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Colchões Molas
ENCAPSULADAS

Uma caixa de espuma, encimada por um topo de aglomerado 
de feltro, assegura que as molas bonel se mantêm estáveis, para 
proporcionar uma superfície que se adapta perfeitamente ao 
corpo sem comprometer as restantes áreas do colchão.

Os colchões de molas encapsuladas oferecem conforto, resis-
tência e durabilidade, garantindo uma postura correta e um 
sono tranquilo.
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CONFORTO

VISCOBOX

27cm
altura
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Construído em torno de um núcleo de molas bonel encaixa-

do numa moldura estabilizadora, é um colchão resistente, 

durável e confortável. O sistema feltrobox reforça todo o pe-

rímetro do colchão para que não deforme, mesmo quando 

o peso é aplicado junto ao rebordo. O topo em viscoelástica 

confere-lhe uma adaptabilidade perfeita.

Tecido stretch

Espuma viscoelástica 5mm • 50kg/m³

Fibra termofusionada • 200g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Aglomerado de espumas 20mm • 54kg/m³

Carcaça de molas encapsuladas com feltro

Aglomerado de espumas 20mm • 54kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 200g/m²

Espuma viscoelástica 5mm • 50kg/m³

viscoleástica anatómico pegas laterais moldura estabilizadora
 em polieter

molas bonel tecido stretch
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CONFORTO

SENSOBOX

28cm
altura

anatómico pegas laterais moldura estabilizadora
 em polieter

molas bonel tecido stretch
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MédioTecido stretch AeroConfort

Fibra termofusionada • 200g/m²

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Aglomerado de espumas 20mm • 54kg/m³

Carcaça de molas encapsuladas com feltro

Aglomerado de espumas 20mm • 54kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 15mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 200g/m²

Com molas bonel encapsuladas numa moldura estabili-

zadora revestida a aglomerado de feltro e espuma de alta 

densidade (HR), é um colchão resistente e durável. Os seus 

28 cm de altura, a espuma perfilada, para efeito micro-mas-

sagem, e o tecido stretch AeroConfort garantem o conforto 

necessário para um descanso total.

micro massagem



Desenvolvidos com molas independentes e ensacadas indivi-
dualmente em pequenas bolsas de tecido, os colchões de mo-
las ensacadas são extremamente confortáveis e ajustam-se à 
pressão do corpo, ponto a ponto.

Colocadas sob o acolchoamento da parte superior do colchão, 
as molas ensacadas permitem que os movimentos não se reper-
cutam por todo o colchão, proporcionando uma experiência de 
sono única e noites tranquilas a cada um dos elementos do casal. 

Colchões Molas
ENSACADAS
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CONFORTO

Colchão macio que combina a estabilidade das molas ensa-

cadas com a espuma viscoelástica. Proporciona zonas inde-

pendentes de descanso para um máximo conforto. O reves-

timento em espuma viscoelástica garante a adaptabilidade 

ao corpo, reduzindo pontos de pressão.

ÉDEN

28cm
altura

Tecido stretch Lurex prata

Espuma viscoelástica 15mm • 50kg/m³

Espuma 15mm • 20kg/m³

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça mola ensacada banheira espuma com aro e feltro

TNT • 14g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Espuma 15mm • 20kg/m³

Espuma viscoelástica 15mm • 50kg/m³

viscoleástica anatómico molas ensacadas tecido stretch

M
O
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S

Macio

moldura estabilizadora
 em polieter

pegas lateraiszonas independentes 
de descanso
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CONFORTO

Colchão macio composto por um núcleo de multimolas 

ensacadas. Com um formato de molas mais pequeno que 

o habitual, apresenta uma maior concentração de molas, o 

que lhe confere maior adaptabilidade, independência de 

leitos e ventilação. Os seus 31 cm de altura e o revestimento 

em espuma viscografeno, com alta condutividade térmica 

garantem total conforto.

MILANO

31cm
altura

Tecido viscose 

Espuma viscografeno 10mm • 50kg/m³

Fibra termofusionada • 340g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça mola ensacada multimolas banheira de espuma

TNT • 14g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 340g/m²

Espuma argiel 10mm • 50kg/m³

viscografeno anatómico multimolas ensacadas tecido viscose

M
O

LA
S 

EN
SA

CA
D

A
S

Macio

pegas lateraismoldura estabilizadora
 em polieter

zonas independentes 
de descanso

molas ensacadas multimolas
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CONFORTO

anatómico duplo topperpegas laterais moldura estabilizadora
 em polieter

molas ensacadas tecido stretch

Tecido stretch

Fibra termofusionada • 400g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça mola ensacada banheira espuma com aro

TNT • 14g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 400g/m²

PREMIUM

30cm
altura
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Macio

Design e conforto lado a lado num colchão macio, de mo-

las ensacadas, soberbamente revestido com dois toppers. 

Anatómico e com moldura estabilizadora, oferece 30 cm de 

altura para desfrutar do melhor descanso. O tecido stretch e 

a faixa bordada conferem-lhe um toque de elegância.

zonas independentes 
de descanso
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CONFORTO

viscoleástica anatómico molas ensacadas tecido stretchmoldura estabilizadora
 em polieter

pegas laterais

Tecido stretch

Espuma viscoelástica 5mm • 50kg/m³

Fibra termofusionada • 200g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça mola ensacada banheira espuma com aro

TNT • 14g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 200g/m²

Espuma viscoelástica 5mm • 50kg/m³

Colchão de molas ensacadas envolvidas em caixa de espu-

ma para reforço da estabilidade, suporte e durabilidade. O 

revestimento em espuma viscoelástica permite-lhe a adap-

tação perfeita aos contornos do corpo para um conforto 

extra, proporcionado também pelos seus generosos 29 cm 

de altura. 

ERGOMEMORY

29cm
altura

M
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Médio

zonas independentes 
de descanso
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CONFORTO

BIOCERAMIC

27cm
altura
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Médio

Colchão de molas ensacadas, com grau de firmeza médio, 

revestido a espuma viscografeno. Com moldura estabiliza-

dora e tecido stretch Bioceramic, combina a adaptabilidade 

e ventilação, proporcionadas pelo núcleo de molas, com o 

conforto e flexibilidade do viscografeno, material também 

conhecido pela excelente condutividade térmica.

Tecido stretch Bioceramic

Espuma viscografeno 5mm • 50kg/m³

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça mola ensacada banheira espuma com aro e feltro

TNT • 14g/m²

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Espuma viscografeno 5mm • 50kg/m³

anatómico moldura estabilizadora
 em polieter

molas ensacadas tecido stretchviscografeno faixa transpirável 3D micro massagempegas laterais zonas independentes 
de descanso
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CONFORTO

Uma caixa de espuma envolve o núcleo de molas ensacadas 

para garantir um reforço da estabilidade, do suporte e da 

durabilidade deste colchão. As suas propriedades anatómi-

cas conferem-lhe o conforto necessário para um descanso 

sem interrupções. 

SPRINGLUXE

27cm
altura
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Médio
Tecido stretch

Fibra termofusionada • 200g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça mola ensacada banheira espuma com aro

TNT • 14g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 200g/m²

anatómico molas ensacadas tecido stretchmoldura estabilizadora
 em polieter

pegas laterais zonas independentes 
de descanso
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CONFORTO

ERGOSOFT

25cm
altura
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Firme

Colchão de molas ensacadas, com elevado grau de firmeza. 

Anatómico e ergonómico, permite zonas independentes de 

descanso para maior conforto. Revestido com tecido stretch 

e faixa lateral transpirável.

Tecido stretch

Fibra termofusionada • 80g/m²

Espuma 15mm • 20kg/m³

Espuma 10mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça mola ensacada banheira espuma com aro e feltro

TNT • 14g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

Espuma 15mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 80g/m²

anatómico moldura estabilizadora
 em polieter

molas ensacadas tecido stretchzonas independentes
de descnaso

faixa transpirável 3Dpegas laterais
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CONFORTO

O toque do tecido stretch Cashmere aumenta o conforto 

deste colchão de molas ensacadas com moldura estabiliza-

dora. Uma combinação de espumas e as laterais reforçadas 

ajudam a desfrutar de uma noite de sono tranquilo.

SPLENDID

26cm
altura

M
O

LA
S 

EN
SA

CA
D

A
S

Firme

anatómico molas ensacadas tecido stretchmoldura estabilizadora
 em polieter

pegas laterais faixa transpirável 3D

Tecido stretch Cashmere

Fibra termofusionada • 400g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça mola ensacada banheira espuma com aro e feltro

TNT • 14g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 400g/m²

zonas independentes 
de descanso



O coração dos colchões de molas bonel é formado por um con-
junto de molas de formato bicónico, fabricadas com arame de 
aço temperado com alto teor de carbono, entrelaçadas entre si 
e presas a uma estrutura metálica. 

São colchões que garantem elasticidade e solidez e oferecem 
um excelente grau de apoio ao corpo, com firmeza e ventilação 
asseguradas.

Sinónimo de resistência e durabilidade, os colchões de mola bo-
nel são ideais para quem dorme sozinho ou para casais que não 
tenham uma grande diferença de peso.

Colchões Molas
BONEL 
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CONFORTO

Colchão de molas bonel, firme, com dois topos distintos. 

Um topo em látex, molda-se perfeitamente aos contornos 

do corpo e ajuda ao relaxamento dos músculos. Outro topo 

em viscoelástica, com baixa resiliência, alta adaptabilidade 

e termosensível, muda a sua forma e firmeza em contacto 

com o calor corporal, dissipando a pressão de maneira uni-

forme.

DUO-RELAX

28cm
altura

Tecido stretch

Látex 10mm • 55kg/m³

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Espuma viscoelástica 15mm • 50kg/m³

anatómico

M
O

LA
S 

BO
N

EL

Firme

molas bonel tecido stretchlátexviscoleástica micro massagem pegas lateraislaterais reforçadas
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CONFORTO

Colchão de molas bonel, com um grau de firmeza médio. 

Combina a estabilidade do núcleo de molas com a espuma 

viscoelástica que, pelas suas características termosensíveis, 

reage à temperatura corporal para garantir maior adaptabi-

lidade. O revestimento com tecido stretch biotranspirável 

garante o máximo conforto.

BIOSENSE

28cm
altura

Tecido stretch

Espuma viscoelástica 5mm • 50kg/m³

Fibra termofusionada • 400g/m²

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 400g/m²

Espuma viscoelástica 5mm • 50kg/m³

tecido stretch

M
O

LA
S 

BO
N

EL

Médio

anatómico molas bonelviscoleástica micro massagem laterais reforçadaspegas laterais
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CONFORTO

Colchão de molas bonel, com um grau de firmeza médio. 

Combina a estrutura de molas clássicas com espumas de vá-

rias densidades e uma camada de viscoelástica para maior 

adaptabilidade. O revestimento em tecido stretch Health 

Guard garante a proteção contra fungos, bactérias e ácaros 

e permite uma maior circulação de ar, mantendo o colchão 

sempre fresco e livre de odores.

THERMAL

27cm
altura

Tecido stretch Healthguard

Espuma viscoelástica 10mm • 50kg/m³

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Espuma viscoelástica 10mm • 50kg/m³

anatómico

M
O

LA
S 

BO
N

EL

Médio

molas bonel tecido stretchHealthguard
tecido antialérgico

viscoleástica micro massagem laterais reforçadasanti-ácaros
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CONFORTO

Colchão de molas bonel, com um grau de firmeza médio. 

A firmeza do bloco de molas reveste-se do conforto de es-

pumas de diversas densidades e uma camada de espuma 

perfilada que oferece uma sensação de micro massagem. 

Ventilado e revestido a tecido stretch com tratamento Bam-

boo, garante uma excelente gestão da humidade produzida 

durante o sono.

VENEZA

27cm
altura

Tecido stretch Bamboo

Fibra termofusionada • 200g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 200g/m²

tecido stretch

M
O

LA
S 

BO
N

EL

Médio

molas bonelbamboo micro massagemventiladoanatómico laterais reforçadas pegas laterais
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CONFORTO

Colchão de molas bonel, com um grau de firmeza médio. 

Constituído por molas clássicas e três camadas distintas de 

espuma, oferece a melhor ergonomia. Os seus 28 cm de al-

tura garantem o conforto necessário para um descanso óti-

mo, enquanto as pegas laterais bordadas lhe conferem um 

toque de elegância.

LUNA

28cm
altura

Tecido stretch

Fibra termofusionada • 400g/m²

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 400g/m²

anatómico

M
O

LA
S 

BO
N

EL

Médio

molas bonel tecido stretchmicro massagem pegas lateraislaterais reforçadas
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CONFORTO

Colchão de molas bonel com grau de firmeza elevado. 

Anatómico, é adequado para quem sofre de problemas de 

costas ou de coluna, sendo também recomendado para 

quem aprecia um descanso firme. Ventilado e revestido por 

tecido stretch Milk.

TOP CLASS

24cm
altura

Tecido stretch Milk

Fibra termofusionada • 80g/m²

Espuma 15mm • 20kg/m³

Espuma 15mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 15mm • 20kg/m³

Espuma 15mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 80g/m²

tecido stretch

M
O

LA
S 

BO
N

EL

Firme

molas bonelventilado laterais reforçadaspegas lateraisanatómico
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CONFORTO

Colchão de molas bonel com grau de firmeza elevado. Pe-

las suas características anatómicas, oferece o conforto ideal 

a quem prefere um descanso firme. Ventilado e revestido 

por tecido stretch, alia o conforto à elegância do vivo lateral 

bordeaux e da faixa transpirável no mesmo tom.

ZURIQUE

24cm
altura

Tecido stretch

Fibra termofusionada • 80g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

Espuma 15mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 15mm • 20kg/m³

Espuma 10mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 80g/m²

anatómico

M
O

LA
S 

BO
N

EL

Firme

molas bonel tecido stretchlaterais reforçadas ventiladofaixa transpirável 3Dpegas laterais
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CONFORTO

Colchão de molas bonel com grau de firmeza elevado. Con-

cebido para apoiar devidamente a coluna vertebral durante 

o sono e distribuir o peso corporal por todo o colchão, é 

recomendado para quem sofre de dores crónicas nas cos-

tas, pescoço ou na região lombar. De estrutura simples, mas 

duradoura e confortável é revestido a tecido stretch.

SUPER ORTOPÉDICO

23cm
altura

Tecido stretch

Fibra termofusionada • 80g/m²

Espuma 15mm • 20kg/m³

Espuma 15mm • 23kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

TNT • 14g/m²

Espuma 15mm • 23kg/m³

Espuma 15mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 80g/m²

tecido stretch

M
O

LA
S 

BO
N

EL

Firme

molas bonellaterais reforçadas anatómico
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CONFORTO

Colchão de molas bonel com grau de firmeza elevado. Ana-

tómico, permite manter a coluna vertebral num alinhamento 

saudável durante o sono. Revestido a tecido stretch, os seus 

24 cm de altura garantem o conforto necessário para um 

descanso revigorante.

LISBOA

24cm
altura

Tecido stretch

Fibra termofusionada • 400g/m²

Espuma 15mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

TNT • 14g/m²

Espuma 15mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 400g/m²

anatómico

M
O

LA
S 

BO
N

EL

Firme

molas bonel tecido stretchlaterais reforçadas
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CONFORTO

Colchão de molas bonel com elevado grau de firmeza. Ana-

tómico, distribui o peso do corpo uniformemente para evi-

tar a acumulação de pontos de pressão, sobretudo no pes-

coço, costas e ancas. Com faixa transpirável e revestimento 

em tecido stretch Aloé Vera, garante um acolhimento suave 

e flexível.

ORTOPÉDICO

21cm
altura

Tecido stretch Aloé Vera

Fibra termofusionada • 80g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

Espuma 10mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

TNT • 14g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

Espuma 10mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 80g/m²

tecido stretch

M
O

LA
S 

BO
N

EL

Firme

molas bonelanatómico faixa transpirável 3D aloé vera



CONFORTO

Colchão de molas bonel com grau de firmeza muito eleva-

do. Revestido por tecido damasco, com estrutura clássica e 

simples, oferece o conforto ideal a quem prefere um des-

canso firme.

Tecido Damasco

Fibra termofusionada • 80g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

TNT • 14g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 80g/m²

Muito Firme
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SOFLEX

19cm
altura

molas bonel tecido damasco

Muito FirmeCONFORTO

Colchão de molas bonel com grau de firmeza muito eleva-

do. De estrutura simples, oferece o conforto ideal a quem 

prefere um descanso firme. Ventilado e revestido por tecido 

damasco.

Tecido Damasco

Fibra termofusionada • 80g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

TNT • 14g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 80g/m²

19cm
altura

molas bonel tecido damascoventilado

ECO ESPECIAL

M
O

LA
S 

BO
N

EL



Colchões
NÚCLEO RECICLADO 
ALTA DENSIDADE

Os colchões com núcleo de espuma de alta densidade propor-
cionam uma performance ortopédica com uma adaptação ex-
celente ao corpo. Permitem uma distribuição uniforme do peso 
sobre a superfície de contacto e garantem o alívio da pressão, 
favorecendo uma melhor circulação sanguínea, de modo a pro-
porcionar uma correta posição de descanso. 

Constituídos por espumas de alta tecnologia, durabilidade e re-
sistência, aliam suporte e conforto para uma noite de sono tran-
quila. Destacam-se também pela sua elevada capacidade para 
recuperar a forma original após a utilização.





31

CONFORTO

Colchão de núcleo, com grau de firmeza médio. Uma com-

binação perfeita entre viscoelástica e espuma perfilada 

assegura uma adaptação ótima aos contornos do corpo e 

uma sensação de micro massagem. O tecido stretch trans-

pirável e a faixa lateral também transpirável, garantem má-

xima ventilação e um núcleo livre de humidade.

VISCOAR

26cm
altura

Tecido stretch respirável

Espuma viscoelástica 10mm • 50kg/m³

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 20mm • 23kg/m³

Aglomerado de espumas 170mm • 54kg/m³

Espuma 20mm • 26kg/m3 

TNT • 14g/m²

Espuma 15mm • 20kg/m³

tecido stretch

N
Ú

C
LE

O
 R

EC
IC

LA
D

O

A
LT

A
 D

EN
SI

D
A

D
E

Médio

anatómicoviscoleástica micro massagem núcleofaixa transpirável 3D
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CONFORTON
Ú

C
LEO

 REC
IC

LA
D

O
 

A
LTA

 D
EN

SID
A

D
E

Colchão macio com um topper superior. Constituído por 

um núcleo de espuma de alta densidade, alia a durabilida-

de e resistência ao suporte e conforto, para uma noite de 

sono tranquila. O viscografeno garante uma temperatura 

constante e a libertação da eletricidade estática acumulada 

ao longo do dia.

ATLANTA

30cm
altura

Tecido stretch

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Espuma viscografeno 10mm • 50kg/m³

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 30mm • 23kg/m³

Aglomerado de espumas 200mm • 54kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

anatómico

Macio

núcleo tecido stretchtopper integradoviscografeno pegas laterais
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CONFORTO

VISCOGRAFENO

28cm
altura

N
Ú

C
LE

O
 R

EC
IC

LA
D

O

A
LT

A
 D

EN
SI

D
A

D
E

Macio

Colchão de núcleo, macio, com uma enorme capacidade 

para recuperar a sua forma original após utilização. Extra 

confortável, integra duas camadas de espuma perfilada 

para reforço do efeito micro massagem. Revestido a espu-

ma viscografeno e tecido stretch Grafeno ajuda a manter 

uma temperatura corporal estável durante o sono.

anatómiconúcleo tecido stretchviscografeno pegas laterais micro massagem

Tecido stretch Viscografeno

Espuma viscografeno 5mm • 50kg/m³

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 20mm • 23kg/m³

Aglomerado de espumas 170mm • 54kg/m³

Espuma 20mm • 26kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

Espuma viscografeno 5mm • 50kg/m³
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CONFORTO

SUBLIME

25cm
altura

N
Ú

C
LEO

 REC
IC

LA
D

O
 

A
LTA

 D
EN

SID
A

D
E

Médio

tecido stretchanatómicoviscoleástica núcleopegas laterais

Colchão com grau de firmeza médio. Alia ao núcleo de alta 

densidade diversas camadas de espumas, das quais se des-

tacam a perfilada e a viscoelástica. A primeira oferece uma 

sensação de micro massagem, enquanto a segunda acom-

panha os contornos do corpo durante o sono. 

Juntas garantem um descanso perfeito. 

Tecido stretch

Espuma viscoelástica 5mm • 50kg/m3

Fibra termofusionada • 200g/m²

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 20mm • 23kg/m³

Aglomerado de espumas 170mm • 54kg/m³

Espuma 20mm • 26kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

micro massagem



Colchões
NÚCLEO ESPUMA

Com um interior flexível, de borracha natural ou sintética, os 
colchões de núcleo de espuma adaptam-se ao corpo e podem 
ser perfurados para assegurar uma boa ventilação e regular a 
firmeza. Macios e flexíveis, distribuem o peso do corpo unifor-
memente para proporcionarem um sono descansado e uma 
melhor circulação sanguínea. 

A sua estrutura evita que seja exercida pressão sobre qualquer 
parte do corpo, independentemente da posição de dormir. Ao 
absorver o impacto dos movimentos, o colchão de núcleo de 
espuma é ideal para pessoas que se mexem muito durante a 
noite e para aqueles que partilham o leito com um companhei-
ro agitado.
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CONFORTO

Colchão extra firme, com núcleo de espuma de alta densi-

dade. Ideal para quem prefere sentir um apoio extra, facilita 

uma posição neutra da coluna, ajudando a manter o corpo 

em equilíbrio. Permite uma distribuição uniforme da pres-

são sobre a superfície de contacto e contribui para a melho-

ria da circulação sanguínea, para que desfrute de um sono 

reparador.

APOLO

26cm
altura

Tecido stretch

Fibra termofusionada • 200g/m²

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

Espuma 15mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 180mm • 28kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 200g/m²

tecido stretch

N
Ú

C
LE

O

ES
PU

M
A

Muito Firme

anatómicomicro massagem núcleopegas laterais
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CONFORTO

N
Ú

C
LEO

 

ESPU
M

A

Com núcleo de espuma polieter de alta densidade, garante 

durabilidade e suporte ideal através da distribuição unifor-

me do peso. Macio, combina a adaptabilidade da espuma 

viscoelástica com o conforto do viscogel que proporciona 

uma maior sensação de frescura, apoio e circulação de ar, 

para um descanso perfeito.

VISCOGEL

28cm
altura

Tecido stretch Visco gel

Espuma airgel 10mm • 50kg/m³

Fibra termofusionada • 200g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Espuma 10mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 200mm • 23kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma viscoelástica • 50kg/m³

Espuma 15mm • 20kg/m³

anatómico

Macio

núcleo tecido stretchgel pegas lateraistoque fresco viscoleástica
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CONFORTO
Tecido stretch

Espuma viscoelástica 5mm • 50kg/m³

Fibra termofusionada • 400g/m²

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 200mm • 26kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 15mm • 20kg/m³

Macio

PRINCESS

28cm
altura

N
Ú

C
LE

O

ES
PU

M
AColchão macio, com núcleo de espuma de alta tecnologia. 

Alia o suporte, durabilidade e resistência, ao conforto real-

çado pela viscoelástica. Esta espuma termo-inteligente mol-

da-se aos contornos do corpo e oferece uma base uniforme, 

evitando pressões. O descanso total é garantido também 

graças à espuma perfilada que proporciona uma sensação 

de micro massagem. 

anatómiconúcleo tecido stretchviscoleástica micro massagempegas laterais
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CONFORTO Firme

DUBAI

21cm
altura

N
Ú

C
LEO

 

ESPU
M

A

Colchão de núcleo de espuma polieter, firme. Com elevada 

durabilidade e suporte, garante uma distribuição uniforme 

do peso corporal durante o sono. O revestimento em tecido 

stretch e espuma viscoelástica oferece um elevado grau de 

ergonomia moldando-se aos contornos do corpo e permi-

tindo o alívio da pressão.

tecido stretchanatómico micro massagem núcleoviscoleástica

Tecido stretch

Espuma viscoelástica 10mm • 50kg/m3

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 170mm • 23kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 15mm • 20kg/m³



Colchões
CAPA

Colchões com ótima flexibilidade e elasticidade, indicados para 
utilização em camas articuladas. Quer sejam camas controladas 
com mecanismo elétrico, quer com mecanismo manual, e dife-
rentes níveis de inclinação.
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CONFORTO

Colchão de núcleo de Látex, macio, com diversas zonas de 

descanso. Ajusta-se à forma do corpo para maior conforto. 

Com micro-perfurações, garante uma ótima respiração e 

circulação do ar, reforçada por uma faixa transpirável nas 

laterais. A capa, revestida a tecido stretch Tencel, é amoví-

vel, para lavar sempre que necessário. Indicado para uso em 

camas articuladas.

LÁTEX

22cm
altura

Tecido stretch

Fibra termofusionada • 80g/m²

Fibra termofusionada • 80g/m²

TNT • 14g/m²

Látex perfurado 180mm • 54kg/m³

TNT • 14g/m²

Fibra termofusionada • 80g/m²

Fibra termofusionada • 80g/m²

 

CA
PA

Macio

núcleo látex tecido stretch7 zonas conforto fechos anatómicofaixa transpirável 3D

Fabricado apenas nas medidas: 190x75; 190x90; 

190x140; 190x150; 200x80; 200x90; 200x160cm
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CONFORTO

Colchão macio, constituído por núcleo de espuma polieter 

de alta densidade. Perfilado e com várias zonas de conforto, 

garante flexibilidade, elasticidade e capacidade de adapta-

ção tanto aos contornos do corpo como ao movimento das 

camas articuladas. Com capa amovível para fácil limpeza.

ACTIVE CONFORT

22cm
altura

Tecido stretch

Fibra termofusionada • 80g/m²

Fibra termofusionada • 80g/m²

TNT • 14g/m²

Espuma perfilada 180mm • 26kg/m³

TNT • 14g/m²

Fibra termofusionada • 80g/m²

Fibra termofusionada • 80g/m²

CA
PA

Macio

núcleo tecido stretch5 zonas conforto fechos



núcleo

Médio

Médio

CONFORTO
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HOSPITALAR PLUS

15cm
altura

CONFORTO

15cm
altura

HOSPITALAR

fecho

Tecido impermeável e ignífugo (Crib5)

Espuma viscoelástica 10mm • 50kg/m³

Espuma perfilada 140mm • 23kg/m³
Protegido com uma capa impermeável e amovível, com fe-

cho oculto com aba, garante a melhor higiene. Colchão com 

tecido certificado para utilização em hospitais.

Adapta-se perfeitamente aos contornos do corpo, permitin-

do uma distribuição uniforme da pressão de forma a reduzir 

contraturas musculares. Com tecido impermeável e capa 

amovível, é indicado para camas hospitalares.

fecho anatómico

Tecido impermeável

Espuma perfilada 150mm • 23kg/m³

 

CA
PA

núcleo anatómicoviscoleástica ignífugo



Os colchões enrolados são, depois de fabricados, colocados 
numa máquina de compressão onde são prensados, embalados 
a vácuo e enrolados de modo a reduzir o seu volume. 

Desenvolvidos para serem transportados de forma prática e 
fácil, são ideais para quem não quer perder tempo a agendar 
entregas.

Uma vez colocada no seu local de instalação, a embalagem em 
vácuo pode ser aberta. O colchão volta à sua forma original e 
está pronto a ser usado. 

Colchões
ENROLADOS
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CONFORTO

Colchão com grau de firmeza médio, com núcleo de molas 

ensacadas envolvido por estrutura estabilizadora de espu-

ma que garante uma maior durabilidade, melhor suporte e 

um conforto extra e anatómico. Embalado a vácuo e enro-

lado, pode ser transportado facilmente, para maior como-

didade. 

POCKETFLEX

23cm
altura

Tecido stretch

Fibra termofusionada • 400g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça mola ensacada banheira espuma

TNT • 14g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 400g/m²

anatómico

 

EN
RO

LA
D

O
S

Macio

tecido stretchenrolado em vácuopegas laterais fácil transporte molas ensacadasmoldura estabilizadora
 em polieter

molas ensacadas

zonas independentes 
de descanso
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CONFORTO

Colchão de núcleo de espuma de alta densidade, com grau 

de firmeza médio. Revestido a tecido stretch Aloé Vera, 

combina o pillow top de viscoelástica com a espuma per-

filada para assegurar uma adaptação ótima aos contornos 

do corpo e uma sensação de micro massagem. Embalado 

a vácuo e enrolado, pode ser transportado facilmente, para 

maior comodidade.

VISKO ROLLER

24cm
altura

Tecido stretch Aloé Vera

Espuma viscoelástica 10mm • 50kg/m3

Espuma perfilada 23,5mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 200mm • 26kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

tecido stretch

 

EN
RO

LA
D

O
S

Médio

anatómico núcleoviscoleástica fácil transportealoé vera micro massagem
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CONFORTO

Colchão de núcleo de espuma polieter, firme. Com elevada 

durabilidade e suporte anatómico, garante uma distribui-

ção uniforme do peso corporal durante o sono. Disponibi-

lizado enrolado, pode ser facilmente transportado, recupe-

rando a sua forma integral após abertura da embalagem. 

ROLLORTOPÉDICO

20cm
altura

Tecido stretch Aloé Vera

Fibra termofusionada • 80g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m3

TNT • 14g/m²

Espuma 170mm • 23kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 80kg/m2

anatómico

 

EN
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D
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S

Firme

tecido stretchenrolado em vácuo fácil transporte núcleoaloé vera



Firme

tecido damascoanatómico enrolado em vácuo fácil transportenúcleo

Firme
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CONFORTO

EKO ROLLER

12cm
altura

CONFORTO

16cm
altura

 

EN
RO

LA
D

O
S

MAXI

anatómico núcleofácil transporteenrolado em vácuo

Tecido PP

Espuma 160mm • 18kg/m³

Colchão de núcleo de espuma polieter, firme. Permite uma 

distribuição uniforme da pressão sobre a superfície de con-

tacto. Comercializado enrolado para maior comodidade no 

transporte.

Tecido Damasco

Espuma 120mm • 20kg/m³

Conforto, firmeza e durabilidade num colchão simples, de 

núcleo de espuma polieter. Disponibilizado enrolado, pode 

ser facilmente transportado, recuperando a sua forma inte-

gral após abertura da embalagem. 



Macio

Tecido stretch Cool Touch

Espuma 10mm • 20kg/m³

Espuma 10mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 40mm • 23kg/m³

Macio

50

 

TO
PPERS

CONFORTO

SWAN TOP

6cm
altura

CONFORTO

9cm
altura

HR TOPPER

anatómico tecido stretchenrolado em vácuo fácil transporte núcleofaixa transpirável 3D viscoleástica

Tecido stretch Cool Touch

Espuma viscoelástica 15mm • 50kg/m³

Espuma 15mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m2

Espuma 50mm • 26kg/m³

Ideal para aumentar o nível de conforto e a durabilidade 

do colchão. Topper com núcleo polieter de alta densidade 

e um topo de viscoelástica, acompanha a silhueta do corpo 

durante o sono, melhorando o descanso.

núcleofácil transporteenrolado em vácuo faixa transpirável 3Dtecido stretch

Topper com núcleo de polieter de alta densidade, revesti-

do com tecido stretch. Ideal para usar sobre colchões firmes 

que precisam de um acréscimo de conforto. Disponibiliza-

do enrolado, pode ser facilmente transportado.    



Colchões
JUVENIS

Colchões desenvolvidos para criar um ambiente seguro e esti-
mulante que se adapta, cresce e transforma ao ritmo dos mais 
novos. 

Concebidos para bebés, crianças ou jovens, oferecem ótima 
ventilação e tecidos antialérgicos e antiácaros, em medidas per-
sonalizadas ou standard para berços e camas juvenis. 

Divertidos e confortáveis, os colchões juvenis asseguram um 
crescimento saudável das crianças que se vai refletir na vida 
adulta e nos hábitos de sono.



molas bonel tecido damasco

Firme

tecido stretchHealthguard
tecido antialérgico

anti-ácaros

Firme
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JU
VEN

IS
CONFORTO

BABY

13cm
altura

CONFORTO

12cm
altura

ECO BABY

Tecido stretch Healthguard

Espuma 10mm • 20kg/m³

Espuma 10mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

TNT • 14g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

Espuma 10mm • 20kg/m³

Colchão de bebé, com núcleo de molas bonel e grau de fir-

meza elevado para garantir estabilidade e postura correta. 

A sua estrutura de molas permite uma ventilação adequada 

e um maior controlo da temperatura. 

Constituído por um interior de molas bonel, revestido a fel-

tro e espuma, garante um suporte firme e adequado para 

uma postura correta e um descanso perfeito do bebé.

Tecido Damasco

Espuma 10mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

TNT • 14g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

molas bonel laterais reforçadas
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CONFORTO

tecido stretchmolas bonellaterais reforçadas

KIDS

22cm
altura

 

JU
VE

N
IS

Firme

Tecido stretch

Espuma 15mm • 20kg/m³

Espuma 15mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

TNT • 14g/m²

Espuma 15mm • 20kg/m³

Espuma 15mm • 20kg/m³

Colchão de molas bonel com grau de firmeza elevado. Con-

cebido para garantir o suporte necessário desde tenra ida-

de e ajudar a crescer com uma postura correta. De estrutu-

ra duradoura e confortável, é ventilado e possui uma faixa 

transpirável. Para um toque divertido, é revestido a tecido 

stretch colorido com padrão de puzzle no acolchoamento.

anatómico faixa transpirável 3D
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CONFORTO

tecido stretchHealthguard
tecido antialérgico

anti-ácaros núcleoviscoleástica

Colchão de bebé, com núcleo de espuma polieter e topos 

de viscoelástica. Proporciona um acolhimento suave, en-

volvência e o máximo conforto para o melhor descanso 

do bebé. Revestido com tecido antialérgico stretch Health-

Guard, garante a proteção contra fungos, bactérias e ácaros, 

para um colchão sempre fresco e livre de odores.

Médio

BABY SOFT

11cm
altura

 

JU
VEN

IS

Tecido stretch Healthguard

Espuma viscoelástica 10mm • 50kg/m3

Espuma 10mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 80mm • 23kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

Espuma viscoelástica 10mm • 50kg/m3



Colchões
HOTELARIA

Os colchões de hotelaria, desenvolvidos para clientes com ne-
cessidades específicas como hotéis, hostels, empreendimentos, 
apartamentos turísticos, lares e casas de repouso, correspon-
dem aos mais elevados padrões de excelência em termos de 
qualidade, durabilidade, design e performance, que se somam 
aos já habituais requisitos de ergonomia e conforto.
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CONFORTO

Colchão de molas ensacadas, com grau de firmeza médio. A 

moldura estabilizadora e uma caixa de espuma que envolve 

o núcleo de molas, garantem um reforço da estabilidade, 

suporte e durabilidade, sem esquecer o conforto. Revesti-

do a tecido stretch ignífugo que lhe confere resistência à 

chama.  

ROYAL SUITE

25cm
altura

Tecido stretch ignífugo

Espuma 15mm • 20kg/m³

Espuma 10mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça mola ensacada banheira espuma com aro e feltro

TNT • 14g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

Espuma 15mm • 20kg/m³

ignífugo

 

H
O

TELA
RIA

Médio

moldura estabilizadora
 em polieter

molas ensacadas tecido stretchpegas lateraiszonas independentes 
de descanso

anatómico
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CONFORTO

Colchão de molas bonel, com um grau de firmeza médio. 

Anatómico, combina a estabilidade do núcleo de molas 

com a espuma viscoelástica que garante a adaptação per-

feita aos contornos do corpo para um conforto extra, real-

çado pelos seus generosos 28 cm de altura. Com laterais 

reforçadas e revestimento em tecido stretch ignífugo.

PALACE SUITE

28cm
altura

Tecido stretch ignífugo

Espuma viscoelástica 10mm • 50kg/m³

Fibra termofusionada • 200g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Espuma 15mm • 23kg/m³

TNT • 14g/m²

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 15mm • 23kg/m³

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 200g/m²

Espuma viscoelástica 10mm • 50kg/m³

anatómico tecido stretch

 

H
O

TE
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RI
A

Médio

laterais reforçadasviscoleástica molas bonel pegas laterais ignífugo
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CONFORTO

Colchão de molas bonel, com um grau de firmeza médio. 

Combina a estrutura de molas clássicas com espumas de 

várias densidades para oferecer a melhor ventilação aliada 

ao melhor conforto. Anatómico, com laterais reforçadas e 

revestimento em tecido stretch ignífugo.

BAIA SUITE

28cm
altura

 

H
O

TELA
RIA

Médio

tecido stretch

Tecido stretch ignífugo

Fibra termofusionada • 400g/m²

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Espuma 15mm • 23kg/m³

TNT • 14g/m²

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

Aglomerado de espumas 15mm • 54kg/m³ 

TNT • 14g/m²

Espuma 15mm • 23kg/m³

Espuma soft 20mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 400g/m²

anatómico laterais reforçadasmolas bonel pegas laterais ignífugo
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CONFORTO

A combinação de espumas de diferentes densidades, num 

colchão firme, de molas bonel, permite reduzir a pressão 

do corpo e melhorar a circulação sanguínea, para um sono 

confortável e reparador. Revestido a tecido stretch ignífugo 

que lhe confere resistência à chama. 

SUPERIOR SUITE

25cm
altura

Tecido stretch ignífugo

Fibra termofusionada • 80g/m²

Espuma 15mm • 20kg/m³

Espuma 10mm • 20kg/m³

Espuma 15mm • 23kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

TNT • 14g/m²

Espuma 15mm • 23kg/m³

Espuma 10mm • 20kg/m³

Espuma 15mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 80g/m²

tecido stretch

 

H
O

TE
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A

Firme

molas bonel pegas laterais ignífugoanatómicolaterais reforçadas
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CONFORTO

Com elevado grau de firmeza, constituído por molas clássi-

cas e três camadas distintas de espuma, oferece a melhor 

ventilação e ergonomia, garantindo o conforto necessário 

para um descanso ótimo. O revestimento com tecido stretch 

ignífugo confere-lhe a segurança da resistência à chama.

CLASSIC SUITE

23cm
altura

 

H
O

TELA
RIA

Firme

tecido stretch

Tecido stretch ignífugo

Fibra termofusionada • 80g/m²

Espuma 15mm • 20kg/m³

Espuma 15mm • 23kg/m³

TNT • 14g/m²

Carcaça molas bonel com arame de aço 2.30mm e feltro

TNT • 14g/m²

Espuma 15mm • 23kg/m³

Espuma 15mm • 20kg/m³

Fibra termofusionada • 80g/m²

molas bonel pegas laterais ignífugo
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CONFORTO

Com núcleo polieter de alta densidade e um topo de vis-

coelástica, acompanha os contornos do corpo durante o 

sono, melhorando o descanso. Ideal para aumentar o nível 

de conforto e a durabilidade do colchão, possui faixa trans-

pirável e tratamento ignífugo. Embalado a vácuo e enrolado 

para facilitar o transporte. 

TOP SUITE

8cm
altura

Tecido stretch ignífugo

Espuma viscoelástica 15mm • 50kg/m³

Espuma 10mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 40mm • 26kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

tecido stretch

 

H
O

TE
LA
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A

Macio

ignífugonúcleo faixa transpirável 3Denrolado em vácuo fácil transporte viscoleástica
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CONFORTO Macio

Topper com núcleo de polieter de alta densidade, revestido 

com tecido stretch ignífugo. Ideal para dar um acréscimo 

de conforto a colchões mais firmes, reduzindo a pressão 

do corpo e melhorando a circulação sanguínea, é também 

o complemento perfeito para prolongar a vida útil do col-

chão. Disponibilizado enrolado, pode ser facilmente trans-

portado. 

TOP HOTEL

7cm
altura

 

H
O

TELA
RIA

tecido stretch

Tecido stretch ignífugo

Espuma 10mm • 20kg/m³

Espuma 10mm • 20kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 40mm • 23kg/m³

TNT • 14g/m²

Espuma 10mm • 20kg/m³

ignífugonúcleo faixa transpirável 3D enrolado em vácuo fácil transporte



BASES
Articulada ou fixa, com acabamento estofado ou em madeira, 
a base é muito mais do que o suporte do colchão. Pilar para o 
melhor descanso, é um elemento de ergonomia e conforto dis-
ponível em diferentes modelos para responder a todas as ne-
cessidades.
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Sommier articulado com estrutura de madeira. Com aber-

tura fácil frontal e sistema de elevação com amortecedor, a 

base Sion oferece, em simultâneo, o apoio ideal para o col-

chão e uma espaçosa caixa de arrumação. Conforto e fun-

cionalidade juntos, em duas possibilidades de acabamento, 

para integrar qualquer espaço na perfeição.

SION

37cm
altura

Estrutura em aglomerado com acabamento termoprensado.

Tampo  em MDF de 6mm com aberturas e tecido 3D.

Fundo interior de melamina.

Abertura fácil frontal com sistema de elevação com amortecedores. 

Espaçosa caixa de arrumação.

 

BA
SES

carvalho natura carvalho cinza

Exclusivo para colchões: 190x90; 190x140; 190x150; 195x150; 195x160; 200x120; 

200x150; 200x160cm.



Estrutura: disponível em 3 cores de madeira: 

cerejeira, wengué e branco.

Abertura fácil frontal com sistema de elevação com amortecedores. 

Espaçosa caixa de arrumação.

Tampo: estrado metálico com réguas de madeira.

Sommier articulado com estrutura de madeira

Exclusivo para colchões: 190x90; 190x140; 190x150; 195x150; 195x160; 200x120; 

200x150; 200x160cm.

opção: kit mecanismo de 

deslocamento (ferragem) 

composto 2 pés com rodas 

e manípulo de activação.

brancowengué cerejeira
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NEW

28cm
altura

33cm
altura

FRESH

Estrutura: disponível em 3 cores de madeira: cerejeira, wengué e branco.

Abertura fácil frontal com sistema de elevação com amortecedores. 

Tampo: em MDF estofado em microfibras, imitações de pele, tecido dos 

colchões e tecido transpirável 3D. 
Sommier articulado com estrutura de madeira

Exclusivo para colchões: 190x90; 190x140; 190x150; 195x150; 195x160; 200x120; 

200x150; 200x160cm.

opção: kit mecanismo de 

deslocamento (ferragem) 

composto 2 pés com rodas 

e manípulo de activação.

brancowengué cerejeira

 

BA
SE

S



Sommier fixo estofado

Estrutura: interior de tubo de ferro.

Tampo: suporte em MDF de 6mm.

Revestimento: estofado em tecido dos colchões, da classe 1, 

A, B, C, D e E. Consultar respectivos catálogos.
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BA
SES

BASIC SUITE

31cm
altura

FIXO

Sommier fixo estofado

Estrutura interior em tubo de ferro 30x30mm.

Centro tampo TNT 60g/m².

Tampo em MDF 6mm.

Pés de ferro.

4 Pés para medidas de largura inferiores a 140cm.

6 Pés para medidas de largura iguais ou superiores a 140cm.

Altura dos pés: 11cm. 

Revestimento: estofado em tecido dos colchões, da classe 1, 

A, B, C e D. Consultar respectivos catálogos.

27cm
altura

Consultar medidas disponíveis.

Consultar medidas disponíveis.



Estrutura: disponível em 3 cores de madeira: 
cerejeira, wengué e branco.
Réguas curvas de madeira, acabamento à cor faia.
Pés acabamento cromado.
Altura dos pés: 12cm.

Sommier fixo de madeira

Para colchões: 195x90; 195x150cm.
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FRANCE

27cm
altura

CANAPÉ KIT

Estrutura: madeira de pinho.

Estofado em tecido Cool Visco

4 pés de madeira em faia natural.

Altura dos pés: 15cm
Sommier fixo estofado

Consultar medidas disponíveis.

 

BA
SE

S

28cm
altura



Sommier articulado estofado
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BA
SES

BIG BOX

36cm
altura

ARTICULADO ESTOFADO

Sommier articulado estofado

31cm
altura

Espaçosa caixa de arrumação com 30cm.

Estrutura interior em tubo de ferro dividido em 2.

Fundo interior de melamina.

Tampo: suporte em MDF de 6mm.

Sistema de abertura fácil frontal através de elevação com 

amortecedores.

Revestimento: estofado em tecido dos colchões, da classe 1, 

A, B, C e D. Consultar respectivos catálogos.

fornecido em kit 

para fácil entrega

Espaçosa caixa de arrumação.

Estrutura interior em tubo de ferro. 

Fundo interior de melamina.

Tampo: suporte em MDF de 6mm.

Sistema de abertura fácil frontal através de elevação 

com amortecedores. 

Revestimento: estofado em tecido dos colchões, da 

classe 1, A, B, C, D e E. Consultar respectivos catálogos.

Exclusivo para colchões: 190x90; 190x140; 200x140; 200x150; 200x160cm; 

200x180cm.

Consultar medidas disponíveis.
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SUMMER

30cm
altura

VINTAGE

Sommier fixo estofado

 

BA
SE

S

31cm
altura

Estrutura interior em tubo de ferro.

Tampo: suporte em MDF de 6mm.

5 Pés acabamento cromado.

Altura dos pés: 12cm.

Revestimento: estofado em tecido dos colchões, da 

classe 1, A, B, C e D. Consultar respectivos catálogos.

DISPONÍVEL COM RODAS.

Sommier fixo estofado

Estrutura interior em tubo de ferro.

Tampo: suporte em MDF de 6mm. 

5 Pés metálicos.

Altura dos pés: 13cm.

Revestimento: estofado em tecido dos colchões, da 

classe 1, A, B, C e D. Consultar respectivos catálogos.

Consultar medidas disponíveis.

Consultar medidas disponíveis.



Sommier fixo estofado

Carcaça em pinho, painel de partículas.

Tampo em tecido e revestimento lateral em sintético.

12 a 15 ripas em madeira de pinho + travessa reforço central.

Pés plástico cor cromado.

Altura dos pés: 12cm.

Disponível em 3 cores: castanho escuro, preto e cinza. 

Fácil montagem e transporte. 

VENDIDO DESMONTADO, EMBALADO EM CAIXA DE 

CARTÃO. MANUAL MONTAGEM  INCLUÍDO.

Medidas disponíveis: 190x90; 190x140; 200x150; 200x160cm.
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BA
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TAPI

AMÉRICA 20

Base fixa

Estrutura: interior em tubo de ferro. 

Pés metálicos com 25cm. 

Tampo: suporte do tampo em MDF de 6mm.

30cm
altura

31cm
altura

Estrutura: interior em tubo de ferro.

Tampo: suporte do tampo em MDF de 6mm.

Pés metálicos.

Altura dos pés: 25cm.

Revestimento: estofado em tecido dos colchões, da classe 1, 

A, B, C e D. Consultar respectivos catálogos.

Consultar medidas disponíveis.



Estrutura em madeira maciça.
Estrado com 3 alturas diferentes.Berço com grande fixa
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SLEEP PLUS

SLEEP

Estrutura em madeira maciça e MDF.

Estrado com 3 alturas diferentes.

Cabeceiras gravadas com desenho.Berço com 1 lateral deslizante

Para colchão 118x58cm (colchão não incluído).

 

BA
SE

S

  1250    685  

  9
55

  

  1250    655  

  9
40

  

Para colchão 118x58cm (colchão não incluído).

95,5cm
altura

94cm
altura
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JONES

 

CA
BECEIRA

S

Constituída por três elegantes gomos horizontais, a cabe-

ceira Jones destaca-se sobretudo por exceder os limites da 

cama, com espaço suficiente para integrar as mesas de ca-

beceira numa mesma superfície de fundo.  

Possibilidade de produção com ou sem laterais. 
Cabeceira inclui sistema de fixação à parede. Opcional: fixação ao sommier, 
devendo ser mencionado no ato da encomenda. Consultar as medidas disponíveis.
Modelo da base Vintage (página 69). 

980/ 1480/ 15801680/ 1880

12
00

140

2200/ 2700/ 2800/ 2900/ 3100

610

610

CABECEIRA JONES
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EDNA

 

CA
BE

CE
IR

A
S

Marcada pela originalidade, a cabeceira Edna apresenta 

uma moldura com costura de desenho geométrico que re-

sulta em gomos de diferentes tamanhos e formatos. Ideal 

para quem gosta de marcar a diferença na decoração.

Cabeceira inclui sistema de fixação à parede. Opcional: fixação ao sommier, 
devendo ser mencionado no ato da encomenda. Consultar as medidas disponíveis.
Modelo da base Articulado estofado (página 68).

 1,30

  0,08 100   1,68 

  1
30

0

  1480/ 1580/ 1680/ 1880

Disponibilidade Imediata Catálogo Normal
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MYRA

 

CA
BECEIRA

S

Ponto de destaque no quarto, a cabeceira Myra é constituí-

da por um efeito clássico capitoné e confere um toque de 

requinte a qualquer decoração.

Cabeceira inclui sistema de fixação à parede. Opcional: fixação ao sommier, 
devendo ser mencionado no ato da encomenda. Consultar as medidas disponíveis.
Modelo da base Articulado estofado (página 68).

100

12
20

80
950/ 1150/ 1450/ 1550/ 1650/ 1850

11
00

100

12
20

Gomo

ELEGANCE

MYRA

950/ 1450/ 1650/ 1850

950/ 1150/ 1450/ 1550/1650/ 1850
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LUXE

 

CA
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Composta por seis gomos com pormenor de botões centrais 

sobre as interseções das costuras, é um modelo eclético que 

combina com vários estilos de decoração. 

Cabeceira inclui sistema de fixação à parede. Opcional: fixação ao sommier, 
devendo ser mencionado no ato da encomenda. Consultar as medidas disponíveis.
Modelo da base Fixo estofado (página 66).
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GOMO

 

CA
BECEIRA

S

Com os seus seis gomos retangulares acolchoados, simétri-

cos e perfeitos, a cabeceira Gomo prima pela simplicidade 

e elegância. 

Cabeceira inclui sistema de fixação à parede. Opcional: fixação ao sommier, 
devendo ser mencionado no ato da encomenda. Consultar as medidas disponíveis.
Modelo da base Articulado estofado (página 68).

100

12
20

80
950/ 1150/ 1450/ 1550/ 1650/ 1850

11
00

100

12
20

Gomo

ELEGANCE

MYRA

950/ 1450/ 1650/ 1850

950/ 1150/ 1450/ 1550/1650/ 1850
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KRISTAL
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Moderna e original, a cabeceira Kristal destaca-se sobretu-

do pela elegância proporcionada pelo conjunto de listas 

verticais acolchoadas, idênticas e simétricas.

Cabeceira inclui sistema de fixação à parede. Opcional: fixação ao sommier, 
devendo ser mencionado no ato da encomenda. Consultar as medidas disponíveis.
Modelo da base Fixo estofado (página 66).

80

950/1450/1550/1650/1850 

12
20

80

12
20

100

11
80

(3")
80

(39") / (63") / (71") / (78")
1050 /1650 /1850 /2050

11
00

(4
3.

5"
)

(4")
100

12
20

(4
8"

)

(39") / (63") / (71") / (78")

1050 /1650 /1850 /2050

VIVIAN

KRISTAL

Dts em mm p/usar em catálogos de móveis

MYRA

ELEGANCE

Gomo

950/1450/1550/1650/1850 

950/1450/1550/1650/1850 
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ELEGANCE

 

CA
BECEIRA

S

Minimalista, a cabeceira Elegance apresenta um modelo 

elegante e depurado, de costura simples.

Cabeceira inclui sistema de fixação à parede. Opcional: fixação ao sommier, 
devendo ser mencionado no ato da encomenda. Consultar as medidas disponíveis.
Modelo da base Fixo estofado (página 66).

100

12
20

80
950/ 1150/ 1450/ 1550/ 1650/ 1850

11
00

100

12
20

Gomo

ELEGANCE

MYRA

950/ 1450/ 1650/ 1850

950/ 1150/ 1450/ 1550/1650/ 1850



CAMAS
Com estrutura de metal ou de madeira maciça, fixas ou articu-
ladas, manuais ou elétricas, as camas Lusocolchão garantem a 
sustentação necessária para qualquer tipo de colchão. 

Temos soluções para um ambiente familiar, para espaços de ho-
telaria ou para contexto hospitalar. 
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Beliche metálico

ECO 2016

Estrutura em tubo quadrado 3x3cm.

Inclui estrados de tubo 4x3cm e com réguas de eucalipto de 5cm.

Escada pode ser aplicada em ambos os lados.

Pintura epoxy, disponível em cinza escuro, preto ou branco.

Para colchão de 190x90cm. 

CA
M

A
S

  
16

65

  1970    9
60  



Estrado reforçado 188x90cm.

Réguas de madeira. 

Pé rebatível.

Cabeceira desmontável em melamina e rodas giratórias na parte de trás.

Opção: sem painel de melamina.

Preparada para qualquer tipo de colchão.

Facilidade de transporte e armazenamento.

Beliche metálico
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HAVANNA

NIDO

Cama extra

CA
M

A
S

  900  

  5
60

  

  1970   

  900  

  04
6  

  2000  

  900    420  

  0901  

  900  

  055  

  1900  

  900    340  

  0901  

Cama HAVANA 

Cama DIVÃ  - c/Colchão de Molas 195x85x11 Cama DIVÃ  - c/Colchão de Espuma 1850x580x80

33
036

0
25

0

Estrutura em perfil de tubo 30x30x1.

Réguas de eucalipto de 5cm.

Estrado elevatório, com pés de abertura automática, 

com rodas deslizantes.

Pintura epoxy.

Pés opcionais.

Consultar medidas disponíveis.

Estrado elevatório
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DIVÃS

  900  

  5
60

  

  1970   

  900  

  04
6  

  2000  

  900    420  

  0901  

  900  

  055  

  1900  

  900    340  

  0901  

Cama HAVANA 

Cama DIVÃ  - c/Colchão de Molas 195x85x11 Cama DIVÃ  - c/Colchão de Espuma 1850x580x80

33
036

0
25

0

Cama extra

  900  

  5
60

  

  1970   

  900  

  04
6  

  2000  

  900    420  

  0901  

  900  

  055  

  1900  

  900    340  

  0901  

Cama HAVANA 

Cama DIVÃ  - c/Colchão de Molas 195x85x11 Cama DIVÃ  - c/Colchão de Espuma 1850x580x80

33
036

0
25

0

Divã com colchão de molas com tampo em melamina

Cama extra
Divã com colchão de núcleo com tampo em melamina
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ESTRADO METÁLICO

MULTILÂMINAS

Consultar medidas disponíveis.

Consultar medidas disponíveis.

Réguas de madeira de eucalipto com 5cm.

Estrutura em perfil de tubo 30x30x1, desde a medida de 110 reforçado com duas barras centrais.

Pintura epoxy.

Pés opcionais.

Estrutura em perfil de tubo 40x30x1,25 desde a medida de 118cm reforçada com barra central.

Sistema multilâminas com réguas de madeira de eucalipto revestidas a cortiça (antiderrapante), 

flexíveis em função do peso, agrupadas três a três.

Montadas na estrutura em tacos de polietileno de alta resistência.

Reguladores de firmeza na zona lombar.

Pintura epoxy. 

Pés opcionais.

pé quadrado pé redondo

pé redondo

Estrado fixo

Estrado fixo
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QRCODE

CA
M

A
S

84

ARTIK

Cama articulada eléctrica estofada

RELAX

Cama articulada eléctrica estofada

Altura: 34cm aprox. 

Cama dupla / 1 comando por cama.

Estrutura de madeira maciça.

Calços conforto.

Réguas madeira.

Motor de 2x4500n.

Topos e laterais com possibilidade de estofo em qualquer tecido da classe 1, A, B, C e D

Pés de madeira.

Modelos de colchões indicados: ACTIVE CONFORT, LÁTEX
Medidas disponíveis 1 cama para colchão de: 190x70; 190x75; 190x90cm.
Medidas disponíveis cama dupla para 2 colchões de: 190x70; 190x75; 190x90cm.

Altura: 34cm aprox.

Cama dupla / 1 comando por cama.

Estrutura de madeira maciça.

Calços conforto.

Apoio reforço lombar.

Réguas madeira.

Motor de 2x4500n.

Topos e laterais com possibilidade de estofo em qualquer tecido da classe 1, A, B, C e D

Pés de madeira.

Modelos de colchões indicados: ACTIVE CONFORT, LÁTEX
Medidas disponíveis 1 cama para colchão de: 190x70; 190x75; 190x90cm.
Medidas disponíveis cama dupla para 2 colchões de: 190x70; 190x75; 190x90cm.

comando

comando
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LINEA GERIATRIC

  970  

  4
35

-8
85

  

  1960  

LINEA CARE

970 1960

LINEA GERIATRIC

  4
35

-8
85

  

Cama hospitalar

Modelos de colchões indicados: HOSPITALAR e HOSPITALAR PLUS.
Opcional: suporte pega, suporte para saco de soro e par de amparos laterais.

Estrado com 4 posições. 

1 só comando regula o motor do estrado e do elevador.

Motor 2x4500N.

2 rodas com travamento.

Réguas de madeira com acabamento em faia.

Calços de maior conforto.

Regulação da zona lombar. 

Suportes laterais para segurar o colchão.

Cabeceira e peseira em madeira com aro em painel simples.

Preparada para acessórios complementares.

Pintura epoxy. 

Respeito pela segurança. 

Altura ajustável com elevador. 



LÁTEX

ERGOTECH 
Núcleo inteiro de material viscoelástica.
Material termosensível que permite um elevado 
grau de conforto.
Tecido stretch.
Capa interior 100% algodão.
Medida: 60x40cm.

A
CESSÓ

RIO
S
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ALMOFADAS

Capa de gel.
Núcleo inteiro de material viscoelástica.
Material termosensível que permite um elevado 
grau de conforto.
Tecido stretch.
Capa interior 100% algodão.
Medida: 60x40cm.

VISCOGEL 

ERGOTECH ANATÓMICA 
Núcleo inteiro de material viscoelástica.
Material termosensível que permite um elevado 
grau de conforto.
Design cervical em duas alturas, ergonomia para o 
descanso.
Tecido stretch.
Capa interior 100% algodão.
Medida: 60x40cm.

LÁTEX ROYAL 
Núcleo de látex 100%.
Máximo de conforto, suave, indeformável.
Perfeita adaptação à cabeça.
Duas capas com fecho. Capa 100% algodão.
Capa exterior em tecido stretch.
Medida: 60x40cm.

Núcleo de látex 100%.
Máximo conforto, suave, indeformável.
Perfeita adaptação à cabeça.
Capa 100% algodão.
Lavável.
Medida: 60x40cm

látex

viscoleástica

viscoleástica

látex

viscoleástica
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FLOCOS 

Medida: 60x40cm.

SOFT 
Enchimento em fibra oca cardada e siliconizada.
Máximo de conforto e perfeito isolamento térmico.
Capa 100% algodão.
Medidas: 60x40; 70x50cm.

FIBRA

Medida: 60x40cm.

Resguardo de elevada qualidade.
Acolchoado em contínuo.
Tampo com faixa lateral para cobrir a parte de cima 
e lateral toda do colchão.
Capa de fibra termofusionada 80g/m2.
Tecido 100% algodão.
Lavável.
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A Lusocolchão reserva o direito de alterar os seus produtos ou especificações técnicas sem aviso prévio. 07_22


