


Suntem o echipă dinamică și creativă, al cărui obiectiv este 
acela de a crea piese de mobilier inovatoare, funcționale, pe 
deplin optimizate necesităților dumneavoastră. Proiectele 
realizate de noi sunt complexe, cu un grad de originalitate 
ridicat, fi ind ajustate în funcție de condițiile impuse de că-
tre fi ecare client în parte.

EXPERIENŢĂ 
De 19 ani integrăm cu succes branduri de renume, 
mobilier personalizat și soluții complete în proiecte 
Horeca

Munca noastră și conceptele executate sunt rezultatul a 
peste 18 ani de experiență pe piața HORECA și a unui pro-
ces colectiv, reunind creativitatea arhitecților, experiența 
proiectanților, inginerilor și pe cea a tâmplarilor noștri. Ace-
stea sunt viziunea și resursele care se afl ă la baza promi-
siunii noastre către client. Astfel, interioarele, mobilierul și 
accesoriile create pentru industria HORECA se situează de 
fiecare dată la înălțimea așteptărilor dumneavoastră.
Echipa Trend Furniture este specializată în producția de 
mobilier  custom made pentru industria HORECA (baru-
ri, recepții) și în produse de serie medie și mică (canape-
le tapițate, banchete modulare, placări cu lemn, mobilier 
camere de hotel, etc.) precum și în proiecte complete. Ma-
terialele pe care le utilizăm sunt lemnul natural, metalul, 
precum și materiale compozite (Corian®). Prin expertiza 
noastră creăm concepte unice, pentru experiențe person-
alizate, dedicate clienților

ECHIPĂ SPECIALIZATĂ 
Consultanți specializați, designeri, proiectanți, ingineri 
de producție, dedicați proiectului tău

PREŢ CORECT 
Oferim cel mai bun preț raportat la nivelul de calitate 
al produselor și materialelor folosite

SERIOZITATE 
Ne asiguram că respectăm și livrăm în termenele și 
condițiile agreate împreună

CONSULTANŢĂ 
Îți propunem soluțiile optime pentru proiectul tău în 
funcție de nevoi, buget și destinație

SOLUŢII COMPLETE 
Economisești timp și bani lucrând cu un singur furnizor 
responsabil de mobilierul din intreaga locație

MOTIVE SĂ ALEGI TREND FURNITURE

70%  CLIENTI REVENITI 
fiind mulțumiți de produsele și proiectele pe care echipa 
noastră le-a realizat pentru ei.
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DESIGN ȘI PROIECTARE

Designerii noștri îți propun un concept 
ilustrat prin imagini 3D,  planșe de-
senate și planimetrii. Îl discutăm și îl 
ajustăm în așa fel încât rezultatul final 
să fie ceea ce ți-ai dorit.

După ce finalizăm conceptul, începem 
să lucrăm la partea tehnică a elemen-
telor cuprinse în proiect: planuri des-
fășurate, cote, detalii de execuție a mo-
bilierului și multe alte date tehnice.

CONSULTANȚA

Colegii noștri sunt pregătiți să vă ajute 
cu informații prețioase pentru a face 
alegerea optimă și vă vor fi alături de la 
prima discuție. Vă vor ghida prin mul-
titudinea de produse și opțiuni de per-
sonalizare și se vor asigura că alegerile 
dumneavoastră se încadrează în 
bugetul alocat și răspund nevoilor 
dumneavoastră.

PRODUCTIE STANDARD
 
 
În funcție de destinația mobilierului: ho-
teluri, restaurante, bistrouri,  cafenele, 
terase, săli de evenimente și lista 
poate continua, vă oferim și mobilierul 
corespunzător. Te consiliem  sa alegi 
mobila perfectă pentru proiectul tău, 
personalizată în functie de locatia ta.

PRODUCȚIE
 
 
Ca specialiști în productia de mobilier 
profesional pentru locatiile HORECA, 
putem crea si personaliza fiecare pie-
sa individuala. Urmând îndeaproape 
conceptul designerului și specificațiile 
acestuia, rezultatul, aspectul final, va 
corespunde imaginii grafice acceptate.

  MONTAJ, ASAMBLARE ȘI LIVRARE  MONTAJ, ASAMBLARE ȘI LIVRARE

Montajul pieselor de mobilier se face Montajul pieselor de mobilier se face 
de echipa specializată care așează cu de echipa specializată care așează cu 
grijă și atenție fiecare piesă de mobilier grijă și atenție fiecare piesă de mobilier 
la locul ei, astfel încat acestea să com-la locul ei, astfel încat acestea să com-
pleteze proiectul locației tale și să fie pleteze proiectul locației tale și să fie 
conform cu proiectul.conform cu proiectul.

SERVICII





DEBITARE ȘI 
PRELUCRARE  CNC

Pornind de la desenele interne de 
execuție, specialiștii nostri în tâm-
plărie, termoformare, tapitare, pre-
lucrare CNC, finisare și asamblare 
materializează întreg proiectul.

TERMOFORMARE  TERMOFORMARE  
CORIANCORIAN

Corian-ul este un material com-Corian-ul este un material com-
pozit, solid a cărui principală calitate pozit, solid a cărui principală calitate 
este de a crea  corpuri de mobilier este de a crea  corpuri de mobilier 
continue și elegante, cu design deo-continue și elegante, cu design deo-
sebit. Putând lua practic orice formă sebit. Putând lua practic orice formă 
prin termoformare, mobilierul din prin termoformare, mobilierul din 
Corian nu cunoaște limite în design, Corian nu cunoaște limite în design, 
specialiștii propunându-l ca mate-specialiștii propunându-l ca mate-
rial recomandat  zonelor cu trafic rial recomandat  zonelor cu trafic 
intens.intens.

FINISARE - VOPSIRE

Apoi stabilim finisajul pentru baza Apoi stabilim finisajul pentru baza 
produselor de mobilier, în concord-produselor de mobilier, în concord-
anță cu celelalte elemente din lo-anță cu celelalte elemente din lo-
cație.cație.

TAPITARETAPITARE

 Una din etapele personalizări pro- Una din etapele personalizări pro-
duselor este tapițarea. Alegem duselor este tapițarea. Alegem 
tapițeria dintr-o gamă largă de tapițeria dintr-o gamă largă de 
materiale pentru trafic intens: st-materiale pentru trafic intens: st-
ofă, piele ecologică sau piele nat-ofă, piele ecologică sau piele nat-
urală. Ai o mulțime de texturi și urală. Ai o mulțime de texturi și 
culori din care poți alege, iar noi iți culori din care poți alege, iar noi iți 
stăm la dispoziție cu idei și sfaturi. stăm la dispoziție cu idei și sfaturi. 

PROCESUL DE 
PRODUCȚIE



     Echipa noastră de vânzari acoperă întregul teritoriu al României pentru a fi cât mai aproape de clienți. 
    Scopul nostru este să vă sprijinim cu soluțiile potrivite și să vă oferim o experiență de calitate pe drumul spre atingerea obiectivelor dvs., indiferent de ce aveți 
nevoie, de la concept până la implementarea proiectului. 
     Echipa noastră este dedicată și experimentată, iar consultanții noștri sunt aici pentru a vă ajuta.

Construim relații durabile cu toți partenerii noștri prin dialog, responsabilitate și etică profesională.

CUSTOMERS

  TEAM



PORTFOLIO

Trend Furniture  oferă soluții com-
plete și personalizate de design 
interior, mobilier și accesorii pen-
tru industria ospitalitati (HoReca).

Folosim o gama largă de materi-
ale: lemn, piele, fier, sticlă, acrilice 
și minerale precum Corian, HPL, 
MDF și plexiglas rezistent.

Restaurant / cafenea / bistro / ho-
tel / bar și pub / fast-food / lounge 
/ cofetarii si patiserii/ magazin



ROD 
RESTAURANT/
CLUJ - NAPOCA



BERARIA
DE TWENTSE 
BIERBROUWERIJ/
OLANDA



TELEFERIC 
GRAND HOTEL/ 
POIANA BRASOV



ANA  
BACKING  CO/
BUCURESTI



NAPOLI 
CENTRALE/
CLUJ NAPOCA



CHI CAFE
FLORESTI/CLUJ



TUYA RESTAURANT & BAR/ AUSTRIASHABU SHABU/OLANDA

QoSQo /LUXEMBURG



ARGENTINIAN 
STEAKHOUSE/
TIMISOARA



CHI CHI/LUXEMBURGCIAO NEW YORK/CLUJ NAPOCA

JAZZISSIMO/ TIMISOARA



TELEFERIC 
GRAND HOTEL/ 
POIANA BRASOV



CHI-CHI /LUXEMBURGJAZZISSIMO/TIMISOARA

LENTO CAFFE /TIMISOARACAFFE OLIVO /CLUJ NAPOCA



CAFE DEL DODGE/ 
TIMISOARA



CAPITOLINA  HOTEL /CLUJ NAPOCAPERGOLA  BOUTIQUE HOTEL/ BUCURESTI

AMBASADOR HOTEL/BUCURESTI TELEFERIC GRAND HOTEL /POIANA BRASOV



REGHINA BLUE /
TIMISOARA



RAYNA  EVENTS HALL / GIURGIU
INTERNATIONAL HOTEL/ IASI

INTERNATIONAL HOTEL /IASI MITROPOLIA MOLDOVEI /IASI



SELECT BISTRO CAFE / OPENVILLE TIMISOARAJAPANOS/ BUCURESTI

RAPSODIA/ BISTRITA HYPE TERRACE/ TIMISOARA



TIMEEA SWEETSHOP/ TIMISOARA PRALINA SWEETSHOP /CLUJ NAPOCA

DANA SWEETSHOP/ TURDA- CLUJBRUTARIA LA POPA/BLAJ



ANA PAN PASTRY/  

BUCURESTI



CHESTERFIELD ARMCHAIR AND SOFA  HERMES STUDIO

 EMI COLLECTION BUTTERFLY SOFA



TUYA/ AUSTRIA DEL CORSO HOTEL/ TIMISOARA



CHI CHI/ LUXEMBURG
APRES SKI - TELEFERIC HOTEL/ 

POIANA BRASOV EXCELSIOR/ SIBIU

REGHINA BLUE HOTEL /  
TIMISOARA



TUYA/ AUSTRIA

TIMEEA SWEETSHOP/ TIMISOARA

RESIDENTIAL/ BUCURESTI



CLUJ  OFFICE
 România, Cluj 

   Gilău,  str. Braniște, nr. 25 B

0264.371.540 (tel. și fax)
0752.190.885

vanzari@trendfurniture.ro

BUCURESTI  SHOWROOM
România, Ilfov 

Mogoșoaia, str. București-Târgoviște, 
nr. 12 A, 

0723.190.882
vanzari@trendfurniture.ro

www.trendfurniture.ro


