


A energia é dinâmica. O coletivo, reinventado. 
Vivemos uma nova era. Buscamos, de forma sagaz, por 
um pouco mais de tempo, mas a disrupção digital já 
incorporou recursos aos nossos ambientes de trabalho 
e também à rotina de nossos lares.

Apostar em praticidade para ganhar qualidade de 
vida é certamente uma escolha que faz todo o sentido.

Techno é a linha de complementos tecnológicos da 
Dalmóbile, que proporciona conectividade digital aliada 
a um design versátil. São mais de 60 itens nas categorias 
tótens de tomadas, caixas elétricas, tomadas e espelhos, 
carregadores USB e cabos, para facilitar os seus dias, 
otimizar o seu tempo e elevar o seu bem-estar. 

CONECTIVIDADE
COMO VOCÊ QUER



Mini USB duplo



BP Chumbo Negro + BP Freijó



Carregador por indução



BP Chumbo Negro | Cabeceira Lisa tecido 1609

Discrição + praticidade
Carregador fica
embutido no móvel



Open Box ABS



BP Lunar + Urbe Preto



Mini totem de mesa



Portas Faces BP Peak
BP Cinza Essencial



Mini espelho



BP Cinza Sagrado + BP Itapuã + Urbe Preto
Cabeceira Vertical tecido 2450



Fechadura eletrônica



BP Lana + Laca Preta
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Nascida no berço do polo moveleiro brasileiro, em Bento Gonçalves, 
há 45 anos a Dalmóbile é referência em móveis planejados. Com 
mais de 220 pontos de venda e atuação no mercado externo, 
possui fabricação totalmente própria para toda a linha, inclusive 
acabamentos. Unindo alta tecnologia industrial a uma versatilidade 
marcante, desenvolve produtos alinhados com as tendências, 
utilizando recursos diferenciados, como MDF, laca, vidro, alumínio 
e tecidos, para um design totalmente customizado para qualquer 
ambiente, residencial ou comercial. 
A Dalmóbile casa como você quer. 

PRODUTO
DA SERRA
GAÚCHA

6 anos de garantia | 100% MDF 
Edição milímetro a milímetro
Bordas PUR contra umidade
Fundos com proteção antimofo
MDF com ação antimicrobiana
Rastreamento on-line de pedido

@DalmóbileMóveis

www.dalmobile.com.br


