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Colecţia 2016, concepută de 

Mihai Grama pentru MobilaDalin, readuce 

în atenţia publicului admirația față de tradi-

ţiile populare românești, costumele cusu-

te cu modele fl orale, decorarea caselor cu 

ștergare și obiecte lucrate manual. 

Alăturarea dintre broderiile cu modele fl o-

rale și designul anilor `60 conferă colecţiei 

MobilaDalin 2016 nota sa de originalitate 

și vitalitate.

TELEORMAN TOLEDO

MASĂ 110X110X76 cm

SCAUN 69X63X85 cm
Conceput ca o alăturare dintre designul clasic şi 

broderia delicată care îmbogăţeşte sumanele olteneşti, 

scaunul Teleorman este sinonim cu tihna de acasă.

Masă cu design tradiţional, adaptată la nevoile de 

locuire contemporane. 

SCAUN 69X63X85 cm

FOTOLIU 77X70X85 cm

COLȚAR 303X210X87 cm
Colţarul Toledo a fost conceput pentru serile în care 

familia se reuneşte, acasă. Pernele voluminoase din 

pene de gâscă şi şezlongul supradimensionat, asigură 

confortul dorit.  

Scaunul Toledo, cu liniile sale curbe şi delicate, este 

ideal pentru mesele elaborate şi elegante. 

Fotoliul Toledo cu şezutul adânc şi primitor, a fost 

conceput pentru o un plus de confort în momentele 

tale de relaxare. 



HORAANATOLIA

FOTOLIU 72X72X90 cm

FOTOLIU 72X72X90 cm

FOTOLIU 77X95X95 cm

ȘEZLONG 200X82X80 cm

TABURET 55X55X53 cm

TABURET 55X55X53 cm MĂSUȚĂ 80X50X50 cm

COMODĂ 140X40X84 cm

CANAPEA 207X107X76 cm CANAPEA 207X107X76 cm CANAPEA 155X95X95 cm SCAUN 52X43X90 cm

HELSINKIETNO

Canapea cu linii drepte, cusături geometrice şi linii min-

imaliste, Anatolia te surprinde prin adâncimea neaştep-

tată şi agreabilă. Pernele cu umplutură din puf de gâscă 

promit o experienţă reconfortantă.

Canapea confortabilă, cu perne de puf, brodată cu 

motive populare. 

Scaunul Etno  adaptează liniile scaunelor tradiţionale la 

designul contemporan.  

Fotoliu rotativ, cu un design modern, adaptat spaţiilor 

de mici dimensiuni

Fotoliu rotativ, design modern decorat cu broderii 

tradiţionale

Canapeaua şi fotoliile Helsinki sunt concepute pentru 

a conferi caracter spaţiilor interioare. Designul ancorat 

în trecut, inspirat din stilul nordic al anilor `60, este o 

mărturie că liniile clasice nu se demodează niciodată. 

Dormeza din camera bunicii primeşte o viaţă nouă, 

adaptată la spaţiul urban contemporan, rezultând un 

şezlong confortabil cu aspect savuros. 

Taburet hexagonal, multifuncţional

Taburet hexagonal, multifuncţional, brodat cu motive 

populare

Măsuţă cu linii drepte, delicate şi rol funcţional prin 

poliţa care permite depozitarea revistelor sau cărţilor 

preferate. 

Comoda clasică Helsinki permite păstrarea ordinii, prin 

depozitarea obiectelor dorite. Trei compartimente cu 

uşi decupate, pentru o manevrare uşoară. 


