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SC Polipol Mobila SRL în
parteneriat cu Liceul tehnologic
”Simion Bărnuțiu” Carei
promovează studiul și însușirea unor
meserii, pentru o mai bună adaptare
a curriculei școlare la nevoile pieței
forței de muncă. Astfel, începând cu
anul 2012, de când s-a semnat

protocolul de colaborare, împreună
am reușit să formăm 30 de elevi în
meseria de tapițer, iar din anul scolar
2015-1016 vom forma și în meseria
de confecționer. Prima generație de
absolvenți ai sistemului dual au fost
angajați la Polipol Mobila SRL in
2014.

Investiția în viitor - parteneri în educație



Grupul POLIPOL GmbH & Co KG a
fost înființat in anul 1990 la Rahden /
Germania (Westfalia), fiind o companie
de producție, integrată complet în
comunitatea unei societăți moderne, lider
pe piața de mobilă tapițată cu produse
inovative și de calitate superioară, având
o dezvoltare plină de succes. Istoria
societății a început în fond în două locuri
paralele, la Rahden se făcea coordonarea,
iar la Zehdenick (în apropiere de Berlin)
era concentrată producția. Grupul
POLIPOL are în prezent in jur de 6.000
de angajați în Germania, Polonia și
România. Grupul Polipol GmbH & Co
KG așează nevoia consumatorului în

centrul atenției sale, în  locuințe, saloane,
zone de recepție a restaurantelor,
facilitând conexiunea și legăturile dintre
oameni, creând un mediu plăcut și o
atmosferă relaxantă, cu un puternic
accent pe confort. 

Toate aceste caracteristici corespund
filosofiei care stă la baza companiei
”Polipol – oameni si mobila”. Omul este
cel pentru care creăm cu mare precizie
piese individualizate. Grupul Polipol își
valorizează clienții și parteneri de afaceri,
precum și fiecare angajat în parte. 

Firma din România, SC POLIPOL
MOBILA SRL a fost înființată în aprilie
2005, începând producția in orașul Carei,
continuând extinderea prin construirea

primei hale de producție în vecinătatea
comunei Foieni lângă Carei, având o
suprafață de 3600 mp. În 2007 s-a
finalizat construcția celei de-a doua hale
de producție având o suprafață de 9200
mp, crescând totodată și volumul
activității.

În anul 2012 s-a continuat extinderea
prin construirea halei trei de producție cu
o suprafață de 8700 mp,  concomitent cu
implementarea unui proiect finanțat de
Uniunea Europeană, care a avut ca scop
achiziționarea de utilaje noi şi
performante. S-a reușit astfel să se
modernizeze și să se extindă liniile
existente. S-a introdus o linie nouă de

prelucrare a cherestelei şi s-a extins linia
de prelucrare PAL.

Începând cu anul 2012 firma SC
POLIPOL MOBILA SRL în colaborare cu
Liceul Simion Bărnuțiu – Carei au pus
bazele sistemului dual de învățământ prin
înființarea primei clase de tapițeri,
oferind șansa tinerilor pentru a învață o
meserie şi pentru a le asigura un loc de
muncă pe viitor.

Tendința de dezvoltare continuă şi
îmbunătățire s-a continuat şi în anul 2014
reușindu-se înființarea unei noi secții de
producție, prelucrarea buretelui,
realizându-se școlarizările specifice
simultan cu achiziționarea utilajelor noi
şi performante.
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Descrierea companiei:
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Procesul de producție
- arta meșteșugului 
ce produce calitate

povestea
trecut și prezent

Produsele Polipol nu sunt create într-
o lume a producției în masă sau a
produselor făcute de mașini-roboți.
Fiecare piesă de mobilier este studiată în
detaliu, îmbunătățită până când ajunge la
designul perfect. 

Nu doar aspectul extern este
dezvoltat, ci și modul în care structura
internă interacționează, materialele și
tehnicile de tapițerie utilizate. Toate
acestea asigură ca produsul final să fie
rezistent și să fie comod pentru organism
la o utilizare mai îndelungată.
Sincronizarea perfectă a tuturor
componentelor este posibilă doar prin
manufactură, iar rezultatul este un
mobilier unic și rezistent – aceasta este

meseria noastră!
Munca de

manufactură de înaltă calitate este
asigurată prin personalul calificat în
meseria de tâmplar, tapițer și croitor.
Piesele de mobilier, create la Polipol după
metode tradiționale, sunt deosebit de
plăcute datorită aspectului ”uman”,
trecând prin mâinile dibace ale
profesioniștilor noștri. Utilizarea
materiilor prime de cea mai bună calitate
este o altă caracteristică care face ca
impresia lăsată de produs să persiste o
perioadă îndelungată în memoria
senzorială a consumatorului. 

Noile designuri sunt dezvoltate
întotdeauna într-o atmosferă plină de
creativitate la Polipol. Aici, tehnologia,
trendurile și nevoile consumatorului sunt
întotdeauna baza de care începem

procesul de concepție a noilor
produse.  


