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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
e-mail: abn@abn.md

ABN-ECHIPAMENTE S.R.L.

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 Festool, Martin, Casadei, Busselato, 
Vitap, ZMM Stomana; adezive Kleiberit, lacuri și materiale 
pentru finisare Sayerlack, Borma, inclusiv uleiuri pentru mo-
bilă și parchet; instrumente pentru prelucrarea lemnului și 
materialului artificial CMT- Utensili, Iberus, Intex, RoMa și al-
tele; 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 manu-
facturers in Germany, Italy, Bulgaria, we present the brands 
Festool, Martin, Casadei, Busselato, Vitap, ZMM Stomana; 
Kleiberit adhesive; varnish and finishing materials Sayerlack, 
Borma, including furniture and parquet oils; tools for wood-
working 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.

S.C. ALMIR S.R.L., înființată în 1992, desfășoară activități în 
următoarele domenii:
1. Producerea saltelelor ortopedice de dimensiuni standard 
sau la comandă;
2. Producerea arcurilor biconice și a miezurilor elastice pen-
tru tapițării;
3.  Comercializarea materiilor prime pentru mobilier și tapi-
țerie.
Compania ALMIR vă propune saltele ortopedice cu arcuri și 
fără arcuri, perne ortopedice Memory Foam, toppere, huse 
de protecție pentru saltele, seturi de lenjerie pentru dormi-
tor, plăpumi de vară. Toate produsele sunt de înaltă calitate și 
la cele mai avantajoase prețuri, direct de la producător.
O saltea ortopedică de calitate conferă corpului o poziție 
optimă, asigurând astfel un somn confortabil; împiedică 
dezvoltarea fungilor, bacteriilor etc.; este hipoalergenică; 
susține coloana vertebrală, prevenind apariția afecțiunilor 
acesteia, inclusiv a durerilor de spate și gât.
Calitatea materialelor din care sunt realizate saltele este con-
firmată prin certificate de calitate.

ALMIR S.R.L., founded in 1992, carries out activities in the 
following fields:
1. Production of orthopedic mattresses in standard or cus-
tom dimensions;
2. Production of biconical springs and elastic fillings for up-
holstery;
3. Marketing of raw materials for furniture and upholstery.
ALMIR offers orthopedic mattresses with and without springs,  
orthopedic pillows Memory Foam, toppers, mattress protec-
tors, bedding sets, summer duvets. All products are of high 
quality and at the best prices, directly from the manufacturer.
A quality orthopedic mattress gives the body the optimal po-
sition, thus ensuring a comfortable sleep; prevents the de-
velopment of fungi, bacteria, etc.; hypoallergenic; supports 
the spine, preventing the occurrence of spine-related condi-
tions, including back and neck pain.
The quality of used materials is confirmed by quality certifi-
cates.

str. Ion Creangă 43/1, or. Chișinău
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 

ALMIR S.R.L.
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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

ARAMA R S.R.L.

Compania produce mobilă, inclusiv la comandă, pentru lo-
cuință, oficii, laboratoare, hoteluri, restaurante, cafenele, ba-
ruri, 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 range of furniture: for 
home, office, laboratories, hotels, restaurants, coffee hous-
es, bars, shops, pharmacies, educational institutions etc.  
Affordable prices, reasonable terms of execution, warran-
ty. Official distributor of Spanish terracotta ROCA, artificial 
stone DUPONT CORIAN, Italian paint SIRCA; equipment 
FRANKE, doors to order in short term.

ARTIZANA FACTORY este una din întreprinderile de frunte 
ale industriei prelucrătoare de blănuri din Republica Moldo-
va.
De la un mic atelier casnic până la un complex multifuncțio-
nal de prelucrare și coasere a articolelor din blănuri au trecut 
deja 100 de ani. Strategia noastră constă în combinarea ex-
perienței de muncă de mulți ani cu tehnologiile contempo-
rane 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 per-
manent 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.

060 814 814; 068 879 299 
manager.artizana@gmail.com

artizana.factory@gmail.com

ARTIZANA FACTORY S.R.L.
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str. Petricani 17/3, Chișinău
Tel: (+373) 67 341 341
wwViber,WhatsApp 
bd. Decebal, 23, C.C Jumbo 
Tel.: (+373)76728080 
Fix: (+373) 22 92 29 96 

E-mail: info@artvent.md 
www. artvent.md 
fb.com/artventrtd 

ARTVENT RTD S.R.L.

Fabrica de mobilă ARTVENT RTD oferă clienților o gamă lar-
gă din cele mai actuale și mai moderne produse din dome-
niul atât a mobilierului corp, cât și al celui tapițat la cel mai 
bun preț de pe piață. 
Executăm mobilier în stil clasic, modern, creat din cea mai 
calitativă materie primă: MDF, LEMN, PAL MEL. 
La noi veți găsi: bucătării, dormitoare, sufragerii, camere de 
zi, biblioteci, camere pentru copii, mobilă tapițată. 
Compania noastră oferă posibilitatea de a personaliza pro-
dusele din categoria colțare si canapele cu o varietate de 
peste 50 de culori și țesături (stofe). 
Calitatea și rafinamentul reprezintă motoul activității noastre. 
Prioritatea noastră este ca produsul final creat de noi să co-
respundă cu dorințele și necesitățile dvs.!

ARTVENT RTD furniture factory offers a wide range of the 
most  modern products in cabinet and upholstered furniture 
at the best prices on the market.We make furniture in classic 
and modern style, created from the highest quality raw ma-
terials: MDF, WOOD, PAL MEL.
We offer: kitchens, bedrooms, dining rooms, living rooms, 
book shelving, children’s rooms, upholstered furniture.
Our company offers the possibility to customize products in 
corner and sofa category in a variety of over 50 colors and 
fabrics. 
Quality and refinement are the goals of our activity. Our pri-
ority is to ensure that the products we create correspond to 
your wishes and demands!

BAUMALL este producător autohton de paturi pentru copii 
marca BabyTime cu design brevetat. Paturile sunt executate 
din lemn natural de fag, finisate și vopsite ecologic conform 
standardelor înalte de calitate. Paturile dispun de somieră or-
topedică care asigură confort în timpul somnului.
Pătuţurile BabyTime, cu siguranţă, vor fi apreciate și îndrăgite 
de copii, fiind perfecte nu numai pentru somn, dar și pentru 
joacă. 

BAUMALL is a domestic manufacturer of baby cribs and 
beds, branded BabyTime,  with patented design. The beds 
are made of natural beech, ecologically treated and painted 
according to high quality standards. The orthopedic support 
mattresses ensure a comfortable sleep. BabyTime beds will 
be certainly appreciated and beloved by kids of all ages, per-
fect not only for sleep, but also for play.

bd. Grigore Vieru 5б or. Chișinău 
Tel: +373 60725529

E-mail: info@baumall.md
Site: www.baumall.md

BAUMALL.MD
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mun. Chișinău, bd. Dacia 35
Tel.: (+373) 22 520 500

Mob.: (+373) 60 520 500
E-mail: clasicmobili@gmail.com

www.clasicmobili.md

mun. Bălți, str. Nicolae Filipp 2
Magnit Shopping, et. 3

mob.: +(373) 68 50 50 05
E-mail: clasicmobili@gmail.com

CLASIC MOBILI

„Clasic Mobili” este un salon de mobilă românească, care 
a intrat pe piața mobilei din Republica Moldova în aprilie 
2016. Mobilierul nostru corespunde tuturor provocărilor, 
având elemente antice, clasice și moderne. Sculptura manu-
ală, intarsia, dar și finisajul, care redă frumusețea naturală a 
lemnului, fac din fiecare piesă de mobilier un produs unicat 
și individual, oferind senzația că a fost executată doar pen-
tru Dvs. Fiecare mobilier este prevăzut cu mecanisme fiabile 
și practice, care, spre exemplu, pot transforma divanul Dvs. 
dintr-o canapea confortabilă într-un dormitor spațios. Calita-
tea mobilierului este garantată de colaborarea cu cele mai 
mari fabrici din România. Astfel, noi urmărim să atingem ex-
celența în relațiile noastre cu clienții, să le oferim mobilier 
exclusiv la prețuri avantajoase, cu posibilitatea de a fi achitat 
în rate și fără dobândă.

“Clasic Mobili” is a Romanian furniture salon, which entered 
the furniture market in the Republic of Moldova in April 
2016. Our furniture meets all the challenges, combining an-
cient, classic and modern elements. Manual sculpture, inlays, 
but also the finish, which reproduce the natural beauty of the 
wood, make each piece of furniture a unique and individu-
al product, giving the feeling that it was made only for you. 
Each piece of furniture is provided with reliable and practical 
mechanisms, which, for example,  can turn your sofa from a 
comfortable couch into a spacious bedroom. The quality of 
the furniture is guaranteed by the collaboration with the larg-
est factories in Romania. Thus, we aim to achieve excellence 
in our relationships with customers, to offer them exclusive 
furniture at affordable prices, with the possibility to pay in 
installments without interest.

str. Calea Ieșilor 92
Chișinău, Republica Moldova
Mob.: 061065560

BUCĂTĂRIA MODULARĂ

Compania noastră realizează bucătării de înaltă calitate, cu 
design individual, în orice stil doriți, cu gust și rafinament.
La noi, de asemenea, găsiți cea mai mare gamă de dormitoa-
re, mese și scaune pentru amenajarea locuinței dvs.
Împreună creăm frumosul!
Iar calitatea este cel mai important criteriu pentru noi.

Our company makes high quality kitchens, individually de-
signed, in any style you choose, with taste and refinement.
We also have the largest range of bedrooms, tables and 
chairs for your home.
Together we create the beauty! 
And quality is the most important criterion for us.
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Chișinău, MD-2059, sect. Râșcani, str. Petricani, 17/5
Tel.: +373 22 999083, mob.: +373 60 322200

E-mail: decoprimplus@gmail.com
Web: www.decoprim.md

DECOPRIM PLUS S.R.L.

Decoprim Plus - companie specializată în importul direct, 
distribuția și producerea mobilierului pentru casă și oficiu cu 
vânzare directă, aceasta înseamnă - cel mai bun raport preț/
calitate pentru toți clienții noștri. 
Din 2014 am reușit, cu pasiune și consecvență, să evoluam 
de la un mic depozit de mobilier, la o companie dinamică, 
inovatoare, în continuă dezvoltare, garantând experiențe po-
zitive pentru clientul final.
Zilnic deschidem ușile showroom-ului nostru pentru zecile 
de vizitatori dornici de a amenaja livingul, bucătăria sau spa-
țiul de birou. Pentru că înțelegem cât de prețios este timpul, 
clienții noștri pot alege între sutele de produse expuse spre 
comandă în magazinul nostru on-line, iar noi vom procesa și 
livra rapid comanda, în orice colț al țării.
Preț, calitate și experiență - succesul vorbește de la sine.

Decoprim Plus is a company specialized in direct import, 
distribution and production of furniture for home and office 
with direct sales, thus ensuring the best price / quality ratio 
to all our customers.
Since 2014 we managed to evolve, with passion and consist-
ency,  from a small furniture warehouse into a dynamic and 
innovative company, ensuring a positive experience for the 
end customer.
Daily our showroom receives dozens of visitors, eager to fur-
nish their living room, kitchen or office space. Because we 
realize how precious time is, our customers can choose from 
hundreds of products offered in our online store and we will 
process and rapidly deliver your order anywhere in the coun-
try.
Price, quality and experience - success speaks for itself.

Dekada Kids - companie înființată cu o singură idee, promisi-
unea, promisiunea față de generațiile viitoare. Este o promi-
siune dificilă, dar în care credem cu tărie. Credem că și copiii 
noștri pot fi liberi, liberi să creeze, liberi să-și expună punctul 
de vedere, liberi să-și aleagă singuri drumul în viață. Camera 
este o parte din libertatea lor, un imbold către creație, către 
pasiune, un imbold către lucrurile mărețe pe care le vor face 
în viitor.  Compania Dekada Kids este partenerul oficial al fa-
bricii de mobilă pentru copii Çilek Turcia. 

Kids Dekada company has been created with one idea and 
one promise in mind - to care for future generations. It is a 
difficult promise, but we believe in it strongly. We believe 
that our children can be free, free to create, free to express 
their views, free to choose their own way in life. Their room 
is a part of their freedom, a push to creation, to passion, a 
push to the great things we will do in future. Dekada Kids is 
a partner of the factory for children’ furniture  Cilek Turkey.  

str. Mesager 18, etajul 3, mun. Chișinău
tel: 022027550
mob: 062010340
office@dekada-kids.com
www.dekada-kids.com   

DEKADA KIDS
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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 24 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 Ita-
lia, România, Polonia ceea ce ne permite să oferim prețuri 
competitive pentru o mobilă de calitate. Urmăm noile ten-
dințe 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 24 years, the DOMINO furniture showroom helps cus-
tomers 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

DECOR-CLASIC este specializată în producerea lucrărilor 
exclusive din lemn masiv și articolelor din metal și fier forjat.
Oferta noastră de produse se diversifică în funcție de do-
rințele și necesitățile clienților. La cerere, executăm mobilier 
pentru vinoteci, bucătării, scări, porți, garduri și grilaje, ba-
lustrade pentru scări și balcoane, copertine, foișoare pentru 
grădini, mobilier și ornamente pentru terase, mobilier co-
mercial, mobilier pentru locuințe, decorațiuni.  
Aducem mulțumiri clienților pentru încrederea acordată 
echipei „Decor-Clasic”, pentru șansa de a pune în valoare 
profesionalismul și experiența acumulată în timp. Toate aces-
tea având ca scop satisfacerea clienților noștri cu lucrări ex-
clusive și personalizate.

DECOR  CLASIC  specializes in producing exclusive works in 
solid wood and articles in metal and wrought iron.
Our products are diversified according to the wishes and 
demands of our customers. On request, we manufacture fur-
niture for wine cellars and kitchens; staircases, gates, fenc-
es and railings, handrails for stairs and balconies, canopies, 
gazebos for gardens, furniture and decorations for terraces, 
furniture for trade spaces, home furnishings, and more.  
We thank our customers for their trust in the team of De-
cor-Clasic, for the chance they are giving us to highlight our 
professionalism and experience. We aim to satisfy our cus-
tomers with exclusive and personalized works.

șos. Muncești , 801, mun. Chișinău, Republica Moldova 
Tel. 079 77 00 88,  079 565 000
www.decor-clasic.com

DECOR-CLASIC S.R.L.
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Canapeaua și fotoliul de tip futon, ecologic 100% - O nouă 
viziune asupra ergonomiei spațiului și a stării de confort
• Mobilă 100% din materiale ecologice: doar lemn și bum-
bac!
• Confort în 3 poziții: canapea, șezlong, pat dublu!
• Mobilă cu stil: explozie de culori, design original!
Minimalism inteligent și un nou suflu plin de culoare! Cana-
peaua de tip futon, cu 3 poziții, este noua alegere pentru 
casa în care spațiul, confortul și stilul contează! 
• Noua canapea de tip futon este 100% ecologică: salteaua 
naturală din bumbac multistrat are o structura pufoasă care 
își păstrează forma. Cadrul canapelei este din pin neprelu-
crat. 
• Canapeaua este multifuncțională, se transformă în 3 mo-
duri: cu o singură mișcare o poți transforma în șezlong sau 
într-un pat dublu!
• Canapeaua noastră devine piesa centrală în orice spațiu 
grație culorilor vii, proaspete, și modului de pliere al saltelei! 
• Atracție pentru copii datorită saltelei moi, culorilor vii și 
plierii saltelei și cadrului canapelei, care oferă confort în 3 
poziții: de canapea, șezlong și pat dublu. 

100% environmentally friendly futon sofa and armchair -  
A new vision on the ergonomics of space and comfort

• 100% eco-friendly furniture: only wood and cotton!
• Comfort in 3 positions: sofa, lounge chair, double bed!
• Stylish furniture: explosion of colors, original design!
Intelligent minimalism and a new range of colors ! The 3-po-
sition futon sofa is the new choice for the house where space, 
comfort and style matter!
• The new futon sofa is 100% eco-friendly: the natural mul-
tilayered cotton mattress has a fluffy structure that retains its 
shape. The frame of the sofa is made of raw pine.
• The sofa is multi-functional, it is transformed in 3 ways: with 
a single movement you can turn it into a lounge chair or a 
double bed!
• Our sofa becomes the centerpiece in any space thanks to 
the bright, fresh colors and the way the mattress folds!
• Attraction for children due to the soft mattress, bright colors 
and folding mattress and sofa frame, which offers comfort in 
3 positions: sofa, lounge chair and double bed.

str. D. Cantemir, nr. 108, 
com. Stăuceni, mun. Chişinău
TEL. MOBIL +373 69 457873
EMAIL: svetadel@yahoo.com

ECOIDEEA S.R.L.

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

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.

Logo clasic
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Compania FLATSTUDIO - proprietarul mărcii comerciale 
FLAT, a fost înființată în 2013 și este în prezent lider în pro-
ducerea și vânzarea de mobilă rabatabilă (Smart Furniture) în 
Republica Moldova.
FLAT - It`s all about space. (Este vorba despre spațiu).
Mai multă libertate atunci când ai nevoie de metri liberi. 
Noaptea mobila noastră este dormitor, iar ziua - salon. Când 
vine vorba de libertate și confort nu poate exista niciun com-
promis. Soluția optimală este FLAT.
8 motive pentru a alege mobilierul FLAT:
1. SALVAREA SPAȚIULUI UTIL.
2. SOMNUL TĂU DE CALITATE.
3. SISTEMUL DE DEPOZITARE EFICIENT.
4. MECANISMUL UNIC DE RIDICARE PATULUI CU ELEMEN-
TE PNEUMATICE.
5. ACCESORII CALITATIVE.
6. ILUMINARE ÎNCORPORATĂ.
7. BAZĂ ORTOPEDICĂ REZISTENTĂ.
8. ABORDARE INDIVIDUALĂ A CLIENTULUI.

The company FLATSTUDIO,  owner of the trademark FLAT, 
was established in 2013 and is currently the leader in the 
manufacture and sale of convertible furniture (Smart Furni-
ture) in Moldova.
FLAT - It`s all about space.
More freedom when you need more space. At night, our 
transformer is a bedroom, and a living room by day. When 
it comes to freedom and comfort, there is no place for com-
promise. FLAT is the optimal solution.
8 reasons to choose FLAT furniture:
1. SAVE USEFUL SPACE.
2. QUALITY SLEEP
3. EFFECTIVE STORAGE SYSTEM
4. UNIQUE MECHANISM OF RAISING AND LOWERING THE 
BED WITH PNEUMATIC ELEMENTS.
5. QUALITY FITTINGS
6. BUILT-IN LIGHTS
7. SOLID ORTHOPEDIC BED BASE
8. INDIVIDUAL APPROACH TO CLIENTS.

str. Sarmizegetusa 26A, mun. Chișinău
tel. 069192669, 069123624, 060810810

tel./fax. 022 92 88 32
e-mail: office@flatstudio.md, flatstudio@mail.ru

facebook: https://m.facebook.com/flatstudio.md/
www.flatstudio.md

FLATSTUDIO S.R.L.

str. Calea Ieșilor 91, Creator Mall, et.1
str. Calea Moșilor 4, Magazinul 21
Telefon: 0692 58 107; 0693 07 091
Email: decor.e@mail.ru 
site: www.elitedecor.md ; www.mobilalacomanda-moldova.md 
Facebook: Mobilă la comanda - Elite Decor
instagram: elite_decor_md

ELITE DECOR 

Compania Elite Decor este producător autohton de mobilă 
cu o experiență de 19 ani pe piața Republicii Moldova. Elite 
Decor este specializată pe toate tipurile de mobilier corp: 
bucătării, sufragerii, antreuri, dormitoare, dulapuri, biblioteci, 
oficii și multe altele. Produsele Elite Decor sunt recunoscute 
prin calitate, design unic și deosebit, dar și prin prețurile ac-
cesibile pe care le oferim!
Primul principiu de la care nu ne abatem este calitatea pro-
dusului finit: de aceea puteți fi siguri că toate materialele uti-
lizate, furniturile și feroneria (balamale, glisiere, mânere, de-
montabili, accesorii) sunt de cea mai bună calitate asigurând 
funcționarea în condiții optime a produselor pe o perioadă 
îndelungată de timp.

Elite Decor is a local furniture manufacturer with an expe-
rience of 19 years on the Moldovan market. Elite Decor 
specializes in all types of cabinet furniture: kitchens, living 
rooms, halls, bedrooms, closets, libraries, offices and more. 
Elite Decor products are recognized by quality, an unique 
and special design, but also affordability!
Our first basic principle is the quality of the finished product: 
you can be sure that all the materials, accessories and hard-
ware (hinges, slides, handles, removable accessories) are of 
the best quality, ensuring the optimal functioning of prod-
ucts over a long period of time.  



22 23

www.furniture.moldexpo.md www.furniture.moldexpo.md

EX
PO

 M
O

B
IL

A
 2

01
9

EX
PO

 M
O

B
IL

A
 2

01
9

Distribuitor autorizat al companiei japoneze Enagic. 
Timp de peste patru decenii, Enagic International a fost pro-
ducătorul principal de sisteme de ionizare a apei, care trans-
formă apa de la robinet în apă de băut pură și sănătoasă, 
ionizată alcalină și bogată în hidrogen.
Această companie cu sediul în Japonia distribuie internaţi-
onal sute de mii de aparate de apă Kangen® în casele din 
toată lumea.
Ce este apa Kangen®?
Termenul Kangen înseamnă „reîntoarcerea la origini” în lim-
ba japoneză. Apa Kangen® este o apă alcalină, produsă de 
dispozitivele de ionizare și filtrare Enagic. Timp de peste 40 
de ani, apa Kangen® a fost utilizată în Japonia pentru a aju-
ta la redarea stării originale, alcaline a organismului. Aceste 
aparate pot transforma apa obișnuită de la robinet în apă de 
băut sănătoasă, alcalină, cu gust proaspăt. Apa Kangen® este 
superioară apei de la robinet și apei purificate. 

Authorized distributor of the Japanese company Enagic 
For over four decades, Enagic International has been the 
leading manufacturer of water ionization systems that trans-
form tap water into pure and healthy drinking water -  ion-
ized, alkaline and rich in hydrogen.
This company, based in Japan, distributes internationally 
hundreds of thousands of water devices Kangen® in homes 
worldwide.
What is Kangen® water?
The word Kangen means “return to origin” in Japanese. Kan-
gen® water is alkaline water produced by ionization and fil-
tration by Enagic devices. For over 40 years, Kangen® water 
was used in Japan to help restore the original alkaline formu-
la of our organism.  These devices can convert ordinary water 
from the tap into a healthy alkaline drinking water with fresh 
taste. Kangen® water is superior to tap and purified water.

str. A. Pușkin 22, bir. 314
Chișinău

+373 796 38 288/ Viber/ WhatsApp

GOLD S & B S.R.L.

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

GEEK TOYS S.R.L.

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 li-
nii 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 ima-
ginația. 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 compa-
niei.

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-thought-
out 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 work-
out! Searching for the right solution unites people of differ-
ent 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 ef-
fective 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 com-
pany; 
• developing a set of puzzles with the company’s key ele-
ments; 
• creating a set of puzzles made up of the company name.
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Compania de mobilă INDART a fost fondată pe 9 noiembrie 
2004,  și deja de 15 ani principalul obiectiv al fabricii noastre 
este producția de mobilier tapițat și mobilă corp.
Astăzi INDART este o companie de mobilă modernă, dinami-
că, în dezvoltare. Echipa noastră de profesioniști, producția 
proprie și echipamentele moderne ne permit să creăm pro-
duse de înaltă calitate de orice configurație.
Obiectivul fabricii noastre este de a oferi fiecărui cumpărător 
posibilitatea de a crea interiorul propriului apartament folo-
sind cele mai noi soluții tehnologice.
Principiul care ne ghidează compania în crearea de mobilă 
este grija pentru fiecare client! Acesta este motivul pentru 
care am creat o gamă de produse atât de largă, încât consu-
matori cu cele mai diverse gusturi și nevoi să poată găsi cele 
mai potrivite opțiuni.
Mobila fabricii noastre va conferi casei tale o atmosferă unică 
de confort!

The furniture company INDART was founded on November 
9, 2004, and for 15 years our main focus has been the pro-
duction of upholstered and cabinet furniture.
Today INDART is a modern, dynamically developing furni-
ture-making factory. Our team of professionals, our own pro-
duction facilities  and modern equipment allow us to create 
high-quality products of any configuration.
The goal of our factory is to give each buyer the opportunity 
to create their own interior in their apartment, based on the 
latest technological solutions.
The main guiding principle of our company when creating 
furniture is the care for each client!
That is why we tried to make our range so wide that con-
sumers with the most diverse tastes and demands could find 
suitable options.
The furniture of our factory will create a unique atmosphere 
of comfort in your home!

tel.: (067) 200 500
www.INDART.MD

INDART

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

HÎRA COM S.R.L. 

Compania HÎRA COM produce și comercializează mobilă de 
cea mai înaltă calitate, acordă o atenție deosebită fiecărui cli-
ent. Produsele companiei sunt ecologic pure:
- saltele ortopedice de diferite dimensiuni
- paturi (bază) -paturi elegante și încăpătoare cu ladă de de-
pozitare 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 furni-
ture,  paying special attention to every customer. The compa-
ny’s products are ecologically pure:
- orthopedic mattresses in different sizes
- beds (base) - stylish and spacious beds with padding stor-
age 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.

New product! Quilt! Top quality fabric with natural wool fill-
ing and synthetic filling!
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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

MEMILIT S.R.L., BRANDUL FECA MOLDOVA

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 interioa-
re, 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 ac-
cesorii 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 agglom-
eration. In kitchen and in bathroom, from outdoors to in-
door 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 mov-
ing 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 posi-
tioned, you can think they keep the weight of the world.

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

IULIRAD - M S.R.L.

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.
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Puncte de vânzare:
str. Calea Ieșilor 10, etajul 1, oficiul 109
Chişinău (bloc Pielart lîngă Fourchette)

or. Bălți, str. N. Iorga 27, “Mobvaro Mall”
or.Florești str. Vasile Lupu 58

str.Calea Moșilor 4 (Calea Basarabiei).
str.Calea Ieșilor 91, Creator (MobiMall) 

Etajul 3. dreapta.

web: https://mobvaro.md  e-mail: office@mobvaro.md
022 023 005 / 022 023 006 / 022 023 007

MOBVARO-M S.R.L.

Compania „Mobvaro-M” își începe activitatea în februarie 
2001 la iniţiativa domnului Valeriu Benderschi, fondator și 
director al companiei.
Timp de câțiva ani a reușit să devină lider pe piaţa autohtonă 
în producerea și vânzarea mobilei, oferind clienților săi nu 
doar calitate dar și prețuri accesibile.
Gama largă de mobilier și varietatea de culori vă transformă 
casa într-o zonă de confort maxim, totodată Vă puteți bucura 
și de un somn liniștit pe saltelele produse de Mobvaro-M.
În compania Mobvaro-M activează o echipă de profesioniști 
care Vă va ajuta, cu mare drag, să alegeți mobilierul potrivit 
pentru casa dumneavoastră.
„Mobvaro-M” SRL optează pentru formula: „Un produs bun 
își câștigă rapid și încrezut clienţii.” Vă mulțumim că sunteți 
alături de noi!

Mobvaro-M begins its activity in February 2001, at the initi-
ative of Mr. Valeriu Benderschi, founder and director of the 
company.
In the course of several years the company managed to be-
come a leader of the domestic market in the production and 
sale of furniture, offering his customers not only quality but 
also affordable prices.
The wide range of furniture and the variety of colors make 
your home a maximum comfort zone; you can also enjoy a 
quiet sleep on the mattresses produced by Mobvaro-M. 
At the company activates a team of professionals who will 
help you, with great care to choose the right furniture for 
your home. Mobvaro-M SRL opts to work along the formula: 
“A good product wins its customers fast and surely.” Thank 
you for choosing us!

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 aparta-
ment, în magazinele MOBILAND veți găsi: scaune și mese, 
bucătării, canapele și colțare, dulapuri și comode, dormitoa-
re și noptiere, mobilier care oferă interiorului un aspect unic.
Cu o experiență pe piață de peste 10 ani, vă propunem so-
luții ingenioase, aducând piese de mobilier create de firme 
renumite din Polonia: Fadome, Forte, Drewmix, Jarych, Me-
blosoft.
Vă oferim garanție, calitate, montare, livrare și prețuri acce-
sibile!

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, cab-
inets and chest drawers, bedrooms and bedside tables, fur-
nishings 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 re-
nowned Polish companies: Fadome, Forte, Drewmix, Jarych, 
Meblosoft.
We offer you warranty, quality, delivery, installation and af-
fordable prices!
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PLASTICS-MOL S.R.L.

str. Meșterul Manole 12/2,
mun. Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 999 515
GSM: +373 76 78 78 73

fax: +373 22 999 516
e-mail: office@plastics.md

URL: www.plastics.md

Plastics Moldova, parte a grupului Plastics International, cu 
subsidiare în Polonia, Țările Baltice, Ucraina, Rusia și Georgia 
a devenit unul din furnizorii de top de materiale pentru pro-
ducţia publicitară, construcţii și industrie din Republica Mol-
dova. Compania este distribuitor autorizat pentru următoa-
rele companii de talie mondială: Röhm GmbH (Germania) 
- plăci acrilice Plexiglas; Orafol Europe GmbH (Germania) 
- folii autocolante și reflectorizante, benzi adezive acrilice; 
Quinn Plastics (Slovacia) - materiale polimerice; Ongropack 
KFT (Ungaria) - plăci din PVC expandat Ongrofoam; Renolit 
Ondex SAS (Franţa) - plăci din PVC orientate bi-axial; Roe-
chling (Germania) - polietilenă de înaltă desnsitate; WZD 
SPOLKA ZOO (Polonia) - policarbonat celular și compact Pla-
carb; Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG (Germania) 
- adezivi și diluanți.

Plastics Moldova, a member of the Plastics International 
Group, with subsidiaries in Poland, the Baltic States, Ukraine, 
Russia and Georgia, has become one of the top suppliers of 
materials for advertising production, construction and indus-
try in the Republic of Moldova. The company is an authorized 
distributor of the following world-class companies: Röhm 
GmbH (Germany) – Plexiglas acrylic sheets; Orafol Europe 
GmbH (Germany) – self-adhesive and reflective films, acrylic 
adhesive tapes; Quinn Plastics (Slovakia) – polymeric materi-
als; Ongropack KFT (Hungary) – Ongrofoam expanded PVC 
sheets; Renolit Ondex SAS (France) – biaxially oriented PVC 
sheets; Röchling (Germany) – high-density polyethylene; 
WZD SPOLKA ZOO (Poland) – cellular and compact polycar-
bonate Placarb; Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG 
(Germany) – glues and solvents.

Compania Montebella oferă chiuvete din de bucătărie granit 
monolit, executate din materie primă europeană de înaltă 
calitate, care combină cu succes tehnologia performantă și 
soluțiile de design moderne.
Montebella constituie o competiție demnă pentru omologii 
europeni, nu numai prin faptul că nu cedează la capitolul ca-
litate, dar deseori demonstrează o adevărată superioritate.
În timpul expoziției oferim reduceri de 20-40%

Montebella company offers monolithic granite kitchen sinks, 
made from high quality European raw material,  successfully 
combining high performance technology and modern de-
sign solutions.
Montebella is a worthy competitor for European counter-
parts, not only because they do not give in to quality, but 
they often demonstrate true superiority.
During the exhibition we offer discounts of 20-40%.

Adresă oficiu: str. Uzinelor 104, mun.Chişinău
Adresă magazin: str. Uzinelor 90, mun.Chişinău
Tel. 022 88-24-24
Mob.: 069640415
e-mail: 882424@inbox.ru
site:  http://www.montebella.md/

MONTEBELLA
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Str. Otovasca 25
Chișinău, Republica Moldova

GSM: 079-529-329
URL: www.mebelissimo.md

R & G DESIGN S.R.L., 
BRANDUL MEBELISSIMO  

Compania MEBELISSIMO a fost înființată în anul 2006, ac-
tivează cu succes pe piața de mobilă în Republica Moldo-
va. 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.

Mobila produsă de POLIMOBIL, timp de 22 ani, surprinde 
prin varietatea și splendoarea sa: bucătării, antreuri, dulapuri, 
mese, scaune, canapele, elemente de colț. Principala noas-
tră sarcină constă în lărgirea permanentă a sortimentului și 
reînnoirea produselor fabricate, care întrunesc stilul modern 
și calitatea înaltă. Peste 50% din mobilierul tapiţat și 97% din 
mobila corp sunt produse în baza comenzilor: de orice com-
plexitate și formă, în funcţie de posibilităţile noastre.
Varietatea mobilei este determinată de cererea pieţei. Din 
anul 2016 fabrica POLIMOBIL a început să exporte mobilă 
în Cehia și România, unde am amenajat hotele și case. Com-
pania noastră are peste 80 de angajaţi calificaţi, ceea ce ne 
permite să executăm comenzi de orice complexitate în ter-
meni restrânși. Garantăm calitatea. Suntem convinși că, folo-
sind mobila mărcii comerciale POLIMOBIL, veţi simţi aceeași 
plăcere pe care am simţit-o noi creând-o pentru dvs.

The furniture produced by POLIMOBIL during 22 years sur-
prises by its variety and splendor: kitchens, halls, wardrobes, 
tables, chairs, sofas, corner elements. Our main goal is the 
permanent enlargement and renewal of the assortment of 
manufactured products, where modern style meets high 
quality. Over 50% of upholstered furniture and 97% of cab-
inet furniture are produced by order: any complexity and 
form, in function of our possibilities.
The variety of furniture is determined by market demand. 
From 2016, POLIMOBIL began to export in Czechia and Ro-
mania, where we furnished hotels and houses. Our company 
has over 80 skilled employees, which allows us to execute 
orders of any complexity in a short period of time. We guar-
antee quality. We believe that, using the trademark POLIMO-
BIL furniture, you will feel the same pleasure we felt while 
creating it for you  

Official pages POLIMOBIL
Instagram POLIMOBIL
Facebook POLIMOBIL
Odnoklassniki.ru POLIMOBIL

POLIMOBIL S.R.L. 
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tel.: 069052805, 069504745
site: stilis.md

email: info@stilis.md

STILIS HOME

Stilis Home comercializează o gamă variată de produse elec-
trocasnice pentru o casă complet utilată așa cum ai visat. 
Acestea fac totul pentru ca munca ta în gospodărie să nu mai 
fie o rutină. Cu aparatele noastre electrocasnice, promitem 
întotdeauna calitate, perfecţiune la nivel tehnic si siguranță 
absolută.
Suntem alături de clienții noștri zi de zi pentru a îmbunătăți 
calitatea vieții și de a oferi confortul dorit. Suntem distribui-
tori oficiali ai brandurilor SIMFER și DARKO!

Stilis Home sells a wide range of home appliances for a ful-
ly equipped house of your dreams. These appliances do 
everything so that your housework stops being a routine. 
With our electrical appliances, we promise quality, technical 
perfection and absolute safety.
We support our customers every day to improve quality of 
life and to provide desired comfort. We are the official dis-
tributors of brands SIMFER Darko!

DARKO
ROTOLIX S.R.L.

str. Petricani 21/4 
mun.Chișinău,Republica Moldova

Tel. 022-31-20-12 
mob. 079976626
e-mail: rotolix@mail.ru

Produsele companie MARRBAXX RUSSLAND (chiuvete 
pentru bucătărie, robinete de culoarea pietrei, chiuvete pe 
dulap, chiuvete pe mașina de spălat, căzi de baie, bideuri, 
alte obiecte sanitare) se deosibesc printr-un stil deosebit, 
calitate superioară și o gamă largă cu o varietate mare de 
culori. Chiuvetele de bucătărie și robinetele sunt disponibile 
în două variante de finisaj: ”Marrbaxx” - lucioase (un polisaj 
lucios intens) și ”Piatra Careliană” - seria mat (un mat fin și 
neted).
Piatra monolită  МАRRВАХХ® este compusă din granit na-
tural mărunțit, marmură sau cuarț 80% și smoală polieterică 
(sau acrilică) 20%.
Avantajul primar al articolelor din piatra turnată МАRRВАХХ® 
față de concurenți este umplutura de bază (chiar și pentru 
articolele din seria de buget) care prezintă o mixtură de mar-
mură crumb și  cristalizat cu microcalcite de calitate superioa-
ră de la producătorul german respectabil. În așa fel, combi-
nându-se cu smoala polieterică, piatra turnată МАRRВАХХ® 
devine asemănătoare granitului natural, care după scara de 
duritate Mohs ajunge la 7 puncte, versus 4 puncte la mar-
mură. Suprafața antibacteriană care este formată pe bază de 
argint împiedică răspândirea bacteriilor pe suprarfața chiu-
vetei de bucătărie МАRRВАХХ®. 

The product line of the МАRRВАХХ Russland company 
(kitchen sinks, faucets matching the color of the stone, sinks 
on stands and over washing machines, bathtubs, bidets and 
many more) stands out by the styling and esthetics, high 
quality and a huge variety of models and colors. The kitchen 
sinks and the faucets come in two types of finishing: “Mar-
baxx” - glossy (deep gloss) and  “Karelian Stone” - matt (fine 
and even matt). 
The monolith stone МАRRВАХХ® is made of natural ground 
granite, marble or quartz (80%) and  polyester or acrylic resin 
(20%). The biggest advantage of МАRRВАХХ® products in 
cast stone over the competition is the basic filler - the mix-
ture of marble chips and microcalcite quartzite (even in the 
budget series lineup) from a respectable German manu-
facturer. Along with the addition of polyester resin, the cast 
stone МАRRВАХХ® becomes an analogy of the natural gran-
ite, which, by the Mohs’ scale of mineral hardness, reaches 7 
points, versus 4 points for marble. The antibacterial compo-
nents (based on silver) are preventing the spread of bacteria 
on the surface of МАRRВАХХ® kitchen sinks.
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Украина, г. Киев
ул. Щербакова 60, оф. 40

+3804449439509
+380 97 156 19 16

e-mail: unicus89@gmail.com 
Site: systemuf.ru

Site: systemuf.com

ULTRA FIX

Adezivul de încredere ULTRA FIX este o noutate absolută în 
tehnologia modernă de lipire. Adezivul numărul unu ULTRA 
FIX reprezintă un întreg sistem de lipire care permite să uniți 
într-un tot întreg aproape toate tipurile de materiale. Grație 
acestei caracteristici a fost recunoscut  în lume. ULTRA FIX 
este utilizat cu mare succes în toate domeniile, inclusiv în: 
electronică și electrotehnică, în producția de bijuterii și cea-
suri, în construcția de automobile și avioane, prelucrarea 
metalelor și construcții navale, precum și în industrie, tehno-
logii de măsurare și stomatologie, optică, turnătorii metale. 
Adezivul este ideal pentru lipirea materialelor elastice, po-
roase sau absorbante. În magazinul online puteți cumpăra 
adeziv System Ultra Fix cu reducere, pentru aceasta este 
suficient să efectuați o comandă, indicând numele și numă-
rul de telefon, managerul vă va contacta pentru a finaliza 
procedura. Sistemul UF este în diferite volume - 10g., 20g., 
50g. Sunt disponibile și activatorul RAPID- ULTRA, materialul 
de umplutură ULTRA-FILL, curățătorul DEFIX-ULTRA, aceste 
componente extind posibilitățile de folosire a adezivului. 
Toate componentele SYSTEM UF sunt fabricate în Germania.

Sensational and reliable glue ULTRA FIX is a real novelty in 
the international market of modern gluing technologies. 
Glue №1 ULTRA FIX is a gluing system  allowing to connect 
almost all kinds of materials, ensuring its worldwide recog-
nition. ULTRA FIX is used with great success in all industries, 
such as electronic and electrical, jewelry and watch-making, 
automotive, aviation, shipbuilding and metal processing, as 
well as in measuring and dental technique, optics, model 
manufacturing. The glue is ideal for bonding flexible, porous 
or absorbent materials. The System Ultra Fix glue can be pur-
chased online at a discount: you just place your order with 
your name and phone number and you will be contacted 
by the manager for further processing of the order. The UF 
System is available in varying amounts - 10g, 20g, 50g. Also 
available are the activator RAPID-ULTRA, filler ULTRA-FILL, 
cleaner DEFIX-ULTRA - these components extend the capa-
bilities of the adhesive. All components of the SYSTEM UF 
are made in Germany.  

dinotte este unicul producător din Republica Moldova, care 
oferă o gamă largă de produse pentru somn, precum: salte-
le, perne, somiere (ortopedice, ergonomice sau motorizate), 
paturi, plăpumi, toppere, lenjerie de pat și accesorii pentru 
un somn bun și sănătos.
dinotte este specialistul nr. 1 in Moldova în domeniul Siste-
me Per DORMIRE.
dinotte s-a născut în Italia, are o experiență de peste 40 ani în 
producerea saltelelor și accesoriilor pentru somn, fiind lider 
în acest domeniu. De acea dinotte este singura fabrică itali-
ană din Republica Moldova capabilă să ofere cele mai bune 
produse realizate cu mult drag, având cea mai înaltă calita-
te, cu tehnologii unice și inovative Made in Italy, cu o gamă 
completă și diversificată de saltele și sisteme de dormit.
Produsele noastre cunosc o certă reputație, motivată de ur-
mătoarele avantaje:
- marca: dinotte are deja 40 de ani pe piața mondială și 15 
ani pe piața Republicii Moldova
- calitate: înaltă de TOP
- garanții: 5/10 ani 
Prețurile sunt: accesibile absolut pentru fiecare dintre noi. 
Alege dinotte !

dinotte is the only manufacturer in the Republic of Moldova 
that offers a wide range of products for bedrooms, such as: 
mattresses, pillows, bed bases (orthopedic, ergonomic or 
motorized), beds, duvets, toppers, bed linen and accessories 
for a good and healthy sleep.
dinotte is the specialist no. 1 in Moldova in the field of Sis-
teme Per DORMIRE.
dinotte was born in Italy, rich in over 40 years of experience 
in manufacturing mattresses and accessories for sleep, and is 
a leader in this field. That’s why dinotte is the only Italian fac-
tory in the Republic of Moldova able to offer the best prod-
ucts made with much love, of  highest quality, with unique 
and innovative Made in Italy technologies, with a complete 
and diversified range of mattresses and sleeping systems.
Our products enjoy a certain reputation, based on the fol-
lowing advantages:
- brand: dinotte has already 40 years on the world market 
and 15 years on the RM market
- quality: high TOP
- guarantees: 5/10 years
The prices are absolutely accessible for everyone. 
Choose dinotte!

mun. Chişinău, or. Sângera, str. Schinoasa 8/3
tel./fax: (022)63-00-25/63-00-15
email: dinotte.md@gmail.com
site: www.dinotte.shop  

TRECI COMPANY S.R.L.
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str. Meșterul Manole 5, Chișinău
GSM: 0621 50 383

email: mtecmd@gmail.com
website: www.egepres.com.tr

WOODWORK PRO S.R.L.

WOODWORK PRO este filiala în Republica Moldova a com-
paniei EGEPRES din Turcia, înființată în 1979, care produce 
fațade de înaltă calitate pentru mobilier de bucătărie și pen-
tru camera de baie.
Produsele sunt fabricate din MDF prelucrat pe cele mai per-
formante mașini de prelucrare a lemnului.
Fabrica noastră, în afară de fațade pentru mobila, produce și 
panouri din MDF acoperite cu folie de acrilic.
Producem și exportăm fațade pentru mobilier în peste 20 de 
țări, și recent am intrat pe piața din Republica Moldova.
Scopul nostru este de oferi clienților produse de cea mai 
înaltă calitate din materiale importate și prelucrate din Aus-
tria, Spania și Italia.

WOODWORK PRO is a subsidiary in Moldova of EGEPRES 
company (Turkey), established in 1979, producing high qual-
ity furniture facades for kitchen and bathroom.
The products are made from MDF, manufactured on the best 
woodworking machines.
Our factory, in plus to furniture facades, manufactures MDF 
panels coated with acrylic foil.
We manufacture and export facades for furniture in over 20 
countries, and we have recently entered the market in Mol-
dova.
Our goal is to provide customers with products of the high-
est quality, made in materials imported and processed in 
Austria, Spain and Italy.

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

VEGAS MOLDOVA 

EXPERT PE PIAȚA SALTELELOR ORTOPEDICE 
Concernul internațional VEGAS – 20 de ani pe piață. Re-
prezentanța 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 tech-
nologies have made VEGAS a market leader in the sale of 
mattresses.
Vegas - Mattresses for every taste!
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