


Características:

Lar Puro Lda
Av. Gen. Humberto Delgado, 91
Vila Verde
2705-887 Terrugem

Apoio Ao Cliente
808 200 299

1 - Capa em Tela Viscozip; 100% Poliester 
 - Ventilado, atérmico e silencioso 

2 - Faixa de tecido 3D
3 - Viscoelástica

5 - Base de molas ensacadas individualmente
6 - Poliuretano de amortecimento

BEM-ESTAR
COLCHÃO DREAMLINE CONFORT 
HYBRID
(Refª - ver tabela)

ISO 9001
ISO 14001

Nº. 3749CIT CITEVE

8h/dia
Passamos cerca de 1/3 da nossa vida a dormir. 

É fundamental escolher um colchão que nos 

dê conforto no sono e proteção na saúde.

Pode optar pelo colchão Dreamline 
Confort na versão “espuma” com 
dois sistemas de massagens 
(independentes para cada 
ocupante) que lhe vão proporcionar 
uma sensação de conforto e 
relaxamento únicas.

Com pequenos motores distribuídos por todo o colchão e um prático 
comando, permitem transmitir para a superfície de repouso uma 
vibro-massagem completa em diversos pontos do corpo.
A massagem incide nas zonas dorsal, lombar, coxas e pernas, e 
permite várias combinações de massagens com durações de 10, 20 
ou 30 minutos.
Graças ao sistema de leitos independentes, qualquer um pode fazer 
a sua massagem sem que o outro se aperceba das vibrações.
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É FUNDAMENTAL ESCOLHER UM BOM COLCHÃO ORTOPÉDICO

O objectivo do colchão ortopédico viscoelástico é manter o 
corpo nivelado consoante o seu peso e ergonomia, assegurar 

enquanto se encontra deitado.

A IMPORTÂNCIA DE DORMIR BEM :

Dormir é fundamental para reequilibrar os níveis hormonais.

Um bom colchão ortopédico viscoelástico melhora a qualidade 
do sono, distribui de maneira uniforme a pressão pelo corpo e 
ajuda a circulação sanguínea.

CAMADA VISCOELÁSTICA POLIURETANO PERFILADO

Os colchões mais avançados 
do mercado são os que 
apresentam viscoelástico na 
sua composição. No modelo 
Confort o seu Dreamline 
apresenta 1cm de viscoelástico 
e 2,5cm de espuma per�lada.

Facilita a circulação de ar, 
melhora a respiração do seu 
colchão e aumenta a adaptabil-
idade da camada viscoelástica.  

hybrid

Com as molas ensacadas conseguimos mais conforto, melhor 
circulação de ar, maior independência de leitos e sem ruído.




