
CATALOG SEZLONGURI 
SI MOBILIER SPA/PISCINE



Șezlonguri într-o gama variată de modele, pentru un plus de efect în 
amenajarea spațiului din jurul piscinei și zonelor de relaxare. Acestea 
sunt special concepute pentru astfel de locații, fiind în același timp un 
element deosebit de design, cât și o piesă cheie de mobilier piscine.

Șezlonguri piscina - avantaje cheie
• Piese de mobilier potrivite atât la interior, cât și la exterior;
• Gamă variată de modele, culori, materiale și stiluri;
• Obiecte ușor de stivuit și de depozitat;
• Materiale premium, rezistente, durabile în timp;
• Investiție pe termen lung.   
 Alegeți experiența noastră și excelența produselor noastre, avantaje ce 
ne recomandă pentru toate proiectele dvs. de amenajare.

Trend Furniture este un furnizor de soluții de amenajări interioare si ex-
terioare, specializat în amenajări HoReCa.
Datorită plajei ample de specialiști, Trend Furniture este un furnizor com-
plet, care oferă consiliere personalizată, producție custom in-house, o 
varietate mare de produse precum și servicii de design, proiectare, mon-
taj și mentenanță. Putem spune că Trend Furniture oferă soluții de la A la 
Z clienților săi, având   o abordare 360 grade a proiectelor.

DESPRE NOI

DESPRE  SEZLONGURI
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design,  funcționalitate și  versatilitate

  ATLANTICO 



 CARACTERISTICI

• Cadru din polipropilenă ranforsată cu fibră de sticlă
• Culori disponibile ale cadrului: alb, caffe, tortora, 

antracit
• Șezut și spătar prevăzute cu textilină
• Culori textilină: deserto, agave, celeste, bej-tortora, 

alb;
• Suprapozabil;
• Spătar reglabil - 4 nivele;
• Picioarele din spate prevăzute cu roți.
• Piese de schimb: textilină și accesorii prindere.

design,  funcționalitate și  versatilitate

  ATLANTICO 



  SEZLONG VELA



CARACTERISTICI

• Structura din tehnopolimer  cu fibra de sticla
• Șezut cu țesătură cu proprietăți speciale 
• Suprapozabil
• Spătar reglabil –5 poziții
• Piese de schimb: textilina

  SEZLONG VELA

superpozabil



 SEZLONG TAHITI

CARACTERISTICI

• Structura din tehnopolimer  cu fibră de sticlă
• Sezut cu tesatura cu proprietati speciale
• Suprapozabil
• Spătar reglabil –5 poziții
• Piese de schimb: textilina



5 poziții ale spătarului pânză detașabilă suprapozabil



EDEN . TROPICO



CARACTERISTICI
• Structura tubulară din polipropilenă
• Șezut cu tesătură cu proprietăți speciale
• Suprapozabil
• Spătar reglabil – 4 poziții
• Piciorușe antiderapante
• Posibilitatea de a atașa parasolar
• Brațe pentru confort sporit la modelul Alfa
• Piese de schimb: textilina ți accesorii prindere



  OMEGA . ALFA 



CARACTERISTICI
• Structura tubulară din polipropilenă
• Suprapozabil
• Spătar reglabil – 4 poziții
• Piciorușe antiderapante
• Posibilitatea de a atașa parasolar

alb

tortora



BITE 
DOUBLE

ȘEZLONG BITE



ȘEZLONG GS 927

ȘEZLONG 
GS 924



LOW LITA  
LOUNGE



ȘEZLONG NOLITA

ȘEZLONG  REVA
ROCOCO

PONENTE



ȘEZLONG 
ANTHEA

ȘEZLONG 
MARINA



ȘEZLONG 
SKY

ȘEZLONG 
MASTER



sit back and
RELAX

ȘEZLONG SOLE

SEZLONG MAXUS

ȘEZLONG  TOMBONA



MASUTE



MĂSUȚA  KOMODO

MĂSUȚA POP

MĂSUȚE  ISLAND

MĂSUȚA  GT 927



MĂSUȚA ARIA MĂSUȚA GT 923

MĂSUȚA RODI

MĂSUȚA LOTO



MĂSUȚA OCEAN

MĂSUȚA BINI BAJA

MĂSUȚA NET

MĂSUȚA STEP



MĂSUȚA BINI BAJA

PERGOLE/ UMBRELE



  PERGOLA REFLECT

MASUTA NET

REFLECT NEGRU

dimensiuni: 3x3 m; 3x3.6m, 3x4m, 3x6 m

REFLECT  ALB



PERGOLE  
PERSONALIZATE



Caracteristici:
• poate fi amplasat în diferite poziții  
• mecanism ușor de oscilare
• disponibil și ca umbrelă rotundă
•  100% poliester hidrofug

3 x 3 m

EIFEL

PISA
Caracteristici:
• disponibil în diferite culori 
• mecanism de oscilare ușor 
• cadru din aluminiu
• 100% poliester
• hidrofug, ușor de utilizat

ø 3 m



COLUMBIA

• poate fi plasat în diferite poziții 
• disponibil în  2 culori: rosu si crem
• mecanism de oscilare ușor  

   100% poliester
•  hidrofug, ușor de utilizat

CAPRICE

 dimensiuni:
• 5 x 5 m 
• 6  x 6 m 
• 7  x 7m

FESTA

• material: aluminiu, poliester
• 400 x 400 cm



TRIESTE LIGHT

UMBRELA NAPOLI
• centrul umbrelei structură telescopică de aluminiu, sistem de rotatie 360 °. 
• sistem de fursuri cu led alimentat de panouri solare. 
• colori: antracit / beig, alb / alb 

mărimuri disponibile: 4,0 x 4,0 m

• umbrelă retractabilă cu structură de alu-
miniu, 

• deschidere cantilever. 
• sistem de rotație 360 °
• culori: antracit / beig, alb / alb
• dimensiuni: 3,0 x 3,0 m / 3,0 x 4,0 m



CANAPELE SI SETURI LOUNGE

NEW YORK



COLECȚIA  
EMOTI





COLECȚIA  
SOPHIA





• Canapea 2 locuri: W192 x D110 x H62
• Canapelei lounge: W192 x D83 x H62
• Element de colt: W94 x D83 x H43
• perne: 60x20

SET LOUNGE
GINEVRA

SET  DE LOUNGE  
VENTO

CANAPEA
COCCOLONA



SET LOUNGE
GINEVRA

CANAPEA
COCCOLONA

SET LOUNGE
LISA FILO

LEAGAN
LISA FILO

CANAPEA NET



SET BARO

SET NIZA



SET IVORY

SET LEON



 COLECTIA  GELEE

CANAPEA SUGAR



MOBILIER  LUMINOS



BAR BREAK
Barul BREAK  este un bar modular și luminos, care  este compus din:
• elementul central Break Line
• elementul de colț Break.



   BAR MARVY

Barul Marvy este un bar modular și lumi-
nos, care poate crea un amestec perfect 
de forma și funcționalitate, este compus 
din mai multe elemente. 

Barul Marvy poate să fie echipat cu lumi-
na pentru exterior  led sau RGBW led.

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

Barul Marvy este potrivit atât pentru 
interior cât și pentru exterior.

Marvy bar central de 150 cm   
2 baruri de colț Marvy  de 65 cm



  AQUAGLOBO

  VERTIGO



  GHIVECE  NEBULA

MASA TIFFANY 
SCAUNE  DOT



SEDIU CENTRAL / SHOWROOM CLUJ

Strada Braniște nr. 25 B, Loc. Gilău, Jud. Cluj

0264 371 540 (tel. si fax)

0752 190 885

vanzari@trendfurniture.ro

SHOWROOM BUCURESTI

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

0314 382 116 (tel. si fax)

0723 190 882

vanzari@trendfurniture.ro


