LISTA PARTENERI

ALFEMO este cel mai mare producător de mobilă din
Turcia, cu o prezență pe piață de peste 20 de ani, prin
intermediul rețelei de peste 250 de magazine din toată
lumea. Soluțiile practice, îmbinate perfect cu așteptările
din ce în ce mai ridicate ale beneficiarilor finali în ceea
ce privește designul și rezistența produselor, ne-au impus
să apelăm la cele mai exclusiviste soluții și să dezvoltăm
mereu gama de produse comercializate. Astfel, a apărut
primul birou de proiectare al companiei ALFEMO din Italia,
locul unde și astăzi sunt create colecțiile de mobilier.
DESIGN CONCEPT: „Avem ca principal obiect de activitate
producția de mobilă la comandă, canapele și paturi
tapițate, perdele și draperii, și venim în întâmpinarea
clienților cu posibilitatea de amenajare la cheie fără
niciun efort. Dispunem de utilaje moderne și specialiști
dedicați, și folosim materiale de cea mai bună calitate,
pentru ca, în final, produsele noastre sa satisfacă atat
cerințele de funcționalitate, calitate și ergonimie cât și pe
cele de design.
GRUPUL TEKA: aparține holdingului german Heritage
B, fiind divizia specializată în aparate profesionale de
uz casnic pentru bucătărie şi baie. Grupul cuprinde
diferite branduri lidere la nivel mondial, precum Teka,
Küppersbusch, Intra, Mofém și Thor. Cu o tradiţie de
peste 140 de ani, a devenit un reper pe plan internațional
când vine vorba de soluţii integrate pentru bucătărie şi
baie. Teka este unul dintre cei mai importanți producători
europeni de chiuvete din inox, aparate electrocasnice
încorporabile și soluții complete pentru baie (mobilier şi
baterii de baie şi duş). În prezent, Teka deține 15 fabrici
și are peste 4000 de angajați în întreaga lume, grupul
fiind prezent în peste 120 de țări, răspândite pe cinci
continente.
MAVINNI MOBILI: by Office Mex Concept SRL producător
și importator de mobilier pentru casă și birouri, vă propune
o gamă variată de produse și servicii pentru ca spațiile de
locuit sau de lucru pe care le dețineți, să fie funcționale
și complet utilate. Echipa Office Mex asigură un pachet
complet de servicii ce cuprinde: consiliere specilizată în
vânzări, amenajări interioare complete (inclusiv proiectare
3D), livrare, montaj și garanție în funcție de produsul
achiziționat.
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ROVERE MOBILI: „Suntem cel mai mare furnizor de mobilă
italiană din România. Am crescut împreună cu iubitorii
stilului italian din România și știm că publicul nostru
este divers, pasionat deopotrivă de unicitate, confort,
funcționalitate, stil și excelență, iar grija cu care Rovere
Mobili întelege azi să păstreze intacte valorile de design
italian se transferă asupra serviciilor cu valoare adaugată:
consilierea, proiectarea, transportul în siguranță, plasarea
mobilierului pe poziție și montajul sunt în grija noastră.
Vă așteptăm în showroom-urile Rovere Mobili (București,
Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Pitești, Sibiu, Târgu
Mureș și Timișoara), showroom-urile Veneta Cucine
(București și Timișoara) precum și în magazinul online
roveremobili.ro să vă găsiți inspirația și să vă alegeți
design-ul mult visat.”
MOBEXPERT „Totul a început din pasiune pentru frumos
în 1993. Mobilierul a fost industria pe care ne-am ales-o,
amenajările deosebite s-au transformat în obiectivul
nostru pe termen lung, iar calitatea materialelor a devenit
punctul nostru forte. Tot din pasiunea pentru frumos, am
reușit să ajungem la peste 25 de ani de activitate și să fim
specialiști în realizarea mobilierul pentru casă și birou.
Tot de peste 25 de ani provocăm fericirea clienților noștri,
suntem alături de ei în momentele importante și îi ajutăm
să transforme casa în acasă.“
STUDIOUL NOBLESSE GROUP este membru al Asociației
Internaționale de Design Interior din Marea Britanie, alături
de cele mai prestigioase birouri de arhitectură de interior
din lume. „Proiectele noastre au primit de-a lungul anilor
numeroase premii precum: “Best Interior Design Studio in
Romania” si “Residential Interior Design Studio of The Year
2020 – Romania” în cadrul Architecture Awards, competiție
organizată de Build Magazine.”
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