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 Cu o experiență de peste 20 de ani, GLOBAL DESIGN SUCEAVA 
reprezintă cea mai bună alegere atunci când ești în căutarea unei soluții 
eficiente de mobilare a spațiilor private, de locuit, a instiuțiilor publice 
și a spațiilor comerciale.



ECHIPA
 Suntem într-o continuă expansiune cu investiții susținute, 
atât în tehnologie de ultimă generație, dar și în pregătirea        
personalului. 
Familia GLOBAL DESIGN SUCEAVA este formată din designeri 
talentați și tehnicieni pasionați de calitate. 



FABRICILE
 GLOBAL DESIGN SUCEAVA deține două fabrici, în una se 
produc fronturi pentru mobilier, distribuite pe tot teritoriul 
României către alți producători de profil, iar în a doua se produc 
cu succes lucrări de mobilier în diverse stiluri, de la avangardist 
la classic, de la minimalist și contemporan, la soluții ergonomice 
și funcționale, adaptate continuu la trendul actual.



TEHNOLOGIE
 În ceea ce privește tehnologia, la ora actuală, în fabricile GLOBAL 
DESIGN, după investiții ce totalizează mai multe milioane de euro, 
produsele beneficiază de atenția și rigurozitatea normelor interne de 
calitate, asigurate cu mașini și utilaje specifice în domeniu, de 
renume precum HOMAG, CEFLA și SCM.
De la echipamentele de secționat în pachet ce asigură un înalt grad 
de randament, căntuirea cu soluții laser a elementelor pentru 
mobilă, finisarea și lăcuirea reperelor cu grad de luciu înalt, tehnolo-
gia din dotarea GLOBAL DESIGN SUCEAVA asigură, atât un nivel de 
productivitate ridicat, cât și un preț de cost scăzut.





PORTOFOLIU

 Folosim cele mai moderne tehnici de lucru, atât la prezentări 
cât și la proiectarea celor mai complicate lucrari de profil, IMOS 
IX17, soluții CAD pentru proiectare și randare a lucrărilor de 
amenajare.
Atenția și profesionalismul de care dau dovadă designerii noștri, 
se regăsesc în proiecte de renume: MANDACHI & SPA 
HOTELS, FORMENS, MESOPOTAMIA COSMOPOLIS, fapt ce 
ne recomandă ca fiind unul dintre cei mai buni producători de 
mobilier din Romania.









camionete de transport în parcul auto

centre de prelucrare pentru găurire și frezare de tip CNC

linii de producție pentru componente necesare în producția de mobilier
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linie complet automată pentru șlefuire și periere

printer digital pentru lucrări de decorare panouri
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PARTENERI
DE TOP

 Ne mândrim cu furnizorii noștri de renume pentru accesorii 
și echipamente utilizate în producția de mobilier: BLUM, HAF-
FELE, EGGER, REHAU, TEKA și FRANKE, etc.
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