
Designerii și arhitectii nostri vă oferă gratuit consultantă și servicii 
profesionale in amenajarea mobilierului pentru intreaga casă. 



ZONA CUCINE  

Oare locuinta dumneavoastra se poate lumina prin folosirea spatiilor deschise? Da! 

Casa Roma va ofera posibilitatea amenajarii corespunzatoare spatiului dumneavoastra, dandu-i o noua 
dimensiune si oferindu-i un plus de valoare prin combinarea zonei de bucatarie cu zona de zi.

Bucataria, pentru multi dintre noi, se afla dincolo de utilitatea stricta, devine un spatiu intim, chiar 
centrul unui mic univers familial.

Solutiile oferite de noi va ofera posibilitatea de a va mobila bucataria intr-un mod cat mai placut, 
imbinand in acelasi timp principiile ergonomice cu cele functionale si estetice. Va puteti alege 
bucataria dorita de la cei mai importanti producatori de bucatarii din Italia.

www.roma.ro



ZONA CUCINE  clasic

Nostalgia dupa bucataria bunicii sau poate dorinta unui spatiu plin de caldura va poate determina sa 
alegeti o linie clasica pentru bucataria dumneavoastra.

www.roma.ro

In functie de preferinte, puteti alege o linie clasica pentru bucataria dumneavoastra. O alegere potrivita 
a modelului, impreuna cu multitudinea de posibilitati de decorare cu corpuri speciale, pot da o nota 
aparte, chiar unica, bucatariei dorite.



CONSOLE

www.roma.ro

Micul mobilier destinat oricarui coltisor din locuinta dumneavoastra, ce poate fi atat estetic, cat si 
practic. Poate fi pozitionat oriunde datorita dimensiunilor reduse si capacitatilor sale de adaptare la 
diferite amenajari.



www.roma.ro
Mobilierul destinat camerelor de zi reusesc sa imbine utilitatea spatiilor de depozitare sau de expunere 
cu principiile de baza, dand nastere la compozitii echilibrate.

Va recomandam colaborarea cu 
designerii nostri de interior pentru 
a va oferi solutii competente 
pentru crearea ambientului dorit.

ZONA GIORNO 

Zona de relaxare sau zona de servit masa? 
Spatiul de lectura sau biroul? Iata cateva 
intrebari la care noi venim cu cele mai 
interesante propuneri.



ZONA GIORNO  clasic

Amenajarea unui spatiu cu mobilier clasic, clasic-contemporan sau chiar retro-modern, cu siguranta va 
oferi o infatisare eleganta si rafinata casei dumneavoastra. 

www.roma.ro

Liniile de mobilier pe care le oferim sunt realizate de designeri italieni renumiti, ce s-au facut remarcati 
prin calitate, inovatie si maiestrie.



ACCESORII 

www.roma.ro

Accesoriile noastre sunt realizate din materiale rezistente la solicitări intense, ce permit în același timp 
manevrabilitatea lor cu ușurintă, în orice loc. Aceste piese de mobilier devin componente de bază            
pentru suplinirea amenajării casei dumneavoastră .



www.roma.ro
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SOFA & DIVANI 

www.roma.ro

Canapeaua este una din piesele importante de mobilier din cadrul zonei de zi, confortul ei fiind factorul 
care determină de cele mai multe ori alegerea dumneavoastră. 

Rafinamentul și elegantă au reprezentat întotdeauna factorii cei mai importanti în reprezentarea 
imaginii producătorilor de mobilă italieni. Dorim să vă prezentăm câteva modele de canapele ale 
caror linie nu doar impresionează, ci chiar sunt o dovadă a confortului și  a artei.



SOFA & DIVANI  clasic  

Intretinerea mobilierului poate ridica de multe ori probleme, fiecare încercand să prelungească durata 
de viată a canapelei sale. Calitatea deosebită a materialelor folosite la canapelele noastre confera un 
grad de sigurantă în plus.

Gradul de confort al unei canapele este influentat de tipul materialului de umplere pentru șezut și spătar, 
elasticitatea și rezistenta scheletului, modul de asezare al bratelor și inclinatia spătarului.

www.roma.ro



ZONA NOTTE 

www.roma.ro

Zona de odihna este o alegere importanta in viata dumneavoastra, dormitorul fiind locul in care va 
puteti relaxa dupa momentele de stres ale zilei. Este vital ca acest spatiu sa ofere oaza de liniste 
zilnica, atat de necesara.

Finisajele deosebite, combinatiile cromatice, posibilitatile avantajoase de compartimentare, va vor 
determina sa luati alegerea potrivita pentru confortul dumneavoastra.



ZONA NOTTE  clasic

Dormitoarele noastre atrag atentia prin designul clasic și prin nuantele închise și calde, caracteristice 
sfârșitului de secol trecut. Gustul pentru decoratiuni este desăvârșit de curbele line sculptate în lemn.

www.roma.ro



PER BAMBINI 

www.roma.ro

Dormitorul care poate rezolva micile și marile probleme. Realizat cu forme colorate, pline de viată, spre 
încantarea tuturor vârstelor, pregatit pentru un univers magic, sau pentru o lume aparte, plină de farmec.

Copiii au nevoie de ceva aparte, dedicat activitătilor zilnice, un loc în care să poată îmbina joaca cu 
activitatea de studiu, intr-un mod armonios și dinamic.



COPERTINE

www.roma.ro

Elemente arhitecturale deosebite, copertinele reprezinta solutii sigure si elegante impotriva razelor 
soarelui! Oferim copertine de inalta calitate, cu livrare imediata, intr-o gama variata de modele si peste 
300 de culori, confectionate din materiale textile sau plastifiate, impermeabile, rezistente la ultraviolete.

Proiectarea, transportul si montajul copertinelor sunt gratuite!

Pot fi actionate mecanic sau electric, prin telecomanda, sau automat, fiecare dintre ele avand optiunea 
pentru senzori de vant sau lumina.



Otopeni
Calea Bucurestilor 27 (Pod Otopeni)
Tel.: 021 351 00 55
Fax: 021 351 00 54
E-mail: o�ce@roma.ro

Timisoara
B-dul Simion Barnutiu 56 A
Tel / Fax: 0256 29 23 21
Tel. mobil: 0728 900 026
E-mail: timisoara@roma.ro

www.roma.ro
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