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CE  PRESTAM?

Amenajări 
Apartamente

Locuința dumneavoastra este 
căminul care te face să te 
simți protejat, liniștit și 

confortabil. 
De aceea, amenajarea unui 
apartament începe prin a 

înțelege personalitatea 
beneficiarului și felului său 

de a fi.

Amenajări 
Magazine

Prima impresie este cea care 
contează! Amenajarea 

interioară, și exterioară a 
unui magazin este foarte 

importantă și te ajută să îți 
construiești o relație cu 

viitorii tai clienți .

Amenajări 
Case și Vile

Total Design poate 
realiza orice tip de 
proiect si isi asuma 
respectarea tuturor 

standardelor si normelor 
de proiectare si 

constructie.
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DESPRE

Firma TOTAL DESIGN isi propune sa vina in sprijinul dumneavostra cu proiecte de renovare dintre cele mai 
diverse.

TOTAL DESIGN dispune de personal de specialitate cu o solida pregatire profesionala,  motivat de realizarile 
obtinute si de perspectivele existente. 

Suntem un colectiv experimentat, cu  idei constructive, aflat în permanenta interactiune cu beneficiarii, urmarind 
satisfacerea în totalitate a cerintelor acostora, prin serviciile de calitate.  

Succesul firmei noastre se datoreaza atat calificarii, ambitiei si orientarii catre nou a echipei noastre de specialisti, 
precum si  serviciilor puse la dispozitie:

• proiecte de renovare orientate spre satisfacerea clientului
• oferte comerciale "la cheie" în pachet complet de servicii
• randari 3D
• mobilier personalizat
• tamplarii PVC
• curatenie profesionala dupa constructor
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SERVICII

 INSTALATII ELECTRICE

 INSTALATII SANITARE

 INSTALATII TERMICE

 FINISAJE INTERIOARE

 MONTAJ CERAMICA

 MONTAJ PARCHET

 APROVIZIONARI

 MONTAJ TAPET

 DEBARASARI

 DECOPERTARI

 GIPS-CARTON

 AMENAJARI
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DE CE TOTAL DESIGN ?
Suntem flexibili si 
adaptam serviciile 
noastre in functie de 
necesitatea 
dumneavoastra .
Promptitudine in 
onorarea cerintelor .
Ne asumam 
raspunderea pentru 
serviciile prestate. 

"Drumul succesului este intodeauna in constructie"
  Lily Tomlin
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Continuăm să creștem  

PROIECTE APARTAMENTE
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   PROIECTE COMERCIALE
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Dedulescu Ionut 
Manager proiecte 
0720.766.708 
contact@design-total.ro 

Aceasta este povestea TOTAL DESIGN
Te-am convins, contactează-ne!
Ești încă sceptic, contactează-ne!

Te putem ajuta să-ţi transformi apartamentul
într-un spatiu unic.

Dumitrescu Marius 
Director
0765.924.930 
contact@design-total.ro

Hotar Iulian 
Director tehnic 
0767.711.401 
contact@design-total



VĂ MULȚUMIM!

TOTAL DESIGN

www.total-design.ro




