
Național
22 de ani de experiență
cifră de afaceri (grup) în 2017: 20 milioane euro
lider pe piața finisajelor de lux
12 magazine – cel mai reprezentativ showroom din 
București: peste 4000 m2 de design interior de 
nivel înalt

Valoare prin design de interior. Amenajări
Inteligente. Smart Luxury (optimizarea

raportului valoare/cost)



FINISAJE
Gresie si faianta
Mozaic
Piatra naturala
Parchet
Produse pentru montaj

SANITARE & SPA
Obiecte sanitare
Baterii
Cabine de dus
Cazi de baie
Accesorii baie
Radiatoare decorative

MOBILIER
Mobila bucatarie
Blaturi de bucatarie
Mobilier baie
Electrocasnice
Usi
Mobilier hol
Mobilier divers

DECO & ILUMINAT
Tapet
Corpuri de iluminat
Oglinzi

PRODUSE

https://www.deltastudio.ro/finisaje/gresie-si-faianta
https://www.deltastudio.ro/finisaje/mozaic
https://www.deltastudio.ro/finisaje/piatra-naturala
https://www.deltastudio.ro/finisaje/parchet
https://www.deltastudio.ro/finisaje/produse-pentru-montaj
https://www.deltastudio.ro/sanitare-spa/obiecte-sanitare
https://www.deltastudio.ro/sanitare-spa/baterii-sanitare
https://www.deltastudio.ro/sanitare-spa/cabine-de-dus
https://www.deltastudio.ro/sanitare-spa/cazi-de-baie
https://www.deltastudio.ro/sanitare-spa/accesorii-sanitare
https://www.deltastudio.ro/sanitare-spa/radiatoare-baie
https://www.deltastudio.ro/mobilier/mobila-bucatarie
https://www.deltastudio.ro/mobilier/blaturi-bucatarie
https://www.deltastudio.ro/mobilier/baie-2
https://www.deltastudio.ro/mobilier/electrocasnice
https://www.deltastudio.ro/mobilier/usi
https://www.deltastudio.ro/mobilier/mobilier-hol
https://www.deltastudio.ro/mobilier/mobilier-divers
https://www.deltastudio.ro/deco-iluminat/tapet
https://www.deltastudio.ro/deco-iluminat/corpuri-de-iluminat
https://www.deltastudio.ro/deco-iluminat/oglinzi


Branduri de top



Gresie și faianță
Placile ceramice sunt elemente de finisaj utilizate pentru placarea
pardoselilor si a peretilor interiori ai incaperilor cu diferite
destinatii: locuinte, grupuri sanitare, laboratoare, saloane de spital, 
birouri, camere de hotel etc.



Gresie și faianță



MOZAIC 

Mozaicul confera o nota distinsa amenajarilor si poate fi folosit pentru 
placari integrale (piscine, saune umede, etc.) sau pentru a accentua o 
anumita zona, conferindu-i un efect special.



PARDOSELI CALDE 

PARCHET TRIPLU STARTIFICAT 

Parchetul din lemn stratificat este un produs natural, in comparatie cu un 
produs compus din aschii de lemn si rasini sintetice, presate.
Stratul de uzura al parchetului stratificat are o grosime de 3,5 mm de lemn
esenta dura finisat cu 5 straturi de lac ecologic pe baza de apa, intarit prin
uscarea cu raze ultraviolet. Acesta poate suporta refinisari ulterioare.



PARCHET LAMINAT  

Parchetul laminat are un strat de uzura de max. 1 mm, dupa
deprecierea acestuia nemaiputand fi utilizat. Pratic, ciclul de viata al 
unui parchet laminat este mult mai scurt in comparatie cu cel al 
parchetului statificat.

Parchetul laminat reproduce imaginea lemnului printr-o hartie
imprimata protejata de un strat de laminat. Pe toata durata existentei
sale acesta ramane la imaginea sa initiala.



MOBILIER

IMPORT ITALIA:



MOBILIER

IMPORT ITALIA:



BARON MARQUISE

E-MOTIONTAMED NATURE

Toate produsele sunt create cu mandrie in fabrica din Piatra-Neamt. Fiecare produs
Formmat transmite pasiunea fata de lemn dar si grija fata de natura, lemnul fiind
achizitionat si prelucrat in conformitate cu normele de protectie a mediului inconjurator.

MOBILIER



OBIECTE SANITARE



• Evenimente de networking cu 
arhitecți, designeri, dezvoltatori 
imobiliari 
• Includerea proiectelor în Albumul

anual cu cele mai reușite amenajări 
realizate în România. Tiraj: 10000 
exemplare, vandute in Carturesti, 
Inmedio, emag.ro etc
• Articole pe blog - Blog – 20k vizite 

lunar
• Consilieri și arhitecți de interior 

dedicați

Colaborare cu arhitecți și dezvoltatori 
imobiliari



Promovare apartamente showroom prin: pagină dedicată pe site, 
filmări You Tube, articole blog, reviste de profil, postări pe Facebook și 

Instagram

https://www.youtube.com/watch?v=ljt9EuISPws
https://www.youtube.com/watch?v=ljt9EuISPws
https://www.youtube.com/watch?v=GVkr_URvGaw
https://www.youtube.com/watch?v=GVkr_URvGaw


Evenimente de top



Vizite organizate la producători, târguri



Album anual cu cele mai reușite amenajări realizate în România
• Tiraj: 10000 buc.
• Vândut în Cărturești, Inmedio, puncte de presă din OMV, Rompetrol și hypermarketuri, 

emag.ro și showroomurile Delta Studio
• A doua ediție – decembrie 2017
• Ediția 3 va apărea în decembrie 2018

publicăm 
proiectele reușite 
în Albumul Anual 

și revistele cu care 
colaborăm



Vă mulțumim!
Ne vedem în 

showroom și pe:

https://www.facebook.com/DeltaStudio2
https://www.facebook.com/DeltaStudio2
https://www.instagram.com/deltastudio.ro/
https://www.instagram.com/deltastudio.ro/
https://www.youtube.com/user/deltastudiochannel
https://www.youtube.com/user/deltastudiochannel

