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Colecția Anatolia by Mihai Grama 

 

Colecția Anatolia a fost concepută de Mihai Grama, designerul de obiect al anului 2015, în România 

(Premiu acordat de revista Elle Decoration) și este destinată unui public tânăr, cu un stil de viață activ, care 

dorește să se bucure de confort dar și de un design special. Rezistența produselor este dată de structura din 

lemn masiv de fag iar confortul deosebit este asigurat de pernele de șezut, confecționate din pene de gâscă 

și poliuretan, pe o structură de chingi elastice.  

Colecția este reprezentată cu success de fotoliul Anatolia. Forma sa ovoidală precum și confortul 

neașteptat sunt completate de mecanismul rotativ care te îndeamnă să vezi viața din toate unghiurile.  

Colecția Anatolia este disponibilă în 9 variante coloristice de bază sau, cu ajutorul Configuratorului, se pot 

selecta stofele preferate, din portofoliul MobilaDalin.  

În luna iunie 2016, colecția Anatolia va ajunge în toate magazinele partenere din România, dar și în 

magazinele din Ungaria, Bulgaria și Ucraina.  

Mai multe detalii despre Colecția Anatolia, găsești pe site-ul www.mobiladalin.ro  

Despre MobilaDalin 

MobilaDalin este o companie românească, producător de mobilier tapițat din 1992, deținută de o familie de 

ingineri din Reghin (jud. Mureș). Gama de produse include: canapele, fotolii, mese și scaune, paturi și mic 

mobilier. Lucrăm cu designer premiați precum Mihai Grama, pentru a concepe colecții de mobilier care să 

aducă bucurie în casele clienților noștri.  

Echipa MobilaDalin își propune să identifice în mod constant, cele mai bune soluții pentru fabricarea 

obiectelor de mobilier de calitate, la prețul corect. Avem unul din cele mai performante sisteme de calitate 

și urmărire a defectelor în producție, din România. Oferim garanții extinse de 3 ani pentru produsele 

noastre, precum și recondiționare, la cerere.  

De-a lungul celor 23 de ani de activitate, produsele noastre oferă confort în casele a peste 100.000 de 

români.  

 

 

 

 

 

Pentru detalii despre companie și produsele sale, vă rugăm să ne contactați.   

http://www.mobiladalin.ro/

