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Suntem o echipă dinamică și creativă, al cărui obiectiv este acela de a 
crea piese de mobilier inovatoare, funcţionale, pe deplin optimizate 
necesităţilor dumneavoastră. Proiectele realizate de noi sunt complexe, 
cu un grad de originalitate ridicat, fi ind ajustate în funcţie de condiţiile 
impuse de către fi ecare client în parte.
Munca noastră și conceptele executate sunt rezultatul a peste 15 ani de 
experienţă pe piaţa HORECA și a unui proces colectiv, reunind creativita-
tea arhitecţilor, experienţa proiectanţilor, inginerilor și pe cea a tâmpla-
rilor noștri. Acestea sunt viziunea și resursele care se afl ă la baza prom-
isiunii noastre către client. Astfel, interioarele, mobilierul și accesoriile 
create pentru industria HORECA se situează de fi ecare dată la înălţimea 
așteptărilor dumneavoastră
Echipa Trend Furniture este specializată în producţia de mobilier  custom 
made pentru industria HORECA (baruri, recepţii) și în produse de serie 
medie și mică (canapele tapiţate, banchete modulare, placări cu lemn, 
mobilier camere de hotel, etc.) precum și în proiecte complete. Materi-
alele pe care le utilizăm sunt lemnul natural, metalul, precum și materi-
ale compozite (Corian®).
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BREAK
COLECTIA

Colectia Break   este o colectie modulara este formata Break Bar, Break Line, Break Corner 
și Ice Bar, elementele se pot folosi individual sau impreuna.
Break Corner este modular, versatil și inovator și poate fi folosit ca tejghea de bar sau ca 
recepție. 
Break Line este bar luminos, minimal si versatil, care ar putea avea un blat din sticlă 
rezistenta.

Ice Bar este un display luminos este ideală pentru a-l folosi ca suport pentru sticle sau ca 
suport pentru gheață. 
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BREAK LINE                     W120    D75      H110 cm
BREK CORNER                W85      D85       H110 cm
BREAK BAR                      W173   D75      H110 cm
ICE BAR                            W94     D48       H86 cm
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BREAK LINEBREAK CORNER

ICE BARBREAK BAR
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JUMBO
COLECTIA

JUMBO BAR                      W90   D80      H110 cm
JUMBO CORNER              W85     D85    H110 cm

 Colectia Jumbo este  formata din Barul  Jumbo si Jumbo Corner 
realizate din polietilena de culoare alba echipate standard cu sistem 
de iluminare. 

Barul Jumbo poate fi echipat cu blaturi de lucru si/sau de servire din 
sticla sau otel, chiuveta cu baterie sanitara si sistem de scurgere. 
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SNACK
BAR

                  W165   D60      H100 cm

Snack Bar este un  bar modular, luminos care 
este capabil să creeze un amestec perfect de 
formă și funcționalitate. Snack Bar poate fi un 
birou de recepție sau  o tejghea de bar. Un 
singur Snack Bar este ideal pentru spații mici, 
multe  baruri Snack  combinate sunt ideale în 
spații mari. 
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MARVY
EXPOZITOR 

                  W60   D33      H30 cm

O soluție cu un mare impact vizual, atrăgătoare 
din punct de vedere estetic dar și funcțională. 
Formată din trei trepte cu  adâncime mare 
care vă permit să puneti diferite tipuri de 
sticle, aceasta este soluția de design pentru 
baruri și cluburi capabile să dea nouă lumină 
cu eleganță și stil.
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MARVY
BAR

MARVY CORNER      W65    D65      H110cm
MARVY                     W150   D65     H100cm

Barul modular Marvy se adapteaza usor pentru orice spatiu, este un bar 
modular si luminos. Barul Marvy poate sa fie echipat cu lumina pentru 
exterior led sau RGBW led.

Barul Marvy central se poate dota cu:  blat HPL si cu  un kit cu lavoar de mâna.

Barul modular, luminos este fabricat din polietilena si este personalizabil.
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CORDIALE
COLECTIA

CORDIALE                             W120   D75      H110 cm
CORDIALE CORNER              W85     D85       H110 cm

Colectia Cordiale este o colecție de  baruri modulare realizate 
in  stil retro și sărbătorește 100 de ani de la nașterea Bauhaus.
Colecția Cordiale este compusă din: Cordiale, Cordiale 
Corner și Cordiale Welcome.
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CLASSE
COLECTIA

CLASSE BAR DREPT                   W140   D93        H115 cm
CLASSE BAR CURB                     W100   D100      H115cm

Classe Bar este o colecție de mobilier modular pentru 
exterior realizat prin  procesul de rotomulding. 

Barul este disponibil in 7 variante de culoare.
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SPLAY
DISPLAY

Splay este o un gheridon care se poate  utiliza  
si ca masa de prezentare (display) folosita 
in timpul evenimentelor sau poate fi si un 
birou in timpul unor activitati promotionale. 
Realizata din polietilena si blat din sticla 
securizata mata.

  SPLAY            l 130 L 70  H98 cm



Mobilier profesional Horeca  |  21   .

ROLLER
BAR

Roller Bar este un bar luminos care poate fi 
echipat cu un dozator de bere.  Fabricat din 
polietilenă Roller Bar este perfect pentru setari 
interioare și exterioare. La fel ca întreaga linie de 
sisteme de afișare luminoasă.

ROLLER           L150 l 75 H 120 cm
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SWISH
PUPITRU

Swish este un pupitru luminos care 
aminteste de forma faimoaselor scaune 
Koncord. Swish este un nume evocator 
al liniilor sale elegante si a agilitatii de 
miscare care fac din Swish nu numai un 
obiect exclusiv de design, ci si un produs 
funcțional si repoziționabil. Fabricat 
din polietilena, Swish este elegant si 
contemporan, fiind primul pupitru 
luminos.
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SQUARE
MASA

Square e are o baza patrata luminoasa cu un  blat 
realizat din sticla securizata. Square este elementul 
perfect de mobilier pentru o amenajare in stil 
minimalist si evenimente contemporane.

 SQUARE                      150x150     H74cm
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PINT
MASA

Pint este o masa inalta cu un design extrem de 
elegant si liniar. Exista si varianta lacuita sau 
luminoasa a mesei Pint. Forma sa conica din 
polietilena se potriveste perfect cu blatul rotund 
din sticla securizata, care ofera un look mai 
sofisticat evenimentelor dvs.

                      D72     H108 cm
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PEAK
MASA

Peak este o masa excentrica, in varianta 
standard sau luminoasa, de inaltimi diferite: 
120cm, 80 cm si respectiv 50 cm, cu blat 
rotund sau patrat. Peak are un design 
extrem de liniar: baza mesei este realizata 
din polietilena in forma conica, iar blatul 
este din sticla securizata.

Peak coffe     70/70 H50 cm   80/80 H50 cm
Peak               70/70 H80 cm   80/80 H80 cm
Peak bar        70/70 H120cm   80/80 H120cm
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ED
MASA

Ed este o masa luminoasa si amestecul perfect 
dintre diferite forme si materiale: baza sa este 
conica si realizata din polietilena, partea superioara 
este rotunda, din sticla.



Mobilier profesional Horeca  |  31   .



   32  .|  www.trendfurniture.ro

DOT
PICIOARE DE MASA

Piciorul Dot  este disponibil atât în   varianta single cât și 
în variantă dublă, pentru a se adapta la spații și a crea 
ambiente diferite
Piciorul se poate combina cu diferite blaturi HPL făcând 
posibile numeroase combinații de culori, permițând 
personalizarea maximă a mediului.
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MAI TAI
MASA

Baza 34      H194 cm

Masa are o baza în formă conică, disponibilă în 
trei culori, poate fi combinată cu scaunele Dot, 
în timp ce lumina integrată delicată creează 
o atmosferă magică pentru o zonă de bar cu 
adevărat contemporană.
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TIFFANY
MASA

Masa Tiffany este formata dintr-un picior luminos- cu lumina alba 
sau RGB, disponibil in 2 variante de inaltime: 72 si 110cm.

Forma blatului poate sa fie rotund cu diametru de 60, 70 sau 80 
cm sau patrat cu dimensiunea de 60x60cm sau 70x70cm.

Baza 30       H72 cm
Baza 30       H100cm
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ARHTUR
MASA

Arthur este o masa rotunda care sporeste dialogul dintre oameni, 
datorita designului sau primitor. Baza luminoasa este din polietilenă 
si sustine un blat din sticla. Forma sa rotundă face masa Arthur 
ideala pentru evenimente sau proiecte, atat pentru interior cat si 
pentru exterior.
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X2
MASA

X2 este o masă luminoasă concepută în primul rând pentru industria 
ospitalitati, ideală pentru amenajari interioare și exterioare. Baza sa 
în formă de X face ca masa să fie deosebit de funcțională, oferindu-i 
stabilitate și rezistență, dar nu uităm o notă de luminozitate rafinată. 
Blatul pătrat conferă un design liniar și minimalist mesei înalte.
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KUBO
MASUTA

Kubo este o măsuță de cafea utilă și elegantă 
din polietilenă luminoasă  cu o  placă din oțel 
inox  devine o măsuță de cafea rezistentă 
care păstrează eleganța și  modernism 
tipic mobilierului luminos. Placa ar putea fi 
personalizată, făcând din Kubo articolul ideal 
pentru  locatii Horeca.
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CILINDRO
MASUTA

Masuta e cafea luminoasa Fitting Cilindro 
este o atingere de stil care incalzeste 
spatiul. Este mobilierul ideal pentru a 
defini fiecare spatiu. 

Produsul se poate folosi in mai multe 
spatii HoReCa cum ar fi: sali de nunti, 
catering, corturi de evenimente, piscine, 
cluburi, lounge si baruri.
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Ypsilon este o banca modulara si 
luminata, ideala pentru a amenaja 
spatii interioare si exterioare. Ypsilon 
este combinatia perfecta intre 
estetica si functionalitate, volum, 
lumina si dimensiuni. Numele sau 
Ypsilon aminteste de litera Y si a fost 
creat pentru a se potrivi cu celelalte 
produse din colectia Slide, cum ar fi 
Snake si Cubo, pentru a crea o zona 
unica si personalizata in orice tip de 
eveniment.

YPSILON

W100 D117 H43 cm
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KAMI
COLECTIA 

Polietilena se pliază ca hârtia artei antice japoneze a 
origami și această eleganță deosebită  caracterizeaza 
întreaga colecție Kami, Kami San este un fotoliu cu o 
formă moale și confortabilă.
Colectia mai contine un scaun jos Kami Ichi, Kami 
Yon o canapea si Kami Ni o masuta joasa de cafea.

KAMI SAN                       W80   D75    H80 cm
KAMI ICHI                       W95   D75    H70 cm
KAMI YON                     W176   D75    H70 cm
KAMI NI                           W73   D73   H35cm
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PEANUTS
BANCA 

Băncile Peanuts în varianta lor cu LED alb strălucitor 
cu  alimentare  cu cablu,  sunt ideale pentru a 
ilumina cele mai exclusiviste seri și pentru a crea 
un efect scenografic memorabil. Perfect în locuri 
în exterior lângă piscină sau în grădină pentru a 
ilumina și mobila în același timp.
Bancile Peanuts se gasesc in 2 dimensiunu cu 2 
respectiv 3 locuri.

Peanuts cu 2 locuri                   W95    D55    H45 cm
Peanuts cu 3 locuri                   W145  D55    H45cm
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DOT
SCAUN BAR 

Scaunul luminos Dot perfect pentru 
a crea atmosfera in lumina alba sau 
colorata. Bateria integrată îl face 
autonom, fără fire sau prize.
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ZOE
SCAUN 

Zoe este un scaun contemporan si sofisticat, cu o silueta rotunjita si un design 
minimalist. 

Scaunul Zoe este, de asemenea, deosebit de functional: este usor de mutat, 
dar este, de asemenea, rezistent, deoarece este realizat din polietilena.
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Scaunul luminoas Snake este o vedeta: 
curba si forma minimalista ofera o nota 
de eleganta si stil contemporan in fiecare 
locatie pe care o ocupa. Structura modulara 
a scaunului luminos Snake si designul sau 
esential se potrivesc perfect intre estetica si 
functionalitate. Astfel, scaunul luminos Snake 
abricat din polietilena poate fi folosit pentru 
proiectarea si împartirea zonelor interioare 
sau exterioare. 

SNAKE
SCAUN 
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Moon este un scaun de neuitat, ideal 
pentru a crea o atmosferă de vis care 
amintește de „Nopțile Arabe”. Designul 
său sinouos și magia luminoasă sunt 
ideale pentru a amenaja grădini, terase 
și zone în aer liber contemporane, 
datorită stilului său romantic și informal.

MOON
SCAUN 
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RAP
CANAPEA 

Rap este o canapea cu linii esentiale, care 
prin design-ul ei, faciliteaza inter-relationarea. 
Asadar, Rap aduce oamenii  impreuna creeaza 
confort si senzatia de protectie si intimitate. 
Canapeaua Rap este realizata din polietilena si 
poate fi completata cu o pernita din poliuretan 
moale, pentru si mai mult confort.
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Fotoliul Kalla seamana cu un scaun pentru 
lounge, insa este ideal si pentru spatiile 
exterioare, datorita materialului din care este 
realizat, polietilena.

Fotoliul Kalla este combinatia perfecta intre 
estetic si functionalitate: are un design 
contemporan, cu bratele confortabile si include 
si o pernita pentru sezut.

KALLA
FOTOLIU
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I-Pot  luminos este un vas  cu perete dublu cu 
un design clasic din materiale moderne, este 
ideal pentru iluminarea proiectului tau, atât 
pentru amenajari interioare cât si exterioare. 

Disponibil in 3 inaltimi diferite 40/80/130cm.

Y-POT
GHIVECI
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ASSIA
GHIVECI

Ghiveciul luminos Assia poate fi folosit atat 
pentru exterior cat si pentru interiorul locatiei, 
fiind un element de impact ce da personalitate 
locatiei tale. 

Ghiveciul este disponibil pe doua inaltimi: 115 
cm respectiv 140 cm.

Ghiveciul este disponibil si in varianta cu sursa 
de iluminat RGB cu baterie
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NEBULA
JARDINIERA

Jardiniera luminoasa Nebula poate 
fi folosit atat pentru exterior 
cat si pentru interiorul locatiei, 
fiind un element de impact ce da 
personalitate locatiei tale. Produsul 
se poate folosi in spatii HoReCa .

Jardiniera Nebula este disponibila 
in varianta de iluminare LED alb, 
alimentata cu fir, sau RGBW, 
alimentata pe baza de baterii.

Se poate opta pentru optiunea cu 
roti sau fixata intr-un loc specific.
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Ghiveciul luminos Genesis rotund  poate fi folosit 
atat pentru exterior cat si pentru interiorul locatiei, 
fiind un element de impact ce da personalitate 
locatiei tale. Produsul este disponibil in 4 variante 
de inaltime si latime.

Produsul este disponibil in varianta de iluminare 
LED alb, alimentat prin fir, sau RGBW, alimentat pe 
baza de baterii.

GENESIS
GHIVECI ROTUND
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Ghiveciul luminos Genesis patrat poate fi folosit atat 
pentru exterior cat si pentru interiorul locatiei, fiind 
un element de impact ce da personalitate locatiei 
tale. 

Produsul este disponibil in 3 variante de inaltime: 70, 
85,100 cm .

Produsul este disponibil in varianta de iluminare LED 
alb, alimentat prin fir, sau RGBW, alimentat pe baza 
de baterii.

GENESIS
GHIVECI PATRAT
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I-Pot  luminos este un vas  cu perete dublu cu un 
design clasic din materiale moderne, este ideal 
pentru iluminarea proiectului tau, atât pentru 
amenajari interioare cât si exterioare. 

Disponibil in 3 inaltimi diferite 40/80/130cm.

I-POT
GHIVECI
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I-Pot  luminos este un vas  cu perete dublu cu un design 
clasic din materiale moderne, este ideal pentru iluminarea 
proiectului tau, atât pentru amenajari interioare cât si 
exterioare. 

Disponibil in 3 inaltimi diferite 40/80/130cm.

X-POT
GHIVECI
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Modulară și multifuncțională, lampa Puzzle permite combinarea 
mai multor elemente de iluminat individuale într-un puzzle 
tridimensional. Unitățile pot fi aranjate în nenumărate combinații, 
potrivite oricărei nevoi specifice.

PUZZEL
LAMPA
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ICO
DISPLAY
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MESH
LAMPA
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PIVOT
LAMPA

Diametru 43   H 135cm
Diametru 60   H 200cm
Diametru 70   H 210cm
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DINO
LAMPA

Diametru 86     H 210cm
Diametru 117   H 160cm
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ALI BABA
LAMPA

H 165, 185,  205cm.

Diametrul bazei piciorului 
este de 43 cm.
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FLUO
LAMPA

Diametru 30  H 80cm
Diametru 30 H 130cm
Diametru 30 H 170cm



   72  .|  www.trendfurniture.ro

SFERE LUMINOASE

 Diametru: 40,60,80 cm.
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AQUAGLOBO

 Diametru:  30,40,50,60,70cm.
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GLOBO

Diametru: 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 120, 200 cm.
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VERTIGO
LAMPA

D 18,5   H 170 cm
D 18,5    H 110 cm
D 18,5    H 55 cm
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STRIPS
LAMPA

      D 50 H 170 cm
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MY  BIG  LIGHT

      D 60  H 142 cm
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City este un ecran luminos, ideal pentru a fi personalizat in functie de cerintele clientului. 
Designul sau se potriveste in orice fel de locatie: Displayul City este inalt si subtire, rezistent 
si in acelasi timp usor de miscat, datorita greutatii sale reduse.

Lumina sa delicata este ideala pentru a evidentia logo-uri, descrieri si imagini mari, datorita 
stickerelor personalizate care pot fi aplicate pe întreaga suprafata. City este perfect potrivit 
pentru evenimente si se poate folosi atat in interior cat si in exterior.

CITY
DISPLAY
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LIGHT DRINK
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KALIMERA
FRAPIERA



SEDIU CENTRAL / SHOWROOM CLUJ
Strada Braniște nr. 25 B, Loc. Gilău, Jud. 

Cluj

0726 189 397
vanzari@trendfurniture.ro

SHOWROOM BUCURESTI
Strada București-Târgoviște nr. 12 A, Corp B, parter, 

Mogoșoaia

www.trendfurniture.ro


