
Mobilier pentru spaţii de cazare

Date de contact 

Persoană de contact D-nul

Funcţia

Compania

Telefon

Email

Adresa

Date despre proiect 

Destinaţie 
proiect 

ex. hotel / motel / pensiune / tabără / centru pentru vârstnici / grădiniţă 

Cerinţe speciale ex. acces persoane cu handicap motor, paturi rabatabile, mobile, suprapuse e

Nr. total de 
garnituri 

10 din care Configuraţie 1 10
*minim 10 bucăţi 

Configuraţie 2 

Observaţii

Amenajări 
suplimentare Recepţie

Bar

Restaurant / Sală de mese

Birouri

Altele 

Servicii
execuţie mostră

garanţie extinsă

întreţinere şi post garanţie

fără măsurare cote amplasament

fără transport

fără montaj

Configuraţia 1 Configuraţia 2 



Pat
Copil 

Simplu standard 80x200 

Simplu lat 100x200 

Dublu standard 160x200 

Dublu matrimonial 180x200 

Dublu lux 200x210 

nr. paturi / cameră 
Observaţii

inclusiv
somieră 

(sporeşte confortul somnului şi 
asigură aerisirea inferioară a saltelei, 
scade stresul fizic pe structura 
patului şi permite aspirarea mai 
uşoară) 

saltea clasică 

Noptieră
simplă 

cu sertar 

cu sertar şi suport lampă 

suspendată
(permite aspirarea mai uşoară)

Dulap
simplu 

dublu 

triplu 

Uşi dulap 
clasice 

culisante 

cu oglindă aplicată

Masă / 
Birou simplu 

cu poliţă 

cu poliţă şi sertar 

masă de machiaj 

Pat
Copil 

Simplu standard 80x200 

Simplu lat 100x200 

Dublu standard 160x200 

Dublu matrimonial 180x200 

Dublu lux 200x210 

nr. paturi / cameră 
Observaţii

inclusiv
somieră 

(sporeşte confortul somnului şi 
asigură aerisirea inferioară a saltelei, 
scade stresul fizic pe structura 
patului şi permite aspirarea mai 
uşoară) 

saltea clasică 

Noptieră
simplă 

cu sertar 

cu sertar şi suport lampă 

suspendată
(permite aspirarea mai uşoară)

Dulap
simplu 

dublu 

triplu 

Uşi dulap 
clasice 

culisante 

cu oglindă aplicată

Masă / 
Birou simplu 

cu poliţă 

cu poliţă şi sertar 

masă de machiaj 



măsuţă cafea

minibar

Cuier

Sofa

Comodă 
TV 

Protecţie 
pereţi 

(panouri PAL aplicate în dreptul 
patului, mesei) 

Observaţii

Materiale şi accesorii 

Materiale
exclusiv PAL 

carcasă PAL, fronturi MDF 

Culori
culori standard PAL 

gamă extinsă PAL 

culori standard MDF 

gamă extinsă MDF 

Prelucrări
combinaţie 2 culori PAL pe 

aceeaşi faţă

frezări feţe MDF diferite 
modele

vopsire siglă / logo

Accesorii
balamale / şine silenţioase

spoturi / aplice luminoase

Suplimentar
scaune

fotolii

elemente de tapiţerie

măsuţă cafea

minibar

Cuier

Sofa

Comodă 
TV 

Protecţie 
pereţi 

(panouri PAL aplicate în dreptul 
patului, mesei) 

Observaţii

Materiale şi accesorii 

Materiale
exclusiv PAL 

carcasă PAL, fronturi MDF 

Culori
culori standard PAL 

gamă extinsă PAL 

culori standard MDF 

gamă extinsă MDF 

Prelucrări
combinaţie 2 culori PAL pe 

aceeaşi faţă

frezări feţe MDF diferite 
modele

vopsire siglă / logo

Accesorii
balamale / şine silenţioase

spoturi / aplice luminoase

Suplimentar
scaune

fotolii

elemente de tapiţerie



Observaţii Observaţii

Îţi mulţumim pentru interes. 
Salvează şi trimite acest formular prin mail la office@trinom.ro
Îţi vom răspunde în cel mai scurt timp.


