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UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE MOBILĂ
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Uniunea producătorilor de mobilă (UPM) este o uniune de
persoane juridice, fondată în 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 sectoarelor adiacente sectorului de mobilă. La nivel de ramură,
UPM este unica asociaţie de acest gen în Republica Moldova
și cuprinde societăţi comerciale și companii membre care
realizează mai mult de 70% din producţia de mobilă locală.

The Union of Furniture Manufacturers (UPM) was founded in
2004, with the legal status of a non-governmental, non-commercial, independent and non-political organization, constituted on the basis of free association and equality of rights.
UPM is created for the benefit of domestic furniture, wood
products and raw materials manufacturing companies, importers of raw materials and wood products, as well as of
businesses in areas adjacent to the furniture sector. UPM is
the only association of this kind in the Republic of Moldova
and comprises companies that produce more than 70% of
local furniture.

str. Ion Neculce 5,
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 888 002
e-mail: master@999.md
site: master.999.md

999 MASTER

999 Master este un serviciu de recenzii, menit să vă ajute
la selectarea specialiștilor particulari. Aici puteți selecta un
meșter, ținând cont de recenziile utilizatorilor. Anchetele
specialiștilor, exemplele de lucrări efectuate și recenziile clienților reali sunt accesibile tuturor.
Proiectul este destinat persoanelor, care apelează la serviciile
meșterilor particulari, dar și specialiștilor. Platforma va permite specialiștilor să-și creeze propria afacere, care prevede
furnizarea serviciilor de calitate, fără investiții considerabile
în promovare.

999 Master is a reviewing service, designed to help you select private specialists. Here you can select a specialist, based
on users’ reviews and opinions. Expert surveys, sample work,
and reviews of real clients are available to everyone.
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str. Vlaicu Pârcălab 63, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/ 000-000
fax: +373 22/ 000-000
GSM: +373 79/ 000-000
E-mail info@upm.md
URL: http://www.upm.md

This project is for people who use the services of private masters, as well as specialists. The platform will allow specialists
to create their own business, which supports the provision of
quality services without significant investment in promotion.
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ABN-ECHIPAMENTE S.R.L.

EXPO MOBILA 2018

Compania ABN-Echipamente prestează servicii și furnizează
materiale producătorilor și persoanelor fizice care se ocupă
cu prelucrarea lemnului și producerea mobilierului.
Oferim echipament de la producători din Germania , Italia,
Bulgaria, prezentăm brandurile Martin, Casadei, Busselato ,
Vitap , ZMM Stomana; adezive Kleiberit, lacuri și materiale
pentru finisare Sayerlack, Borma, inclusiv uleiuri pentru mobilă și parchet; instrumente pentru prelucrarea lemnului și
materialului artificial CMT- Utensili, Iberus, Intex, RoMa și altele; utilaje, instrumente manuale și de fixare de la compania
engleză Toolstream.
De asemenea, oferim servicii de punere în funcțiune, reparație și mentenanță a utilajului, ascuțirea sculelor, pregătirea
vopselelor și livrarea produselor noastre către clienți.

ABN-Equipment provides services and supplies materials
to manufacturers and individuals engaged in woodworking
and furniture production.
We offer equipment from manufacturers in Germany, Italy,
Bulgaria, we present the brands Martin, Casadei, Busselato,
Vitap, ZMM Stomana; Kleiberit adhesive; varnish and finishing materials Sayerlack, Borma, including furniture and parquet oils; tools for woodworking and for the artificial material
CMT - Utensili, Iberus, Intex, RoMa and others; tools, hand
tools and fasteners from English Toolstream.
We also offer commissioning, repair and maintenance services, tool sharpening, paint preparation and delivery to our
customers.

C.C. SOLARIS
str. Calea Ieșilor, nr.10,
Chișinău, Republica Moldova

Tel.: + 372 22-509 460
GSM: +373 79 70 96 56
e-mail: accept_96@mail.ru

https://www.facebook.com/domino.md/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/dominomobila/

DOMINO, SALON DE MOBILĂ

De 23 de ani Salonul de mobilă DOMINO își ajută clienții să
aleagă din gama vastă de mobilier tapițat și modular pentru
încăperi de orice destinație și de orice suprafață.
Tot mobilierul este importat direct de la producători din Italia, România, Polonia ceea ce ne permite să oferim prețuri
competitive pentru o mobilă de calitate. Urmăm noile tendințe din industria mobilei, vizităm constant expozițiile de
mobilier și încercăm ca ofertele noastre să fie interesante și
convenabile pentru dvs.
Brandurile pe care le prezentăm în exclusivitate în Moldova
de peste 20 ani:
* Vox Meble
* NatuzziEditions
* Canapea BRW
* Le Comfort

For 23 years, the DOMINO furniture showroom helps customers choose from the wide range of upholstered and
modular furniture for any use and in any size.
All furniture is imported directly from manufacturers in Italy,
Romania, Poland, which allows us to offer competitive prices
for quality furniture. We follow the new trends in the furniture
industry, we constantly visit furniture exhibitions and we try to
make our offers interesting and convenient for you.
Brands we have been presenting exclusively in Moldova for
more than 20 years:
* Vox Meble
* NatuzziEditions
* BRW Couch
* Le Comfort
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str. Petricani, 17
MD 2059 Chișinău, Republica Moldova
Mobile: +373 79 26 33 62
Tel.:
+373 22 855 277
Viber, WhatsUp
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str. Pruncul 6/1
GSM: +373 68 00 30 86
GSM: +373 78 88 99 57
e-mail: amely-lux@mail.ru
Instagram: amelylux.srl
Fcebook: Amely Lux Lux

S.C. ALMIR S.R.L.

EXPO MOBILA 2018

Compania ALMIR, înființată în 1992, avea ca activitate principală
producerea materialelor pentru industria mobilei și tapițeriei. În
prezent, activează în domeniile:
1. Producerea saltelelor ortopedice de dimensiuni standard sau la
comandă;
2. Producerea arcurilor biconice şi a miezurilor elastice pentru tapițerii;
3. Comercializarea materiilor prime pentru mobilier, inclusiv tapițat.
Compania noastră vă propune saltele ortopedice cu arcuri, fără
arcuri, perne ortopedice și toppere din Memory Foam, toppere din
spumă penopoliuretanică, huse pentru saltele, seturi de lenjerie și
multe alte accesorii de cea mai înaltă calitate și la cele mai avantajoase prețuri direct de la producător!
Avantajele saltelelor ortopedice de calitate
• Oferă o poziție optimă a corpului, respectiv un somn confortabil
• Împiedică dezvoltarea microorganismelor
• Sunt hipoalergenice.
• Previn durerile în zonele de spate și gât.
• Susțin coloana vertebrală asigurând prevenirea scoliozei.

ALMIR company, founded in 1992, has as main activity the production of materials for the furniture and upholstery industry. Currently,
the company works in the following fields:
1. Production of orthopedic mattresses of standard or custom dimensions;
2. Production of biconvex springs and elastic cores for upholstery;
3. Marketing of raw materials for furniture, including upholstered
furniture.
Our company offers orthopedic mattresses with arks, springs, orthopedic pillows and toppers with Memory Foam, toppers in polyurethane foam, mattress covers, bed linens sets and many other
top quality accessories at the most advantageous prices from the
manufacturer!
Advantages of quality orthopedic mattresses:
• Provide an optimal body position and a comfortable sleep
• Prevent growth of microorganisms
• Hypoallergenic.
• Prevent pain in the back and neck areas.
• Support the spine to prevent scoliosis.

AMELYLUX

Compania AMELYLUX vă propune uși și mobilă care vă vor
da satisfacție deplină, nu doar prin design și finisare, ci și prin
structura și modul de asamblare și instalare.
Priviți, atingeți, simțiți fiecare piesă din colecția noastră, astfel
veți înțelege imediat că vă propunem uși și mobilier fabricat
cu pasiune.
Fiecare piesă este realizată cu atenție la detalii și conține secretele de fabricație acumulate din experiență.

AMELYLUX offers doors and furniture that will give you full
satisfaction not only by their design and finishing, but also by
their structure, assembling and installation.
Look, touch, feel every piece of our collection, so you’ll immediately understand that we are proposing high-quality
doors and furniture.
Every piece is done with attention to detail and contains the
secrets of manufacturing based on a rich experience.

10

EXPO MOBILA 2018

str. I. Creanga 43/1,
Chișinău, Republica Moldova
tel: +373 22 92-06-92 / Fax: +373 22 29-60-29 / Mob: +373 69 544 024
e-mail: almirsrl@gmail.com
site-uri: www.almir.md / www.matrasi.md
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ARAMA R S.R.L.

VIA COMBATTENTI E REDUCI 6 - 25070 BIONE BRESCIA ITALY
tel. 0039 0365896668
Email: INFO@ARREDAMENTIITALIA.IT
sito web: WWW.ARREDAMENTIITALIA.IT

ARREDAMENTI ITALIA GROUP S.R.L.

Compania ARREDAMENTI ITALIA există pe piața italiană de
peste 60 de ani, și a reușit să câștige preferințele oamenilor
din întreaga lume cu mobilierul său practic și funcțional.

EXPO MOBILA 2018

ARREDAMENTI ITALIA este o companie de familie, care a
ajuns la cea de-a treia generație, creând mobilier din lemn
natural pentru casă și grădină.

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. Distribuitor oficial de
teracotă spaniolă ROCA, piatră artificială DUPONT CORIAN,
vopsea italiană SIRCA, tehnică FRANKE, uși de producție
proprie.

The company manufactures a wide spectrum of furniture: for
home, offices, laboratories, hotels, restaurants, coffee houses, bars, shops, pharmacies, educational institutions etc. Affordable prices, reasonable terms, warranty. Official distributor of Spanish terracotta ROCA, artificial stone DUPONT
CORIAN, Italian paint SIRCA; equipment FRANKE, doors of
own production.

În fabricarea mobilierului este folosit lemnul de calitate superioară, ceea ce asigură produse mai fiabile și durabile. În
sectorul mobilier al pieței, aceste produse sunt atât de solicitate încât cererea pentru mobilierul ARREDAMENTI ITALIA
nu scade de mai mult de o jumătate de secol.
Certificat de calitate ISO 9001: 2000
O atenție constantă față de noile tendințe în lumea mobilierului și în inovația tehnică face ca mobilierul Arredamenti Italia să fie convenabil și practic pentru consumatorul modern.
Materialele folosite în producția sunt supuse unui control
riguros al calității și asigură, în plus la durabilitatea mobilierului. siguranța mediului înconjurător. Lemnul din care se
fabrică mobilierul este achiziționat numai în zone care utilizează tehnologii de reîmpădurire și conservare peisagistică.

Arredamenti Italia is a company established in the field of
furniture. Since the beginning the company has been able to
profit from the traditional craftsmanship with its rules passed
now to the third generation.
The Arredamenti Italia production is the result of careful work
and constant commitment of manufacturers, on the one side
linked to the custom crafts, on the other applies the most
sophisticated technologies of woodworking, to achieve the
highest quality standards. The products of Arredamenti Italia
are totally and exclusively created in the company’s headquarters in Brescia.
The deep love for the wood requires respect for the environment, that’s why all the wood used for the production is
certificated FSC.
Arredamenti Italia collection is made with high quality materials and accurate manufacturing processes, the attention
to detail and the high quality of workmanship being clearly
visible. The technologies and innovative materials combine
functional benefits with durability and ease of maintenance;
the final stage of production is testing products in the harshest conditions before sending them to the market.
We aim to create products, combining traditions and modern technologies, able to meet the newest modern needs.
We don’t have the pretension to solve the problems of people, but we have the pleasure to make their lives more comfortable.
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str. Columna 170 (spațiul TRACOM) Chşinău, Republica Moldova
Tel.: +373-22/ 211-508; 211-509; 780 349; 505-593 (Jumbo)
Fax: +373-22/ 780 349
GSM: +373-692 60 836
E-mail: aramai@mail.ru
URL : www.arama.md
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ARTIZANA FACTORY S.R.L.
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ARTIZANA FACTORY este una din întreprinderile de frunte
ale industriei prelucrătoare de blănuri din Republica Moldova.
De la un mic atelier casnic până la un complex multifuncțional de prelucrare și coasere a articolelor din blănuri au trecut
deja 100 de ani. Strategia noastră constă în combinarea experienței de muncă de mulți ani cu tehnologiile contemporane și tendința de a îmbunătăți calitatea producției. Datorită
acestui lucru, compania produce articole variate din blănuri:
- covoare;
- ciupici;
- rucsacuri;
- veste;
- genți;
- căciuli;
- diverse accesorii de blană.

ARTIZANA FACTORY is one of the leading companies in the
Moldovan fur industry.
From a small family workshop to a multifunctional complex
for the processing and sewing of fur products, 100 years
have already passed. Our strategy is to combine many years
of work experience with modern technologies and the permanent work to improve the quality of production. Thanks
to these efforts, the company manufactures a wide range of
fur products:
- carpets;
- slippers;
- rucksacks;
- jackets;
- bags;
- hats;
- various fur accessories.

str. Petricani 17/3,
tel.: (+373) 67341341
bd. Decebal, 23, C.C Jumbo, but. 105,106
tel.: (+373)6728080
fb.com/artventrtd
info@artvent.md
www.artvent.md

ARTVENT RTD

Fabrica locală de mobilă, Artvent RTD produce mobilă din
materiale calitative cu un
design unic, funcționalitate sporită și durabilitate. Echipa
Artvent este formată din experți în domeniul producerii de
mobilier. Scopul nostru este de face mobilă calitativă și funcțională pe placul clienților noștri.
Realizăm mobilă tapițată: canapele colț, canapele linie, fotolii și banchete
Realizăm mobilă corp pentru antreu, living, bucătărie, camera de baie, dormitor, camera copiilor, dulapuri.
Vindem tehnică.
Disponibilitatea produselor, prețul și paleta de culori vă rugăm să le verificați pe site-ul nostru:
www.artvent.md

The local furniture factory, Artvent RTD, manufactures furniture from quality materials with a unique design, enhanced
functionality and durability. The Artvent team is made up of
experts in the field of furniture production. Our goal is to
make quality and functional furniture to please our customers.
We make upholstered furniture: corner sofas, line sofas, armchairs and banquettes.
We make furniture for halls, living rooms, kitchens, bathrooms, bedrooms, children’s rooms, cabinets.
We sell equipment.
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060 814 814; 068 879 299
manager.artizana@gmail.com
artizana.factory@gmail.com

Please, check product availability, prices and the range of
colors on our website: http://www.artvent.md.
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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
Bălți, Republica Moldova
GSM : +373-68/ 50-50-05

CLASIC MOBILE S.R.L.

str. Lucian Blaga nr. 248A
440247 - Satu Mare, Romania
tel: 0040749.383.064
e-mail: v.dan@davis.pl; romania@davis.pl
site: www.davis.pl

DAVIS ROMÂNIA S.R.L.
MEMBRU AL GRUPULUI DAVIS POLONIA

Clasic Mobili - more than just furniture. Through its welcoming, warm interior, Clasic Mobili, the showroom of Romanian
furniture, brings in our homes intimacy and harmony. The
furniture is conquering at first glance - simple, delicate, elegant and romantic.

Since 1995, Davis offers the production, direct import and
distribution of a wide range of modern upholstery and decorative fabrics. High quality, a variety of styles, attractive designs as well as affordable prices and convenient business
terms puts us in the position of a leader of the modern textiles market. Our rich product offer comprises collections of
textured, velour and leather-like upholstery fabrics. We hold
the required quality certificates for our fabrics issued by accredited laboratories. Our central production facilities and
headquarters are seated in China. We also have branches in
Serbia and Italy and an active sales network in many countries around the world. We also offer professional technical
support and advice,
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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.

Davis operează din 1995 în domeniul producției, importului
direct și distribuției unei game vaste de țesături decorative
și de tapițerie. Calitatea înaltă, varietatea de stiluri, desenele
atractive, prețurile accesibile și termenii convenabili de afaceri ne plasează în poziție de lider pe piața modernă a produselor textile. Oferta noastră bogată de produse cuprinde
colecții de țesături de tapițerie texturate, velur și piele. Deținem certificatele de calitate necesare pentru țesăturile noastre emise de laboratoare acreditate. Centrele noastre centrale de producție și sediul central se află în China, avem filiale
în Serbia și Italia și o rețea de vânzări în multe țări. Oferim, de
asemenea, asistență tehnică și consiliere profesională.
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bd. Decebal 23/1, Centrul Comercial JUMBO
Chișnău, MD-2015
Tel.: +373 22 50 55 88
GSM: +373 69 08 88 87
e-mail: domusitalia1996@gmail.com
URL: www.domusitalia.md

DOMUS ITALIA

str. Fanionului 35
500 245 Brașov, România
Tel.: +40 268 321 906
Fax: +40 268 321 906
GSM: +40 740 095 435
e-mail: office@euroabrazive.ro
Web-site: www.euroabrazive.ro

EURO ABRAZIVE S.R.L.

Distribuitor autorizat de mobilă italiană în Moldova din 1996,
cu magazin de 1000 m², situat în centrul comercial JUMBO,
Chișinău.

Authorized distributor of Italian furniture in Moldova since
1996, with a 1000 m2 shop located in the shopping center
Jumbo, Chisinau.

Compania EURO ABRAZIVE are ca obiect de activitate distribuția de abrazive pe suport flexibil, a materialelor folosite
în industria lemnului, cum ar fi chitul pentru noduri, termorezistent aplicat cu pistolul, a chitului bicomponent, a chitului
pulbere, a mașinilor și a echipamentelor destinate șlefuirii
mobilierului din lemn și metal, precum și a filtrelor destinate
cabinelor de vopsire a acestora.

The company Euro Abrazive has as its main activity the distribution of:
- all kind of coated abrasives for wood sanding (rolls, belts,
discs, etc.)
- knot fillers – thermo-resistant sticks applied with the gun,
powder and bi-component fillers
- wood fiber sanding machines - for edges, profiles, flat surfaces
- filters for painting cabins.

18

EXPO MOBILA 2018

EXPO MOBILA 2018

o clasic

19
www.furniture.moldexpo.md/

www.furniture.moldexpo.md/

str. Sarmizegetusa, 12
MD 2032 Chișinău, 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

GEEK TOYS S.R.L.
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GEEK TOYS SRL - producător local de jocuri inteligente de
masă IQ PUZZLE • BRAIN FITNESS, create pentru oamenii cu
un ritm alert de viață, dar reuniți de entuziasm!
IQ PUZZLE nu este doar un puzzle, este un adevărat „Fitness
pentru creier”! Puzzle-urile sub forma unor figuri plate, cu linii bine gândite vă vor răsturna viziunea asupra unor lucruri
simple! Sarcina este de a asambla imaginea reprezentată pe
pachet dintr-un set de componente, folosind logica și imaginația. Doar la prima vedere pare simplu, în realitate este
un adevărat antrenament pentru creier! Căutarea soluției
potrivite îi unește pe oameni din generații diferite. Timpul
de soluționare este de la 40 de minute până la câteva ore!
Dezvoltatorii au grijă ca IQ PUZZLE să vă aducă nu numai
emoții pozitive, ci și să fie util pentru antrenarea creierului
și dobândirea unor abilități de găsire a rezolvării în situații
aparent fără soluții.
IQ PUZZLE va fi un cadou minunat pentru fanii jocurilor de
masă și un cadou corporativ cu logo sau numele companiei
pentru promovarea eficientă a mărcii! Pe lângă logo-uril și
seria IQ PUZZLE deja creată, oferim:
• brănduirea ambalajul în stilul corporativ al companiei;
• elaborarea unui set de puzzle-uri cu elementele cheie ale
companiei;
• crearea unui set de puzzle-uri format din numele companiei.

GEEK TOYS SRL is the local manufacturer of smart board
games IQ PUZZLE • BRAIN FITNESS, created for people with
an alert rhythm of life, but full of enthusiasm!
IQ PUZZLE is not just a puzzle, it’s a real “Fitness for the
Brain”! Puzzles in the form of flat figures, with well-thoughtout lines, will overturn your vision of simple things! The task
is to assemble the image represented on the package from
a set of components, using logic and imagination. It looks
simple only at the first glance, in reality it’s a real brain workout! Searching for the right solution unites people of different generations. The resolution time is from 40 minutes to a
few hours! Developers make sure that IQ PUZZLE not only
brings positive emotions, but also helps training the brain
and acquire solving skills in seemingly unsolvable situations.
IQ PUZZLE will be a great gift for board games fans, but also
a corporate gift with the logo or the company name for effective brand promotion! In addition to the logos and the IQ
PUZZLE series already created, we offer:
• branding the packaging in the corporate style of the company;
• developing a set of puzzles with the company’s key elements;
• creating a set of puzzles made up of the company name.

HÎRA COM S.R.L.

Compania HÎRA COM produce și comercializează mobilă de
cea mai înaltă calitate, acordă o atenție 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, inclusiv de tip colț, tapițate cu materiale moderne și
trainice, care pot decora orice încăpere.
Confecționăm la comandă saltele și paturi (bază) de orice
dimensiuni.
Produs Nou! Plapumă! Țesătură de cea mai înaltă calitate cu
umplutură din lână naturală și umplutură sintetică!

HÎRA COM manufactures and sells the highest quality furniture, paying special attention to every customer. The company’s products are ecologically pure:
- orthopedic mattresses in different sizes
- beds (base) - stylish and spacious beds with padding storage box, available in single and double models
- durable metal beds available in various colors
- standard sofas and corner sofas, upholstered with modern
and durable materials that can decorate any room.
We make custom mattresses and bedding (base) of any size.

EXPO MOBILA 2018

+373 60583794
info@iq-puzzle.com
www.iq-puzzle.com

New product! Quilt! Top quality fabric with natural wool filling and synthetic filling!
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str. Gara de Nord, C.C. Fidesco, etaj 2
str. Calea Ieșilor 91, MOBIMOL
GSM: +373 69 17 34 00
GSM: +373 69 392 111
E-mail: zmeu_79@mail.ru
URL: www.iulirad-m.md

JYSK în Moldova:
Magazinul №1 Chișinău, str. Tiraspol 5, market BONUS, etaj 2, tel.: +373 60 810 706
Magazinul №2 Bălți, str. Independenței 15/2, market BONUS, etaj 2, tel.: +373 60 75 00 92
Magazinul №3 Comrat, str. Lenin, 146а, C.C. EUROPA (BONUS), tel.: +373 60 500 316
Magazinul №4 Chișinău, str. Arborilor, 21, C.C. “Shopping MallDova”, tel.: +373 60 49 88 33
Facebook: JYSK Moldova * Instagram: jyskmoldova * http://jysk.md * E-mail: jysk@taroldd.com

Compania oferă spre comercializare mobilă capitonată într-o
gamă variată, pe toate gusturile.

The company offers a wide variety of upholstered furniture
for sale, for everyone taste.

JYSK

Rețeaua internațională de retail JYSK, unul dintre liderii europeni în categoriile de produse pentru somn, textile de casă,
decor, mobilier etc., a intrat pe piața din Moldova în decembrie 2016.
În fiecare an, rețeaua de magazine JYSK se extinde și câștigă
popularitate, iar în luna decembrie a acestui an se intenționează deschiderea celui de-al 5-lea magazin, la Chișinău, pe
bulevardul Moscova.
În plus, designerul JYSK vă va consulta gratuit cum vă puteți
aranja interiorul locuinței elegant și ieftin.

The international retail network JYSK, one of the European
leaders in the category of products for bed chambers, home
textiles, ornaments, furniture, etc., entered the Moldovan
market in December 2016.
Every year, the JYSK network of shops is expanding and
gaining popularity, and in December this year it is planned
to open the 5th store in Chisinau, on Moscova Boulevard.
In addition, a JYSK designer will consult you free of charge
on how to arrange the interior of your home with elegance
and at a small cost.
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IULIRAD - M S.R.L.
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Bulevardul Republicii, 33
MD – 3909 or. Cahul, Republica Moldova
Tel./Fax. +373 299 32 277
Mob.: +373 79 907 807
Mob.: +373 60 106 671
e-mail: office@linia.md
Site: linia.md

LANDAU IMPEX S.R.L.
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Firma Landau Impex reprezintă de peste 20 de ani în România diverși producători de echipamente pentru industria
mobilei:
• Gerber Technology: mașini de croit stofă și piele, plottere,
sisteme automate de proiectare și încadrare a reperelor
• Fillmatic: mașini de lipit, roluit, ambalat și îmbrăcat saltele,
sisteme automate pentru producția de saltele
• Grauff: mașini de reciclat – tocat poliuretan (fulgi, tăiței) de
umplut și îmbrăcat perne, saltele
• Bäumer : mașini de debitat spumă poliuretanică moale
sau rigidă, spumă PE etc. – mașini orizontale, verticale sau
pe contur
• Dahmen: mașini de matlasat multiace sau în ramă
• Spühl și Fides: mașini de realizat arcuri și saltele din arcuri
Pentru utilajele firmelor pe care le reprezentăm, echipa noastră asigură și piese de schimb, servicii de instalare și întreținere, școlarizări.

For over 20 years, Landau Impex represents in Romania various manufacturers of equipment for the furniture industry:
• Gerber Technology : cutters for fabric and leather, plotters,
automated marker making systems
• Fillmatic: Mattress gluing, roll packing and filling machines
• Grauff: Recycling machines for shredded polyurethane, filling machines for pillows, mattresses
• Bäumer: Cutting machines for polyurethane foam, mineral
wool, phenolic foam etc.
• Dahmen: Multi-needle or frame quilting machines
• Spühl si Fides: Machines for making springs and mattresses with springs
For the machines of the represented companies, our team
assures also spare parts, mounting, maintenance services
and training.

LINIA

Compania Linia a fost fondată în anul 2005. De atunci deviza
noastră este „Cu grijă să creăm confort în casa ta!”. Personalul companiei formează un colectiv cu o conduită corectă și
onestă, ne facem munca cu pasiune, atragem o mare atenție
calității mobilierului produs.
De mai bine de 11 ani producem mobilier de carcasă din
PAL și MDF (18 mm) de calitate europeană pentru bucătării,
holuri, living-uri, dormitoare și mobilier pentru camera copiilor.

LINIA company was founded in 2005. Since then, our motto
is “Carefully create comfort in your home!” The staff of the
company is a team with honest and correct behavior, we
work with passion, we pay great attention to the quality of
the furniture we manufacture .

EXPO MOBILA 2018

șos. Dudești-Pantelimon nr. 42, incinta RAMS BUSINESS PARK,
sector 3, București, România
Phone: +40 21 312 05 71 / +40 21 320 32 06
E-mail: sales@landau.ro
Web-site: www.landau.ro

For over 11 years we have been producing European-quality
chipboard and MDF (18 mm) furniture for kitchens, hallways,
living rooms, bedrooms and children’s rooms.
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MEMILIT S.R.L., BRANDUL FECA MOLDOVA
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Accesorii cu ventuze pentru baie, bucătărie, oficiu și garaj
Fără ciocane, fără cuie, fără găuri!
FECA propune o linie vastă de ventuze - accesorii de înaltă
calitate, care permit proprietarilor să economisească spațiu
și să reducă aglomerarea. De la bucătărie până la camera
de baie, de la spații largi în aer liber până la spații interioare, produsele FECA rămân fixate pentru o perioadă lungă
de timp. Cu ele necesitatea în replanificări dispare. De fapt,
cu cât mai mult vă doriți schimbări, cu atât mai bine FECA
lucrează pentru dumneavoastră. Cu FECA puteți rezolva cu
ușurință sarcina și nivelul de încărcare a pardoselilor, trecând
totul pe verticală. Lăsați pereții, ușile și mobilierul să reducă
presiunea de pe suprafețele orizontale supraîncărcate.
Aceste ventuze puternice pot rezista greutății diverselor accesorii de până la 20 de kilograme, însă amplasate corect,
puteți crede, că ele mențin întreaga greutate a lumii.

Accessories with suction cups for bathroom, kitchen, office
and garage
No hammers, no nails, no holes!
FECA proposes a line of robust suction caps - high quality
accessories that allow to save space and reduce agglomeration. In kitchen and in bathroom, from outdoors to indoor spaces, FECA products stay fixed for a long time. With
them, the need for replanning disappears. In fact, the more
changes you want, the better the FECA works for you. With
FECA you can easily solve the floor loading level by moving everything vertically. Let the walls, doors and furniture
reduce the pressure on the overloaded horizontal surfaces.
These powerful suction cups can withstand the weight of
various accessories of up to 20 pounds, but correctly positioned, you can think they keep the weight of the world.

MOBILAND, bd.Dacia, 26
C.C. MARIȚA, bd.Dacia, 27
C.C. JUMBO, bd. Decebal, 23/1, but. 101
GSM: 0 68 68 78 38
WWW.MOBILAND.MD
FACEBOOK: MOBILAND.MD

MOBILAND.MD

Dacă sunteți în căutare de inspirație pentru casă sau apartament, în magazinele MOBILAND veți găsi: scaune și mese,
bucătării, canapele și colțare, dulapuri și comode, dormitoare și noptiere, mobilier care oferă interiorului un aspect unic.
Cu o experiență pe piață de peste 10 ani, vă propunem soluții ingenioase, aducând piese de mobilier create de firme
renumite din Polonia: Fadome, Forte, Drewmix, Jarych, Meblosoft.
Vă oferim garanție, calitate, montare, livrare și prețuri accesibile!

If you are looking for inspiration in buying furniture for your
home or apartment, you will find everything in MOBILAND
stores: chairs and tables, kitchens, sofas and armchairs, cabinets and chest drawers, bedrooms and bedside tables, furnishings that give the interior a unique look.
With over 10 years of experience on the market, we offer
you ingenious solutions, reflected in furniture created by renowned Polish companies: Fadome, Forte, Drewmix, Jarych,
Meblosoft.
We offer you warranty, quality, delivery, installation and affordable prices!
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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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str. Uzinelor 19, Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 78 08 88 90
Tel.:+373 22 99 78 98
Site: www.mobilat.md
facebook/ Mobilat
Instagram: @mobilat_md

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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Compania MOBILAT - producător de mobilier rezidențial și
comercial la comandă!
Mobilier moale tapițat: fotolii, paturi, articole de decor, pouf
etc.
Mobilier rezidențial: mobilier de bucătărie, living, dulapuri
de orice model, dressing, antreu etc.
Mobilier comercial de orice tip, mobilier de birou.

MONTEBELLA

MOBILAT company - manufacturer of residential and commercial furniture to order!
Upholstered furniture: armchairs, beds, ornaments, poufs,
etc.
Residential furniture: kitchen furniture, living room, cabinets
(any model), dressing, hall, etc.
Commercial furniture of any type, office furniture.

CHIUVETE DIN PIATRĂ ARTIFICIALĂ

SINKS IN ARTIFICIAL STONE

Avantajele chiuvetelor montebella:
• Granit turnat
• Gamă vastă de modele și culori
• Durabilitate și funcționalitate
• Rezistență mecanică sporită
• Ușurință în curățare
• Nu absoarbe mirosurile
• Cuvă adâncă
• Izolare fonică
• Rezistența culorii la factorii UV
• Materia primă fabricată în UE
• Prețuri accesibile

Advantages of Montebella sinks:
• Granite cast
• Wide range of patterns and colors
• Durability and functionality
• Increased mechanical strength
• Easy to clean
• Does not absorb odors
• Deep sink
• Sound insulation of water
• Color resistance to UV factors
• Raw material manufactured in the EU
• Affordable prices
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OSKAR.MD
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OSKAR.MD - magazin de articole pentru somn și odihnă.
Direcția principală - vânzarea de saltele anatomice, paturi,
saltele subțiri topper, perne ortopedice, pături, huse pentru
saltele și alte accesorii pentru somn. Livrăm produsele noastre în toată Moldova. Există posibilitatea achiziționării în credit (până la 36 de luni). Livrăm la comandă saltele de orice
dimensiuni (non-standard) în 3-5 zile.
Întreaga gamă de produse poate fi vizualizată pe site-ul
www.oskar.md sau în magazinul nostru. Ofertă specială pentru vizitatori - un cupon de reducere de 15% pentru saltelele
fără arcuri, pe care îl puteți ridica la standul nostru.

OSKAR.MD - products for sleep and rest. The main activity of
our shop is the sale of anatomical mattresses, beds, thin mattress toppers, orthopedic pillows, blankets, mattress covers
and other accessories for beds. Delivery throughout Moldova. Possibility of purchases on credit for up to 36 months. You
can order a mattress of any non-standard size at our shop
and get it within 3-5 days.
The entire range of products can be viewed on the website
www.oskar.md, or in our shop. A special offer for visitors 15% discount coupon for springless mattresses. You can get
at our booth.

str. Miron Costin 2
Strășeni, Republica Moldova
GSM: + 373 79/ 009-008
E-mail: primamobila@mail.ru
URL: www.prima.md
Facebook: primamobilamd

PRIMA MOBILA TM

PRIMA MOBILA TM - MOBILIER INEDIT DIN LEMN „Prima
Mobila”, o fabrică moldovenească mică cu ambiţii mari,
abordează, 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.

PRIMA MOBILA TM - WOOD FURNITURE
Prima Mobila, a small Moldovan factory with big ambitions,
offers, for the first time in our country, a new style of furniture
with an antique and precious look. Specializing in the individual creation of woodwork art, Prima Mobila also produces
the most successful formulas of solid wood interiors: house,
office, bars, cafes or restaurants. Offers furniture in various
types of wood with silk upholstery, decorations with stone inserts, lacquered or raw wood or any other variations requested by the client.
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str. Alecu Russo 15, etaj 2
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 78 135-788
E-mail: info@oskar.md
URL: www.oskar.md
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R & G DESIGN S.R.L.,
BRENDUL MEBELISSIMO
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Compania MEBELISSIMO a fost înființată în anul 2006, activează cu succes pe piața de mobilă în Republica Moldova. Suntem specializați în fabricarea de mobilier pe proiecte
individuale: bucătarii, dulapuri, holuri, camere pentru copii,
camere de zi, dormitoare. Cumpărând mobilier de la noi,
alegeți calitatea la un preț rezonabil.
MEBELISSIMO - INDIVIDUAL, CALITATIV, STILAT.

MEBELISSIMO was established in 2006, and successfully
operates in the furniture market in the Republic of Moldova.
We specialize in the manufacture of furniture on individual
projects: kitchens, cabinets, hallways, children’s rooms, living
rooms, bedrooms. Buying furniture from us, you buy quality
at a reasonable price.
MEBELISSIMO - INDIVIDUALITY, QUALITY, STYLE.

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of.706,
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 696-19917
e-mail: rabota@rabota.md,
URL: www.rabota.md

RABOTA.MD

Rabota.md este cel mai mare site în țară de căutare a posturilor vacante și de angajări. În fiecare zi peste 25 000 de
persoane vizitează site-ul nostru. Vizitatorii site-ului sunt oamenii cu inițiativă, întreprinzători, care tind spre dezvoltare
profesională, creșterea veniturilor și realizarea potențialului.
O nouă aplicație mobilă de la Rabota.md vă va informa cu
promptitudine despre apariția noilor posturi vacante în Chișinău și în toată Moldova! Descărcați aplicația pe telefon, selectați posturile care vă interesează, abonați-vă la newsletter
și obțineți cele mai proaspete posturi vacante la price ora ă
oriunde v-ați afla!

Rabota.md is the leading Moldovan site for job search and
recruitment. Every day more than 25 000 people visit the site.
The audience of the site is constituted of enterprising people, striving for professional development, revenue growth
and realization of their potential.
The new mobile application from Rabota. md will promptly
inform you about the appearance of new vacancies in Chisinau and Moldova! Download the application on your phone,
select the posts you are interested in, subscribe to the newsletter and get the latest vacancies anytime and anywhere!
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Str. Otovasca 25
Chișinău, Republica Moldova
GSM: 079-529-329
URL: www.mebelissimo.md
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ROTANG SK
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Mobila Rotang SK – eleganță și rafinament.
Moda se schimbă, iar mobila din rattan sintetic rămâne un
exemplu al stilului clasic în varianta modernă.
Rotang SK este cel mai mare producător de mobilă din rattan
sintetic în Moldova. Mobila se distinge prin practibilitate, durabilitate și stil, este împletită manual. Mobilierul din rattan
sintetic poate fi vintage, dar și cu o tentă modernă. Mobila
Rattan arată bine și în interior, și în exterior.
De o mare popularitate se bucură scaunele Chiavari, perfecte pentru orice ocazii, vor dura mulți ani și își vor justifică pe
deplin costul său.
Numai în perioada 21-24 martie, scaunele Chiavari costă 55
de euro în loc de 80!
Crează o atmosferă de confort și căldură acasă cu Rotang SK.

The furniture Rotang SK means elegance and refinement.
Fashion changes, but furniture made of synthetic rattan remains an example of classic style in modern version.
Rotang SK is the largest manufacturer of synthetic rattan furniture in Moldova. The furniture is hand-made, practical, solid and stylish. Synthetic rattan furniture can be vintage, but
also wear a modern touch. Rattan furniture looks good both
inside and outside.
Of great popularity, Chiavari chairs are perfect for any occasion, they will last for many years and fully justify their cost.
Only between 21 and 24 March Chiavari seats cost 55 euro
instead of 80!
Create an atmosphere of comfort and warmth at home with
Rotang SK.

1) str. Mesager, 19 ( FPC “Confort” SRL )
2) bd. Decebal 23/1 ( CC “Jumbo” )
+37369272720
+37368762598
+37378263677
E-mail: olecoleg@yandex.ru

TVOYPUFIK

Echipa TvoyPufik vă aduce produse noi pentru a vă simți confortabil acasă, alături de familie, sau la picnic, împreună cu
prietenii.
Vă prezentăm un produs calitativ, ușor, accesibil, inovativ și
simpatic.
- Avem în stoc orice culoare.
- Folosim doar stofă şi piele.
- Mărimile sunt la alegerea dumneavoastră.
- Avem o opțiune adăugătoare care permite spălarea sacilor
moi, e vorba despre husa suplimentară făcută dintr-un material fin care se află în interiorul sacului.
- Suntem mereu disponibili să primim apelul sau mesajul
dvs., sunați acum :
- Orange : 068762598
- Moldcell: 069272720; 078263677

The TvoyPufik team offers new products to make you feel
comfortable at home with your family or at a picnic with
friends.
We present you a quality, lightweight, affordable, innovative
and nice product.
- We have any color in stock.
- We only use fabric and leather.
- The sizes are at your choice.
- We offer an additional option - the soft sacks can be washed;
it is a supplemental case made of a fine material that is inside
the bag.
- We are always available to receive your call or message,
call now:
- Orange : 068762598
- Moldcell: 069272720; 078263677

34

EXPO MOBILA 2018

GSM: +373 68 43 000 8
GSM: +373 78 776 444
URL: http://rotang.md/
Facebook: https://www.facebook.com/rotangsk
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VEGAS MOLDOVA
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EXPERT PE PIAȚA SALTELELOR ORTOPEDICE
Concernul internațional VEGAS – 20 de ani pe piață. Reprezentanța oficială a companiei în Moldova – de 12 ani pe
piață. Sortiment larg de saltele – circa 35 de modele, perne,
plăpumi, baze ortopedice. O gamă vastă de paturi pentru
orice gust. Calitatea europeană și tehnologiile avansate au
prezentat VEGAS ca lider pe piață în vânzarea saltelelor.
Vegas – selecția individuală a saltelelor!

EXPERT ON THE MARKET OF ORTHOPEDIC MATTRESSES
VEGAS international consortium - 20 years on the market.
The official representation of the company in Moldova - 12
years on the market. Wide range of mattresses - about 35
models, pillows, blankets, orthopedic bases. A wide range
of beds for any taste. European quality and advanced technologies have made VEGAS a market leader in the sale of
mattresses.
Vegas - Mattresses for every taste!

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

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 Construcții și Utilaje (primăvară,
toamnă).
Editura VICTORIA Gomon furnizează informaţii actualizate
despre companii, produse şi servicii, dar şi linii de comunicare pentru dezvoltarea afacerii tale.

Preparing and publishing information about companies,
products and services in Moldova for consumers and businesses:
- Informational and reference portal Construction & Equipment in Moldova www.stroyka.md;
- Printed guide (book): “Construction & equipment. Manufacturers, wholesale warehouses, construction companies in
Moldova “.
- printed magazine Construction and Machinery Magazine
(spring, autumn).
VICTORIA Gomon Publishing House provides up-to-date information on companies, products and services, as well as
communication lines for developing your business.
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bd. Decebal 23/1
C.C. JUMBO +373 78 505 520
str. Kiev 16/1
+373 79 44 00 57
str. I. Creangă 5/3
+373 79 840 444
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