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Comunicat de presă 

Ethnocentric. Colecţia MobilaDalin 2015 

 

Colecţia 2015 Ethnocentric by MobilaDalin, concepută de Mihai Grama pentru MobilaDalin, readuce 

în atenţia publicului admirația față de tradiţiile populare româneşti, costumele cusute cu modele florale, 

decorarea caselor cu ştergare şi obiecte lucrate manual.  

Alăturarea dintre broderiile cu modele florale şi designul anilor `60 se reflectă în 6 linii noi de produse, 

prezentate publicului în cadrul celui mai prestigios târg de mobilier din România, BIFE SIM.  

Produsele din colecţia 2015 au fost concepute pornind de la preocuparea pentru utilizarea materialelor 

cu fibre naturale, a lemnului şi a umpluturilor din puf şi pene de gâscă. Produsele sunt concepute de 

designerul Mihai Grama, care se află în al 9-lea an de colaborare cu echipa MobilaDalin.  

MobilaDalin utilizează cele mai moderne stofe pentru canapelele din materiale textile, pentru a asigura 

durabilitatea produselor în timp, respectiv tehnologia AquaClean, disponibilă şi în România. AquaClean 

este o tehnologie modernă prin care se realizează protejarea fibrelor din material cu o peliculă 

moleculară, un strat invizibil care împiedică penetrarea substanțelor colorate în interiorul fibrei, previne 

murdărirea acesteia şi asigură o rezistenţă ridicată: între 60.000- 150 .000 cicluri de frecare.  

Colecţia Ethnocentric by MobilaDalin va fi prezentată în perioada 19-23 Septembrie 2015 la 

standul companiei MobilaDalin, Pavilion C4-C5, Stand Nr. 07 precum şi pe noul site 

www.mobiladalin.ro.  

 

Designerul Mihai Grama, despre colecţia 2015 pentru MobilaDalin: 

ETHNOCENTRIC 
„Obiectele de mobilier care alcătuiesc colecţia 2015 pentru MobilaDalin 
sunt inspirate din designul de mobilier al anilor 1960 sau 2010,  dar 
înglobează şi detalii atemporale, modele pe care ni le amintim din 
căsuţele bunicilor. Broderiile care îmbogăţesc vizual canapelele şi 
scaunele din noua colecţie, reprezintă nevoia de a reveni la tradiţiile 
noastre, de la încondeierea ouălor la brâurile decorative regăsite pe 
faţada caselor din Bucovina sau Teleorman.  
Am desenat o variaţie de modele de scaune, canapele şi mese, pornind 
de la nevoia de originalitate, vitalitate şi frumos în viaţa noastră de zi cu 
zi. În viziunea mea, mobilierul trebuie să fie funcţional şi confortabil. 
Executat cu atenţie la detaliu, din materiale de calitate, alese cu grijă.” 
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Despre MobilaDalin 

MobilaDalin este o companie românească, producătoare de mobilier tapiţat care activează pe piaţa din 

România începând cu anul 1992. Compania se află pe locul 4 în topul producătorilor de mobilier tapiţat 

din România (Studiu Interbiz, 2014). 

 În cei 23 de ani de activitate, a fost dezvoltat un portofoliu de produse care acoperă cererea clienţilor 

pe trei direcţii: canapele, scaune şi paturi, alături de accesorii şi alte produse de mobilier tapiţat, 

concepute pentru a aduce un plus de bucurie în casele clienţilor noştri.   

Produsele MobilaDalin se vând astăzi în aprox. 150 de magazine din România, Ungaria şi Republica 

Moldova. Estimăm că peste 100.000 de familii se bucură de confortul obiectelor de mobilier tapiţat care 

au ieşit din fabrica noastră. Le mulţumim pentru încredere.  

Despre design, inovaţie tehnică şi calitate  

În procesul de concepere şi producţie a obiectelor de mobilier, ne preocupă atât confortul şi 

durabilitatea produsului, cât şi aspectul său atractiv, care să vă ofere bucurie pentru mult timp. Atenţia 

acordată detaliilor şi selecţia riguroasă a materialelor utilizate, atât din puncte de vedere calitativ cât şi 

estetic, reprezintă garanţia calităţii produselor noastre. 

Cu o varietate de materiale, texturi şi culori pe care le pune la dispoziţia clienţilor, produsele 

MobilaDalin încurajează creativitatea şi personalizarea spaţiilor de interior în funcţie de personalitatea 

şi dorinţele clienţilor.  

Designul produselor reprezintă o preocupare constantă. Lucrăm cu profesionişti pentru a dezvolta 

colecţii inspirate din mobilierul tradiţional românesc, pentru a pune în valoare valorile estetice şi 

culturale ale diferitelor regiuni. Urmărim şi tendinţele de pe pieţele international, care se reflectă în 

colecţiie noastre de mobilier, atât coloristic cât şi sub spectul modelelor pe care le introducem în fiecare 

an. Pentru mai multe informaţii despre colecţia MobilaDalin, vă invităm să ne vizitaţi online la 

www.mobiladalin.ro.  
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