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MOBILA EXPO - 14-17 MARTIE 2019  
 

Mobila Expo se va desfasura in perioada 14-17 martie 2019 intr-unul din cele mai moderne spatii 

Romexpo – Pavilionul B1. Evenimentul se adreseaza publicului larg, acelora care doresc sa gaseasca 

si sa achizitioneze direct de la companii producatoare, la preturi avantajoase, diverse tipuri de mobilier 

destinate locuintei sau biroului. 

 

Producatorii romani de mobila sunt asteptati sa-si expuna si sa-si vanda produsele in cadrul celei de-a 5-a 

editii a MOBILA EXPO, care va avea loc in Centrul Expozitional ROMEXPO, intre 14 si 17 martie 2019. Mobila 

Expo se va desfasura in 2019 in Pavilionul B1, ideal pentru gazduirea targurilor si expozitiilor de talie 

internationala. 

 

De ce sa devii expozant Mobila EXPO? 

• Veti organizarea participarea unui spatiu construit la standarde internationale 

• Veti intensifica vanzarile produselor si serviciilor de care dispuneti, intr-un timp foarte scurt 

• Veti creste vizibilitatea si notorietatea brandului companiei dumneavoastra si ale produselor pe care le 

concepeti si realizati 

Nr. 6 (235) noiembrie 2018 | Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca 



• Discount-urile, promotiile si ofertele speciale cu 

care veniti in intampinarea publicului vizitator 

vor fi promovate in avans prin: ►promovare prin 

instrumente de marketing si PR: comunicatele 

de presa cu informatii generale despre 

eveniment, realizate si distribuite de echipa 

ROMEXPO, catalogul de eveniment, articole 

despre manifestare, difuzate de partenerii 

media, pagina de Facebook a evenimentului; 

►distributia materialelor dumneavoastra de 

marketing de produs sau corporate: brosuri, 

flyere, cataloage, catre publicul vizitator al 

evenimentelor ROMEXPO care preced MOBILA 

EXPO;  

• Veti avea parte de un numar de vizitatori mare, 

fiind vorba de clientii dumneavoastra sau de 

potentiali clienti care cauta cel mai bun raport 

calitate/pret pentru piese de mobilier si obiecte 

de design interior pentru casa si birou.  

• Beneficiati de un concept total de la A la Z, 

MOBILA EXPO avand o tematica parte a 

conceptelor evenimentelor (expozitii, saloane, 

targuri) care se desfasoara in spatiile 

Romexpo: CONSTRUCT-AMBIENT EXPO – 

Targ international de tehnologii, echipamente, 

utilaje si materiale pentru constructii, amenajari 

interioare si exterioare, decoratiuni si 

piscine, ROMTHERM – Expozitie internationala 

pentru instalatii, echipamente de incalzire, racire 

si de conditionare a aerului, EXPO FLOWERS & 

GARDEN – Expozitie Internationala de flori, 

amenajari peisagistice, horticultura si gradinarit 

si ANTIQUE MARKET – Targ de obiecte de arta 

si MODEXPO I – Expozitie internationala de 

tesaturi textile, imbracaminte, pielarie, blanarie, 

incaltaminte si marochinarie, accesorii. 

 

Perioada de amenajare (9-13 martie 2019) 

Perioada de desfasurare (14-17 martie 2019) 

• 14-16 martie 2019, interval orar 10.00-18.00 

• 17 martie 2019, interval orar 10.00-16.00 

• Accesul expozantilor in aceasta perioada se face 

pe la poarta E din Bulevardul Poligrafiei in baza 

cardului de parcare 

• Pentru aprovizionarea standurilor accesul se face 

in perioada 14-16 martie 2019, interval orar 18.00-

18.30 

Perioada de dezafectare (17-20 martie 2019) 

 

Statistici Mobila Expo2018 (8-11 martie 2018) 

• 422 firme expozante 

• 820 mp suprafata expozitionala 

• 16.600 vizitatori 

• 24 tari participate 

 

Sursa: www.mobila-expo.ro  

http://www.mobila-expo.ro


INFORMATII REFERITOARE LA 

INDUSTRIA MOBILEI IN ROMANIA 

(2018) 
 

Potrivit datelor Asociatiei Producatorilor de Mobila 

din Romania (APMR), industria mobilei din 

Romania a inregistrat un excedent comercial – 

diferenta dintre exporturi si importuri – de 694 mil. 

euro in primele cinci luni din 2018, un nivel similar 

cu cel de anul precedent. In perioada ianuarie-mai 

2018, Romania a exportat mobila de 987 mil. euro 

si a importat mobilier de circa 292 mil. euro, 

exporturile fiind de 3,4 ori mai mari decat 

importurile, o situatie mai rar intalnita in alte 

sectoare ale economiei.  

“Nu prea mai sunt alte sectoare in economie cu un 

excelent comercial la fel de mare precum industria 

mobilei. Balanta comerciala e negativa la majoritatea 

produselor din industrie. In Romania, exporturi mari 

mai sunt in industria auto si in servicii”, a spus Aurica 

Sereny, Presedintele Asociatiei Producatorilor de 

Mobila din Romania (APMR). 

 

In primele cinci luni din 2018, exporturile Romaniei de 

mobila au crescut cu 3,2%, cei mai fideli cumparatori 

de mobila romaneasca fiind Germania, Franta, Italia, 

Cehia si Olanda, dupa valoarea exporturilor din 2018. 

Antreprenorii romani care activeaza in industria 

mobilei, la ora actuala, investesc masiv in productie, 

exporta in mai multe tari si au strategii bine puse la 

punct pentru lansarea unor noi produse. Iar cei care 

au propria retea de magazine se extind in marile 

orase cu o intentie clara: sa acopere cat mai mult din 

cota de piata.  

 

„Progresul companiilor din industria mobilei nu se 

putea inregistra daca nu se realiza o infuzie 

tehnologica din ce in ce mai adaptata si mai 

performanta. Sprijinul a venit atat din partea clientilor 

din tarile avansate din Uniunea Europeana, cat si din 

partea producatorilor locali de materii prime si 

materiale, a producatorilor din panouri de lemn masiv, 

de placi din materiale lemnoase, la care s-au adaugat 

contributiile furnizorilor de materiale textile si altele“, a 

punctat Aurica Sereny, Presedinte APMR. 

 

Evolutia sectorului de fabricare a mobilei, in perioada 

viitoare, depinde in mare masura de abilitatea prin 

care aceasta industrie va reusi sa integreze activitatile 

creative in productia modelelor proprii. De asemenea, 

va avea un rol important continuarea crearii de noi 

branduri care, intr-o perioada de timp medie, sa fie 

percepute si acceptate de consumatorii finali. 

 

„Lanturile valorice ale firmelor vor fi mai flexibile, mai 

putin liniare si cu un grad mai sporit de 

internationalizare a optiunilor, atat de aprovizionare, 

cat si de externalizare. Aceste lucruri vor cere noi 

abilitati manageriale, inclusiv de organizare a retelelor 

capabile sa eficientizeze lanturile valorice sa faca fata 

unor forte concurentiale, in care activele intangibile 

devin din ce in ce mai prezente“, a adaugat Sereny. 



 

Din punct de vedere managerial, industria mobilei din 

Romania s-a confruntat in ultimul timp si se confrunta 

in continuare, cu probleme ce tin, in principal de 

urmatoarele componente: managementul resurselor 

umane, si cel financiar, previzionare si planificare, 

managementul investitiilor, al productiei, aprovizionarii 

si desfacerii. Si este normal avand in vedere faptul ca 

industria respectiva utilizeaza atat lemn masiv cat 

si panouri de lemn, plus diverse accesorii sau produse 

chimice, adica un ansamblu de elemente de cost 

direct, dar si indirect prin manopera solicitata. Astfel, 

din punctul de vedere al resurselor umane, avem de a 

face cu somajul tehnic, fie ca este sau nu o solutie 

viabila, dar in acelasi timp putem vorbi si despre 

procesul de conversie la locul de munca pentru 

pastrarea angajatilor. 

 

Cat priveste managementul financiar in cadrul 

companiilor din industria mobilei, acesta a fost 

influentat de evolutia cash flow-ului, scumpirea 

creditelor, volatilitatea cursului de schimb valutar (cu 

precadere companiile care desfasoara activitati de 

import-export), reducerea costurilor financiare (prin 

externalizarea anumitor activitati specifice, de 

exemplu) etc. 

 

Volumul productiei de mobila a crescut, anul trecut, cu 

0,5%, de la 2,54 miliarde euro la 2,55 miliarde euro, 

urmand ca, in acest an, cresterea sa fie de 5,6%, 

pana la 2,7 miliarde euro, conform datelor pe care ni 

le-a transmis Asociatia Producatorilor de Mobila din 

Romania (APMR). Potrivit informatiilor citate, in acest 

domeniu, consumul intern s-a ridicat, in 2017, la 970 

milioane euro, de la putin peste 963 milioane euro, 

preconizandu-se o crestere de 6,2% in acest an 

comparativ cu anul trecut, pana la peste 1 miliard de 

euro. 

 

Sursa: www.ziuadevest.ro  

 

MANAGEMENT FORESTIER 

RESPONSABIL SI PRODUSE DIN 

LEMN INDEPENDENT CERTIFICATE 
 

Platforma informativa „Lemn Controlat” cuprinde 

informatii esentiale pentru ca operatorii din 

industria lemnului din Romania sa evite plasarea 

pe piata interna a UE a lemnului provenit din 

exploatari ilegale, paduri virgine sau alte paduri in 

care valorile ridicate de conservare sunt 

amenintate. 

 

Platforma „Lemn Controlat” isi propune sa 

promoveze cele mai bune metode pentru combaterea 

eficienta a taierilor ilegale si implementarea adecvata 

a prevederilor Regulamentului UE 995/2010 (EUTR). 

In acest sens este sustinuta implementarea practicilor 

forestiere responsabile (adecvate necesitatilor de 

conservare a mediului, viabile economic si care 

genereaza beneficii sociale) si in mod particular a 

cerintelor pentru “lemn controlat” instituite prin 

sistemul de certificare forestiera FSC® (Forest 

Stewardship Council®). 

 

Platforma informativa urmareste cresterea capacitatii 

factorilor implicati in procesul de recoltare si achizitie a 

lemnului sau produselor din lemn, astfel incat sa 

actioneze cu prudenta („due diligence”) in scopul 

reducerii la maximum a riscurilor privind introducerea 

pe piata a lemnului recoltat in mod ilegal sau a celui 

provenit din paduri in care valorile ridicate de 

conservare sunt amenintate. 

 

Aceasta platforma informativa se adreseaza in primul 

rand „operatorilor” (in situatia in care se plaseaza 

lemn din Romania) care doresc aplicarea adecvata a 

unui sistem de preventie „Due Diligence 

System” (DDS), urmand cerintele standardului Forest 

Stewardship Council® (FSC®) pentru Lemn Controlat. 

Totodata, aceasta platforma poate fi utila prin 

informatiile sale si autoritatilor, organizatiilor de 

monitorizare, organismelor de certificare, 

administratorilor si proprietarilor de paduri, 

administratorilor de arii protejate, ONG-urilor / a 

lantului de aprovizionare sau oricarei entitati 

interesate sa participe activ in procesul de certificare 

forestiera sau alte mecanisme voluntare de control al 

lantului de aprovizionare. 

Conceptul de lemn controlat a aparut ca o nevoie de 

piata generata de faptul ca sursele certificate nu pot 

oferi suficient material lemnos necesar pentru a 

satisface nevoile industriei de prelucrare a lemnului, 

care doreste sa vanda produse certificate Forest 

Stewardship Council® (FSC®). 

 

Ce inseamna Lemn Controlat FSC®? 

Prin “Lemn controlat” se intelege lemnul sau 

produsele derivate din lemn cu origini cunoscute si 

care nu provine din surse considerate inacceptabile 

de catre Forest Stewardship Council® (FSC®). 

Categoriile de lemn considerate ca fiind surse 

inacceptabile sunt: 

• lemn provenit din recoltari ilegale; 

• lemn exploatat cu incalcarea drepturilor civile sau 

traditionale; 

http://www.ziuadevest.ro


• lemn provenit din paduri in care valorile ridicate de 

conservare sunt amenintate de activitatile de 

management; 

• lemn provenit din paduri naturale transformate 

prin conversie in plantatii sau terenuri destinate 

altor utilizari; 

• lemn provenit din paduri in care sunt plantati 

arbori modificati genetic. 

 

Pentru a asigura evitarea includerii materialelor din 

lemn sau derivate din lemn provenite din surse 

considerate inacceptabile in lantul de custodie al 

produselor certificate, cerintele necesare sunt 

reglementate prin Standardul pentru Lemn 

Controlat  FSC-STD-40-005 V3-1 (aprobat in februarie 

si publicat in martie 2017). 

 

Standardul pentru Lemn Controlat  FSC stabileste 

cerintele pentru un sistem de “due diligence” in 

evaluarea si reducerea riscului asociat cu materialele 

furnizate fara declaratie FSC. 

Standardul pentru lemn controlat impune utilizarea 

evaluarilor riscului pentru identificarea si evaluarea 

riscului aprovizionarii din surse inacceptabile. Cand se 

identifica un risc specificat sau nespecificat privitor la 

provenienta materialului sau la riscul amestecarii 

acestuia in lantul de aprovizionare, organizatia va 

implementa masuri de control pentru reducerea 

riscului. 

 

Beneficii ale implementarii standardului pentru 

lemn controlat 

Printr-o implementare adecvata a acestui sistem de 

certificare operatorii din industria lemnului nu doar 

urmeaza si respecta prevederile legale contribuind 

astfel la promovarea unui management forestier 

responsabil, dar sunt generate in plus si alte beneficii 

contribuind astfel la promovarea unui management 

forestier responsabil: 

• ofera posibilitatea exprimarii opiniilor de catre 

factorii interesati / afectati printr-un proces 

transparent si participativ (prin consultarile publice 

si prin procedurile de sesizari si reclamatii); 

• promoveaza, per ansamblu, un management 

forestier responsabil alaturi de beneficiile 

ecologice, sociale si culturale ce decurg din 

acesta si, in mod special, identificarea, protejarea 

si monitorizarea Valorilor Ridicate de Conservare; 

• avantaje economice directe si/sau acces pe piata 

lemnului certificat; 

• instrument de conformare fata de prevederile 

legale impuse “operatorilor” din industria lemnului 

prin Regulamentul European (Reg. 995/2010). 

 

Sursa: https://lemncontrolat.ro  

PRIMELE TENDINTE DE DESIGN 

INTERIOR PENTRU 2019 
 

Lemnul si mobila 

 

Mobilierul anului 2019 este inspirat de stilul nomad. 

Piesele sunt compacte, multifunctionale, artistice si 

flexibile. Spatiul ocupat de mobilier este cat mai redus 

fara a face rabat la calitatea vietii. Se pastreaza 

mobilierul util si se renunta la piesele care au doar rol 

decorativ, acest rol fiind preluat de piesele utile. Este 

tot un fel de stil minimalist, cu mai mult confort si mai 

multa culoare. 

 

Stejarul si ciresul sunt optiuni pentru mobilierul din 

lemn. Alegerea lor este buna atat din punct de vedere 

al design-ului interior cat si al durabilitatii, esteticii si 

culorilor calde. Chiar daca pare o investitie 

costisitoare, intoarcerea la esentele de lemn 

valoroase a inceput de ceva vreme si tendinta se 

pastreaza. Asa ca investitia este pe termen lung atata 

timp cat se mizeaza pe durabilitate. 

 

Fie se pastreaza culoarea naturala a lemnului, fie se 

coloreaza in culori deschise sau foarte inchise. Culori 

precum miere, douglas, cires sau pin vor fi preferate. 

De cealalta parte, culori precum nuc inchis, wenge si 

chiar negru vor fi tot mai intalnite. Contrastele intre 

nuante se vor regasi pe aceeasi piesa sau in aceeasi 

camera. Foarte apreciat va fi lemnul ars – metoda 

Shou Sugi Ban de colorare a lemnului prin ardere. 

 

Este suficient sa renuntati la piesele de mobilier 

nefolositoare, sa eliberati cat mai mult spatiul si deja 

sunteti in acord cu cerintele anului 2019. Adaugand 

cateva perne in culorile anului sau covoare si cuverturi 

lucrate manual, veti crea un decor in tendinte. 

 

Oglinzi decorative, dar si inteligente 

 

Oglinzile vor fi un “must have” anul viitor. Rolul lor nu 

se va limita la utilitate ci vor contribui decisiv la 

aspectul, eleganta si dimensiunile casei. Ramele vor 

putea urma tendintele mobilierului sau vor aduce 

elemente noi. Vor putea fi colorate in culori vii astfel 

incat sa fie punctul de atractie al camerei. Prezenta lor 

trebuie electrizanta sa se simta inca de la intrarea in 

casa, sa fie elementul central al holului. O investitie 

intr-o oglinda cu o rama generoasa pare a fi o buna 

idee pentru anul viitor. 

 

Dar pana si acest obiect decorativ a fost atins de 

tehnologie si o noutate in casele noastre vor fi 

oglinzile inteligente cu senzori de temperatura, LED-

https://lemncontrolat.ro


uri pentru iluminare, display LCD pentru informatii, 

conexiune la internet, care sa ofere toate informatiile 

de care aveti nevoie in functie de locul in care va 

aflati. Imaginati-va ca va treziti, mergeti la baie sa va 

pregati, va uitati in oglinda si primiti toate informatiile 

de care aveti nevoie pentru a incepe ziua, cum ar fi 

informatii despre vreme, e-mail, calendar, trafic 

estimat pentru destinatia voastra si cine stie cate 

altele. 

 

Materiale si texturi 

 

Metal, marmura, ceramica, piele ecologica, catifea, 

materiale textile din fibra naturala – nu prea exista 

limita in folosirea materialului. Totul poate fi folosit cu 

conditia sa nu devina apasator, sa nu incarce foarte 

mult spatiul. 

Baile de alama sunt in egala masura clasice si 

moderne. Metalul este folosit la bucatarie, dar si 

pentru corpurile de iluminat. Totusi cuprul pare ca si-a 

atins maximul, iar viitorul va apartine metalului cu 

aspect argintiu. 

Materialele pretioase precum catifeaua si pielea vor 

coabita cu materialele naturale si cu cele lucrate 

manual. Catifeaua va da greutate, pe cand materialele 

naturale vor crea ambianta placuta si simpla. 

Obiectele facute manual vor fi apreciate pentru 

legatura cu trecutul, dar si cu natura. 

 

Recuperare si reciclare 

 

Recuperarea si reciclarea face parte din viata noastra 

de ceva vreme si se regaseste in orice domeniu. Este 

modul prin care se transmite de fiecare data ca 

trebuie sa avem grija de planeta si de resursele ei. Nu 

in ultimul rand, mesajul este ca tot ceea ce aruncam 

nu va mai putea fi gestionat in curand. 

Sunt multe lucruri pe care le aruncam printre 

care lemnul si mobila. Refolosirea lor se face simplu, 

fara operatiuni dificile de recuperare, uneori fiind 

suficient doar sa le curatam. O piesa veche de 

mobilier pusa intr-un colt, o masuta de cafea facuta 

dintr-o usa refolosita sunt elemente de design care vor 

atrage atentia, fiind si in acord cu tendintele din 2019. 

 

Trendurile in design interior in 2019 par a fi 

prietenoase, asa cum ne-am obisnuit de ceva ani. 

Este destul de usor sa fim in trend, important este sa 

nu sufocam interiorul cu mobila, sa nu uitam de 

culorile naturale, sa adaugam pete de culoare si 

oglinzi si sa dam o sansa lucrurilor simple facute 

manual. 

 

Designul inspirat de spiritul retro,de caldura, lejeritatea 

si rotunjimile stralucitoare ale stilului disco va 

reprezenta inspiratia retro din interioarele anului 2019. 

 

Sursa: www.revistadinlemn.ro  

 

MARII PRODUCATORI DE VOPSELE 

PROPUN CULOAREA ANULUI 2019 
 

Mai sunt doua luni pana la finalul lui 2018 si deja au 

fost anuntate culorile anului 2019! 

 

Marii producatori de vopsele si-au prezentat culorile si 

este o adevarata revarsare de energie, speranta si 

entuziasm. Cu toate ca sunt diferite in functie de 

producator toate vor sa transmita o stare de spirit 

pozitiva, un indemn pentru a ne implini visele si 

aspiratiile. Si de data aceasta sunt mai multe culoarea 

anului 2019 pentru ca fiecare producator a vrut sa 

vina cu ceva special pentru fanii sai si unii chiar au 

apelat la ei pentru a o alege. Sa vedem care este 

culoarea anului 2019, de fapt culorile anului 2019 si ce 

mesaj transmit. 

 

Akzo Nobel transmite lumii ca a venit vremea sa 

gandim, sa visam, sa iubim, dar si sa actionam 

Dupa o perioada folosita pentru a se regrupa, Akzo 

Nobel anunta ca este gata sa iasa in lume. Au 

descoperit ca in interiorul companiei oamenii au un 

scop, sunt energici si optimisti. Este spiritul pe care l-

au gasit si afara. Exista un vant de schimbare, 

oamenii vor sa profite de moment si sa faca o lume 

mai buna. 

Deci, este momentul sa gandim, sa visam, sa iubim si 

sa actionam, spune Akzo Nobel. Si pentru asta avem 

nevoie de spatii luminoase, linistitoare, avem nevoie 

de lumina. Iar culoarea, Spiced Honey (miere 

condimentata) este cea aleasa pentru a da lumina. 

Este culoarea mierii, a chihlimbarului, cu multe tonuri, 

in functie de dorinta fiecaruia. Este ca si cum toate 

culorile ar fi privite printr-o fereastra de chihlimbar. 

Culoarea este calda, discreta, cu tonuri puternice fara 

a fi agresive. 

 

Sherwin-Williams se intoare la radacinile antice 

ale terracottei. Culoarea propusa de Sherwin 

Williams pentru 2019 este Cavern Clay, care 

inseamna lutul cavernelor. Culoarea este descrisa ca 

fiind o culoare caramizie calda, o terracotta cu 

radacini in vechime. Este o culoare care aduce 

impreuna vechiul si noul, tehnologia si mestesugul. 

http://www.revistadinlemn.ro


In viziunea companiei, anul 2019 va reprezenta o 

renastere a anilor ’70. Culoarea aleasa este o culoare 

a pamantului, a celor dornici de natural, o culoare ce 

duce cu gandul la plaja, la case linistite acoperite cu 

olane simple, la vacanta. Este o culoare care 

intruchipeaza simplitatea, innoirea, spiritul liber si 

flerul boem. 

 

Culoarea este calda, da liniste si stabilitate. Este 

potrivita atat pentru a decora locuintele, cat si pentru 

spatiile comerciale. 

 

Behr’s, PPG Paints si Dutch Boy Paints propun 

culori bogate, perfecte pentru accente si 

personalizari. Daca cele de mai sus sunt culori 

discrete, naturale, potrivite pentru a fi panza pe care 

se “picteaza” restul incaperii, culorile propuse de cele 

trei firme americane sunt puternice, potrivite pentru 

tonuri. Sunt perfecte pentru a vopsi usi, ferestre, 

pentru mobila de bucatarie, pentru un scaun care 

pune o pata de culoare intr-o incapere. Behr 

Paint propune Blueprint, un albastru prafuit plin, care 

arata foarte bine pe o usa de intrare sau pe mobila de 

bucatarie. Propunerea PPG Paints este Night Watch, 

un verde adanc, puternic, care potrivit unor specialisti 

va fi foarte popular in 2019. Foarte potrivit pentru 

accente pe perete, pentru dulapuri de bucatarie sau 

baie, pentru usi. Culoarea anului 2019 Dutch Boy 

Paints este Garden Patch. Asa cum spune si numele, 

culoarea este un petic de gradina, un verde deschis, 

crud, puternic. O culoare care, prin optimismul 

transmis, va crea buna dispozitie 

 

Ace Hardwere (Clark + Kensington) si-a lasat clientii 

sa aleaga 

Reteaua de magazine Ace Hardware, proprietarul 

marcii Clark + Kensington, a hotarat sa lase clientii sa 

aleaga. A pus culorile la dispozitia clientilor si i-a lasat 

sa le amestece asa cum a dorit fiecare. A organizat 

apoi un concurs unde culoarea castigatoare a fost 

desemnata de 25 de arbitri alesi tot din randul 

clientilor. 

Rezultatul a fost Pineapple Cream Granita, un galben 

crem placut, luminos si optimist. Folosit pentru a 

colora peretii va “largi” incaperile, dand senzatia de 

spatiu. Foarte potrivit pentru draperii sau canapele, iar 

combinat cu alb este irezistibil. 

 

Benjamin Moore trece de la culoarea puternica de 

anul acesta la un gri calm si balansat. Caliente, 

culoarea anului 2018, acel rosu arzator, a creat o 

impresie puternica. Culoare plina cu multa 

personalitate, Caliente este mai potrivita pentru 

accente, pentru pete de culoare care dau energie, 

pozitivitate. Pentru anul 2019 Benjamin 

Moore propune o culoare discreta, calma, a culoare 

ce creeaza echilibru. Metropolitan, culoarea anului 

2019, este un gri cald si sofisticat. Este o culoare din 

spectrul neutru potrivita pentru contemplare. Culoarea 

nu atrage privirile precum Caliente, ci creeaza un 

spatiu puternic prin linistea si stabilitatea pe care o 

transmite. 

 

Spre deosebire de anii anteriori, Benjamin 

Moore lanseaza si Color Trends 2019, o paleta de 

nuante de la gri pal la verde si albastru, care 

completeaza Metropolitan. Nuantele se potrivesc 

perfect griului propus, realizand impreuna decoruri 

frumos armonizate. 

 

Pantone Color Institute propune o paleta de culori 

inspirata din saptamana modei de la Londra. 

Influenta reciproca dintre moda si design interior a 

determinat Pantone Color Institute sa aduca de la 

saptamana modei de la Londra o paleta ce cuprinde 

12 culori puternice si alte 4 neutre, clasice. Sunt 

energizante, culori ce dau incredere si inalta spiritul, 

un imbold pentru a face fata viitorului. Culori care 

transcend senzualitatea, o paleta dinamica si vibranta, 

fara a fi coplesitoare. 

Pentru a va face o idee despre ce semnifica aceste 

culori, iata cum suna descrierile lor: 

• Fiesta – un portocaliu roscat festiv care radiaza 

energie, pasiune si entuziasm 

• Living Coral – o nuanta atragatoare si animata al 

carui auriu subtil indulceste 

• Princess Blue – o nuanta de albastru regal 

maiestuos care straluceste si radiaza 

 

Propunerea este pentru sezonul primavara - vara asa 

ca ne asteptam ca pana la finalul anului sa apara si 

alte propuneri, poate chiar alegerea culorii anului. 

FiestaLiving CoralPrincess Blue 

 

Descoperim de la an la an cum companiile aduc in 

prim-plan nu doar o propunere singulara pentru 

culoarea anului, ci fac mai multe propuneri chiar in 

cadrul aceleiasi companii. Marii producatorii propun o 

culoare de baza care, asemenea unei locomotive, 

trage dupa ea o gama de alte culori ce se potrivesc si 

o completeaza pe cea considerata leader. Este o 

diversificare binevenita care permite fiecaruia dintre 

noi sa gaseasca o legatura cel putin cu una dintre 

propuneri, sa-si gaseasca echilibrul, linistea, energia 

intr-un spatiu decorat si colorat in trendul anului. 

 

Sursa: www.revistadinlemn.ro 

 

http://www.revistadinlemn.ro


UN PRODUCATOR DE MOBILA DIN 
CLUJ SPERA LA AFACERI DE 3,5 
MIL. EURO DIN AMENAJAREA 
SPATIILOR IN HOTELURI SI 
RESTAURANTE 
 

Producatorul de mobilier Trend Furniture din 

judetul Cluj, un business detinut majoritar de 

antreprenorul Viorel Baltaretu, mizeaza anul 

acesta pe afaceri de 16 milioane lei (circa 3,5 

milioane euro), din productia de mobilier pentru 

hoteluri, restaurante, cafenele si alte spatii 

HoReCa. 

 

„Anul acesta ne-am propus sa atingem o cifra de 

afaceri de 16 mil. lei. E o crestere mare de la 11,5 mil. 

lei in 2017. In urmatorii doi ani vrem sa crestem cu cel 

putin 25-30% anual pentru ca investim continuu in 

unitatea proprie de productie si eficientizam procesele 

de fabricatie. In plus, ne-am marit echipa de vanzari. 

Avem manageri zonali de vanzari care acopera 

eficient intreaga Romanie“, a declarat pentru ZF Viorel 

Baltaretu, general manager si actionarul majoritar al 

companiei Trend Furniture. 

 

Actionarul minoritar al Trend Furniture Sabina 

Rekkers (sotia CEO-ului Agricover Credit IFN Robert 

Rekkers) si Viorel Baltaretu, - directorul general si 

actionarul majoritar al Trend Furniture. 

 

Sursa: www.zf.ro  

O FABRICA DE MOBILIER DIN 
LEMN MASIV DIN JUDETUL MURES 
A AJUNS LA VANZARI DE 1 MIL. 
EURO CU 80% DIN BUSINESS LA 
EXPORT  
 

Fortis Co. produce mobilier pentru dormitoare, 

sufragerii, mobiler pentru  copii, de circa 50.000-

60.000 de euro pe luna. 

 

Compania Fortis Co., cu sediul in Breaza, judetul 

Mures, detinuta de antreprenorul roman Radu Pescar, 

a produs si vandut anul trecut mobila de circa 1 mil. 

euro, cu circa 30% mai mult fata de anul precedent, 

potrivit reprezentantilor companiei. 

 

Fortis Co. produce mobilier pentru dormitoare, 

sufragerii, mobiler pentru  copii, de circa 50.000-

60.000 de euro pe luna, echivalentul a patru tiruri cu 

mobila. Anul acesta managementul companiei 

estimeaza o productie de 60.000-80.000 de euro pe 

luna. 

 

Sursa: www.zf.ro  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zf.ro
http://www.zf.ro


PROGRAMUL EXPOZITIILOR 

ORGANIZATE LA ROMEXPO 2019 
 

ROMHOTEL 

21 – 24 februarie 2019 

Expozitie internationala de echipamente, mobilier si 

dotari pentru hoteluri si restaurante 

www.romhotel.ro 

  

CONSTRUCT-AMBIENT EXPO 

14 – 17 martie 2019 

Targ international de tehnologii, echipamente, utilaje si 

materiale pentru constructii, amenajari interioare si 

exterioare, decoratiuni si piscine 

www.construct-ambientexpo.ro 

 

MOBILA EXPO 

14 – 17 martie 2019 

Targ de mobila 

www.mobila-expo.ro 

  

ANTIQUE MARKET I 

14 – 17 martie 2019 

Targ de obiecte de arta si antichitati 

www.antiquemarket.ro 

  

MODEXPO I 

14 – 17 martie 2019 

Expozitie internationala de tesaturi textile, imbracaminte, 

pielarie, blanarie, incaltaminte si marochinarie, accesorii 

www.modexpo.ro 

 

SOMN EXPO 

11 – 13 aprilie 2019 

Expozitie expozitie de produse si servicii care asigura un 

somn linistit 

www.somnexpo.ro 

  

TIBCO 

30 mai – 2 iunie 2019 

Targ international de bunuri de larg consum 

www.tibco.ro 

  

BIFE-SIM 

18 – 22 septembrie 2019 

Targ international de mobila, accesorii si echipamente 

www.bife-sim.ro 

  

ANTIQUE MARKET II 

18 – 22 septembrie 2019 

Targ de obiecte de arta si antichitati 

www.antiquemarket.ro 

  

MODEXPO II 

19 – 22 septembrie 2019 

Expozitie internationala de tesaturi textile, imbracaminte, 

pielarie, blanarie, incaltaminte si marochinarie, accesorii 

www.modexpo.ro 

  

ANTIQUE MARKET III 

6 – 8 decembrie 2019 

Targ de obiecte de arta si antichitati 

www.antiquemarket.ro 

 

http://www.romhotel.ro
http://www.construct-ambientexpo.ro
http://www.mobila-expo.ro
http://www.antiquemarket.ro
http://www.modexpo.ro
http://www.somnexpo.ro
http://www.tibco.ro
http://www.modexpo.ro
http://www.antiquemarket.ro



