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Suntem o echipa dinamica si creativa, al carui obiectiv este acela 
de a crea piese de mobilier inovatoare, functionale, pe deplin 
optimizate necesitatilor dumneavoastra. Proiectele realizate 
de noi sunt complexe, cu un grad de originalitate ridicat, fi ind 
ajustate in functie de conditiile impuse de catre fi ecare client in 
parte. 

Munca noastra si conceptele executate sunt rezultatul a peste 
15 ani de experienta pe piata HORECA si a unui proces colectiv, 
reunind creativitatea arhitectilor, experienta proiectantilor, 
inginerilor si pe cea a tamplarilor nostri. Acestea sunt viziunea 
si resursele care se afl a la baza promisiunii noastre catre client. 
Astfel, interioarele, mobilierul si accesoriile create pentru industria 
HORECA se situeaza de fi ecare data la inaltimea asteptarilor 
dumneavoastra.

Echipa Trend Furniture este specializata in productia de mobilier  
custom made pentru industria HORECA (baruri, receptii) si in 
produse de serie medie si mica (canapele tapitate, banchete 
modulare, placari cu lemn, mobilier camere de hotel, etc). precum 
si in proiecte complete. Materialele pe care le utilizam sunt lemnul 
natural, metalul, precum si materiale compozite (Corian®).

Motive să alegi Trend Furniture

15 EXPERIENŢĂ
De 15 ani integram cu succes branduri de 
renume, mobilier personalizat și soluţii 
complete în proiecte Horeca

ECHIPĂ SPECIALIZATĂ
Consultanţi specializaţi, designeri, 
proiectanţi, ingineri de producţie, dedicaţi 
proiectului tău

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

SERIOZITATE
Ne asiguram ca respectam si livram in 
termenele si conditiile agreate impreuna

CONSULTANŢĂ
Iti propunem solutiile optime pentru 
proiectul tau in functie de nevoi, buget si 
destinatie

SOLUŢII COMPLETE
Economisesti timp si bani lucrand cu un 
singur furnizor responsabil de mobilierul 
din intreaga locatie
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DESIGN & PROIECTARE TAPIȚARE

DEBITARE
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FINISARE ASAMBLARE

TERMOFORMARE
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Proiecte | 

Restaurant 
ROD
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Proiecte | 

Hotel 

TELEFERIC
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Proiecte | 

Bakery

ANA PAN CO
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Restaurante | 

Bistro
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Bar | Pub | 
Lounge
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Cafenele
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Hoteluri
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Sali de 
evenimente | 
Conferinte
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Office
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Terase
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Cofetării



SEDIU CENTRAL / SHOWROOM CLUJ

Strada Braniste nr. 25 B, Loc. Gilau, Jud. Cluj

0264 371 540 (tel. si fax)

0752 190 885

office@trendfurniture.ro

vanzari@trendfurniture.ro

SHOWROOM BUCURESTI

Strada Bucuresti-Targoviste nr. 12 A, Corp B, parter, Mogosoaia

0314 382 116 (tel. si fax)

0723 190 882

vanzari@trendfurniture.ro

www.trendfurniture.ro


