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Trend Furniture este un furnizor de soluții de amenajări interioare, specializat în 
amenajări HoReCa. Este o companie 100% românească, prezentă pe piață de 18 
ani, cu o echipă formată din consultanți specializați, designeri, proiectanți și in-
gineri de producție, echipă care creează concepte personalizate care generează 
o experiență unică pentru clientul final-consumatorul. Datorită plajei ample de 
specialiști, Trend Furniture este un furnizor complet, care oferă consiliere per-
sonalizată, producție custom in-house, o varietate mare de produse și servicii de 
montaj. Trend Furniture oferă soluții de la A la Z clienților săi, avem o abordare 
360 de grade a proiectelor. Echipa Trend Furniture are experiență internațion-
ală. În fiecare an, circa o treime dintre proiectele realizate sunt în străinătate, în 
țări precum Olanda, Belgia și Luxemburg.
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ALFA

CARACTERISTICI

• Structura tubulara din polipropilena
• Suprapozabil
• Spatar reglabil – 4 poziții
• Picioruse antiderapante
• Posibilitatea de a atasa parasolar
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VELA

CARACTERISTICI

• Cadru realizat din material de ultima generatie,
ranforsat cu fibra de sticla 
• Spatar reglabil in 5 pozitii
• Material textil rezistent la UV, lavabil, dehusabil
• Prevazut cu roti
• Suprapozabil
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SLIM

CARACTERISTICI

• Sezlong din rasina durabila
• Suprapozabil
• Protectie UV
• Roti ascunse si picioruse antiderapante
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PACIFIC

CARACTERISTICI

• Structura tubulara din rasina armata cu fibra de sticla
• Suprapozabil
• Spatar reglabil – 5 poziții
• Piciorușe antiderapante si roti mici
• Posibilitatea de a schimba materialul textil
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FIJI

CARACTERISTICI

• Sezlong din rasina durabila cu aspect de rattan
• Suprapozabil
• Spatar reglabil – 5 poziții
• Picioruse antiderapante si roti mici
• Protejat UV
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SEDIU CENTRAL / SHOWROOM CLUJ

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

vanzari@trendfurniture.ro

SHOWROOM BUCURESTI

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

vanzari@trendfurniture.ro

www.trendfurniture.ro

telefon 0726 189 397 




