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 Há 15 anos, Inovação e Conforto fazem parte da história da ORBHES 
Colchões e estão presentes em todas as suas linhas de produtos.
 A busca por novas tecnologias, matérias-primas diferenciadas, tecidos 
e acabamentos inovadores, pesquisas e desenvolvimento de Espumas, 
sistemas de Molejos que proporcionam cada vez mais conforto, a credenciam 
hoje, como uma das principais empresas do segmento Colchoeiro do país.
 Mas o que é verdadeiramente importante está além do que você pode 
ver.  Está no cuidado, na qualidade e na integridade aplicada na elaboração 
de cada Colchão.
 Todos os detalhes e componentes são cuidadosamente elaborados, 
usando ideias e inovações que redefinem o conforto, os sistemas científicos 
utilizados e uma compreensão intuitiva das suas necessidades com 4 
diferentes níveis de conforto, que somente a Espuma ULTRACEL® pode 
prover, o único e verdadeiro conforto de um Colchão americano, somente a 
RESTOPEDIC reproduz no Brasil 
 Nosso relacionamento com o Lojista é transparente e voltado ao seu 
sucesso.
 Julgamos que, ao não vender nossos Colchões em redes de varejo 
e em e-commerce, privilegiamos a venda técnica que os nossos Colchões 
exigem, e preservamos a saúde da sua venda, tão necessária para a 
longevidade dos nossos negócios.
 Conheça nossos produtos e apaixone-se por eles.

RESTONIC MATTRESS CORPORATION, fundada em 
1938, detentora da marca RESTOPEDIC, é uma das líderes 
mundiais na indústria de Colchões, com 36 unidades 
produtivas distribuídas em todo o mundo.
A marca é guiada pelo objetivo de se produzir os Colchões 
com alta qualidade e valor agregado, oferecendo aos 
seus lojistas uma elevada expertise no ramo Colchoeiro.

INOVAÇÃO E CONFORTO
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Conheça a nossa Empresa

por dentro



 A velocidade nas informações é fundamental para que se tenha 
uma venda segura e confiável.
 Assim, o nosso APP Comercial, onde as informações mais relevantes 
e comumente solicitadas estão disponíveis em tempo real para consulta, 
pelo Representante e para o Lojista.
 Os aplicativos estão disponíveis nas Lojas Apple e Google.
 Sua utilização é fácil e intuitiva.

APP DE RELACIONAMENTO
COM O LOJISTA

APP DE PRODUTOS  De forma a facilitar o conhecimento de nossos Produtos, pelos 
Vendedores e Clientes, nosso APP PRODUTOS está em constante 
evolução, com toda a nossa Linha RESTOPEDIC e STALLION® ( bem 
como outras Linhas ).
 De fácil utilização, os Produtos podem ser selecionados por 
Conforto, Molejo ou Características.
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Maximizadores da Qualidade do Descanso

 O SLEEPDOCTOR é um APP que, juntamente com um acessório que 
é colocado sobre qualquer Colchão, monitora diversos parâmetros do Sono, 
ajudando a pessoa a conhecer o seu sono e sua evolução, prevenindo eventuais 
problemas de Saúde.
 Ele monitora as fases do Sono, Frequência Cardíaca, Frequência 
Respiratória, número de mexidas na cama; e no ambiente onde se está dormindo, 
a Temperatura e Umidade. 
 Se qualquer um destes parâmetros estiver fora do normal, ele irá lhe 
comunicar.
 Um Score é apresentado de forma a facilitar o rápido entendimento de 
como foi a noite de Sono, com relatórios diários, semanais e mensais.

Monitor de Sono
SLEEPDOCTOR

www.sleepdoctor.com.br

Massageador

 O Massageador pode ser instalado em qualquer Colchão de nossa Linha.
 Possui Controle Remoto com fio e Controle Remoto via Bluetooth, 
instalado em Celular ou Tablets.
 Com 4 pontos de massagem, podendo-se escolher o lado de  atuação, 
quando num Colchão de Casal, e com 20 diferentes modos de Massagem.
 Pode-se variar a intensidade da Massagem, Tempo e Pontos de Atuação.
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Tecnologia RESTOPEDIC

Sistemas de Molejos A RESTOPEDIC trabalha com 5 diferentes Molejos, divididos em 3 famílias de diferentes 
tecnologias, para que o cliente possa escolher o Colchão que melhor se adapta ao seu Biotipo 
e/ou desejo de conforto.
Estes Molejos possuem classe internacional de qualidade, sendo os mais modernos existentes 
no mundo.

ENSACADA

165kg

Individualidade, 
Conforto e Máximo 

Suporte.

253 molas/m²;
Fio de 1,8mm;

230mm de altura.

Individualidade
e Conforto.

216 molas/m²,
Fio de 2,0mm,

200mm de altura.
*Quando Rolled
254 molas/m².

Não se deve comparar a contagem de molas ( molas/m² ) e mesmo a espessura do fio entre famílias construtivas 
diferentes.
Esta comparação deve ocorrer somente para molas iguais em todos os aspectos construtivos.
O suporte de um Molejo está ligado ao tipo de aço utilizado ( teor de carbono ), geometria da Mola ( forma da mola ), 
espessura do fio de aço e número de molas por m².
O suporte de um Colchão está ligado ao tipo de Molejo, tipo de feltro e principalmente a qualidade ( densidade ) da 
Espuma utilizada.

Peso Máximo Individual

165kg

LURAFLEX
Peso Máximo Individual

165kg

Elevado Suporte e
Alto Conforto.

217 molas/m²,
Fio de 2,0mm,

  146mm de altura.

FIO CONTÍNUO
Peso Máximo Individual

180kg

Extremo Suporte e
Estabilidade.

258 molas/m²,
Fio de 1,8mm,

200mm de altura.

Molejo Ensacado

DSS - Dual Support System
253 molas/m² | Até 165kg por usuário.

Mola DSS não comprimida. 1º Estágio de Compressão: CONFORTO.
A ponta da mola se comprime

proporcionando conforto, por ser mais
macia que o corpo da mola.

2º Estágio de Compressão: SUPORTE.
O corpo da mola se comprime para

proporcionar suporte, mas o 1º Estágio está 
pronto para retornar a sua posição original ao 
sentir qualquer movimentação, agindo com 

grande resiliência.

Este Molejo tem como o seu grande diferencial, um Duplo Sistema de Suporte.
Quando comprimida, a parte superior do Molejo ( em amarelo ) oferece menor resistência, atuando como uma 
camada de conforto, uma verdadeira segunda mola, da mesma forma que as construções de Colchões com 2 
Molejos.
A segunda parte do Molejo oferece o suporte necessário para se dormir ( em ouro ).
Hoje, esta tecnologia exclusiva da Leggett and Platt no mundo, faz com que o conforto das molas Ensacadas 
atinja um novo patamar, fato que as molas Ensacadas atuais não podem oferecer.
Além de proporcionar um maior suporte, devido a elevadíssima contagem de molas, este Molejo também é o mais 
individual de todos, pois a primeira mola transfere de forma mais amena a movimentação lateral.
Resumindo, o Molejo DSS possui os maiores níveis de CONFORTO, SUPORTE e INDIVIDUALIDADE.

165kg

Extremo Suporte e
Estabilidade.

192 molas/m²,
Fio de 2,2mm,

  146mm de altura.
Bordas de Aço.
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Tecnologia RESTOPEDIC

Molejo Ensacado
HIGH CORE
216 molas/m² | Até 165kg por usuário.

Colchões Rolled.

254 molas/m²  | Até 180kg por usuário.  35% de Compressão

O Molejo Ensacado HIGH CORE, de 20cm de altura, propicia uma série de benefícios, devido a sua maior 
compressão.
A imagem acima ilustra esta situação, onde o Molejo comprimido tem 20cm de altura, e aberto, sem estar 
comprimido, 27cm. Ou seja, o mesmo está 35% comprimido dentro do “saco” de TNT. Os Molejos tradicionais 
possuem 15cm de altura quando ensacados, e 18cm quando abertos, resultando numa compressão de apenas 
20%. Uma maior compressão no Molejo resulta num maior retorno e numa maior resiliência do conjunto, sem 
afetar seu suporte e conforto. Esta maior resiliência faz com que o Colchão seja mais agradável ao se utilizar, 
pois a pessoa ao se movimentar, rapidamente recebe uma força que a auxilia neste movimento, preservando o 
sono REM. Estes Molejos mais baixos precisam ser mais “duros”, já que a sua compressão é menor e, com isto, 
diminuindo a sua individualidade, o grande diferencial dos Molejos ensacados.

20% de Compressão

Molejo LFK®

217 molas/m² | Até 165kg por usuário.

O Molejo LFK® possui molas no formato retangular nas extremidades, propiciando um movimento mínimo das 
mesmas ao serem pressionadas, já que estas trabalham como dobradiças. Possui uma elevada contagem de 
molas por metro quadrado, dando assim um suporte adequado a biotipos mais elevados, sem perder o seu 
conforto característico, de grande resiliência. Também possui um exclusivo sistema, onde a mola se comprime na 
parte superior do Molejo, evitando que as molas sejam comprimidas em excesso, causando desconforto, e dando 
assim um suporte consistente em todo o Molejo.

O Molejo MIRACOIL® é um Molejo de fio contínuo com a mais avançada construção existente. Possui uma 
geometria que, devido as voltas das molas serem mais abertas, proporciona um suporte elevado. Dentre os 
Molejos de fios contínuos, o MIRACOIL® possui o fio de maior espessura, sendo 2,0mm. É indicado a qualquer 
biotipo, principalmente para tipos elevados e que desejam Colchões mais estáveis. A elevada contagem de molas 
de 192 molas/m², faz com que, aliada a geometria da mesma, o suporte deste Molejo seja o maior entre todos

Molejo MIRACOIL®

192 molas/m² | Até 180kg por usuário.

MIRACOIL® - Curvas
em ângulo aberto.

Molejo Ensacado
STABLE EDGE 20cm
258 molas/m² | Até 165kg por usuário.

O Molejo Ensacado STABLE EDGE possui uma construção diferenciada, onde as molas das bordas são menores e 
em maior quantidade do que as molas centrais. Isto faz com que elas sejam mais firmes e estáveis que as centrais.  
Esta característica faz com que não seja necessário o uso de bordas de Espuma no Colchão. O grande benefício é 
a não perda de suporte da borda pelo seu uso, principalmente extremo, com eventuais descolamentos de borda. 
As molas tem 20cm de altura para uma maior resiliência e suporte, sendo a mesma construção do Molejo HIGH 
CORE.
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Tecnologia RESTOPEDIC
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O Homem sempre tenta imitar a Natureza, em seus materiais.
Mas nada substitui a durabilidade, o conforto e, principalmente o ecologicamente correto.
O Algodão substitui com inúmeras vantagens, Mantas de Espuma de Poliuretano, sem agredir o meio ambiente. 
Propicia um conforto excepcional com elevada durabilidade.
As Crinas Animais; Camelo, Cavalo, Alpaca, Cashmere e Ovelha, além de sua durabilidade inigualável, possuem 
características que a Espuma não possui, como regulagem térmica, controle da umidade e maciez.
Assim, todos estes materiais importados, fazem com que os Colchões que os utilizem, sejam únicos no Brasil, com 
conforto em seu estado máximo.

Construção com
CRINAS NATURAIS e
ALGODÃO

Em Colchões selecionados, identificados com a logo Coll Cel® são adicionadas à Espuma, partículas de Gel (Infused 
Gel Beds).
Estas partículas tem a função de melhorar a transferência de calor da Espuma, de forma a deixá-la mais fria na 
posição em que se tem o contato da pessoa com o Colchão.
O Gel transfere o calor gerado pelo corpo humano lateralmente, possibilitando a transferência deste calor da 
Espuma para o ambiente.
Outra finalidade é melhorar a durabilidade e suporte da Espuma, dando à mesma um maior efeito mola (resiliência).
Deve estar logo abaixo do tecido, pois somente em contato direto com o corpo humano irá dissipar o calor recebido.

Detalhe das partículas de Gel na
construção da Espuma.

Comparativo entre a
Espuma COOL CEL e a Espuma Comum.

Espumas COOL CEL®

VISCOLASTIC
Esta Espuma diferenciada recebe tratamento especial em nossa construção.
Utilizamos uma densidade elevada D45, que permite um real aproveitamento da sua característica principal, que 
é a da absorção da pressão, ao contrário das baixas densidades apresentadas pelas ditas Espumas “Visco”.
Espuma Anti-chama.

ULTRACEL®

Exclusiva Espuma RESTOPEDIC, desenvolvida com materiais importados, tem como principal característica, o seu 
conforto e deformação quase nula.
Espuma Anti-chama.

LÁTEX
Material importado da Bélgica.
Utilizado como material de conforto em nossos bordados, estando “à flor da pele“ para propiciar o máximo de 
conforto.
Sempre utilizamos expressivas camadas de Látex de 30 a 50mm de espessura.
O Látex por nós utilizado recebe as 2 mais importantes Certificações Europeias de Qualidade:

Garante que este Látex é 100% 
livre de qualquer componente 
perigoso ao ser humano.

Garante que este Látex é produzido 
de acordo com as Normas 
Europeias de qualidade, sem 
qualquer adição de produtos 
estranhos ao Látex.

Espumas de
Conforto - Matelassê

Espuma D36
Utilizada em todos os Colchões RESTOPEDIC, de forma isolada ou com uma camada de Ultracel®, esta Espuma 
de elevada densidade, possui extrema durabilidade e conforto superior, já que sua resiliência contribui para um 
sono restaurador.
Espuma Anti-chama. 

Espumas Estruturais



SLIM +

A fim de propiciar um maior conforto aos nossos usuários, importamos  os 
Sistemas de Descanso Ergomotion.
Estas Camas possuem o que há de mais moderno no mundo, em sua construção 
e Design.
São as únicas capazes de movimentar os nossos Colchões de Molejo, e não 
somente Colchões de Espuma e/ou Látex, como outras Camas Ajustáveis.

Opções de
Acabamentos

Possui como grande diferencial, a possibilidade de se 
utilizar o mecanismo em cima de qualquer Cama ou 
estrado, sem nenhum tipo de adaptação.
Acionamento de suas funções através de Controle 
Remoto, 2 saídas USB e iluminação discreta na parte 
inferior da Cama.

ESSENCE

Possui Controle Remoto com 6 posições pré-programadas.

Em diversas padronagens para combinar com o Colchão que se utilizará 
sobre o  sistema de descanso, bem como a cor dos Pés.

Os Sistemas de Descanso Ergomotion, podem ser fornecidos em 2 diferentes 
acabamentos.

TRADICIONAL REVESTIDO COM PÉS EM ALUMÍNIO
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Silhouette 20cm

Os Núcleos de Látex importados da Bélgica, são utilizados em Colchões 
especialmente feitos para os Sistema de Descanso Ergomotion, mas podem 
ser utilizados em qualquer tipo de Cama. 
São extremamente duráveis e indicados a qualquer biotipo.
Revestido em malha com 550gr/m², em formato de Capa Removível.

Colchões de
Núcleo de Látex

O mais moderno Núcleo de Látex existente. 
Possui 7 Zonas de Conforto, e a estrutura em formato de Cápsulas, que permitem 
uma passagem de ar constante, evitanto que o Colchão esquente.

Ergo Visco 20cm Possui 3 Zonas de Conforto.
Sobre o Látex, uma camada de 50mm de VISCOELÁSTICA D45, para um Conforto 
PLUSH.

Ergo Ultra 20cm Possui 3 Zonas de Conforto.
Sobre o Látex, uma camada de 50mm de ULTRACEL®, para um Conforto SUPERPLUSH.

Controle de Temperatura
e Proteção

Todos os 3 Colchões podem ter a camada externa revestida em KulKote® para um 
Conforto Térmico excepcional, aliada ao controle de Bactérias proveniente da adição 
de Cobre.

Temperature Regulating Technology
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Usando somente materiais naturais, somos capazes de aumentar a qualidade do sono.
Não utilizamos nenhuma espuma de Poliuretano nas camadas de conforto do STALLION®.
Os materiais naturais são hipoalergênicos, antiestáticos, absorvem a movimentação 
lateral de forma mais eficiente, são mais aerados e duráveis.

Porque os materiais
naturais trazem vantagens
aos usuários?

Tecnologia Toda uma tecnologia desenvolvida durante décadas por empresas 
Europeias nos levam a produzir - de forma única no Brasil - o 
verdadeiro Colchão com Fibras Naturais.
O que existe de melhor em Tecido, Molejo, Látex e Fibras Naturais 
se encontram neste Colchão para proporcionar o sono perfeito.
Uma malha Belga, com 520 g/m², com o inovador ActiveBiotic 
completa o nível máximo de conforto e exclusividade.

100% NATURAL
HANDCRAFTED MATTRESS

O colchão STALLION®, bem como as matérias primas que o compõe, são tratados como 
uma obra de arte, sendo manufaturados individualmente, de forma artesanal.

Somente aquilo que a 
natureza tem de melhor
para oferecer.

STALLION
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Seu Tecido é 100% Viscose, uma Fibra Natural proveniente da Celulose.
O Molejo utiliza a nova Tecnologia STABLE EDGE, que dispensa o uso de Borda de 
Espuma, sendo proveniente de Aço Reciclado e Reciclável.
As Molas nas laterais são menores, em menor quantidade e mais firmes.
As camadas de conforto são exclusivamente de materiais Naturais, Lâminas de Látex e 
Algodão Orgânico.
Somente a Cola, o Cadarço e o TNT são Sintéticos, perfazendo no máximo 5% do peso 
total do Colchão.

Tecnologia

Meio Ambiente e
Logística Reversa dos 
Colchões STALLION® e
ECOPURE®.

ECOPURE
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iniciativaverde.org.br

Os Colchões STALLION® e ECOPURE® estão plantando uma árvore nativa da Mata 
Atlântica para cada unidade de colchão vendido.
Visamos, por meio dessa iniciativa, compensar as emissões de Carbono do processo 
produtivo de um Colchão e aproximar nossos clientes à necessidade de restaurarmos 
nossas matas e combater as mudanças climáticas.
A ONG INICIATIVA VERDE é nossa parceira nessas ações.
Acesse o site do projeto e acompanhe a evolução da floresta.
O consumidor deverá fazer o registro do Colchão em nosso site para que a árvore seja 
plantada e para que a Logística Reversa do Colchão seja realizada gratuitamente e o 
mesmo seja reciclado e disposto corretamente na Natureza.



Mola Ensacada STABLE EDGE 20cm

Colchão Ecologicamente Correto e Confortavelmente Único.

O Colchão ECOPURE® não possui nenhuma grama de Espuma
de Poliuretano em sua construção. 
Seu conforto provém de materiais naturais: Algodão Orgânico
e Látex.
Dois materiais naturais e biodegradáveis se unem para dar
o conforto em 3 diferentes níveis.

100 / 90 ou 70mm de Látex.

ECOPURE�®®
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STALLION� Due Alpaca

Colchão com Duplo Molejo. 

Mola Ensacada STABLE EDGE 20cm e Marshall 8cm.

Uma perfeita individualidade e maciez, com o frescor das fibras naturais.
Crina de Alpaca para um maior frescor, com as sempres presentes
Crinas de Cavalo e Ovelha.
60mm de Látex Pulse.

Conforto SUPERPLUSH.
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Mola Ensacada STABLE EDGE 20cm

 
A Ecologia em seu estado máximo.
50mm de Algodão Orgânico, um conforto e estabilidade únicos.
Crina de Cashmere para um maior frescor, com as sempres presentes
Crinas de Cavalo e Ovelha.
90mm de Látex Pulse.

Conforto PLUSH+

STALLION� Shire
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STALLION� Max

O original, o primeiro Colchão 100% Natural do Brasil.
*A Espuma de PU está presente apenas nas Bordas e na faixa lateral.

Molas DSS de duplo suporte para uma perfeita adaptação.
Em versões com 120 / 90 / 60mm de Látex Pulse para diferentes suportes.
Utilizam Crina de Cavalo, Ovelha, Cashmere e Camelo em sua construção,
com Fibra de Coco sobre a Mola.

Conforto  PLUSH e MÉDIO.
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Colchão com conforto ULTRAPLUSH produzido com malha importada da Bélgica com ActiveBiotic.
Esta malha, única no Brasil, é chamada de Alta Definição, com fios de Micro-Tencel, que propiciam toque 
similar ao da Seda.
O Micro-Tencel é uma fibra natural, proveniente do Eucaliptus.
Possui a capacidade de eliminar a umidade mais rápido do que qualquer outra fibra têxtil.
Numa de suas opções construtivas, utiliza-se o exclusivo molejo de molas ENSACADAS DSS, que confere 
maior conforto e resistência.
Junto ao tecido, temos 60cm Látex, importado da Bélgica.

iMattress
Látex
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Beaumont

Colchão com conforto ULTRAPLUSH produzido com  malha importada da Bélgica com ActiveBiotic.
Esta malha se diferencia pela beleza e desenho inovador, com elevada gramatura ( 320g/m² ).
Utiliza-se o exclusivo molejo de molas Ensacadas DSS que confere maior conforto e suporte.
Junto ao tecido, temos Crina de Camelo que propicia uma eliminação de calor e umidade.

0717

Registro INMETRO: 000166/2017



Dunbury

Colchão com conforto PLUSH na construção com ULTRACEL, e PLUSH na construção com Látex.
Malha importada dos EUA com elevado teor de Elastano, que propicia ao tecido um toque suave.
Maior durabilidade, devido a sua elevada gramatura ( 400g/m² ).
O Colchão Látex possui 30mm de espessura total de Látex importado, junto ao tecido.
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Colchões com expressivas camadas de Visco Gel e ULTRACEL®.
A Espuma ULTRACEL®, exclusiva da RESTOPEDIC, dá o máximo de conforto e durabilidade a um Colchão.
No CAMBRIDGE, com conforto SUPERPLUSH, utilizamos a exclusiva Mola Ensacada DSS e LFK®.
Seu tecido de alta gramatura possui elevado teor de Viscose.
O Colchão FRESH AIR, com conforto PLUSH, utiliza a Mola ENSACADA de 20cm.

Fresh Air

Cambridge
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Colchão com opção de conforto MÉDIO ( ENSACADA 20cm e LFK® ).
Possui o conforto mais firme de toda a linha importada RESTONIC.
Tecido em malha STRETCH importada.

Elevate Picture
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YORKSHIRE

O YORKSHIRE é produzido com a micromola Ensacada STRETCH, que possibilita um conforto
excepcional e o máximo de individualidade, tendo como molas estruturais, a ENSACADA 20cm.
Oferecido com Matelassê em Látex e também em ULTRACEL®.
As faixas, em malha, possuem desenhos que a diferenciam do padrão do mercado.
De uma forma geral, a Linha YORKSHIRE oferece um conforto MÉDIO.
Mais firme que outros Colchões RESTOPEDIC.
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Danford
LatexCup

Colchão com conforto SUPERPLUSH, utiliza malha MICRO-TENCEL importada da Bélgica. Esta malha possui 
a proteção ACTIVEBIOTIC, o mais moderno sistema de proteção contra ácaros e bactérias.
Com a aplicação do LatexCup de 75mm como camada de conforto e com 5 diferentes zonas de suporte, 
substitui com vantagens, a utilização de micromolas ENSACADAS, para propiciar tal maciez.
Entre estas vantagens estão a resiliência ( capacidade de retorno ) do Látex que deixa um sono mais 
restaurador.

Látex em Copos

12

Tech Line
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Danford
Latex Xtream

Colchão com conforto PLUSH, utilizando uma malha de alta gramatura ( 400g/m² ).
A manta de Látex está em contato direto com o tecido, e possui na sua parte inferior,
um material inovador, uma manta de Espuma Reticulada, de células muito abertas, que propiciam
uma circulação de ar elevada, dando ao Colchão um conforto térmico elevado, já que o mesmo
não retém o calor gerado pelo corpo humano.
O Molejo utilizado é o exclusivo molejo Ensacado DSS.

Espuma Reticulada
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Tech Line
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ZERO GRAVITY

Este Colchão tem um conforto SUPERPLUSH .
É constituído de uma Manta de Látex de 80mm, importada da Bélgica, com formato de Cápsulas individuais, 
que promovem um perfeito suporte, com 7 zonas de suportes diferentes e uma máxima ventilação, evitando 
o aparecimento de bolor e umidade.
Na sua estrutura utilizamos o exclusivo Molejo ENSACADO de 20cm.
O tecido é uma malha de 400g/m² com Elastano, que deixa o tecido sempre bem estruturado ao Colchão.
O modelo CAPSULE é constituído de uma Manta de Látex de 80mm.
O modelo PULSE utiliza Látex de 60mm, importado da Bélgica.

Capsule Latex e Pulse

14

Tech Line
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Colchão com opção de conforto MEDIUM nas opções de Molejo ENSACADO 20cm e MIRACOIL®.
Utiliza a inovadora Manta de GEL, que propicia um conforto térmico único, dissipando de forma
rápida, o calor gerado pelo corpo.

GEL BLANKET

Manta de Gel
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Este Colchão tem um conforto PLUSH.
O Colchão AIRFLOW possui o máximo de circulação de ar possível em Colchões.
Suas camadas superiores de Espuma são Espumas RETICULADAS, importadas da Alemanha. 
Estas Espumas possuem um formato diferenciado, com 12 lados ( ao invés de 8 lados das Espumas
comuns ) e total ausência de células fechadas.
Desta forma, o ar está sempre em movimento dentro da Espuma.
Esta constante movimentação faz com que o Colchão tenha um elevado conforto térmico e seja
sempre isento de umidade e poeira.
Seu Molejo é um exclusivo Molejo ENSACADO de 20cm.
O tecido de 420g/m² com Elastano em sua composição.

16

Tech Line
Espuma Reticulada
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O Colchão BRIO é um Colchão 100% construído de Espuma de Poliuretano e Látex, sem Molejo.
A camada externa é de 30mm de Látex Natural.  Abaixo desta, 50mm de Viscoelástica.
Seu conforto é PLUSH, mas com um elevado suporte.
Sua grande característica é a estabilidade lateral, aliada ao conforto que Colchões de Espumas comuns 
não conseguem propiciar.
Seu tecido possui uma elevada gramatura ( 550g/m² ).
Duas formas de acabamento, com capa para Sistemas de Descanso, e o tradicional com Fitim.

BRIO
Látex

Visco

17

Versão em capa para
Sistemas de DescansoTech Line
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O Colchão LOWXURY é um Colchão 100% construído de Espuma de Poliuretano, sem Molejo.
A camada mais externa é composta por Viscoelástica com Gel e Espuma ULTRACEL®.
Estas Espumas fornecem o conforto ao Colchão.
Como suporte temos a Espuma de Alta Resiliência e a D36.
Sua grande característica é sua estabilidade lateral, aliada ao conforto que Colchões de Espumas
comuns não conseguem propiciar.
Seu tecido possui uma elevada gramatura ( 550g/m² ).
Duas formas de acabamento, com capa para Sistemas de Descanso,  e o tradicional com Fitim.

Visco Gel
ULTRACEL®
Alta Resiliência

LOWXURY

18

Versão em capa para
Sistemas de DescansoTech Line
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O Colchão RESTPUR é um Colchão 100% construído de Espuma de Poliuretano, sem Molejo.
A camada mais externa é composta por 80mm de Viscoelástica com Gel.
Como suporte temos a Espuma D33.
Sua grande característica é sua estabilidade lateral, aliada ao conforto que Colchões de Espumas
comuns não conseguem propiciar.
Seu tecido possui uma elevada gramatura ( 550g/m² ).
Duas formas de acabamento, com capa para Sistemas de Descanso, e o tradicional com Fitim.

RestPur
Visco Gel

19

Versão em capa para
Sistemas de DescansoTech Line
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Colchão com conforto SUPERPLUSH.
Este Kingsdon é construído com a Espuma ULTRACEL®, exclusiva Espuma RESTOPEDIC que dá o
máximo de conforto e durabilidade ao Colchão.
À esta Espuma se adiciona partículas de Gel que melhoram a transferência de calor, deixando o Colchão
sempre mais fresco que os Colchões tradicionais.
Seu Molejo é um exclusivo Molejo ENSACADO 20cm.
Possui duas camadas de ULTRACEL®, que envolvem o Látex, propiciando suporte e
conforto elevados.
Espuma Viscoelástica com Gel em sua camada superior.

20

Kingsdom
Látex

Tech Line
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Briliance

Malha com alto teor de fibras naturais de Viscose, possui um conforto térmico elevado e
uma grande durabilidade, devido a sua elevada gramatura ( 320g/m² ).
Produzido em Molejo Ensacado DSS para um conforto SUPERPLUSH.
Produzido em Molejo ENSACADO 20cm e LFK® para um conforto ULTRAPLUSH.
Em seu Matelassê, Espuma Visco Gel e 50mm de ULTRACEL®.
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Edimburg

Malha com alto teor de fibras naturais de Viscose, possui um conforto térmico elevado e uma
grande durabilidade, devido a sua elevada gramatura ( 320g/m² ).
Produzido em Molejo ENSACADO 20cm para médio conforto.
Produzido em Molejo MIRACOIL com versões em Látex e Espuma Reticulada para conforto PLUSH e 
SUPERPLUSH.
Em seu Matelassê, Espuma Visco Gel e 50mm de ULTRACEL®.

2232
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Colchões com conforto PLUSH.
Ambos os Colchões são produzidos com Malha de elevada gramatura ( 320gr/m² ) e 
com alto teor de Viscose, que propicia um toque suave e agradável. 
São produzidos nos Molejos ENSACADOS 20cm.

Essence
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Camas INVERTIDAS Oferecido para todos os Colchões da Linha RESTOPEDIC® e STALLION®.
As várias combinações de alturas do corpo das bases e dos pés, irão possibilitar 
que se tenha várias alturas do conjunto.
Adequando à altura final do conjunto que o cliente possa desejar, já que não 
mais é possível alterar a altura de um Colchão.

Pé ALUMÍNIO Pé OURO Pé BRONZE

Altura do Pé : 19cm

Altura do Corpo da Cama : 14cm

Pé Modelo "T"
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Pé Modelo "45 graus"

Altura do Pé : 20cm

Altura do Corpo da Cama : 14cm

Pé Modelo "I"

Altura do Pé : 11cm

Altura do Corpo da Cama : 19cm

Pé Modelo "em ângulo"

Altura do Pé : 15cm

Altura do Corpo da Cama : 14cm e 19cm
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Altura do Pé : 5cm

Altura do Corpo da Cama : 19cm

Pé Modelo "L"

Altura do Pé : 8cm

Altura do Corpo da Cama : 14cm ou 19cm

Pé Modelo "C"

Sommier TRADICIONAL Pés em Madeira e em Madeira revestidos com Alumínio.

Altura do Pé : 13cm

Altura do Corpo da Cama: 25cm

Camas INVERTIDAS Oferecido em alguns tecidos para determinados Colchões da linha.
As várias combinações de alturas do corpo das bases e dos pés, irão possibilitar 
que se tenha várias alturas do conjunto.
Adequando à altura final do conjunto que o cliente possa desejar, já que não 
mais é possível alterar a altura de um Colchão.
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Colchões Rolled

Prensados e Enrolados
à Vácuo

Os Colchões ROLLED são Colchões onde o seu volume é reduzido por
meio de uma compressão e posterior embalagem, onde se enrola o mesmo.
Com isto, se reduz o seu volume a 33% do volume original.
Isto permite uma redução de frete expressiva.

Os materiais e as Espumas utilizadas nos Colchões ROLLED são superiores 
aos materiais utilizados em Colchões comuns, pois o esforço que os mesmos 
recebem são maiores.
Os Colchões ROLLED podem ser construídos de Látex, 100% Espuma ou 
Molejo de Molas ENSACADAS.

Atualmente, orientamos o prazo máximo de 90 dias para a estocagem do 
Colchão ROLLED de Espuma ou 100% Látex e, de 60 dias para os Colchões 
de Molejo (estes prazos podem mudar de acordo com os nossos estudos).

Como o Lojista deve abrir o Colchão
para estocagem.

Como o Consumidor deve abrir
o Colchão.

Características
Construtivas
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Em todos os nossos travesseiros, temos versões com KulKote® 

Copper.  Um material inovador, muito mais eficiente que o Gel e 
que não modifica o conforto dos travesseiros,como as mantas 
de Gel normalmente utilizadas.
A adição de Cobre ( Copper ) faz com que ele seja
naturalmente bactericida, sem a adição de qualquer
produto químico.

Travesseiros LÁTEX

Uma linha completa, com as 03 Tecnologias de Látex existentes:

- TALALAY, o único travesseiro 100% Látex natural.
Maciez e durabilidade inigualáveis;

- PULSE, suporte macio, com qualidade superior do travesseiro   
Dunlop;

- DUNLOP, o tradicional travesseiro Látex.

Com versões em KulKote® e Manta de Gel.

Temperature Regulating Technology

Travesseiros RESTOPEDIC

A Manta de Gel propicia uma transferência de calor superior ao 
Gel Infused, mas inferior ao KulKote®.

Gel em Manta

O Gel Infused tem a menor transferência de calor entre 
os travesseiros especiais, mas superior aos travesseiros 
tradicionais.

Gel Infused
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Travesseiros ULTRACEL® Injetado

Espuma injetada com maciez excepcional, com semelhança ao 
Látex.

Duas versões de suporte, uma similar ao Talalay ( mais macio ), 
e outra similar ao Dunlop ( mais firme ).

Duas espessuras e medidas para melhor adaptação.

Com versões em KulKote®, Gel Infused e Manta de Gel.

Travesseiros VISCOELÁSTICO Injetado

O verdadeiro travesseiro Viscoelástico, com elevada densidade 
e maciez correta.

Densidade de núcleo igual a D50 kg/m³, sem adição de gás, 
para se ter um travesseiro leve, que é facilmente deformável e 
desconfortável.

Várias medidas e espessuras para uma melhor adaptação.

Com versões em KulKote®, Gel Infused e Manta de Gel.
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(47) 3376-8400
restopedic@restopedic.com.br

www.restopedic.com.br 

Montado sob licença de RESTONIC MATTRESS CORPORATION - Buffalo, New York, USA - www.restonic.com

Baixe os nossos aplicativos
Comercial ( relacionamento comercial  )

e de Produtos ( para conhecer os nossos 
Colchões por dentro ).

RESTONIC no Mundo
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