
Concepte de design pentru băi și bucătării



DESPRE NOI

KUMA România - companie danezo-română, subsidiară a
KUMA Group A.S. Denmark.

Experiență de peste 40 de ani în industrie, la nivel de
KUMA Group A.S.

Producem în România de peste 20 de ani lavoare și
blaturi custom-made, concepte de design scandinav
pentru băi și bucătării.
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ATUURI

Lavoare și blaturi personalizate, concepte unice

Tehnologie modernă de turnare: bol și blat în suprafață continuă

Calitate dovedită, acreditare UKAS 

Sustenabilitate, aprovizionare responsabilă, grijă față de mediu

6001 3.2- suntem calificați pentru certificare BES

Concepte scandinave, cu design minimalist

CEMateriale naturale, acreditate  cf .  EN14688-A1-2018
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În privința dimensiunilor, poți alege lungimea,
lățimea, precum și grosimea blatului.

Rezultatul este un concept unic, personalizat
în totalitate.

Poți alege modelul de bol, amplasarea pe blat,
materialul și nuanța, dintr-o gamă vastă de
opțiuni.
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90 modele de boluri KUMA
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8 grupe de materiale, în peste 70 de culori
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https://www.kumaromania.ro/materiale/


Pentru seria de lavoare KUMA INNOVATION
pot fi create inclusiv modele de boluri noi, forme de
blat atipice, produse inovative la cererea arhitecților. 

Pe baza ideilor propuse de arhitecți, avem posibilitatea
de a dezvolta noi modele de lavoare, blaturi, recepții,
placări pereți interiori, oferind libertate în design.

Aceste modele INNOVATION se produc din
materialul Rector by KUMA - Solid Surface.
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CLINICI - SPITALE - ȘCOLI
 

REZIDENȚIAL
 

AEROPORTURI
 

HOTEL - SPA-RESTAURANT

 

OFFICE SĂLI POLIVALENTE

 

MALL-URI
 

STADIOANE
 

VASE DE CROAZIERĂ
 

Tipuri de proiecte care au optat pentru conceptele KUMA
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https://www.kumaromania.ro/lista-extinsa-proiecte/


OFFICE
Lavoarele-concept KUMA custom-made sunt
durabile, estetice, fiind realizate cu grijă față de
oameni și mediu. 

Acreditarea BES                    demonstrează că
produsele sunt realizate responsabil. Acesta este
un punct forte pentru amenajarea clădirilor
durabile, eco friendly, care țintesc certificarea
BREEAM.

6001 3 .2
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OFFICE 
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OFFICE 
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OFFICE 
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OFFICE 
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OFFICE 
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OFFICE 
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OFFICE 
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HOTEL
Băile de hotel, inclusiv cele din
spațiile publice, devin remarcabile
prin conceptele minimaliste KUMA.

Lavoarele cu design scandinav
reunesc funcționalitatea, eleganța și
calitatea, adăugând o stea în plus
hotelului.
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HOTEL

Hilton, Otopeni 27
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Hilton, Otopeni

HOTEL
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Union Plaza, București

HOTEL
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Rina Hotel, Sinaia

HOTEL
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Bach Apartments, Sibiu

HOTEL

34



Privo, Târgu Mureș

HOTEL

Concept monobloc - 35
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MALL-URI
Lavoarele KUMA sunt realizate din
materiale rezistente, naturale,
certificate conform standardelor
internaționale. 

Reprezintă soluția ideală pentru spații
cu trafic intens, precum centrele
comerciale. 
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Sun Plaza Mall, București

MALL
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ȘCOLI &
GRĂDINIȚE
Datorită opțiunilor variate de personalizare,
lavoarele KUMA sunt adaptabile spațiului și se
potrivesc cromatic băilor celor mici. 

Formele de bol sunt practice, iar montajul
lavoarelor se face la înălțimea potrivită
copiilor. 
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Olga Gudynn International School

ȘCOLI & GRĂDINIȚE
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American International School of Bucharest

ȘCOLI & GRĂDINIȚE
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CLINICI &
MATERNITĂȚI

Realizate din materiale cu proprietăți
antibacteriene, lavoarele KUMA au
suprafețe igienice, fiind foarte
potrivite centrelor medicale,
spitalelor și maternităților. 
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Regina Maria - The Light

CLINICI & MATERNITĂȚI
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Spital Amiens - Picardie, Paris 49



Maternitate - concept BabyBath 50



STADIOANE &
SĂLI POLIVALENTE

KUMA oferă o soluție excelentă pentru băile
frecventate de fluxuri mari de persoane:
lavoar cu bol lung sau lavoar cu boluri
multiple.

Utilizarea simultană a lavoarului devine astfel
rapidă și accesibilă. 

Proprietățile antivandalism ale conceptelor
KUMA au un rol important în securizarea
băilor publice ale stadioanelor. 51



Sală polivalentă Vejle Dk Danemarca

STADIOANE & SĂLI POLIVALENTE
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Stadion CFR Cluj

STADIOANE & SĂLI POLIVALENTE
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AEROPORTURI

Turnate în suprafață continuă cu
blatul, bolurile KUMA asigură
funcționalitate maximă și întreținere
facilă, fapt important pentru spații
intens vizitate, precum
aeroporturile. 
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AEROPORTURI

Aeroportul Internaţional Henri Coandă, Bucureşti - Otopeni 55



VASE DE CROAZIERĂ

Lavoarele KUMA, personalizate cu forme de bol
delicate și nuanțe speciale, conferă un aspect
elegant băilor din vasele de croazieră.
 
Conceptele KUMA asigură totodată
accesibilitatea necesară și se integrează cu
ușurință în amenajări de lux. 
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REZIDENȚIAL

Conceptele KUMA sunt
caracterizate de eleganță și confort,
rezultând amenajări moderne, atât
în băi, cât și în bucătării. 

Atmosfera intimă - hygge și starea
de bine prin care se remarcă
conceptele noastre, transformă baia
într-un adevărat spa la tine acasă. 
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KUMA ALL FOR YOU 

Conceptul KUMA ALL FOR YOU vine în întâmpinarea
dezvoltatorilor și arhitecților care planifică amenajarea completă a
clădirilor.

Se poate opta pentru toata gama de produse din portofoliul KUMA:
-.lavoare pentru baie
-.blaturi pentru bucătărie
-.blaturi pentru recepție/bar/mese de restaurant
-.căzi de baie LUXLINE
-.plăci de duș custom-made
-.glafuri interioare/exterioare pentru ferestre
-.glafuri pentru balcoane
-.polițe
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KUMA ALL FOR YOU BAIE
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KUMA ALL FOR YOU BAIE
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KUMA ALL FOR YOU BUCĂTĂRIE
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KUMA ALL FOR YOU RECEPȚII
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Investiții în energie verde: existența din 2022 a unei centrale fotovoltaice autoconsum
Materiale naturale, cu certificate de conformitate și calitate 
Aprovizionarea în mod responsabil a materiilor prime din proximitate 
Soluții de ambalare reutilizabile și reciclabile
Practici sociale și comerciale etice
Produse durabile, de calitate înaltă
Suprafețe refinisabile (la cerere)
Grijă pentru mediu și respectarea legislației în vigoare

SUSTENABILITATE
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https://www.kumaromania.ro/sustenabilitate/


Compania este certificată cu standard de calitate marca 

UKAS cf. ISO9001-2015; 

Managementul calității

Managementul mediului

ISO 14001:2015.Certificat de mediu cf.

Certificat de conformitate

CERTIFICĂRI KUMA

Produsele au marca de calitate        cf. standard internațional 

EN14688-A1-2018

CE
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https://www.kumaromania.ro/certificari/


Compania este certificată cu standard de calitate marca 

UKAS cf. ISO9001-2015; 

Managementul calității

Managementul mediului

ISO 14001:2015.Certificat de mediu cf.

Certificat de conformitate
Produsele au marca de calitate        cf. standard internațional 

EN14688-A1-2018

CE

CERTIFICĂRI KUMA
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https://www.kumaromania.ro/certificari/


Compania este certificată cu standard de calitate marca 

UKAS cf. ISO9001-2015; 

Managementul calității

Managementul mediului

ISO 14001:2015.Certificat de mediu cf.

Certificat de conformitate
Produsele au marca de calitate        cf. standard internațional 

EN14688-A1-2018

CE

CERTIFICĂRI KUMA
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https://www.kumaromania.ro/certificari/


Certificarea BES 6001  3 .2 - British Environmental Standard
 

CERTIFICĂRI KUMA

Certificarea demonstrează:  calitatea servicii lor/produselor oferite,  atenția față de mediu,
modul de tratare al  deșeurilor,  modul în care tratăm mita/corupția,  angajamentul social  și
verticalitatea angajaților -  moralitatea.

Toate produsele KUMA sunt fabricate cu grijă și  responsabilitate față de mediu și  oameni,
măsurile sustenabile fi ind luate în calcul în întregul proces de producție,  încă de la etapa
aprovizionării  materii lor prime. 

Produsele KUMA răspund cerințelor acreditării  BREEAM pentru clădiri  durabile,  eco friendly.  
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www.kumaromania.ro

Str. Stupini 85B, Bănești, Prahova

office@kumaromania.ro

project@kumaromania.ro

https://www.kumaromania.ro/

