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Nota de Premsa: Inauguració Outlet de Mobles.
Què és l’Outlet de Mobles.
Com es va desenvolupar la idea.
Què aporta com a novetat.
Les instal·lacions: com és l’Outlet de Mobles.
Localització.
Galeria d’imatges.
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QUÈ és l’Outlet de Mobles
És una resposta que es dóna des de Mobles Güell a la crisi econòmica en forma d’una
selecció de mobles a preus molt bons i seguint l’esperit de l’Outlet que ja coneixem en
altres sectors com el de la moda.
COM es va desenvolupar la idea
De la mateixa manera que canvien els temps, també canvien les formes de consum.
Cada vegada té més consideració l’autoservei i la recerca de la relació preu/servei més
avantatjosa. L’èxit del concepte “low cost” en dóna fe.
I ens preguntem: Per què no un Outlet de Mobles? Aquesta és la resposta. Una bona
notícia per aquells que desitgen un bon mobiliari per a la seva llar. Una empresa
bicentenària a l’avantguarda del seu mercat.
QUÈ aporta com a novetat
Una forma diferent de viure i gaudir la compra de mobles:
9 Una sensació diferent, sense cap semblança amb la clàssica exposició de
mobiliari.
9 Un conjunt d’activitats lúdiques, educatives i informatives destinades a
humanitzar el món del moble.
9 Un club de socis que realment dóna un plus a qui es vulgui associar, en forma de
millors condicions o recepció privilegiada d’informació sobre novetats i dates de
descàrregues i mini fires temàtiques.
9 Un esperit solidari per mitjà de la donació de les quotes voluntàries dels socis i
de l’aportació per part de l’Outlet d’un percentatge de les vendes de
determinades accions a col·lectius necessitats.
COM és l’Outlet de Mobles
És una nau de 400 m2 dedicada íntegrament a mobles i articles de decoració, repartida
en sectors temàtics. En el centre hi ha un espai de repòs amb cafè de cortesia, i té
accés directe al Museu del Moble i a altres naus de Mobles Güell.
Alguns dels articles es presenten desmuntats i llestos per a emportar-los, amb una fitxa
completa amb fotografia en el carro on es troben guardats.
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Hi ha aparcament per als visitants, i l’accés a la nau de l’Outlet és directe.

www.outletdemobles.cat
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Localització de l’Outlet de Mobles

www.outletdemobles.cat

Sobre Mobles Güell
A principis del s. XIX apareixia a Masllorenç (Baix Penedès) un llinatge, documentat des
del s. XVI a la zona del Montmell, que es dedicaria a l’ofici de fusteria i ebenisteria.
Aquest petit taller s’ampliaria amb el temps i es convertiria en l’empresa que coneixem
avui com a Mobles Güell.
Dels treballs d’ebenisteria realitzats en el s. XIX y principis del XX encara en queden
alguns exemples. Però el realment important dels quasi 200 anys d’història és que van
crear en la consciència de l’empresa el gust pel treball ben acabat i per la qualitat fins
a les últimes conseqüències. Aquesta consciència és la que avui encara ens distingeix.
Amb els anys, el que havia estat un taller d’ebenisteria, combinat amb treballs de
fusteria de més envergadura, va derivar cap a una especialització en la fabricació de
mobiliari per encàrrec.
Entre el s. XIX i el s. XX es produeix un creixement que comportaria la transformació
definitiva de taller en empresa dedicada exclusivament a la fabricació i
comercialització de mobles.
Finalment, es va anar substituint la fabricació per la comercialització, transport i
muntatge de mobles fabricats per altres empreses dedicades únicament a aquesta
feina.
L’augment de models, varietats i marques va afavorir el muntatge de la primera
exposició de mobiliari al Carrer Major de Masllorenç.
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El creixement de l’empresa motivaria que la família Güell adquirís nous terrenys i iniciés
la construcció de dues naus industrials a l’entrada del poble de Masllorenç, al mateix
lloc on avui es troba la seu central de Mobles Güell.
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Galeria d’imatges
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La història d'una innovació.
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