
 
 
 
 
 

 
 

Industria de mobilă continuă să se dezvolte: 
 

CTP semnează un parteneriat cu Blum, producătorul austriac de feronerie 
 

 
București, ... Decembrie 2021  - CTP, cel mai mare proprietar și dezvoltator de spații 

industriale și industriale din România, a încheiat un parteneriat cu Blum, unul dintre cei mai 

importanți producători de feronerie din Europa. CTP va amenaja în CTPark Bucharest North 

un depozit de 2.200 mp  pentru reprezentanța locală a producătorului austriac, dedicat 

spațiilor de depozitare. 

 

Blum România își extinde astfel spațiul existent de depozitare pentru a putea răspunde 

creșterii înregistrate în ultimii ani în industria producției de mobilă și sectoarele DIY (do it 

yourself) și Home & Deco, care s-au reflectat și în rezultatele financiare ale grupului la nivel 

global.  

 

„Le urăm bun venit partenerilor de la Blum, este un brand premium foarte apreciat și ne 

bucurăm că vom colabora în următoarea perioadă pentru a asigura spațiile logistice necesare 

extinderii lor în România. Industria producătoare de mobilă este într-o continuă dezvoltare și 

suntem convinși că CTPark Bucharest North, cât și celelalte parcuri din portofoliul nostru pot 

oferi soluții complete care să răspundă tuturor nevoilor specifice sectorului”, a declarat Ana 

Dumitrache, Country Manager, CTP România / Andrei Koszti, Regional Commercial 

Manager, CTP România. 

 

Blum deține un showroom în Otopeni, iar locația parcului, proximitatea față de showroom, cât 

și accesul facil au fost deosebit de importante în încheierea parteneriatului. Noul depozit va 

deveni operațional în primul trimestru al anului 2022 și va fi principalul punct de distribuție 

pentru toate produsele din portofoliul companiei.  

 

XZ,  funcție Blum România, declară că „Proximitatea față de showroom-ul nostru din Otopeni, 

accesul facil, cât și posibilitatea de a ne extinde pe viitor spațiile logistice au reprezentat 

punctele cheie atunci când am optat pentru CTPark Bucharest North. Am apreciat extrem de 

mult și disponibilitate echipei CTP și capacitatea lor de a răspunde rapid tuturor solicitărilor 

noastre specifice.”  

 

CTPark Bucharest North, situat în  zona Ștefănești - Afumați, a fost dezvoltat în urma unei 

investiții inițiale de aproximativ 65 de milioane de euro și se află în proces de extindere. 

 

În România, CTP este cel mai mare dezvoltator și administrator de spații logistice și industriale 
de clasa A, cu 2 milioane mp suprafață închiriabilă situați în 14 orașe: Arad, Brașov, București, 
Caransebeș, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Oradea, Pitești, Sibiu, Timișoara, Turda, Ineu și 
Salonta. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
Despre CTP 
  
 
CTP se clasează în top cinci dezvoltatori de proprietăți industriale din Europa și este cel mai 
mare dezvoltator de parcuri industriale și logistice din Europa Centrală și de Est, deținând 
7,1 m² de spații logistice și propunându-li ca până în 2022 să își extindă portofoliul de 
proprietăți până la 10 milioane m². 
 
CTP Group este lider recunoscut în ceea ce privește deținerea de parcuri industriale și 
logistice construite conform celor  mai înalte standarde în sustenabilitate din acest sector, la 
nivel european. La sfârșitul lui martie 2021, CTP a obținut certificări BREEAM cu 
calificativele "Very good" sau "Excellent" pentru întregul portofoliu de proprietăți pe care le 
deține în Europa Centrală și de Est și va atinge obiectivul privind reducerea amprentei de 
carbon până la finalul acestui an. 
 
De la sfârșitul lunii martie a acestui an, CTP este listată pe EURONEXT Amsterdam. În urma 
ofertei, capitalul social total emis și existent este format din 397.017.000 de acțiuni, ceea ce 
implică o capitalizare de piață de 5,6 miliarde de euro. Prețul ofertei a fost stabilit la 14 euro 
pe acțiune. 
Pentru mai multe informații vizitați  https://www.ctp.eu.   
 

 

Despre Blum România 

 

Filiala Blum România a fost înfiinţată în anul 1995 şi are în prezent un număr de 20 angajaţi. 
Compania oferă produse diverse de feronerie destinate producătorilor de mobilier, în special 
mobilier de bucătărie, între care sisteme de ridicare pentru uși, sisteme de balamale, sisteme 
box, de glisare sau de compartimentare interioară, precum și tehnologii de mișcare și ajutoare 
pentru prelucrare.  

https://www.ctp.eu/

