1,
Chișinău Republica Moldova
GSM: +373 79/ 854-889

GSM: +373 69/ 30-70-85
E-mail: covcasbs.md@gmail.com
URL: www.covcasbs.md
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DECOR-CLASIC S.R.L.
«Decor-Clasic» este specializată în executarea obiectelor exclusive din lemn,
metal și fier forjat.
Îndrăgostiţi de căldura stejarului și desenul armonios al frasinului, prelucrându-le cu măiestrie, transformăm lemnul în obiecte clasice sau moderne
pline de stil și rafinament. Va stăm la dispoziţie cu lucrări personalizate:
mobilier pentru vinoteci, bucătării, scări.
Articolele realizate din fier forjat conferă ambientului un plus de originalitate și confort, oferind posibilitatea de a combina diferite elemente, care să
exprime personalitatea și gustul clientului. Compania execută la comandă:
porţi, scări, garduri, balcoane, balustrade, paturi, foișoare, pergole. Mobilier
de interior și de grădină.
Experienţa și profesionalismul personalului asigură calitatea, rezistenţa și
durabilitatea produselor.

str.Independenţei , 22/3, of.13
MD-2060 mun. Chișinău,
Republica Moldova

GSM: +373 79/ 565-000
e-mail : info@decor-clasic.com
www.decor-clasic.com
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S.C. DONARO-MOB S.R.L.
Compania DONARO-MOB oferă o gamă largă de mobilier în stil clasic și
modern. Obiectivele companiei: desingul deosebit al mobilei și calitatea produselor și serviciilor oferite.
Donaro-Mob, fiind importatorul și distribuitorul produselor companiei
Arpa Industriale, oferă:
- FENIX - la fabricarea suprafeţei sunt folosite nanotehnologiile. Singurul
material care se autorepară.
- HPL – caracteristicile acestuia îl fac ideal pentru aplicare în diverse domenii: bucătării, camere de baie, laboratoare, locuri publice, spitale, ascensoare
etc.
Producem paneluri HPL (2800 x1300 mm) — peste 40 culori în stoc.

bd. Mircea cel Batrân 23, bir.107B
MD 2075 Chișinău, Republica Moldova
tel. : +373-22/ 92-59-76

GSM : +373-79/ 44-28-21
E-mail: donaromob@mail.ru
URL : www.donaro-mob.md
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DORMITOR.MD
«Dormitor.md» este producător autohton de paturi tapiţate.
Atributul principal şi indispensabil al fiecărui dormitor desigur este patul. În
procesul de producţie a obiectelor de mobilier ne preocupă atât confortul,
cât și aspectul atractiv. Atenţia acordată detaliilor și selecţia materialelor
utilizate reprezintă garanţia calităţii produselor noastre.
«Dormitor.md» - Paturi tapiţate de calitate excelentă!

www.dormitor.md
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ECONOMLUX-GRUP S.R.L.
TEHNOLOGIA LAMELLO
Produsele Lamello sunt unice pe piaţa mondială, ele permit clienţilor noștri
să lucreze rapid, simplu, precis, flexibil și mai eficient decât oricând înainte.
Soluţiile noastre de înaltă calitate sunt bazate pe inovarea continuă. Tehnologia Lamello maximizează productivitatea și deschide noi orizonturi pentru
design și creativitate, oferă și soluţii unice - cum ar fi Invis Mx și P-System,
care continuă să uimească clienţii noștri. Produsele Lamello oferă calitate
înaltă, utilizare ușoară, minim vizibilă.

str. Sfântul Nicolai 32
MD-2019, Codru, mun. Chișinău,
Republica Moldova
Tel. : +373-22/ 000-101

Fax : +373-22/ 000-101
GSM : +373-78/ 000-101
E-mail: office@economlux-grup.md
URL : www.economlux-grup.md
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ERGOLEMN S.R.L.
Firma ERGOLEMN a fost fondată în anul 1996, începându-și activitatea
comercializând mobilă din Italia, inclusiv a scaunelor de birou, pe piaţa din
Republica Moldova. Din anul 1999 compania noastră a început să producă
mobilă capitonată. Astazi noi vă putem oferi un sortiment variat de seturi
de mobilă capitonată, confecţionată cu utilizarea diferitor ţesături şi a pielei
naturale.

str. Calea Ieşilor 59/2
MD-2069 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/ 74-22-36
Fax: +373 22/ 74-65-81

GSM: +373 60/ 122-252
E-mail: info@mobila.md
URL: www.mobila.md
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HIRA COM S.R.L.
Compania HIRA COM produce și comercializează mobilă de cea mai înaltă calitate, acordă o atenţie deosebită fiecărui client. Produsele companiei
sunt ecologic pure:
•

saltele ortopedice de diferite dimensiuni

•

paturi (bază) - paturi elegante și încăpătoare cu ladă de depozitare a
plăpumilor, este prezent în model single și duble

•

paturi metalice durabile disponibile în modele etajate de diverse culori

•

divane și divane de tip colţ tapiţate cu materiale moderne și trainice,
care pot decora orice încăpere.

Confecţionăm la comandă saltele și paturi (bază) de orice dimensiuni.
Produs Nou! Plapumă! Ţesătură de cea mai înaltă calitate cu umplutură din
lână naturală și sintepon!

str. Sarmizegetusa, 12
MD 2032 Chisinau, Republica Moldova
tel.: +373 22/ 55-30-86

GSM: +373 69/ 10-20-07
GSM: +373 69/ 16-10-97
E-mail: tunagrup2001@hotmail.com
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FABRICA DE MOBILĂ
”ICAM”
MOBILĂ PE TOATE GUSTURILE
I.P.C. ICAM S.A. oferă un sortiment vast de mobilă capitonată, dormitoare,
mobilă pentru bucătării, sufragerii, mobilă pentru copii, oficii, școli, grădiniţe, farmacii și mobilă la comandă.

str. Tighina 65, Chișinău,
Republica Moldova
tel. : +373-22/ 271-278
fax : +373-22/ 27-13-23

GSM : +373-60/ 00-27-30
E-mail: office@icam.md
URL : www.icam.md
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INDART
1 Colţar -Corner Sofa 01 (295x215 h85 cm), mecanismul - de rotatie
2. Dormitor: Prestige (300x218 h125 cm)
3. Dormitor: Nova Bed (220x240 h79 cm)
4. Canapea: Sofa Book (250x100 h65 cm), mecanismul - eurocarte
5. Masă birou: Basic Simple (150x60 h75 cm)
6. Living: Kubo 07 (300x43 h210 cm)
7. Dormitor: Ambition (370*217 h125 cm)
8. Colţar- Corner Book (290x195 h65cm) mecanismul- eurocarte
str. M.Costin, 7
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/ 922-050

GSM: +373 67/ 200-500
URL: www.indart.md
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IULIRAD-M S.R.L.
MOBILĂ CAPITONATĂ
Compania oferă spre comercializare mobilă capitonată într-o gamă
variată, pe toate gusturile.

str. Gara de Nord, C.C. Fidesco, etaj 2
str. Calea Ieșilor 91, Mobimol
GSM: +373 69/ 392-111

E-mail: zmeu_79@mail.ru
URL: www.iulirad-m.md
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MEMILIT S.R.L.
BRANDUL FECA MOLDOVA
Accesorii cu ventuze pentru baie, bucătarie, oficiu și garaj.
Fără ciocane, fără cuie, fără găuri!
FECA propune o linie robustă de ventuze - accesorii de înaltă calitate, care
permit proprietarilor să economisească spaţiu și să reducă aglomerarea. De
la bucătărie până la camera de baie, de la spaţii largi în aer liber până la
spaţii interioare, produsele FECA rămân fixate pentru o lungă perioadă de
timp. Cu ele necesitatea în replanificări dispare. De fapt, cu cât mai mult vă
doriţi schimbări, cu atât mai bine FECA lucrează pentru dumneavoastră. Cu
FECA puteţi rezolva cu ușurinţă sarcina și nivelul de încărcare a pardoselilor,
trecând totul pe verticală. Lăsaţi pereţii, ușile și mobilierul să reducă presiunea de pe suprafeţele orizontale supraîncărcate.
Aceste ventuze puternice pot rezista greutăţii diverselor accesorii de până la
20 de kilograme, însă amplasate corect, puteţi crede, că ele menţin întreaga
greutate a lumii.
str. Uzinelor 117, Chișinău,
Republica Moldova
tel.: +373 22/ 815-865

GSM: +373 68/ 688-988
Email: office@feca.md
URL: www.feca.md
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MOBVARO-M S.R.L.
CASA TA ARE VISE? „Mobvaro-M” LE REALIZEAZĂ!
Mobvaro-M, fiind lider pe piaţa mobilei de mai bine de 16 ani, știe să ofere
o combinaţie perfectă de stil, culoare și preţ. 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
preţ-calitate!

str. Calea Ieșilor 10, of. 109
Chișinău, Republica Moldova
Show room str. Calea Moșilor 4
(Calea Basarabiei), Chișinău
GSM: +373 68/ 388-779

str. Calea Iesilor 91, et. 2, Chișinău
GSM: +373 60/ 300-480
Show room str. Nicolae iorga 27, Bălţi
GSM: +373 67/ 20-73-79
E-mail: mobvaro-m@mail.ru
URL: www.mobvarom.md
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MONTEBELLA
CHIUVETE DIN PIATRĂ ARTIFICIALĂ
Avantaje chiuvetelor montebella:
• Granit turnat
• O gamă vastă de modele și culori
• Durabilitate și Funcţionalitate
• Rezistenţă mecanică sporită
• Usurinţă în curăţare
• Nu absoarbe mirosurile
• Cuvă adâncă
• Izolare fonică a apei
• Rezistenţa culorii la factorii UV
• Materia primă fabricată în UE
• Preţuri accesibile
str. Uzinelor, 104, Chisinau,
Republica Moldova
tel.: +373 22/ 88-24-24

GSM: +373 69/ 45-50-45
E-mail: montebella.md@gmail.com
URL: www.montebella.md
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ФАБРИКА МЕБЕЛИ НОВА
Fabrica de mobilă NOVA (Фабрика мебели НОВА), cu peste 15 ani de experienţă, este unul dintre cei mai importanţi producători de mobilier certificat
de înaltă calitate. Noi generăm în mod constant idei noi și le implementăm
în proiecte inovatoare din domeniu, populare în Ucraina, România, Moldova,
Letonia, Kazahstan și Germania.
Vizitaţi https://nova.ua și aflaţi mai multe!

ул. Текстильная, 2А «Дом мебели»
46020 г. Тернополь, Украина
tel.: +380 352/ 43-38-08
fax: +380 352/ 43-38-06

GSM: + 380 73/ 30-000-30
E-mail: info@nova.ua
URL: https://nova.ua/ru
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PANMOBILI S.R.L.
REGAL FOTOLIU
Un concept elegant în stil clasic care poate înfrumuseţa orice interior. Liniile
curbe si finisajele antichizate sunt două dintre atributele definitorii ale mobilierului elegant de tip clasic.
Colectia Regal poate fi o soluţie completă pentru confort si bună dispoziţie.

str. Ioana Radu 29, Chișinău,
Republica Moldova
tel.: +373 22/ 50-85-88

E-mail: panmobili@yahoo.com
URL: www.panmobili.com
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PRIMA MOBILA TM
MOBILIER INEDIT DIN LEMN
„Prima Mobila”, o fabrică moldovenească mică cu ambiţii mari, îndrăzneşte 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, birou, baruri, cafenele
sau restaurante.
Propune mobilier din diferite tipuri de lemn cu tapiţerii de mătase, decoraţiuni cu inserţii de piatră, lemn lăcuit sau brut sau orice alte variaţiuni
solicitate de client.

str. Miron Costin 2
Strășeni, Republica Moldova
GSM: + 373 79/ 009-008

E-mail: primamobila@mail.ru
URL: www.prima.md
Facebook: primamobilamd
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RABOTA.MD
Rabota.md este cel mai mare site în ţară de căutare a posturilor vacante și
de angajări. În fiecare zi peste 20 000 de persoane vizitează site-ul nostru.
Vizitatorii site-ului sunt oamenii cu iniţiativă, întreprinzători, care tind spre
dezvoltare profesională, creșterea veniturilor și realizarea potenţialului.
O nouă aplicaţie mobilă de la Rabota.md vă va informa cu promptitudine despre apariţia noilor posturi vacante în Chișinău și în toată Moldova!
Descărcaţi aplicaţia pe telefon, selectaţi posturile care vă interesează, abonaţi-vă la newsletter și obţineţi cele mai proaspete posturi vacante la orice
oră oriunde v-aţi afla!
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F.P.C. STEJAUR S.A.
Producător de mobilă capitonată și corp, STEJAUR pune la dispoziţia cumpărătorilor colecţii de mobilier de la modern la clasic: mobilă living (canapele și colţare extensibile), bucătării, dormitoare ș.a, disponibile într-o gamă
amplă de culori.
Am construit din 1917 o afacere orientată spre satisfacerea cerinţelor clientului, îmbunătăţind continuu calitatea serviciilor.
Experienţa noastră de ani este apreciată prin 2 atribute importante: calitatea mobilierului și perfecţiunea de proiect, oferind un REZULTAT
PE MASURĂ!

str. Maria Drăgan 11/1
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/ 42-16-72

fax: +373 22/ 42-25-27
E-mail: stejaur@gmail.com
URL: www.stejaur.com
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TIARA-PRIM S.R.L.
Canapele și fotolii transformere fără elemente rigide, saltele și constructori
pentru copii.
Compania TIARA-PRIM este cunoscută prin conceptul său de canapele ergonomice fără elemente rigide. Sunt ușoare și durabile. Сonstrucţia este
din straturi de poliuretan de înaltă calitate, produsă după forma modelului
și acoperită cu stofă. Caracteristica principală a producţiei este lipsa mecanismelor de transformare. Absenţa colţurilor și mecanismelor rigide face
acest mobilier ideal pentru camera copiilor. Experienţa de ani demonstrează
că acest mobilier poate rezista funcţionării zilnice.

bd. Dacia 27 (magazin), Chișinău
tel.: +373 22/ 027-254
str. Uzinelor 21 (oficiu), Chișinău
GSM. : +373 68/ 301-669

fax: +373 22/ 855-892
E-mail : tiaraprim@gmail.com
URL: www.tiara.md
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VEGAS MOLDOVA
EXPERT PE PIAŢA SALTELELOR ORTOPEDICE ȘI
ACCESORIILOR PENTRU SOMN
Concernul internaţional Vegas - 20 de ani pe piaţă. Reprezentanţa oficială
a companiei în Moldova este de 12 ani pe piaţă. Sortimentul larg de saltele
- circa 35 modele, accesorii pentru somn, perne, plăpumi, baze ortopedice.
Calitatea europeană și tehnologiile avansate au prezentat Vegas ca lider pe
piaţă în vânzarea saltelelor și accesoriilor pentru somn.
Calitate europeană la preţ avantajos!
Preţul saltelei Compact 2 160х200 – 3900 lei, cu reducere - 3300 lei

www.vegas-md.com
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SALONUL DE MOBILĂ DE
ARTĂ VERONA
Salonul Verona vă propune o gamă imensă de mobilă clasică, inclusiv la
comandă. Mobila este produsă în Italia și executată manual din specii valoroase de lemn. De asemenea, vă propunem un șir de accesorii de decor de
la Sevres, Murrano, Meissen etc.

str. Pușkin 15, Chișinău,
Republica Moldova
tel.: +373 22/ 22-47-40
GSM: +373 69/ 510-846

GSM: +373 69/ 602-333
E-mail: salonveronaarta@gmail.com
Web-site: www.mobilaverona.md
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VICTORIA GOMON S.R.L.
Pregătirea şi publicarea informaţiilor despre companii, produse şi servicii în
Moldova pentru consumatori şi oameni de afaceri:
- Portalul informativ şi de referinţă Construcţii & Echipamente în Moldova
www.stroyka.md;
- Ghid tipărit (carte): “Construcţii & Echipamente. Producători, depozite angrosiste, companii de construcţii din Moldova”.
- Revista tipărită Revista Construcţii și Utilaje (primăvară, toamnă).
Editura VICTORIA Gomon furnizează informaţii actualizate despre companii,
produse şi servicii, dar şi linii de comunicare pentru dezvoltarea afacerii tale.

str. Sarmizegetusa, 92, of. 214, 217,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/ 55-01-66
GSM: + 373 69/ 980-400
fax: +373 22/ 57-40-60

E-mail: info@stroyka.md,
URL: http://www.stroika.md, www.stroyka.
md, www.biznes.md
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