


Para deixar os ambientes cada vez mais completos 
e confortáveis, a Dalmóbile possui uma linha de 
Cabeceiras estofadas, exclusivamente personalizadas 
para qualquer conceito de cama.

São seis modelos de cabeceiras e 14 opções de 
tecidos, escolhidos especialmente para casar com 
toda a versatilidade de padrões e acabamentos da 
Dalmóbile e deixar ainda mais elegantes as decorações 
dos mais variados estilos de dormitórios.

CONFORTO COMO VOCÊ QUER





bp candy tecido 1462

Requinte em um acolchoado 
com placas em formato 

quadrado, para dormitórios 
mais tradicionais.



laca bronze tecido 1604

Todo o charme e romantismo 
da padronagem geométrica, 

para dormitórios clássicos.



bp capuccino tecido 1463

Charme em um estofamento 
clássico com botões, para 

dormitórios neutros e 
românticos.



tecido 1605

A sofisticação do 
padrão horizontal, que 

amplia o ambiente, para 
dormitórios neutros.

laca branca



tecido 1605

Minimalismo expresso no 
estofamento liso, para 

qualquer dormitório, do 
clássico ao moderno.

bp branco



bp branco tecido 1609

Grandes almofadas verticais 
trazem jovialidade ao 

ambiente, para vários tipos 
de dormitórios.
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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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