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Deixe seu estilo e seu jeito de ser transparecerem nos seus 
móveis. Faces Dalmóbile é uma linha de portas e frentes 
personalizadas, com desenhos traçados no MDF, que casam 
perfeitamente com a sua personalidade.

São mais de 30 opções, em BP e laca, que podem ser aplicadas 
em qualquer ambiente, embelezando portas e frentes dos 
mais diversos móveis. Uma linha desenhada pela Dalmóbile, 
para casar com você.

PERSONALIDADE COMO VOCÊ QUER
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Textura natural 
e agradável, que 

contrasta com as cores 
vivas da laca.

laca fosca 
grafite

bp itapuã tecido 1606 faces palha 
sextavada



98

Designs inusitados. 
Uma nova visão e 
muitas possibilidades 
de criação.

laca L048 bp riviera bp cinza 
essencial



1110

Modelo urbano, que 
expressa perfeitamente 
as tendências atuais de 

cores e design.

laca fosca 
platina



1312

Um estilo marcado 
e expressivo, eterno 
na decoração e 
arquitetura.

laca S141 bp itapuã



1514

Um modelo contemporâneo 
que, juntamente com a cor, 

deixa os ambientes jovens e, ao 
mesmo  tempo, luxuosos.

laca 
metalizada 
cobre

laca branca bp inhotim

linha vértigo - painel high



1716

Estilo provençal, delicado e 
romântico, trazendo, com a 
sofisticação da laca fosca, requinte 
tradicional aos ambientes. 

laca branca



1918

Muito atrativo e 
marcante, valoriza o 

detalhe e, junto à cor, 
remete à sofisticação.

laca fosca
blu brilhante



2120

Um desenho 
americano, em versão 
laca, para ambientes 
clássicos.

laca fosca 
branca

bp inhotim urbe titânio
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Um detalhe delicado 
e sofisticado em 

laca, para qualquer 
ambiente.

laca fosca
grigio beige
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Simples e belo, 
transmite a leveza e 
clareza do vidro para 
qualquer ambiente.

Transmite naturalidade, 
pela lembrança com 
ripas de madeira 
conjugada às cores.

laca grigio 
beige
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Desenho adequado para 
ambientes discretos, ele suaviza 
a linha do puxador, deixando-o 
encoberto. Na versão parcial, o 

detalhe traz o olhar para o móvel, 
aumentando a percepção de valor.

laca fosca
preta
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Com aspecto industrial, porém 
muito refinado, é extremamente 
funcional, sendo indicado para  
ambientes com alto uso.

laca fosca 
chiaro

bp itapuã



3130
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Muito elegante, seu design 
alongado valoriza e destaca o 
entalhe, deixando o ambiente 

muito requintado.

bp capuccino bp magma
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Traz sofisticação 
aos ambientes, 
valorizando o 
detalhe.

laca fosca 
grafite

bp freijó bp cinza 
essencial

urbe preto
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Ideal para quem busca 
algo discreto, mas sem 

perder o design.

bp itapuã vidro 
canelado 
incolor

bp cinza 
essencial
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Natural e 
agradável, expressa 
perfeitamente o clima 
tropical brasileiro.

bp cinza 
essencial

bp riviera faces palha 
leve natural
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Modelo contemporâneo, 
que deixa os ambientes 

jovens e, ao mesmo 
tempo, luxuosos.

laca fosca 
L048

bp inhotim bp branco

linha vértigo - painel high
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Modelo encorpado, que 
proporciona ao ambiente uma 
aparência retilínea, moderna 
com aspecto industrial.

bp prune



4544

Muito expressivo e 
extremamente funcional, é 

indicado para quem faz um alto 
uso do ambiente. Possui aspecto 
industrial, porém muito refinado.

laca fosca 
L048

bp inhotim bp branco

linha vértigo - painel high
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Um clássico americano, 
em versão BP.

Simples e belo, pode ser usado 
em várias situações, sempre 
transmitindo a leveza e a 
clareza do vidro.

bp prunebp metallic bp branco urbe titânio
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Desenho exclusivo, com 
encaixe em 45° contrastando 

com sua linha arredondada, 
o que confere um design 
diferenciado e exclusivo. 

bp amêndola 
rústica

bp branco bp chumbo 
micro

linha vértigo - painel high



5150

Traz para o ambiente um 
aspecto de naturalidade, 
deixando-o agradável e 
muito suave.

cristallo 
gianduia



5352

Prático e fácil de limpar, fica 
embutido no móvel, não 

atrapalhando a circulação 
do ambiente. É bastante 

expressivo, pois potencializa as 
linhas horizontais e verticais, 
deixando-as bem definidas.

bp ébano bp itapuã bp cinza 
essencial
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“Alonga” as portas, 
suavizando as linhas 
retas e deixando o 
ambiente mais orgânico.

bp chumbo 
micro
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bp cinza 
sagrado

Design diferenciado e 
exclusivo, com encaixe 

em 45° contrastando 
com o detalhe do metal.



5958

Sutil, harmônico e resistente, 
ótimo para ambientes 
corporativos. Por ter a cor 
de fundo igual a da frente, 
suas linhas praticamente 
desaparecem na aplicação, 
ressaltando somente sua borda.

bp branco 
essencial

bp trancoso

linha vértigo - painel high



6160

bp chumbo 
micro

Aspecto “artesanal”, de algo 
“entalhado”, porém com alto 
acabamento, conferindo ao 

ambiente um ar de sofisticação.



6362

Extremamente prático 
e bastante expressivo, 
potencializa as linhas 
horizontais e verticais, 
deixando-as bem definidas. 
O detalhe da ponteira aberta 
deixa o ambiente mais leve.

bp brancobp nóbile bp itapuã
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laca 
metalizada 
champagne

linha vértigo - painel high
acabamento canto 45°

Definitivamente um modelo atual. 
Ao mesmo tempo em que deixa 

o ambiente ameno, traz muita 
personalidade e modernidade.

bp trancoso
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Um detalhe que deixa 
os ambientes com 
design exclusivo e 
diferenciado.

bp rosselli



6968

bp trancoso

Traz para o ambiente 
o componente da 

naturalidade, pela lembrança 
com ripas de madeira.
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Um detalhe sofisticado 
e, ao mesmo tempo, 
delicado, para uso em 
qualquer ambiente.

bp corda
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Um modelo urbano, 
que expressa 

perfeitamente o 
design atual.

bp lana
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45° Alumi
(bp)

Aspecto
(laca e bp)

Cava BP
(bp)

Cava
(laca e bp)

Corner
(laca e bp)

Horizontal
(laca e bp)

Ingá
(laca e bp)

Classic
(laca)

Diagonal A
(laca)

Diagonal B
(laca)

Secret Total
(laca e bp)

Orla
(bp)

Palha
(laca e bp)

Peak
(laca e bp)

Secret Parcial
(laca e bp)

Full
(laca e bp)

Gola Aberto
(laca e bp)

Gola Fechado
(laca e bp)

Viê
(laca)

Viê Vidro
(laca)

Lacava
(laca)

Shaker
(laca e bp)

Sotile
(laca e bp)

Top
(bp)

Vertical
(laca e bp)

Vidro
(laca e bp)

Lacava Parcial
(laca)

Lisa
(laca e bp)

Cut
(laca e bp)

Flat
(laca e bp)
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Nascida no berço do polo moveleiro brasileiro, em Bento 
Gonçalves, há mais de 40 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. 

@DalmóbileMóveis

www.dalmobile.com.br

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
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