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  De cele mai multe ori, amenajarea unui birou nu 
înseamnă doar alegerea mobilierului.
Propunem în paginile ce urmează o detaliere a 
procesului complet de amenajare pentru 
spațiul unui birou.
Totul începe cu ședința de consultanță -etapa 
care presupune înțelegerea cerințelor clientului, 
urmând apoi schițarea conceptului - stabilirea 
imaginii de ansamblu și a atmosferei pe care 
spațiul urmează să o transmită. 
Urmează proiectarea spațiului, project 
management, fit-out - instalații, branding-ul 
spațiului și în final alegerea mobilierului potrivit 
și găsirea acesoriilor perfecte.
Am atașat procesului și o listă de servicii anexe,
cu rolul de a facilita relocarea firmei sau 
înlocuirea mobilierului existent optimizând 
costurile.

  

  More often than not fitting out an office does not 
simply mean choosing furniture.
In the following pages we proposed to break 
down the complete process of fitting out an 
office space.
The process begins with the consulting session, 
during which we aim to fully understand the 
client requirements, followed by sketching the 
concept- establishing the overall image and 
atmosphere which the space will deliver. 
The next steps are drafting the space, project 
management, fit-out, space branding and 
finally choosing furniture and finding the perfect 
accessories.
We have attached to the process a list of related 
services with the role of facilitating your 
company’s relocation or replacing existing 
furniture, therefore optimizing costs.

  

integrated solutions 
                           for office spaces



Mutarea într-un nou 
spațiu este o etapă 
importantă în activitatea 
și dezvoltarea unei 
companii. 
Presupune alocarea de 
resurse logistice si 
financiare importante in 
scopul obtinerii unui 
rezultat optim.  

Un mediu de lucru 
ergonomic și plăcut va 
determina starea de spirit 
dintr-un birou dar și  
eficacitatea 
departamentelor, în timp 
ce  nevoile fiecărui 
membru al echipei vor 
trebui să iși  găsească o 
soluționare.

Moving into a new space 
represents an important 
step in your company’s 
growth and activity.
It entails allocating 
financial and logistic 
resources in order to  
obtain an optimum end  
result.  

A comfortable and 
ergonomic workplace will 
generate the well-being of 
an office as well as the 
departments efficiency, 
while every team 
member’s needs are met.  
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Începând cu recepția spațiului, continuând cu sălile de meeting, birourile individuale, 
cele de tip open space și ajungând la spațiile de relaxare, imaginea acestora vorbește 

despre identitatea companiei și despre mediul de lucru.  

Simulările grafice oferă o imagine cât mai apropiată de realitate și ne ajută să înțelegem 
în profunzime spațiul ce urmează a-l folosi.

The company’s identity and the general working environment is firstly reflected in the 
reception of the space, following with the meeting rooms, individual and open space 

offices and finally the lounge and resting areas.

 Graphic renderings give as much as possible a realistic image of the office 
which helps us to thoroughly understand the space we are about to use.
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Organigrama companiei, relațiile dintre departamente, necesitățile specifice și 
particularitățile acestora stau la baza organizării spațiului de lucru. 
Întocmirea de planuri de compartimentare și mobilare pentru spațiile analizate oferă 
încă din faza de preselecție a clădirii o imagine asupra viitorului spațiu. 

 Fie că vorbim despre câteva sute de metri sau dimpotrivă de etaje întregi, o analiză și o 
abordare profesională va duce la costuri eficiente în implementarea proiectului. 

The main elements which lay at the core of organizing the workspace are: the 
company’s organization chart, relations between departments and their specific 
needs and particularities.
Elaboration of space planning compartments and furnishing plans give a clear 
image of the potential workspace right from the building preselection phase .

Even if we are working on a few hundred square meter space or on the contrary, an 
office spanning on sever floors, a thorough analyze and a professional approach will 
lead to efficient costing and budget while implementing the project.
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Conceptul unui proiect pornește întotdeauna de la nevoile și dorințele clientului stabilite în prealabil în urma 
consultanței. Avem o mulțime de idei pentru a vă reprezenta perfect compania, fie ca e vorba despre o recepție, 
un loc de așteptare, open space sau o sală de meeting, avem soluții ingenioase și idei practice pentru toate!
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The concept of a project always starts from the client’s needs and requirements which were previously noted 
during the consulting phase.  

We have a lot of ideas to perfectly represent your company, be it a reception,  waiting area, 
open space or a board meeting room, we find creative solutions and practical ideas for all of them!  



Designul spatiului s-a 
realizat pentru o echipă de tineri 

profesioniști care lucrează in
domeniul comerțului digital.

Culorile și signalistica deja 
existentă în logo-ul lor ne-au 

inspirat să conturăm designul unui 
spațiu grafic și coerent care 

sugerează domeniul 
de activitate al firmei.

The design of this space was
created for a team of young 

professionals who work in the field
of digital commerce.

The colors and pressmark
which we extracted from their
 logo and company branding 
have inspired us to design a 

graphic and coherent space 
which suggests the company’s 

profile and activity.  
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concept 

Digital commerce  Accelerated./



Propunerea pentru amenajarea sediului din București al unei companii 
petroliere orientale a fost o provocare pentru echipa noastră.

La baza conceptului a stat metafora 'aur negru', pseudonimul petrolului.
 Spațiul existent ne-a condus spre folosirea acestei instalații care filtreaza 

lumina solara in spatiu sub forma motivelor geometrice ce aduc aminte de orient

Pentru a optimiza însă costurile, varianta finală pentru zona recepției a
fost refăcuta într-un mod la fel de original, folosindu-ne de o compoziție 

informală de corpuri de iluminat liniare, aspectul final fiind unul foarte grafic.

One of the most successful challenges our team encountered was fitting out the
Bucharest headquarters of an oriental oil company.

At the base of the concept stood the phrase ‘black gold’, which is a pseudonym 
for oil. The existing space inspired us to use this installation which filters solar light

by casting geometrical shadows, hinting at the company’s oriental legacy.

In order to optimize costs, the final proposal was redesigned in a similarly original
 manner, by using an informal composition of linear lighting.
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Compania pentru care 
am creat conceptul recepției 

din imagine este una cu o 
istorie bogata, care a strans 
de la infiintarea ei din 1800 si 

pana in prezent un total de 
peste 600 de branduri in 

portofoliu.

Brieful pe care l-am primit a 
fost foarte clar: 

un interior colorat, 
vesel, modern și confortabil, 
făcând referire la cromatica 

regăsită în produse:
fuchsia, oranj, roșu, albastru 

marin, galben.

Conceptul propus
 a preluat logoul firmei în mod 

subtil în diversele elemente 
de signalistică.

The concept for the reception 
area in the image was 

designed for a company 
which gathered since its 

establishment in 1800 over 
600 brands in its portfolio.

The brief we received was 
very clear: a cheerful, 

colorful, comfortable and 
modern environment, 

picking up the bright colors 
from their product 

packaging: fuchsia, orange, 
red, aqua blue and yellow.

The proposed concept subtly 
picked up on the company 
logo in different pressmark 

elements.
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Scopul nostru este să 
acordam o importanță 
deosebită 
implementării cerințelor 
beneficiarilor.  
Soluțiile propuse de 
echipa 
noastră de arhitecți și 
proiectanți au ca scop 
obținerea 
unor solutii perfect  
echilibrate pentru spațiul 
tău.

Our sole purpose is to 
take into account the 
client’s requests and 
make sure they are 
carefuly implemented into 
the project. 
Our team of architects and 
draftsmen will come up 
with perfectly balanced, 
multiple solutions custom 
designed for your space.
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Particularitățile fiecărui 

“open-space” fac ca 

echipa noastră de arhitecți 

și ingineri să lucreze în 

strânsă colaborare,

realizându-se

o coordonare cât

mai eficientă și o 

punere in operă cât 

mai corectă și rapidă. 

Anticipăm pașii care trebuiesc 

urmariți în vederea obținerii 

avizelor și autorizațiilor cu 

scopul de a reduce 

timpul necesar funcționării 

legale a spațiului.

Each open space has its 

particularities, which prompts 

our team of architects and 

engineers to work closely

together, generating an efficient

coordonation and a fast and 

accurate execution.

When it comes to obtaining

notices, approvals and 

authorisations we always 

think two steps ahead in

order to reduce the typical time

a space requires to legally function.

2019

proiectare
drafting
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Project managerul este persoana care 
îți asigură planificarea și execuția de 
succes a proiectului tău de amenajare.

Riscurile apar de obicei din incertitudini, însa un 
bun project manager își va coordona echipa 
comunicând deschis cu membrii acesteia și cu 
tine, partenerul nostru.

Astfel, project manager-ul este cel care își 
conduce echipa catre succesul viziunii  
echilibrându-și resursele în limitele de timp și 
cost.

The project manager is the person who 
ensures your project’s successful planning 
and execution.

Risk usually comes from uncertainty, although a 
good project manager will anticipate risks by 
coordinating their team and openly 
communicating with team members and with you, 
our partner.

The project manager is therefore the one who 
leads the team towards success, balancing 
resources, cost and time frame along the way.

  

project
management
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Project manager-ul Mobexpert 

empatizează cu vizunea prezentată, 
analizează specificul și unicitatea 

fiecărui proiect  respectând cultura 
organizațională a companiei din care 

faci parte.

Pe lângă produsele noastre de succes, 
cu care deja te-am obișnuit, pe lânga 

serviciile de calitate pe care ți le-am pus 
și vom continua sa ți le punem la 

dispoziție îți oferim un project manager 
ce va crea un plan de calitate astfel 

încât tot ce poartă marca Mobexpert să 
întâlnească și de ce nu, să îți  

depășească așteptările.

The Mobexpert Project Manager 
empathizes with the presented concept 

vision, analyzes each project’s unique 
qualities while showing respect towards 
your organization’s culture and needs.

Alongside our successful products and 
quality customer service, we are offering 
you a Project Manager who will create 

a quality plan so that everything that 
bares the Mobexpert trademark will 
meet all of your needs- and maybe 

even surpass them.  

project
management



Imagineăza-ți că ai putea să îți construiești spațiile de birouri exact așa cum 
îți faci costumul la croitor: după gustul tău, dar mai ales pe măsurile tale...

ceea ce înseamnă folosire partițiilor interne: compartimentare ’’ca la croitor’’,
perfect adaptată nevoilor tale unice de funcționalitate.

fit out2625

fit out

Imagine you could build your office space the same way you  have your suit tailored: 
custom-fitted according to your own taste and especially after your own size:

this is what internal partitions mean: dividing your space using ‘tailor-made’ solutions 
and products- perfectly adaptable to your personal needs and functionality requirements.



Modul în care biroul este decorat poate influența percepția angajaților și a 
clienților asupra companiei. Un spațiu de birou modern trebuie să fie 
elegant, practic, să ofere intimitate și să asigure confort și flexibilitate.

Atât un element funcțional, cât și de design, rulourile cu/fara telecomandă,
jaluzelele verticale/orizontale, panelurile, pot fi alese într-o varietate de culori 
și materiale în funcție de poziționarea locației sau a destinației spațiului amenajat, 
de la cele transparente până la cele mai opace.

The interior design of an office space can influence both the employees and clients
perception on the company image. A modern office environment should be elegant, 
practical, comfortable and flexible.

Remote or manually operated roll-ups, vertical and horizontal window blinds and
panels no longer have a purely functional use. They can become a strong design 
feature within a space: we use a variety of colors and materials, according to 
your office’s location and space requirements, from transparent to opaque 
and black-out blinds.

2827

fit out



Fie că se dorește o amenajare completă sau doar un facelift al unui spațiu office, mocheta este o soluție 
practică, rapidă, confortabila, la care se adauga o izolare fonică foarte bună, atât de importantă într-un birou.

Se pot realiza multiple soluții de design datorită diversității mari in ceea ce privește textura, culoarea sau modelul. 
Opțiunile de instalare conform spațiului,"dale de mochetă" sau "rolă", oferă un plus de fiabilitate, având posibilitatea 

redecorării pardoselii oricând la îndemână.

Wether your office space requires complete renovation or just a ‘facelift’, carpet tiles or reels represent a fast, 
practical, comfortable and sound-absorbing solution- which is an increasingly important demand within office 

environments.
Moreover, a great number of design elements can be achieved due to the multiple color, texture and pattern choices.

Having the option to choose between carpet tiles or reel offers extra reliability, giving the possibility of redecorating the 
floors at any time.
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Zilnic le folosești la birou. Fie o priză electrică, fie una de date.
O conexiune prin HDMI sau chiar prin WI-FI. Noi știm cât de 
vital este ca ele să funcționeze de fiecare dată când vrei să le 
folosești. 
De aceea am completat colecția de accesorii pentru birou 
cu serviciile de infrastructură și echipamente electrice și IT. 
Pentru a-ți oferi o soluție integrata!

We use them everyday: either electrical or data plugs, a HDMI 
or Wi-Fi connection. We know how important it is for all of these 
appliances to work perfectly every time you need to use them. 
This is why we completed our office accessory collection 
with infrastructure services, electrical equipment and IT:
In order to offer you an integrated solution!
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Lumina artificială 
reprezintă unul dintre 

elementele importante 
într-un spațiu de birou.

Amplasarea surselor 
luminoase, unghiul de 

cădere, intensitate, 
culoare- toate aceste 

aspecte reprezintă 
detalii extrem de 

importante în 
optimizarea confortului 

spațiului de lucru.

Artificial lighting is one 
of the most important 

qualities in an office 
space.

Placing the light 
sources, the angle at 

which light falls down, 
luminous intensity and 

color- these are the 
most important 

features in optimizing 
the comfort of your 
work environment.  
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Deoarece biroul a devenit un mediu in care creativitatea trebuie îmbinată  cu eficiența, productivitatea cu lucrul în 
echipă, amenajarea ambientelor de lucru reprezintă o provocare.
Propunem soluții multiple de la pereți de gips carton la compartimentări modulare din sticlă, melamină și HPL, pereți 
amovibili, placări  personalizate (HPL, plăci ceramice, sticlă, plexiglass, tapet etc) sau un mix al acestor materiale, 
într-o gama diversă de finisaje,  însoțite de variate tipuri de uși din melamină/furnir, sticlă sau uși tehnice.

fit out
The office environment became a place where creativity needs to be joint with efficiency and productivity 

is achieved through team work. Consequently, fitting the workspace in itself became a challenge.
We can recommend a lot of products and fitting out materials such as: plaster board walls, modular glass 

compartments, melamine and HPL, movable walls, personalized coatings (HPL, ceramic tiles, glass, 
plexiglass, wallpaper etc) or a mix  between these materials, in a wide range of finishes alongside 

various types of melamine/veneer, glass doors or technical doors.  
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Odată cu un spațiu de 
birouri nou apare nevoia 
unui confort climatic care 
să favorizeze mediul de lucru.
Astfel se explică accentul 
pus pe serviciile din sfera 
HVAC.

Instalațiile de climatizare,
încălzire-răcire și ventilație
au devenit o prioritate în 
elaborarea proiectelor de 
amenajare, chiar de la 
detalierea primelor schițe.

Along with fitting out a new 
office comes the need for a 
comfortable climatic system 
which brings forward the 
working environment. This 
explains the increasing demand
of Heating, Ventilation and Air 
Conditioning systems.  

The HVAC appliances have 
become a priority when drafting
fitting out projects, even from an 
early phase , while detailing the
first sketches.

 

fit out



39

Dacă simpla mobilare a 
unui spațiu nu vă spune 

nimic, atunci cu siguranță 
gama noastră de 
decorațiuni vă va 

convinge.
Pe lângă decorațiunile
de birou, vă punem la

dispoziție și un serviciu 
de obiecte de artă

custom-made.
Asta înseamnă că putem

picta manual pânze
sau orice fel de suprafețe
special concepute pentru

spațiul companiei 
voastre.

If you are uninspired by 
simply furnishing your 

workspace, we have a large 
collection of carefully 

chosen decorative items
which will surely draw your 

attention.
Moreover, alongside our 

office accessories we offer 
custom-designed art pieces,
 hand crafted by our skilled
artists, which are precisely 

designed for your space 
and company.

This means we can paint 
canvases and any type of 

surface we create for 
your company, at very 

cost-efficient prices. 

40
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deco
branding

Un spațiu ce reflectă profilul clientului va deveni memorabil și apreciat atât de vizitatori 

cât și de utilizatorii frecvenți. 

Multitudinea de finisaje și culori, diversitatea de linii și stiluri ale mobilierului nostru îți oferă libertatea de a alege ceea 

ce te caracterizează, pentru a crea împreuna un spațiu adaptat nevoilor și gusturilor tale.

An office space which perfectly reflects the client’s profile will be appreciated and memorable for both visitors 

and employees. The large number of finishes and colors and the diversity of our office furniture range give you the 

freedom to pick whatever characterizes you the most, in order for us to create an environment which is perfectly 

molded to your needs and tastes.    
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Pornind de la brandul companiei și folosindu-ne de o 
gama cromatică foarte controlată am reușit să obținem
 soluția ideală pentru amenajarea spațiului unei 
companii care produce o gamă largă de produse, de 
la detergenți până la cosmetice.
Ambientul astfel obținut evidențiază prospețimea și 
curățenia, calități identificabile cu  imaginea firmei.

While working on this project we were inspired by the 
company’s brand to use a very controlled color 
scheme. This enabled us to find the perfect visual 
solution for a company which produces a wide range of 
products, spanning from detergents to cosmetics.
The resulted ambient therefore enhances the brand’s 
trademarks:
freshness and cleanliness. 



Am îmbinat identitatea 
vizuală a companiei 

petroliere cu un concept 
inspirat de pseudonimul 

petrolului,"aur negru".
Am reușit astfel sa transformăm

un spațiu banal într-unul
personalizat, cu o atmosferă 

contemporană.
Alăturând panourile aurii 
pictate manual cu logo-ul 

companiei realizat
în același stil vizual și

peretele gri antracit am 
obținut o ambientare modernă 

dar prețioasă cu o puternică 
amprentă personalizată.

We have joined the visual 
identity of an oil company with

a concept inspired by the 
pseudonym of oil, ‘black gold’.

We therefore managed to 
transform an average space into

a completely personalized 
environment, while maintaining

a contemporary, modern 
atmosphere.

The golden, hand-painted panels
and company logo hung against

the anthracite dark wall suggest a
powerful yet precious atmosphere

with a strong, personalized
 trademark.  
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Decorațiunile alese 
pentru un spațiu 

confortabil și feminin 
au completat perfect 

atmosfera veselă
caracteristică biroului

pentru care am 
făcut aceste 

propuneri.

Pentru a complementa 
sticla colorată și 

sablajul grafic, am 
ales o mochetă

cu fir tuns, într-o 
culoare feminina,
dar cu un aspect

profesional.

The decorations we chose
 for this comfortable

 and feminine space have
perfectly completed the cheerful

atmosphere of this office.

In order to complement the 
colorful glass and the graphic

imagery, we chose cut pile
carpet tiles in a feminine color 

which keeps a professional
looking environment.

4847
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 O zona open-space 

trebuie să îndeplinească 

mai multe funcții simultan. 

Mobilierul de care ai 

nevoie în aceste situații 

trebuie să fie unul ușor 

adaptabil, modular, 

ergonomic și calitativ.

Rezultatul final va fi unul 

unitar, îndeplinind însă 

cerințe diverse. 

An open space office area

needs to simultaneously 

carry out more than one 

functions.

In these situations you need 

quality, modular furnishing 

which also has to be light, 

ergonomic and adaptable.

The end result should be 

coherent and unified while 

fulfilling many different 

needs. 
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mobilier
furnishingabsolute refinement

for an unforgettable
first impression

rafinament absolut
pentru o primă impresie

de neuitat
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mobilier

Work station

furnishing

office   mobile stoarge system+  =
endless solutions for

reorganizing space
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structură ușoară
linie elegantă
într-un produs
perfect funcțional

mobilier
furnishing

light structure
elegant line
into a perfectly
functional product



  Anii 70 influenţează şi 

afectează încă gustul 

modern plin de culori noi, 

prin forme şi o predominanţă 

de noi elemente grafice:

un adevărat laborator 

de idei şi gânduri încă vitale. 

Aceasta este o gamă de 

mobilier cu multă 

personalitate, linii clar 

definite și un stil aparte, 

realizată de designerul 

Nikolas Chachamis pentru a 

da o nouă imagine oricărui 

spațiu.

The 70s still influence new 

and colourful modern tastes 

through their characterstic 

shapes and predominance of 

new graphic elements:

a genuine laboratory of 

ideas and vital thoughts.

This office furniture range 

with lots of personality, 

defined lines and a particular 

style has been designed by 

Nikolas Chachamis with the 

purpose to lend a completely 

new image to any space. 

5655

mobilier
furnishing
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      Un alt serviciu pe care ti-l oferim 
este evaluarea mobilierul existent 
pentru optimizarea costurilor 
aferente mobilierului nou . 

      In plus iti oferim servicii de buy back 
și închiriere mobilier –îți punem la 
dispoziție soluții temporare pentru 
a păstra în mișcare activitatea ta 
până la sosirea mobilierului 
preferat.

 Desigur, îți punem la dispoziție și 
servicii de curățenie – cu siguranță 
un spațiu curat contribuie la buna 
desfașurare a activității tale.

       We are also offering another service: 
      evaluating your existing furniture in 

order to optimize the afferent cost for 
your new aquired furniture.

      Moreover, we supply rental and buy 
back services which are temporary 
solutions meant to help keep your 
activity intact until the preffered 
furnishings are being delivered.

      We also supply professional cleaning 
services- surely a clean, orderly 
space provides a good office work 
atmosphere.

      

servicii anexe

58

related services
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Logo-ul MOBEXPERT, logo-ul MOBEXPERT OFFICE, logo-ul Living at work precum �i celelalte logo-uri prezente în acest catalog sunt m�rci înregistrate ale Grupului Mobexpert.
Folosirea lor sub form� par�ial� sau integral� f�r� acordul MOBEXPERT intr� sub inciden�a legii Copyright-ului. www.mobexpert.ro/office

ROMTELECOM
BANEASA TECHNOLOGY PARK SI CITY GATE
15.000 m.p.
2009 si 2010
Servicii consultanta in amenajarea spatiului
Servicii proiectare arhitectura, design interior si branding
Servicii proiectare instalatii, toate specialitatile
Servicii de amenajare interioara: compartimentari, tavane, 
mocheta, elemente branding
Furnizare mobilier
Servicii instalatii: cablare electrica si IT, iluminat special
Servicii relocare
Servicii project-management

KAUFLAND
BARBU VACARESCU SI OLYMPIA TOWER
2013
4.500 m.p.
Servicii consultanta in amenajarea spatiului
Servicii proiectare arhitectura, design interior si branding
Servicii proiectare instalatii, toate specialitatile
Servicii de amenajare interioara: compartimentari, tavane, 
mocheta, elemente branding
Furnizare mobilier
Servicii instalatii: cablare electrica si IT, iluminat special
Servicii relocare
Servicii project-management

PAREXEL INTERNATIONAL
METROPOLIS CENTER
2011
2.500 m.p.
Servicii consultanta in amenajarea spatiului
Servicii proiectare arhitectura, design interior si branding
Servicii proiectare instalatii electrice
Servicii de amenajare interioara: compartimentari, tavane,
mocheta, elemente branding
Furnizare mobilier
Servicii instalatii: cablare electrica si IT, iluminat special
Servicii relocare
Servicii project-management

SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA
EUROTOWER 
2.500 m.p.
2012
Servicii consultanta in amenajarea spatiului
Servicii proiectare arhitectura, design interior si branding
Servicii proiectare instalatii, toate specialitatile
Servicii obtinere avize si autorizatii
Servicii de amenajare interioara: compartimentari, tavane, 
mocheta, elemente branding
Furnizare mobilier
Servicii instalatii: cablare electrica si IT, iluminat special
Servicii relocare
Servicii project-management

PEPSICO ROMANIA
SUN PLAZA SI SEDIU POPESTI LEORDENI 
4.000 m.p.
2012
Servicii consultanta in amenajarea spatiului
Servicii proiectare arhitectura, design interior si branding
Servicii proiectare instalatii, toate specialitatile
Servicii de amenajare interioara: compartimentari, tavane, 
mocheta, elemente branding
Furnizare mobilier
Servicii instalatii: cablare electrica si IT, iluminat special
Servicii relocare
Servicii project-management

/ proiecte anterioare
past projects


