
MAI MULT DECÂT UN ATELIER

Art Garage, e o echipă de profesioniști, gata mereu pentru noi provăcări. Specializată în 
producerea mobilieruluu și obiectelor de decor la comandă. Materialele de bază: Lemn 

natural, PAL Melaminat, MDF, AGT, Metal, Sticlă.

www.artgarage.furniture
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Mai mult decât un 
atelier
Art Garage, e o echipă de profesioniști, gata 
mereu pentru noi provăcări. Specializată în 
producerea mobilieruluu și obiectelor de decor 
la comandă. Materialele de bază: Lemn natural, 
PAL Melaminat, MDF, AGT, Metal, Sticlă.

Un serviciu la fel de bine dezvoltat este 
producerea construcțiilor publicitare: litere 
volumetrice, panouri cu iluminare, branding 
interior, producerea decorațiilor tematice 
pentru evenimente de familie și de tip business.
Fiecare obiect de mobilă se produce particular, 
manual, excluzând tiparele fabricilor și în fie-
care item investim cu dăruire pasiunea noastră. 

Modelele și designul neordinar al mobilierului 
va contura perfect stilul cafenelei tale, casei sau 
biroului. 
Stilul minimalist și loft – e despre artă, accesibilă 
pentru adevărații cunoscători ai esteticului. 
Elementele metalice și lemnul stau la baza 
mecanismului de producere mobilă, 
accentuând  brutalitatea metalului combinată 
cu noblețea lemnului. 
Dragostea pentru design, ca și dorința de a 
experimenta – devine ideologia Art Garage 
Furniture. Scopul nostru primar este de a dărui 
satisfacție, confort și locuri în casă de unde 
pornesc cele mai frumoase tradiții, tradițiile de 
familie. 
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I. Мateriale
Materialele de bază sunt: țevile metalice, lem-
nul natural, PAL melaminat, MDF, AGT sticlă, 

oglindă.
Vopsirea electroctatică a pieselor metalice 

asigură protecția durabilă împortriva coroziunii 
și oferă o acoperire perfect lucios sau mat.



6



7

Biroul dictează tonalitatea și dispoziția în 
companie, aici au loc cele mai importante 
întâlniri cu partenerii, clienții, furnizorii și spon-
sorii. Așadar mobilă din birou trebuie să asigure 
un confort absolut și să contribuie la 
productivitatea angajaților.
Utilizarea ergonomică a spațiilor de lucru va 
deveni o investiție corectă pentru buna 
dispoziție în birou.
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Mobilă 
birou
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Mobilă 
HoReCa
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Caracterul individual al restaurantului sau 
cafenelei este definit nu doar de specificul 
bucătăriei, dar și de design și în special de 
mobilier. Mobila comodă constituie un aspect 
primordial pentru crearea unei experințe cu 
impresii de durată. 
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Mobilă 
pentru casă
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1.  Prima impresie e mai mult deâct importantă 
în arta designului de interior. Stilul casei tale 
prinde contur începând cu antreul, valorifică 
acest colțișor la maxim. 



13

2.  Confortul poate fi completat cu ajutorul 
detaliilor și micilor piese de mobilier. Prezenta 
unei console va servi drept un element 
estetic, dar și util pentru păstrarea lucrurilor 
mici. În momentul proiectării mobilierului în 
casă, atrageți atenția la un accesoriu de tip 
consolă.



14

3.  Distincția sitlului loft resprezintă găsirea 
soluțiilor de combinare armonioasă a tot ce 
este vechi și a tehnologiilor moderne, indispen-
sabile în viața omului contemporan. Un item de 
mobilă obligatoriu în apartament sau casă este 
comodul TV.
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4.  Bucataria este una dintre cele mai impor-
tante camere din casă. O bucatarie moderna 
ar trebui sa fie un loc ideal care sa te inspire și 
sa îți creeze buna dispozitie. Aceasta trebuie să 
îmbine funționalitatea și stilul, anume aceste 
aspecte sporesc cerințele înalte către mobilierul 
de bucătărie. Probabil cel mai delicat mobilier, 
selectat cu cea mai intensă atenție la rezistența 
materialelor și mecanismelor.



16



15

5.  Mesele dining este 
locul unde toată familia 
se adună, locul unde se 
crează și trăiesc tradițiile. 
Indiferent de dimensi-
une, este spațiul central 
al casei. Mesele dining 
în stil loft, sunt brutale și 
elegante în același timp, 
caracterizate de stabilitate 
și durabilitate în timp. 
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6.  Prezentăm modele de birouri care pot fi ușor încadrate în apartament, casă și oficiu. Stilul loft oferă 
posibilitatea de a crea modele minimaliste, dar și sofisticate. Designul biroului în stil loft - o expunere 
pronunțată a individualității și ambiției unei persoane.
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7.  Avantajul unui astfel de mobilier este că vă 
permite să delimitați spațiul. Puteți separa zona 
de gătit de spațiul pentru cinele de familie. 
Acest lucru este valabil în cazul apartamentelor 
moderne de tip studio, dar și caselor de vacanță, 
în care camera de zi este conectată la bucătărie. 
Dimensiunile rafinate îi permite să se incadreze 
cu ușurință în interiorul casei, completând cu 
spații suplimnetare de lucru.
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8.  O masuță de cafea este perfectă pentru a 
petrece weekend de weekend alături de 
prietenii tăi, având gustări și băuturi la 
îndemână. În zilele obișnuite, poti păstra pe ea 
cărțile pe care le citești curent, revistele, 
laptop-ul, telefonul, telecomanda  sau obiectele 
de decor preferate. 
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11.  Rafturile în stil loft au devenit o 
soluție modernă și multifuncționa-
lă. Acestea pot servi ca spații de 
depozitare și păstrare a lucrurilor, 
pentru realizarea unor idei speciale 
ale designerului sau de a zona un 
spațiu mai larg. Este un obiect 
universal care se va încadra 
oriunde. Utilizează oportunitatea 
de producere la comandă a 
rafturilor loft de către echipa Art 
Garage, conform mărimilor și 
formelor dorite, iar acestea vor 
decora cu rafinament cât biroul, 
atât și casa sau cafeneaua ta. 
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10.  Pentru garderobă utilizează 
dulapurile înalte, până în tavan, 
cu multe spații de depozitare. De 
asemenea, utilizarea standurilor 
pentru umerașe, a polițelor pentru 
genți te pot ajuta să rezolvi 
problema spațiului mic și așeaza pe 
un perete o oglindă mare! Aceasta 
va crea impresia unei încăperi mai 
largi și mai aerisite.
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9.  Dulapul, care a devenit un arti-
col de mobilier obligatoriu, poate fi 
realizat atât într-o manieră clasică, 
cât și să reflecte individualitate și 
caracter. Poate fi integrat în ant-
reul casei sau în birou. Un 
asemenea obiect de mobilier va 
contura atfosfera spațiului casei 
tale. 
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12.  Mobila pentru camera copiilor – mereu 
diferită la capitolul design, camera unde limitele 
de cromatică se pun pe pauză și pot fi puse în 
funcțiune cele mai îndrăznețe idei. Însă un 
accent mai sporit se va păstra pe comoditate, 
siguranță, funcționalitate, dar și rezistența în 
timp. 
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13.  Mobilierul în baie are ca misiune principală să dăruiască confort, dar și să contureze stilul încăperii. 
In baie condițiile nu sunt tocmai prietenoase, astfel ca mobilierul va trebui să reziste la umiditate 
crescută și temperaturi ceva mai ridicate. Chiar dacă spațiul este destul de limitat, inclusiv în băile mici 
poți găsi soluții pentru a mobila eficient. Este de preferat să alegi corpurile suspendate ori să montezi 
pe pereți diverse polițe și rafturi pentru a fructifica la maximum spațiul.
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14.  Pereții decorativi oferă o soluție simplă, 
rapidă și rațională de a delimita spațiu. Au 
devenit o alternativă splendidă și care păstrează 
ambianța aerisită, evitând lucrările de 
construcție anevoioase și durabile. Utilizate pe 
larg în spațiile comerciale, case, birouri. 
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15.  Scara care duce la următorul etaj poate avea 
o structură simplă, fără marcă sau poate fi o 
adevărată operă de artă. Și în acest caz, rolul 
principal se realizează direct de către 
balustradă. Prin urmare, nu este suficient să se 
decidă cu privire la tipul și mărimea 
treptelor, este, de asemenea, necesar să se 
selecteze proiectarea corespunzătoare a 
balustradelor, pentru pronunțarea caracterului 
casei sau biroului.
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Accesoriile în stilul loft vor completa și finisa 
utilarea interiorului cu caracter industrial sau 
urban. 
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Accesorii



31

Constructii 
publicitare

,

31



Compania Art Garage vă propune un 
spectru larg de servicii: producerea oricărui tip 
de publicitate exterioară și interioară, montarea 
și demontarea vitrinelor sau standurilor. 
* Publicitate vizuală (litere volumetrice, casete 
luminoase, bannere pe carcase metalice) 
* Publicitate interioară (brandingul recepției, 
aplicare autocolant pe ferestre, uși și pereți de 
sticlă) 
* Zone expo, standuri propoționale
* Branding auto

,
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De ce să plasezi 
comanda la noi?

Producere proprie

Implicare și oferirea 
soluțiilor de design 

speciale

Monitorizarea 
minuțioasă a calității 

la fiecare etapă de 
producere

Calitate garantată în 
timp
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