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ESPECIAL
COLCHÕES

O SONO É UMA NECESSIDADE HUMANA BÁSICA E PRECISAMOS DELE PARA 
TER UMA VIDA SAUDÁVEL. A ESCOLHA DE UM COLCHÃO COM QUALIDADE
É FUNDAMENTAL PARA TER UM BOM DESCANSO E, CONSEQUENTEMENTE,
AUMENTAR O BEM-ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA.

QUALIDADE
NO DESCANSO
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Passamos um terço das nos-
sas vidas a dormir. Isto quer 
dizer que uma pessoa que 

viva até aos 80 anos, passa 24 anos 
a dormir. 
Algumas investigações têm mos-
trado que o sono é necessário para 
o bom funcionamento do sistema 
nervoso. Quando não dormimos o 
tempo sufi ciente, fi camos sonolen-
tos, incapazes de nos concentrar-
mos, temos problemas de memória, 
a capacidade física é afetada e te-
mos menos capacidade de desen-
volver cálculos matemáticos. 
Estima-se que aproximadamen-
te metade da população mundial 
sofra de algum distúrbio do sono. 
Estes distúrbios podem causar di-
fi culdades em adormecer ou em 
permanecer a dormir, sonolência 
excessiva durante o dia, pesade-
los e outros sintomas.
A boa qualidade do sono propi-
cia ao indivíduo a melhoria de sua 
qualidade de vida no geral. Nas 
crianças e nos adolescentes, por 
exemplo, é durante o sono que 
ocorre a libertação de hormonas 
de crescimento. Pesquisas reali-
zadas apontam para a possibili-
dade de 90% dos casos que apre-
sentam dores de cabeça, torcico-
los, dores na nuca, dores lombares, 
musculares e da coluna serem de-
correntes de noites mal dormidas, 
em colchões inadequados. Se sen-
tir dores e desconforto sistemáti-
co deverá escolher um bom col-
chão (com suporte lombar ou com 

zonas de fi rmeza diferenciada), 
base e almofada específi cos.
Como tal, torna-se essencial ter um 
equipamento de descanso saudá-
vel composto por um colchão ade-
quado, uma base adaptável ao col-
chão, uma almofada que se deverá 
escolher em função da postura que 
adotamos na hora de dormir.
Conforto e fi rmeza são as questões 
essenciais na escolha de um col-
chão; são aspetos complementa-
res e não contraditórios. O concei-
to de conforto é subjetivo e relativo, 
varia de pessoa para pessoa e de 
situação para situação. A fi rmeza
depende dos elementos estruturais 

do colchão, que devem suportar con-
venientemente a estrutura óssea do 
nosso corpo. O conforto depende es-
sencialmente das camadas externas, 
que se devem moldar às nossas for-
mas. Um bom colchão deve adap-
tar-se à pressão exercida por todas 
as zonas do corpo, nomeadamente 
pela coluna, de forma a ajudar na re-
cuperação do cansaço. A posição da 
coluna é o melhor avaliador do col-
chão: deve fi car direita quando esta-
mos deitados de lado e manter a sua 
curvatura natural quando nos deita-
mos de costas. Situações que não 

acontecem quando o colchão é de-
masiado fi rme ou demasiado mole. 
Nos colchões muito fi rmes o cor-
po fi ca menos apoiado e a pressão 
concentra-se nas partes mais pesa-
das, o que pode provocar a redução 
da circulação sanguínea e fazer com 
que as pessoas se mexam mais, en-
quanto os músculos do pescoço e 
das costas se cansam à procura de 
manter a coluna direita.
Nos colchões muito moles, o corpo 
fi ca mais envolvido e a pressão fi ca 
distribuída por todo o corpo, mas a 
coluna também fi ca desalinhada, 
qualquer movimento obriga a um es-
forço maior e os músculos perma-

necem em permanente tensão para 
compensar a falta de suporte. Em 
qualquer dos casos o resultado será 
uma noite agitada e cansativa, para 
quem deveria acordar fresco e rela-
xado. Assim sendo, os especialistas 
ortopédicos recomendam colchões 
fi rmes mas confortáveis.
Existem inúmeros tipos de colchões, 
desde os tradicionais colchões de 
molas (colchões de molas contínu-
as, colchões de mola ensacada e col-
chões de molas bicónicas) aos col-
chões de núcleo (colchões de látex, 
viscoelástico e outras espumas).

DORMIR BEM
VIVER SAUDÁVEL

Dormir bem é essencial 
para qualquer pessoa. Na 
hora de escolher entre os 

variados equipamentos 
de descanso, é sempre 

importante optar por 
algo de qualidade, com 

destaque para o colchão 

DICAS PARA UMA BOA 
QUALIDADE DE SONO
•  Procure dormir entre sete e oito horas 

por noite, em horários regulares;
•  Evite cigarros, café, álcool, ou medicamen-

tos que contenham cafeína antes de dormir; 
• Evite trabalhar ou estudar até tarde;
• Evite refeições pesadas antes de se deitar;
•  Tome um banho quente duas horas antes 

de ir para a cama;
•  Evite a prática de exercícios físicos até 

algumas horas antes de ir dormir;
• Evite “dormitar” durante o dia;
•  Exponha-se à luz solar pela manhã 

e no fi nal da tarde;
•  Evite ver televisão no quarto: são muitos 

os estímulos visuais e sonoros; 
• Mantenha os pés aquecidos;
•  Levante-se após 30 minutos sem conse-

guir dormir e procure distrair-se com 
alguma atividade relaxante até se 
sentir sonolento. 

DE ESPUMA,  MOLAS  OU LÁTEX, 
O COLCHÃO DEVE SER CONFORTÁVEL
E  ERGONÓMICO,  PARA ACOMPANHAR
A CURVATURA DA COLUNA



Tecido Respirável

Camada de Conforto Térmica
e Respirável

Camada de Conforto
com capacidade de distribuir
e aliviar a pressão. Respirável

Camada de Suporte
Respirável

O investimento de tempo e dinheiro é 
neste caso, muitas vezes, inversamen-
te proporcional à importância que este 
produto tem para a nossa saúde e bem- 
-estar!
O tempo que passámos a dormir deve 
ser tempo de descanso, logo com im-
pacto nas horas em que estamos acor-
dados. Uma pessoa que descansa mal 
durante a noite é um ser humano limi-
tado naquele que poderia ser o seu ver-
dadeiro potencial! 
Durante muitos anos, a venda do colchão 
era complementar à cama ou à mobília 
do quarto.  Investia-se 95% de tempo 
e dinheiro na escolha de todo o quarto, 
com preocupações estéticas (que são 
compreensíveis), ligadas a tendências e 
modas mais ou menos razoáveis, e, no 
colchão, fator fundamental para o des-
canso de cada um, o tratamento era mí-
nimo ou nenhum.
Felizmente, e pela experiência que te-
mos com os nossos clientes, há cada 
vez mais cuidado na escolha de todos 
os produtos que formam o colchão, seja 
nas molas, nos tecidos, nas espumas ou 
no látex que é utilizado.
A Eurospuma, em 2015, vai celebrar 50 

ESPUMAS DE ELEVADA 
QUALIDADE
Um dos aspetos mais bizarros na forma 
como tratamos o nosso conforto é a 
escolha de um colchão. O paradoxo 
está no pouco cuidado que temos no 
momento da compra e no facto de 
sabermos à priori que estamos a investir 
num produto que está em contacto direto 
com o nosso corpo 1/3 da nossa vida! 
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anos de atividade e, neste longo perío-
do de tempo, sempre procurou satisfa-
zer o mercado com espumas de eleva-
da qualidade e com tecidos não tecidos 
de excelência.
No que toca às espumas e à sua utiliza-
ção, há da sua parte um portfólio extenso 
de produtos que procuram, desde logo, 
assegurar que um colchão de espuma 
tem uma base sólida, transpirável, que 
reúna condições de durabilidade e higie-
ne para o mais exigente dos consumido-
res. Nunca aconselham nenhum colcho-
eiro seu cliente a utilizar para a base de 
um colchão uma espuma de baixa den-
sidade. Lamentavelmente há no merca-
do colchões para adultos que são equi-
pados com espumas não apropriadas e 
que acabam por dar problemas.  Não se 
pode esperar um desempenho extraordi-
nário numa espuma de 18 ou 20 kg, num 
corpo com mais de 50 Kg...
A Eurospuma aconselha para um col-
chão de qualidade e com boa durabi-
lidade (10 anos como tempo máximo) 
uma base de espuma nunca inferior a 
28 Kg/densidade.
Depois, e a um segundo nível, “as 
nossas espumas viscoelásticas, 

tradicionalmente conhecidas como 
espumas com memória, procuram 
assegurar patamares de conforto ex-
traordinários, com benefícios muito 
relevantes para a saúde. Aqui, temos 
produtos com célula muito aberta, que 
permitem uma grande permeabilida-
de ao ar e à humidade, de forma a ter-
mos colchões transpiráveis e que não 
impedem a livre circulação do ar e da 
humidade”, explica a administração da 
empresa.
O seu departamento de inovação e de-
senvolvimento aposta na seguinte fór-
mula para os colchões do futuro:
•  A tendência futura será o da personali-

zação do produto. Num casal em que o 
peso do homem não é o mesmo do da 
mulher, as características do colchão 
serão cada vez mais distintas.

 •  Um colchão deve ter várias camadas 
que entre si funcionam e criam um con-
ceito de conforto: exemplo um colchão 
ecológico com as nossas espumas bio, 

ou um colchão que procure a melhor 
condutividade térmica e elétrica com 
a nossa nova CoolGraphTM (espuma 
visco elástica com grafeno)

•  Todos os produtos devem estar interliga-
dos para que o conceito fi nal seja lógico 
e efi ciente: o sommier, as espumas uti-
lizadas, os tecidos que servem de aca-
bamento, tudo deve ter um papel e um 
valor para o conceito fi nal (por ex. Se há 
uma espuma altamente condutiva como 
a nossa CoolGraphTM, terá de haver um 
tecido que seja também condutivo ou o 
efeito da espuma seria perdido).

•  A regra de ouro que deixamos é a da 
experimentação de cada um: a oferta 
nesta área é alargada, há produtos de 
muito boa qualidade e outros de menor 
qualidade, mas que não comprometem 
numa normal utilização. Cada um deve 
procurar uma solução de conforto ideal 
para si, sendo que a mesma deve sem-
pre ter em atenção as referências que 
fi zemos anteriormente.

MATERIAIS DO FUTURO
EM COLCHÕES DO PRESENTE
Os clientes da Eurospuma têm disponíveis espumas que lhes permitem 
criar conceitos de colchões inovadores e com elevado desempenho. Em 
seu entender, um colchão 100% espuma é hoje uma escolha acertada 
pela qualidade, conforto, preço e durabilidade que permite.
O seu trabalho em I&D traduz-se no desenvolvimento de produtos 
como o  CoolGraphTM, que permitem aproveitar o melhor desempenho 
das suas espumas viscoelásticas, com a grande mais-valia de ser um 
produto altamente efi ciente em termos de condutividade térmica.
O mesmo grafeno que já é apelidado pela mundo da ciência como a 
“formula de Deus”, que está a ser utilizado e visualizado como o gran-
de futuro da eletrónica de consumo, setor automóvel e na biomedicina, 
está a ser utilizado em exclusivo para toda a Europa, pela Eurospuma, 
no primeiro tipo de espuma altamente condutivo na história da 
indústria do descanso.

Exemplo de um bom colchão
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A Flexitex SA é uma empresa com um 
cariz exportador fortemente vincado, es-
tando isso patente na gama de produtos 
bem como nos processos, metodologias 
e recursos utilizados.
A empresa aposta no trabalho e produ-
tos com qualidade, inovação, desenvolvi-
mento e obviamente no serviço, tentando 
estabelecer verdadeiras parcerias com os 
seus clientes. 
A empresa vive para o desafi o, sendo isso 
aquilo que a mantém em constante ati-
vidade e mutação, ao longo destes últi-
mos 50 anos.
O Mercado Nacional continua a ser uma 
aposta ganha, que serve de âncora para 
outras aventuras e projetos. A Flexitex SA 
pode orgulhar-se de ter e manter, alguns 
clientes que a acompanham desde a data 
da sua fundação.
Trabalha 24 horas por dia, sete dias da 
semana, sempre com o objetivo de ser-
vir e fazer mais e melhor, estando a sua 

TECIDOS
QUE FAZEM
SONHAR
Desde a data da sua fundação em, 1964, 
sendo que por estes dias está a completar 
50 anos de atividade, que a Flexitex SA, 
localizada em São João da Madeira, prima 
por investir fortemente na inovação, criando, 
concebendo e desenvolvendo novos 
produtos que lhe permitem estar presente 
em alguns dos mercados mais competitivos 
do setor da colchoaria

ESPECIAL COLCHÕES

estrutura capacitada para fazer milhares 
de metros mensais, nas mais diversas ti-
pologias e qualidades de tecido que atu-
almente fabrica. O processo produtivo é 
todo feito dentro de portas, desde a re-
ceção do fi o, passando pela preparação, 
produção, acabamentos/tratamentos, e 
armazenagem. 
Usualmente expõe as suas novas cole-
ções nas Feiras mais importantes do se-
tor, tais como  Interzum China, Interzum 
Alemanha e ISPA-Estados Unidos.
A maior força da empresa e dos seus co-
laboradores é a disponibilidade perante 
os Clientes, Agentes e situações que vão 
surgindo ao longo do percurso.
Se no início a Flexitex SA apenas produzia 
para uma empresa, hoje em dia o cenário 
é bem diferente, consequência do traba-
lho e know-how adquirido, estando assim 
hoje a exportar cerca de 80% daquilo que 
produz. Atualmente tem clientes espa-
lhados pelos cinco continentes. 

A Flexitex SA tem sabido adaptar-se 
às exigências dos diferentes merca-
dos. Antes produzia só tecidos em ja-
cquard. Entretanto, força das necessi-
dades impostas pelos mercados, con-
siderou premente um investimento na 
produção de malhas sendo que de al-
guns anos a esta parte também possui 
uma tecelagem de máquinas circula-
res, sempre em constante renovação. 
Dentro destes dois grandes grupos de 
produtos, a Flexitex SA aplica os mais 
diversos tratamentos e acabamentos 
têxteis, buscando ainda outras solu-
ções em fi os e construções, permitin-
do assim à Empresa nivelar com alguns 
dos concorrentes de topo Mundial.

INOVAÇÃO E QUALIDADE
Como já referido, a empresa tem uma 
grande preocupação com a inovação, 
tendo vários produtos especializados 
e algumas marcas próprias. Exemplo 
disso será o Thermotech Aqua, sen-
do este um termo regulador aplicado 
aos tecidos em formato de microcáp-
sulas, que ajudam a manter a tempe-
ratura corporal ideal, quando em con-
tacto, tendo ainda uma outra proprieda-
de bastante importante para o máximo 
conforto durante o sono, a absorção de 
humidade.
Entre outros desenvolvimentos recentes 
salienta-se ainda o tratamento E-balan-
ce, baseado no efeito “ião negativo”, tra-
balhando este para a recarga e equilíbrio 
fi siológico do corpo, durante o sono.
O tratamento Skin +, tem sido também 
uma das últimas novidades mais re-
queridas pelos clientes, sendo tal um 

produto de microcápsulas aplicado ao 
tecido, que fornece uma hidratação con-
tínua da pele, tendo ainda um efeito anti-
rugas associado.
Todos estes tratamentos e combina-
ções de fi os são estudados para ga-
rantir o máximo de conforto, verifi can-
do-se contudo que o comprador normal 
de um colchão, nem sempre valoriza o 
tecido que o reveste. Geralmente, atri-
bui-se a qualidade do colchão ao seu 
interior mas o tecido que o reveste tem 
a mesma importância para a qualidade 
do mesmo. Entre vários produtos tais 
como o Teflon, o Sanitized e Ultrafresh, 
fi os como o Bamboo, Tencel e Cashmi-
ra,  a Flexitex SA incorpora também mi-
crocápsulas de aromas nos tecidos, tais 
como a Lavanda, com excelentes pro-
priedades relaxantes.
Para os tecidos de almofadas a
Flexitex SA aconselha o aroma do men-
tol com o Eucalipto, permitindo ajudar as 
pessoas a respirarem melhor. 
A qualidade é também um fator muito im-
portante. Possui quadros em formação 
contínua que avaliam todos os tecidos 
que saem da empresa. 
Possui também um departamento de 
qualidade que faz ainda uma segunda 
análise. Tem um efetivo serviço pós-ven-
da que apoia os clientes em todo o pro-
cesso, com grande seriedade, profi ssio-
nalismo e sempre visando a manutenção 
das parcerias.
A Flexitex SA quer levar as suas inova-
ções a todos os mercados considerando 
a diversifi cação e especifi cidade de cada 
mercado como um desafi o à potenciação 
das suas capacidades. 



São já mais de 300.000 clientes em 
Portugal, que todas as noites dor-
mem e descansam sobre um colchão, 
almofada ou cama Colunex. Ao lon-
go de quase três décadas, a empresa 
com design e produção 100% nacional 
entrou nos quartos dos portugueses, 
assim como, em alguns dos melhores 
hotéis espalhados por todo o país. 
A elevada qualidade dos produtos 
Colunex é a base da confiança e re-
conhecimento que os setores médico 
e farmacêutico, para além de arqui-
tetos e profissionais da alta decora-
ção e hotelaria, sempre depositaram 
na marca.
A Colunex cria os seus produtos a pen-
sar no futuro dos seus clientes. A em-
presa é responsável pela total produ-
ção dos seus colchões, almofadas, 
sommiers fi xos/articulados e cabe-
ceiras. Hoje a Colunex é uma empresa 
global, participando nas maiores feiras 
mundiais do setor — Paris, Milão, Coló-
nia e Dubai — e está registada em 121
países. 
 
PORQUE A SUA SAÚDE
MERECE O MELHOR
Escolher o melhor colchão não é ta-
refa fácil. Por essa razão, a Colunex 
possui uma gama variada e trabalha 

com todas as tecnologias globalmen-
te recomendadas, oferecendo sempre 
a melhor solução face às necessida-
des, preferências e orçamento de cada 
cliente. Em qualquer ponto de venda 
Colunex poderá conhecer inúmeros 
colchões com diferentes caracterís-
ticas de materiais, fi rmezas e preços. 
Para todos os que necessitam de uma 
melhor solução para a saúde da co-
luna, um colchão Colunex tornar-se-à 
um bom investimento para a vida, já 
que irá manter todas as suas carac-
terísticas iniciais por longos e saudá-
veis anos.
Um colchão deve garantir confor-
to, suporte, frescura e sobretudo, um 
descanso efetivamente reparador que 
lhe permita viver cada vez mais e me-
lhor, de forma saudável e com a máxi-
ma energia. Todos os colchões Colu-
nex obedecem aos princípios funda-
mentais de um sono saudável: 

CONFORTO E FIRMEZA                  
Os colchões Colunex permitem que 
combine as suas necessidades de 
saúde e conforto com o seu bem-
estar. A Colunex dispõe de modelos 
com fi rmezas diversas, oferecendo a 
cada cliente uma postura correta e
relaxada. 

SUPORTE E DURABILIDADE
A composição e qualidade dos ma-
teriais utilizados pela Colunex ga-
rantem um correto suporte da co-
luna ao longo de toda a vida do 
colchão. Pela sua elevada durabi-
lidade, o colchão Colunex é bom in-
vestimento.

FRESCURA E HIPOALERGENIA 
Os colchões Colunex permitem a livre 
circulação do ar e os materiais usados 
são hipoalergénicos. Estas caracterís-
ticas são fundamentais para alcançar 
um ambiente de sono higiénico, segu-
ro e saudável, livre de ácaros, alergias, 
calor ou transpiração excessiva.  

“OUTRO SONO, 
OUTRO CONFORTO...”

A Colunex, empresa 
orgulhosamente 

portuguesa, com 28 
anos de existência, 
tornou claro com o 
seu famoso slogan 
“Outro sono, outro 
conforto...” que os 
seus produtos são 

distintos pela alta 
qualidade, elevada 

durabilidade 
e design de 
vanguarda 
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ALMOFADAS COLUNEX,
O COMPLEMENTO ESSENCIAL

Enquanto o colchão protege a postura das 
costas, a almofada proporciona uma correta 
posição do pescoço e da cabeça. Para além 
de prevenir o torcicolo, as almofadas Colunex 
benefi ciam o alinhamento da coluna cervical 
com o tronco, de forma anatómica.  
A Colunex dispõe de uma gama variada de 
almofadas adequadas a diferentes preferên-
cias e hábitos de sono. Todos os modelos 
têm enchimentos consistentes e adaptáveis 
para suportar o peso da cabeça.
A Colunex utiliza materiais hipoalergénicos 
e que não permitem a acumulação de humi-
dade e calor. O uso da almofada correta me-
lhora o funcionamento do sistema respira-
tório e promove uma respiração mais
natural e menos ruidosa. 

Produtos Colunex: Colchão Best Seller Revolution e cama articulada Lust

Almofadas Colunex:
Anatómica, Hygiencell, Visco 
e Ortho-shape
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O material Tempur® teve a sua ori-
gem na National Aeronautics and 
Space Administration (NASA), em 
inícios da década de 60, pela ne-
cessidade que os cientistas desta 
agência espacial tiveram em criar, 
inovar e desenvolver um tipo de 
material que aliviasse a pressão 
aos pilotos e astronautas sujeitos 
à força da gravidade.
Este material de alívio de pressão, 
designado por uma matéria visco-
elástica e sensível à temperatura 
e ao peso, foi enquadrado no pro-
jecto espacial como a “chave” ao 
serviço do conforto e prevenção 
de inúmeros problemas de saúde 
de toda a equipa de astronautas. 
Para se perceber a enorme impor-
tância e impacto que este material 
teve, importa referir que o cená-
rio de política internacional vivi-
do na época era o da Guerra Fria, 
e sendo um dos pontos de Agen-
da a chamada corrida e conquista 
do Espaço, era necessário prover 
todos os técnicos, cientistas, en-
genheiros, etc. do melhor material 
do mundo. 
A partir deste momento, estavam 
reunidas as condições para o enor-
me sucesso da Tempur® a nível 
Mundial.
Somente em finais da déca-
da de 80, e após vários anos de 
investigação, estabilização e 

desenvolvimento da fórmula do re-
ferido material, por parte da atual 
detentora da marca Tempur® – A 
Tempur® World Foams – é que se 
conseguiu um processo de produ-
ção de alta capacidade e colocar 
no mercado mundial todos os ar-
tigos da gama Tempur®.
Assim, com a junção dos vários 
departamentos – Engenharia, 
Produção, Controlo e Sistemas de 
Qualidade, Comercial e Marketing 
– a Tempur® está hoje implantada 
em cerca de 80 países, com duas 
vertentes: a vertente doméstica, 
designada como Tempur®, apre-
sentando os seus artigos com as 
coberturas em veludo; e a vertente 
hospitalar, designada como Tem-
pur-Med® apresentando os mes-
mos artigos, mas com coberturas 
em PU (coberturas impermeáveis 
a líquidos).
Em termos de credibilidade e noto-
riedade internacionais, a Tempur® 

foi distinguida com o prémio ofi cial 
da NASA “em reconhecimento pe-
las suas contribuições signifi cati-
vas na transferência da tecnologia 
de pesquisa aeronáutica e espacial 
para o setor privado, para salvar vi-
das, promover atividades económi-
cas e ajudar a desenvolver a quali-
dade de vida da Humanidade”; em 
ter aberto o seu capital; em estar 
cotada na Bolsa de Nova Iorque; 

em ter sido a única empresa/mar-
ca do Mundo a ser convidada a es-
tar presente, com um pavilhão, na 
Expo de Hannover de 2000 sob o 
tema Tecnologia; mas, acima de 
tudo, pelas inigualáveis qualidades 
do material, pelo grau de satisfação 
de quem compra e usufrui Tempur®

e a prova disso mesmo são os mais 
de 30.000 médicos e especialistas 
a recomendarem Tempur®.

BENEFÍCIOS TEMPUR
Os produtos Tempur® são úni-
cos no alívio da pressão porque, 
ao moldarem-se exatamente aos 
contornos do corpo, eliminam 
qualquer ponto de pressão, dan-
do a sensação de estar a flutuar, 
porque sente ausência de peso.
 Os produtos Tempur® aliviam as 
tradicionais dores de costas, de 
pescoço e de articulações, por-
que ao moldarem-se aos contor-
nos exatos do corpo permitem à 
coluna e articulações descansa-
rem numa posição correta e na-
tural. 
Os produtos Tempur® permitem-
lhe um sono reparador e descan-
sado, porque dorme numa posi-
ção anatomicamente correta, ali-
viam-lhe a pressão, oferecem-lhe 
conforto e ainda diminuem subs-
tancialmente o número de voltas 
e movimentos enquanto dorme.

UM SONO REPARADOR
E DESCANSADO

Fundada em 1992, 
a Tempur-Pedic International 

Inc. (NYSE: TPX) é líder 
mundial no fabrico, venda e 

distribuição de colchões e 
almofadas de alta qualidade. 

Está presente em
mais de 80 países 

sob o nome de
Tempur Sealy International 

tornando-se a maior
empresa do mundo com

uma faturação superior a dois 
mil milhões de dólares

FATORES
DE DIFERENCIAÇÃO
HISTÓRIA
• Tecnologia desenvolvido pela NASA

RECOMENDAÇÕES
• Recomendado por mais de 30 mil médicos

GARANTIAS
• 15 anos colchões
• 3 anos almofadas

PRODUTO
•  Molda-se ao nosso corpo 

(nos outros colchões, o corpo é que 
se molda ao colchão)

• Célula Aberta 

PAÍSES
• À venda em 80 países.

O QUE DEVEMOS OU PODEMOS PROMETER
• Alívio da pressão;
• Sono reparador e descansado;
•   Alivia e evita as dores no pescoço  

e costas;
• Um investimento saudável;

PONTO DE VENDA
• LOJAS TEMPUR
• EL CORTE INGLÉS
• COLCHOARIAS LIDERES EM PORTUGAL

ESPECIAL COLCHÕES
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As empresas acharam indispensável 
trocar conhecimentos e, após vários es-
tudos, criaram em colaboração, produ-
tos de qualidade e durabilidade que res-
pondem às diferentes necessidades dos 
clientes. A aposta é na transparência e 
na proximidade com o cliente, aconse-
lhando-o e ajudando-o a escolher o col-
chão que mais se adapta a ele. 
Adaptaram as propriedades do colchão 
conforme características físicas e gos-
tos do cliente. Esta possibilidade de po-
derem personalizar o colchão permitiu-
lhes ter um colchão que se adaptasse 
a duas pessoas diferentes, ou seja, po-
demos ter um colchão com diferentes 
propriedades, tais como rigidez e adap-
tabilidade. Este tipo de personalização 
é apenas possível, pois lidam com os 
seus clientes diretamente.

Com os avanços tecnológicos das espu-
mas viscoelásticas e com o uso do sis-
tema de molas ensacadas, “podemos di-
zer que provavelmente criamos o melhor 
colchão do mundo a um preço razoá-
vel, tendo em conta a qualidade. O estu-
do na criação deste colchão, teve como 

objetivo conseguir uma fácil adaptação 
do cliente desde o primeiro dia, inves-
tindo na durabilidade dos materiais que 
compõem os colchões, potenciando as-
sim um repouso de qualidade”, explica a 
administração da empresa. 
Para além do investimento em tecnolo-
gia para um sono mais saudável, a em-
presa criou um website no qual se pode 
comprar um colchão sem sair de casa. 
Tal como noutras lojas online é possí-
vel fazer a compra e num prazo de dois 
dias recebê-lo em casa através de uma 
transportadora. Tem uma taxa de satis-
fação elevada e contactam diariamente 
com inúmeros clientes através do Face-
book. “Esta aproximação obriga-nos a 
ser muito perfecionistas, pois os clientes 
estão cada vez mais exigentes e infor-
mados”, fi naliza a administração.

INVESTIMENTO
EM TECNOLOGIA PARA 
UM SONO MAIS SAUDÁVEL

O site 
www.colchao.pt, 
nasce da junção 

de sinergias de 
várias empresas 

relacionadas com
a colchoaria
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