
coleção de colchões

PREMIUM



ensacadaspegas laterais duplo pillow toptecido stretch moldura estabilizadora
em polieter

Colchão de molas ensacadas com aro estabilizador e 2 toppers

PREMIUM DOUBLE TOPPER

Um soberbo colchão de molas ensacadas com 2 toppers. 

A qualidade e o conforto aliado a um design distinto.

antiácaros anatómicoaltura
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antialérgico

topper superior 
e inferior

faixa bordada

PREÇO:

MEDIDA:

ENSACADAS



Colchão multi-molas ensacadas com Viscografeno e tecido Viscose

MILANO

A novidade das multi-molas ensacadas. Adapta-se ao corpo e ao peso, 

permitindo a independência dos leitos. Tecido viscose de alta qualidade 

aliado ao elevado conforto proporcionado pelo viscografeno.
faixa bordada

PREÇO:

MEDIDA:

ENSACADAS

altura
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antiácaros anatómicoantialérgico

8 pegas laterais tecido viscoseviscografeno ensacadas multi-molas

viscografeno

viscoelástica



Colchão de molas ensacadas e Viscografeno

BIOCERAMIC

O viscografeno e as molas ensacadas com moldura estabilizadora, 

torna o colchão muito adaptável, independente, leve e flexível. 

O descanso perfeito.

PREÇO:

MEDIDA:

ENSACADAS

altura
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antiácaros anatómicoantialérgico

pegas laterais ensacadastecido stretch faixa transpirável 3D micro-massagemmoldura estabilizadora
em polieter

viscografeno

viscografeno

viscoelástica



Colchão de molas ensacadas e Viscoelástica

ERGOVISCO

A ergonomia num colchão com viscoelástica. 

Noites perfeitas e adaptáveis ao seu corpo.
PREÇO:

MEDIDA:

ENSACADAS

altura
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ensacadasviscoelástica

antiácaros anatómico antialérgico

pegas lateraistecido stretch moldura estabilizadora
em polieter

viscoelástica



Colchão de núcleo Alta Densidade e Viscografeno com topper

ATLANTA

Máxima qualidade e conforto. Com um topper superior proporciona conforto 

extra com um núcleo de alta densidade conjugado com viscografeno. 

As características especiais do viscografeno conferem efeitos termorreguladores, 

antibacterianos, respirabilidade e durabilidade ao colchão.

topper

faixa bordada

PREÇO:

MEDIDA:

NÚCLEO

viscografeno

tecido stretch núcleo

antiácaros anatómicoaltura
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antialérgico

pegas laterais viscografenopillow top

viscoelástica



Colchão de núcleo Alta Densidade e Viscografeno

VISCOGRAFENO

O viscografeno é composto de viscoelástica e grafeno que confere ao colchão 

alta condutividade térmica, propriedades antibacterianas, redução de odores e 

é um excelente condutor de electricidade estática. Proporciona ainda grande 

adaptabilidade, resistência e respirabilidade.

PREÇO:

MEDIDA:

NÚCLEO

tecido stretch núcleo

antiácaros anatómicoantialérgico

pegas laterais viscografeno

altura
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micro-massagem

viscografeno

viscoelástica



Colchão enrolado de núcleo e Viscografeno

MASTER ROLL

A nova geração de colchões enrolados com uma camada de viscografeno 

que torna o colchão respirável, confortável, térmico, resistente, durável 

e de fácil transporte.
lateral bordada

PREÇO:

MEDIDA:

ENROLADO

comercializado enrolado 
dentro de saco em vácuo

viscografeno

tecido stretch

núcleo

antiácaros 

anatómicoaltura
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antialérgico fácil transporte

pegas laterais viscografenoembalado em vácuo

viscoelástica



Colchão enrolado de núcleo polieter e Viscoelástica

MEMORY ROLL

Adaptabilidade e conforto num colchão enrolado. 

Melhora a qualidade do descanso.
PREÇO:

MEDIDA:

ENROLADO

comercializado enrolado 
dentro de saco em vácuo

núcleo

antiácaros anatómicoaltura
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antialérgico

fácil transporteembalado em vácuo viscoelástica

viscoelástica



pegas laterais

Colchão de molas bonel com Viscoelástica

SUPERVISCO

O conforto num colchão estável de molas bonel e 2cm de 

viscoelástica de cada lado. Com tecido stretch Aloé Vera.

antiácaros anatómicoantialérgico

faixa bordada

PREÇO:

MEDIDA:

BONEL

pegas bordadas

altura
thickness
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micro-massagem laterais reforçadas viscoelásticatecido aloé verabonel

viscoelástica



Colchão de molas bonel com Viscoelástica

NATURVISCO

O tecido stretch Bamboo combinado com o sistema bonel 

e a viscoelástica. Sensação de micro-massagem.

tecido bamboo

PREÇO:

MEDIDA:

BONEL

altura
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antiácaros anatómico antialérgicopegas lateraislaterais reforçadas

bonel viscoelástica micro-massagem tecido stretch bamboo

viscoelástica



Colchão de molas bonel e Viscografeno

MAGNIFIC

A estabilidade do sistema bonel com o conforto do topper. 

O descanso ideal.

PREÇO:

MEDIDA:

BONEL

topper

viscografeno

altura
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pegas laterais bonel

antiácaros 

anatómico antialérgico

viscografeno laterais reforçadas tecido stretchpillow top

viscoelástica



info@lusocolchao.comwww.lusocolchao.com

A Lusocolchão reserva o direito de alterar os seus produtos ou especificações técnicas sem aviso prévio.A Lusocolchão reserva o direito de alterar os seus produtos ou especificações técnicas sem aviso prévio.

Para o correcto uso e manutenção do seu colchão é importante ter em conta algumas 
recomendações:

SUPORTE: 
Posicionar o colchão sempre sobre uma base sólida e firme (estrado de lâminas, tapi 
ou sommier), apoiá-lo em toda a sua superfície e nunca sobre uma base deteriorada, 
pois pode danificar o colchão.
 
GIRAR: 
Virar periodicamente o colchão de modo a efectuar uma utilização mais uniforme de 
toda a superfície. Voltá-lo lateralmente (excepto em modelos específicos) e também 
voltar a cabeceira-peseira.

EVITAR: 
Dobrar e saltar sobre o colchão e sentar-se na ponta pode causar danos significativos 
que podem afundar o seu colchão. Deve evitar colocá-lo na posição vertical durante 
muito tempo.

AREJAR: 
Deve arejar frequentemente o quarto, assim como o colchão. Em caso de manchá-lo 
ou molhá-lo acidentalmente não use detergentes ou produtos químicos e deixe secar 
num local arejado e seco. Nunca utilizar secadores nem colocar ao sol.

HUMIDADE: 
As manchas de mofo são devido a excessos de humidade, temperatura baixa ou fraca 
circulação de ar, por isso é muito importante arejar frequentemente o seu colchão, 
girá-lo e se colocar resguardo deve ser respirável.

RESGUARDO:
Colocar um resguardo lavável, transpirável para proteger o colchão e assim evitar 
possíveis manchas e manter a higiene.

TRANSPORTE:
Transportar sempre na sua embalagem original de forma cuidadosa.

RECOMENDAÇÕES DE USO
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