
BEM-ESTAR
Colchão Dreamline Protect
com tecnologia CoolGraph

Bases de

Descanso

Passamos cerca de 1/3 das nossas vidas a dormir, por essa razão o local onde 

descansamos é de primordial importância para a nossa saúde.

Só um colchão ortopédico de qualidade proporciona o repouso adequado 

que permite ao nosso organismo descansar e regenerar-se.

Uma base de descanso que permita uma postura correcta é o primeiro passo 

para um sono mais descansado que reequilibra os níveis hormonais e protege 

o sistema imunitário para alem de proteger e prevenir problemas de coluna. 

O Dreamline Protect é a um colchão de alta qualidade, conforto e durabilidade.
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SABIA QUE:

Enquanto dorme, seu corpo libera 

calor, líquidos e escama pele velha e 

células capilares, criando uma 

atmosfera dentro do seu colchão e 

almofada quente, húmida e rica em 

matéria orgânica em decomposição. 

Este é o ambiente ideal onde 

micróbios nocivos florescem!

O ser humano passa um terço da sua 

vida na cama, respirando constante-

mente as partículas microscópicas 

nocivas que se formam dentro de 

um colchão e almofada desprotegi-

dos, tais como ácaros alérgenos, 

mofo, bolor, fungos e bactérias.

Em média uma cama contém até 10 

milhões de ácaros! Alérgenos de 

ácaros, dentro do nosso colchão e 

almofada, foram identificados como 

o importante gatilho de crises de 

asma e muitas reações alérgicas.

O colchão Dreamline Protect com 

Coolgraph® cria uma sensação de 

frescura, dissipa melhor o calor e 

ajuda a prevenir a acúmulação de 

ácaros, alérgenos, mofo, bolor, 

fungos e bactérias.
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O seu colchão Dreamline Protect 
Spa disponibiliza dois sistemas de 

massagens independentes (um para 

cada ocupante) que lhe vão propor-

cionar uma sensação de conforto e 

relaxamento únicas.

Com pequenos motores distribuí-

dos 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.

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.

BEM-ESTAR
COLCHÃO DREAMLINE PROTECT
com tecnologia HealthGuard
(Refª - ver tabela)

CoolGraph

C
A

P
A

N
Ú

C
LE

O

1

2

3

1 - CAPA EM TECIDO STRETCH CARBON
      Um tecido de alta resiliência para que resista bem à fricção natural 

      com o corpo e os tecidos dos pijamas durante o sono.

      Assegura conforto e durabilidade.

2 - CAMADA COOLGRAF®
      Solução viscoelástica com infusão de grafeno que proporciona uma

      sensação superior de conforto, frescura e bem-estar.

3 - NÚCLEO D28FLEX
      Material inovador e de elevada resiliência. 

      Uma espuma de alta densidade (28 kg) que permite um elevado

      grau de conforto aliado a uma grande durabilidade e resistência à

      deformação

Condutividade
térmica

Permeabilidade
ao ar

Resistência à
compressão

Inodoro

COMO FUNCIONA A COOLGRAPH®
Quando uma espuma com Coolgraph® é comprimida, as partículas 

de grafeno absorvem calor transmitindo-o entre si pela sua 

proximidade. As espumas com tecnologia Coolgraph® têm célula 

aberta, criando, assim, espaço para que o calor se possa dissipar 

rapidamente.

A OPÇÃO DO SISTEMA DE MASSAGENS
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