




A Albicolchão acompanha um novo conceito feito de boas ideias para o seu bem-esta        r          .          
O design que a empresa de Castelo Branco apresenta nos seus produtos é muito mais que 
apelativo e assume-se como funcional e amigo do utilizador.

Se o cariz local conhece e aproxima as pessoas, a empresa Albicolchão criada em 2008                   
nasce para servir um oásis de tranquilidade, requinte e bem-estar. Leva este conceito ao Interio r            
do País, desde a Beira alta – Viseu, até ao Alto Alentejo – Évora.

O legado é feito de peças fundamentais na casa dos portugueses sendo o colchão o principal 
produto da área de negócio.

A Albicolchão tem a preocupação de oferecer modelos com design, bem estruturado, elegante       
e funcional. 

A arte imita a própria vida porque é nela que queremos estar e a qualidade e bem-estar começa 
logo pela forma como dormimos.

Leva consigo a história da cidade, ao colocar a palavra Albi, como forma de valorizar o património 
da capital de distrito onde está sedeada, por tal, torna-se um dever consciente com vista a salva-
-guardar o emblemático de tradições, artes e histórias perdidas.

Albicolchão tem nos seus quadros a juventude de quem quer mudar o modo de vida de espaços 
e mentalidade, de crescimento e aperfeiçoamento, como se de um diálogo permanente entre             
o antigo e o contemporâneo se tratasse. Comercializa os últimos modelos mas não descura          
o passado. Tem como parceiros fabricantes com experiência reconhecida há mais de 35 anos 
tendo em comum o facto de comercializarem produtos inteiramente portugueses.

Para além dos diversos modelos de colchões comercializa outros produtos, sempre a pensar        
no descanso dos seus clientes, entre eles as bases, almofadas, estrados e acessórios.

Autêntico, poderoso e funcional, assim é a vasta gama de colchões inspirados no utilitário do dia-
-a-dia.  Junta-se a discrição das cores onde o estilo se apresenta como algo único e a qualidade 
como prioridade na escolha de materiais, num equilíbrio perfeito entre o elegante e o prático.

A  Albicolchão imprime uma dinâmica e acção no sentido de estar sempre presente junto                   
das necessidades dos seus clientes, para, enquanto seus parceiros, proporcionarem os melhores 
produtos aos melhores preços do mercado.

O fascínio que é colocado no trabalho impõe respeito e admiração porque afinal este é o principal 
propósito e motivação da albicolchão.

Contamos com a sua preferência para uma RELAÇÃO DE CONFIANÇA.
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