Espuma ou molas
Conhece bem um tipo,
mas quer explorar outro?
Separamos alguns critérios
básicos para começar a
decidir:

Espuma
é mais leve para carregar
mais fácil de entrar no quarto
densidades mais altas (D33 e D45)
mais firmes e resistentes
mais acessíveis $$ (exceto látex)
duram de 3 a 5 anos

Molas
mais pesados
mais difíceis de transportar
mais macios e adaptáveis ao corpo
geralmente mais caros
duram de 5 a 10 anos

Colchão de Espuma

As pessoas não são todas iguais. E o colchão ideal também não.
Para você manter a saúde do seu corpo: coluna e músculos, importante
escolher a espuma adequada ao seu peso e altura

Além da densidade certa, existem
diferentes tipos de espuma de poliuretano.
É importante experimentar para sentir
qual você gosta mais. Antes, veja o que
vai encontrar em cada uma.

As espumas de látex têm uma estrutura diferente:
para reconhecer, veja a foto no nosso site
E cuidado: muita gente vende
outro material e dá nome de látex!

O certificado PRÓ-ESPUMA só é
concedido para colchões de alta
qualidade, que passam nos testes
feitos em todos os modelos,
todos os meses. É o mais top do
mercado porque mantém o padrão
internacional.

Qual a diferença para outros selos
que também estão no colchão?
O selo do Inmetro tem parâmetros menos
exigentes. E quem faz o teste é o fabricante.
Ele escolhe a amostra e leva a um laboratório
credenciado, uma vez por ano só.
O selo da Abicol considera as boas práticas
dos fabricantes, com relação ao direito de
trabalhadores e combate ao trabalho infantil,
por exemplo. Não tem a ver com a estrutura
do colchão em si.
Logo, quando você leva um colchão com o certificado
PRÓ-ESPUMA está comprando um produto que passou
em todos os testes de qualidade mais rígidos do mercado.

Colchão de Molas

Onde comprar

só as marcas abaixo têm
colchões certificados:

ALERTA DE BAIXA QUALIDADE
Estão colocando placas rígidas de EPS, comumente
conhecidas como isopor®️, no seu colchão.
E isso pode prejudicar a sua saúde.
3 dicas :
- as placas levam outros nomes. Se não é nenhuma
das espumas que descrevemos acima, cuidado.
- apalpe a lateral do colchão. Se sentir uma
estrutura rígida, desconfie.
- peça a composição do colchão, quando
não estiver na etiqueta.

Os colchões com certificado
PRÓ-ESPUMA não usam esse
material! Leia mais aqui.

