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Pentru a ajunge la des na e, atat in afaceri, cat si in viata, este o adevarata provocare. Am ajutat mul clien sa faca
aceasta calatorie si mi-ar face placere sa va ajut in proiectele Dvs. Increderea pe care ne-o acorda ne face sa urcam tot mai sus in
afaceri si sa imbunata m permanent calitatea serviciilor noastre.
Firma Delle Design, este ac va in fabricarea mobilei incepand din 2010, producand mobila din lemn masiv din stejar si
pin nordic.Din anul 2014 ﬁrma noastra este prezenta pe piata romaneasca si prin deschiderea unei fabrici de tamplarie si usi din
lemn. La sec a nostra de mobilier din Cluj Napoca colec a actuala a ﬁrmei cuprinde variate modele in mai multe feluri de ﬁnisaje.
Fiind producator, putem executa si modele la dimensiuni speciale, pentru a sa sface diversitatea cerintelor.
Toate produsele sunt proiectate si execuate pentru a indeplini visul clien lor, despre transformarea casei intr-un loc confortabil si
placut. Avem privilegiul de a controla ﬁecare pas al produc ei, ca produsul ﬁnal sa ﬁe conform cerintelor clien lor si standardelor
europene.
Echipa DELLE DESIGN este formată din personal cu înaltă caliﬁcare și experiență în domeniul produc ei de mobilier:
proiectanți, tâmplari, șlefuitori, vopsitori etc. Firma noastra ofera mobile din lemn masiv, cu detalii elaborate si solu i extreme de
func onale, ﬁnisaje personalizate pe baza nevoilor dumneavoastra. La noi găsiţi mobilier lemn masiv, mobila clasica care sa sface
cele mai exigente gusturi. Cu produsele noastre puteţi amenaja de la hoteluri de lux exclusiviste la case de p familial, deoarece
punem preţ pe design elaborat şi pe confort în ﬁecare piesă. Puteţi selecta cu usurintă din piesele de mobilă lemn masiv şi mobilă
cu ﬁnisajul costumizabil s lul care vi se potriveste: tradiţional, de tranziţie, contemporan sau clasic, perfect pentru casa
dumneavoastră astăzi şi pentru anii ce vor veni.
Specialiş i noştri în mobilă clasică si mobilă lemn masiv vă garantează cu ani de experienţă în design de mobila lemn
masiv-inovator şi mobilă ﬁnisată pe comandă, un grad ridicat de excelenţă în ceea ce priveşte calitatea produselor, construite
pentru a dura o viata.
Tipul de lemn u lizat este foarte important pentru durabilitatea mobilei. Nu u lizăm în procesul de fabricație înlocuitori
ai lemnului sau alte materiale in compozite. Ne plac lucrurile de calitate, lucruri care își păstrează sclipirea, raﬁnamentul și
eleganța în mp. Din dorinţa de a respecta toate aceste aspecte, lemnul masiv este cea mai bună alegere pentru realizarea
produselor noastre.

Într-o piață în care clientul caută produse de cea mai bună calitate,
de izolare și protecție sporită, oferim soluții la cel mai bun preţ.”
Aşa cum am spus, din 2014, DELLE DESIGN este prezentă pe piaţă şi cu o fabrică de tâmplărie şi uşi din lemn aﬂată la Târgu
Lăpuş. DELLE DESIGN fabrică, comercializează şi montează tâmplărie din lemn. Societatea noastră se ocupă de fabricarea
tâmplăriilor din lemn la un nivel calita v superior (uşi de exterior, uşi de interior, ferestre, uşi balcon, pereţi cu geam, sisteme
culisante, secţionate, jaluzele).
Produsele fabricate de noi au cer ﬁcat CE şi corespund standardelor de calitate. Uşile şi ferestrele din lemn, fabricate de
ﬁma DELLE DESIGN sa sfac cele mai ridicate pretenţii ale cumpărătorilor. Tâmplăriile din lemn se fabrică după formele şi
parametrii cerute de clienţi, dar cu respectarea cerinţelor standardizate. Experienţa dobândită în aceş ani este garanţia
producerii tâmplăriilor de calitate.
Consultanţă, proiectare, producţie, montaj, service şi transport sunt toate serviciile oferite de noi pentru un proiect de
tamplarie de la A-Z. Oferim garanţie pentru toate produsele noastre. Sec a de usi si ferestre se aﬂa la fabrica noastra din Târgu
Lăpuş.
Vă stăm la dispoziţie şi vă recomandăm produsele noastre de tâmplărie din lemn stra ﬁcat fabricate la standarde
europene, oferindu-vă cu plăcere consultanţă pentru ca dumneavoastră să puteţi beneﬁcia de produse personalizate în armonie
cu designul dumneavoastră ambiental.
Fie că se preferă auten citatea şi căldura mobilei din lemn masiv într-o cabană montană, şarmul şi dulceaăa lemnului
vopsit cu aspect an chizat sau robusteţea mobilierului rus c, clientul are ocazia unor diverse posibilităţi de alegere a mobilei în
funcţie de necesităţile acestuia. Îmbinând cu succes măiestria meseriașilor noștri cu tehnologiile moderne de procesare a
lemnului, a rezultat o gamă largă de mobilier şi tâmplărie şi uşi din lemn masiv, care păstrează tradiția și care vine în întâmpinarea
celor care iubesc tot ce este natural, celor care își amintesc cu drag de casa bunicilor, acolo unde mereu erau primiți cu căldură și
iubire. În realizarea pieselor de mobilier, ne-am lăsat purtați pe urmele tradiției pentru a oferi clientului un ambient în care să
poată aﬁrma cu tot suﬂetul că „nicăieri nu e ca acasă”.

Echipa DELLE DESIGN.

Seria

DECO

Decor de lemn finisat cu lac sau decor de lemn 3D, model liss
Pretabile unor spatii moderne ?i dinamice, u?ile DECO se
remarca prin forme simple, elegante. Pot fi utilizate atat 'in
spatii rezidentiale, cat �i pentru birouri.

Produse disponibile in

PARCHET
TRIPLUSTRATI FICAT

PARCHET LAMINAT
KRONO ORIGINAL

TREPTE/CONTRATREPTE
LEMN

Pentru ca intelegem unicitatea ta, am ales sa facem lucrurile diferit. Tn acest sens, performeaza o echipa
speciala de expefti a caror misiune este aceea de a-ti oferi solutia optima astfel incat fiecare moment petrecut
acasa sa fie nu doar o traire pozitiva, ci un adevarat rasfat al simturilor.
Noi livram experien1e. Tn showroomul nostru vei initia o experienta complexa vizuala, auditiva $i chinestezica.
Vei primi informatiile necesare, vei putea vizualiza, atinge, simti, testa gama de produse, vei obtine raspuns la
intrebari ?i vei putea proiecta diverse solutii ?i scenarii, inclusiv antecalculatii de pret- Ascultam, comunicam,
conceptualizam, dam forma dorintelor $i posibilitatilor tale $i in final i$i oferim cheia spre ceea ce te define?te:
solutii personalizate in funqie de ideile, nevoile, obiceiurile, caracteristicile, personalitatea ?i bugetul tau.
Noi livram expertiza. Tn spatele solutiilor propuse stau competente, know-how, excelenta. Astfel incat
experienta ta sa fie nu numai una frumoasa, ci $i una ergonomica, functionala, optima, de calitate.

BALUSTRADA LEMN

MOBILIER LA COMANDA

U�I STRATIFICATE DE
INTERIOR

showroom Cluj
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U�A TIP OBLON

OBLOANE LEMN
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PERGOLE/COPERTINE LEMN

Noi livram timp sub forma de consultanta gratuita. Pentru ca timpul este moneda vietii tale pe care o pretuim
�i O respectam.
Noi livram armonie sub forma de solutii complete pentru casa ta. Pentru ca tu sa experimentezi frenezia
partilor �i miracolul intregului. Sa simti cum fericirea vine din lucruri marunte, simple dar inchegate. Din starea
de bine pe care ti-o da confortul patului. Din culoarea �i designul mobilierului care ti se reflecta in privire
dimineata, cand mije�ti ochii. Din u�urinta cu care deschizi larg fereastra. Din placerea atingerii texturii
lemnului u�ilor, cand plute�ti dintr-o camera in alta. Din 7naltimea la care te 7ntinzi dupa ibricul de cafea. Din
fo�netul sublim imprimat de pa�ii tai pe parchet. Din efortul pe care ii faci sa urci sau sa cobori treptele spre
terasa. Din siguranta cu care incui u�a metalica a locuintei, din nerabdarea pe care o resimti de-ate intoarce
acasa. �i, mai presus de toate, din zambetul ce-ti lumineaza chipul traind in armonie cu tine.

Solutia completa pentru casa ta!

RECONDITIONARE
TAMPLARIE. DIN LEMN

U�A METALICA DE
APARTAMENT

U�A METALICA DE
EXTERIOR

Sediu: Str. Prof. Emil Petrovici nr. 7, Cluj-Napoca, judeţ Cluj, România
Showroom: Str. Detunata nr. 1, Cluj-Napoca, judeţ Cluj, România
Telefon/fax: 0040 264 704 977 • Mobil: 0040 731 474 258
E-mail: delledesign@yahoo.com • Web: www.delle-design.com
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