RESTONIC MATTRESS CORPORATION, fundada em
1938, detentora da marca RESTONIC, 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
Conheça a nossa Empresa
por dentro

Há 18 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,
com a Espuma ULTRACEL® que pode prover, o único e verdadeiro conforto de um
Colchão americano, somente a RESTONIC reproduz no Brasil.
Nossos colchões voltados para a hotelaria, possuem a mesma construção e
robustez dos colchões Restonic nos EUA.
Construidos materiais de última geração, com molejos diferenciados que
garantem durabilidade e conforto.

APP ORBHES

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.
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 RESTONIC e STALLION ( bem como
outras Linhas ).
De fácil utilização, os Produtos podem ser selecionados por
Conforto, Molejo ou Características.

Maximizadores da Qualidade do Descanso

Monitor de Sono
SLEEPDOCTOR

O SLEEPDOCTOR é um APP que, juntamente com um acessório
que é colocado sobre qualquer Colchão, monitora diversos parâmentros
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 parâmentros estiver fora do normal, ele irá
lhe comunicar.
Um Score é apresentado de forma a facilitar o rápido enendimento
de como foi a noite de Sono, com relatórios diários, semanais e mensais.

www.sleepdoctor.com.br

O Massageador pode ser instalado em qualquer Colchão de nossa
Linha.

Massageador

Possui um 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.

Tecnologia RESTONIC
Sistemas de Molejos

A RESTONIC trabalha com 6 diferentes Molejos, divididos em 2 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
Peso Máximo Individual
165kg
STABLE EDGE 20cm

165kg
ENSACADA DSS

165kg
ENSACADA Q5 18cm

165kg
DOUBLE POCKET 25cm

165kg
ENSACADA 20cm

Conforto e individualidade máximas

258 molas/m2;
Fio de 1,8mm;
200mm de Altura.

256 molas/m2;
Fio de 1,8mm;
230mm de altura.

250 molas/m2;
Fio de 2,0mm;
180mm de altura.
*Quando Rolled
180kg

987 molas/m2;
Fio de 2,0mm;
250mm de altura.
*Quando Rolled
180kg

205 molas/m2;
Fio de 2,0mm;
200mm de altura.
*Quando Rolled
180kg

FIO CONTÍNUO

Peso Máximo Individual

200kg
Extremo Suporte e
Estabilidade.

165 molas/m2;
Fio de 2,2mm;
146mm de Altura;
Bordas de Aço.

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.

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 características 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 deslocamentos de borda.
As molas tem 20cm de altura para uma maior resiliência e suporte, sendo a mesma
construção do Molejo HIGH CORE.

Molejo Ensacado
DSS - Dual Support System
256 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 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.

Molejo Ensacado
Q5 ( zoned ) 18cm
250 molas/m2 | Até 165kg por usuário.

O exclusivo molejo Q5, possui 5 zonas de conforto, onde, as zonas em azul, no quadril e no
ombro são mais macias que as outras 3 zonas.
Como uma pessoa possui maior peso nestas regiões, ou quando dorme de lado, a pressão
exercida é maior. Ao termos uma zona mais macia, elas cedem ligeiramente mais, fazendo que a coluna
de quem dorme ﬁque reta, e não curva pelo retorno igual que um molejo tradicional fornece.

Este molejo é composto de 2 diferentes molas, em um mesmo saco ( pocket ).
O molejo superior, com ﬁo de 1,3mm é responsável pelo conforto. Ele tem o
suporte de uma espuma macia, mas com uma resistência muito superior, tendo altura
de 100mm.
A parte estrutural é formada por um molejo de 150mm, e ﬁo 2mm.
Assim, se tem o suporte e o conforto em um só molejo.

Molejo Ensacado
Double Pocket 25cm
258 molas/m2 | Até 165kg por usuário.

Molejo MIRACOIL®
165 molas/m2 | Até 200kg por usuário.

MIRACOIL® - Curvas
em ângulo aberto.

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 165 molas/m2, faz com que, aliada a geometria da
mesma, o suporte deste Molejo seja maior entre todos.

Tecnologia RESTONIC
Construção com
CRINAS NATURAIS e
ALGODÃO

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.

Espumas COOLCEL®

Detalhe das partículas de Gel na
Construção da Espuma.

Comparativo entre a
Espuma Cool Cel® e a Espuma Comum.

Em Colchões selecionados, identiﬁcamos com a logo Cool Cel® são adcionadas 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.

Espumas de
Conforto - Matelassê

VISCOLASTICO

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

LÁTEX

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.

Espumas Estruturais

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

Espuma D36
Utilizada em todos os Colchões RESTONIC, 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.

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.

SLIM +
Possuem 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.

Controles
pré-programadas.

QUEST

Opção de controle por celular/ tablet
via Bluetooth.

Remotos

com

6

posições

Opção de controle por celular/ tablet
via wiﬁ e também pela Alexa.

Opções de
Acabamentos

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

TRADICIONAL

BASE ERGOMOTION REVESTIDA

Vários tipos pés, para diferentes alturas ﬁnais e acabamento do tecido no
mesmo utilizado no colchão.

BASE ERGOMOTION BAÚ MOTORIZADO

A ALEXA não movimenta a parte inferior do Baú

Colchões de
Núcleo de Látex

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.

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.

Tecido importado da Bélgica, é construido com ﬁos de Polietileno de alta
densidade, que, ao ter uma elevada condutividade térmica, propicia uma sensação térmica de até 4ºC menor.
Ele, ao contrário de outros tecidos, não esquenta de forma rápida e acumulativa, já que transfere para o ambiente o calor que recebe do corpo humano.

Sustentabilidade
Nossa empresa se preocupa em reduzir a sua pegada de carbono, na produção de seus colchões.
Desta forma, temos 2 inovadores programas:

Os colchões da linha Scott Living são coberto pelo programa AMIGO DA
FLORESTA, onde, a cada colchão vendido, uma árvore será plantada pela ONG
Iniciativa Verde.

As espumas utilizadas nos colchões Restonic, possuem na sua composição,
o poliol Cardyon®. Este poliol é produzido a partir de CO , evitando assim, a
2
liberação de mais gás para o efeito estufa.

Morgan
Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Experimente o conforto único do colchão Morgan. Produzido sobre duas tecnologias de molas para se destacar
em conforto e suporte. Utiliza tecnologia Triple Cooling,
que combina três tecnologias de equilíbrio térmico para
uma perfeita noite de sono

Tecido
Malha Glacier com gramatura 420g/m2
Composição
10mm Látex vollatex
65mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma D36
Molejo
Micro molas
- 5,5cm
Molas ensacadas Q5 - 18cm
Altura do colchão
40cm

Harbor

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Experimente o conforto único do colchão Harbor. Produzido sobre duas tecnologias de molas para se destacar
em conforto e suporte. Utiliza tecnologia Triple Cooling,
que combina três tecnologias de equilíbrio térmico para
uma perfeita noite de sono.

Tecido
Malha Glacier com gramatura 420g/m2
Composição
10mm Látex vollatex
65mm Espuma Ultracel®
10mm Espuma Viscoelástica D45
25mm Espuma D36
Molejo
Micro molas
- 5,5cm
Molas ensacadas Q5 - 18cm
Altura do colchão
38cm

York

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

O colchão York Ultra Plush ideal para quem busca suporte correto sem abrir mão do conforto. Nossa tecnologia
Triple Cooling, combina três tecnologias de equilíbrio
térmico para uma perfeita noite de sono.

Tecido
Malha Glacier com gramatura 350g/m2
Composição
10mm Látex vollatex
40mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma Viscoelástica D45
50mm Espuma Ultracel®
Molejo
Molas ensacadas Q5 - 18cm
Altura do colchão
36cm

Ellis

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

O colchão Ellis oferece um moderno e completo sistema de
conforto. Nossa tecnologia Triple Cooling, combina três
tecnologias de equilíbrio térmico para uma perfeita noite
de sono.

Tecido
Malha Glacier com gramatura 350g/m2
Composição ( Medium )
10mm Látex vollatex
40mm Espuma Ultracel®
10mm Espuma Viscoelástica D45
50mm Espuma D29

Composição ( Plush )
10mm Látex vollatex
40mm Espuma Ultracel®
10mm Espuma Viscoelástica D45
25mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma D29

Molejo
Molas ensacadas Q5 - 18cm

Molejo
Molas ensacadas Q5 - 18cm

Altura do colchão
34cm - Medium

Altura do colchão
35cm - Plush

Shippable Sleep
Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Shippable é um colchão elegante e moderno, de conforto
médio, revestido por um tecido refrescante e macio. Conta
com generosa camada de espumas Ultracel® e viscoelástico
cm gel, que melhora a circulação e proporciona maior conforto térmico.

Tecido
Malha com gramatura 379g/m2
Composição
20mm Espuma viscoelástico com Gel D45
50mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma D36
Molejo
Molas ensacadas Q5 - 18cm
Altura do colchão
32cm

Intimate

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Colchão luxuoso, com duplo molejo e 60mm de Látex
Pulse propiciando um conforto ultra macio. Aqui você
terá o máximo de suporte e individualidade em um
único colchão.

Tecido
Malha Alta Deﬁnição importada com
ActiveBiotic gramatura 200g/m2
Composição
25mm Espuma Ultracel®
50mm Espuma Ultracel®
60mm Látex Pulse
Molejo
Molas ensacadas Double Pocket - 25cm
Altura do colchão
38cm

Imattress

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

I-mattress é um colchão que combina elementos
que elevam seu toque a semelhança de uma
nuvem. Excepcionalmente confortável para proporcionar noites perfeitas de sono tranquilo e
reparador

Tecido
Malha Alta Deﬁnição importada com
ActiveBiotic gramatura 300g/m2
Composição
25mm Espuma Ultracel® com gel
50mm Espuma Ultracel®
50mm Látex

Molejo
23cm - Molas ensacadas DSS
20cm - Molas ensacadas
15cm - Molas ensacadas

Opções de altura do colchão
38cm
38cm
30cm

Beaumont

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

O Beaumont traz em primeira mão a tecnologia
Graﬁte Látex de grande conforto térmico e
potencial hipoalergênico. Sua luxuosa malha lhe
confere um visual moderno e um suave toque de
seda.

Tecido
Malha Alta Deﬁnição importada com
Active Biotic gramatura 385g/m2
Composição
10mm Graphite Látex
50mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma D36

Opções de molejo
23cm - Molas ensacadas DSS
20cm - Molas ensacadas
15cm - Molas ensacadas

Alturas do colão
38cm
36cm
30cm

Danford

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Látex Cup
De maciez impar o Danford traz a incrível
tecnologia Látex Cup a sua estrutura. Material
incrivelmente durável que absorve suavemente
os movimentos do corpo. Perfeito para um
amanhecer alegre e revigorado.

Látex em Copos

Tecido
Malha com gramatura 250g/m2
Composição
25mm Espuma Ultracel® com gel
50mm Espuma Ultracel®
80mm Látex Cup
Opções de molejo
20cm - Molas ensacadas
Alturas do colchão
40cm

Ecomax

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Colchão com duplo molejo, Graphite Látex e
Algodão Orgânico. O suporte e durabilidade
junto ao algodão orgânico, material respirável e
absorvente, perfeito para um colchão confortável
e de conforto superior.

Tecido
Tecido com gramatura 239g/m2
(100% Viscose)
Composição
10mm Látex volatex
25mm Espuma hipermacia
20mm Manta de algodão
50mm Espuma Ultracel®
Opções de Molejo
25cm - Molas ensacadas double pocket
Altura do colchão
37cm

Davenport

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Tecido
Malha Importada com ActiveBiotic
gramatura 420g/m2
Composição
20mm Espuma viscoelástico com gel
50mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma D36

Opções de Molejo
25cm - Molas ensacadas double pocket
20cm - Molas ensacadas

Opções de alturas do colchão
38cm
33cm

Fresh Air

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Colchão Plush com malha de alta gramatura com
elastano que propicia ao tecido um toque suave
e grande durabilidade. Expressivas camadas de
espuma ULTRACEL®, exclusiva da RESTONIC, dá
o máximo de conforto e durabilidade a um
Colchão

Tecido
Malha com gramatura 425g/m2
Malha importada Glacier
com gramatura 275g/m2
Composição
25mm Espuma Ultracel® com gel
25mm Espuma Ultracel®
Opções de molejo
20cm Molas ensacadas
Opções de altura do colchão
32cm

Elevate Picture
Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Colchão de conforto médio e duplo molejo. O
máxima individualidade e suporte. Expressivas
camadas de espuma ULTRACEL®, exclusiva da
RESTONIC, que dá o máximo conforto a um
Colchão

Tecido
Malha com gramatura 547g/m2
Composição
25mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma D36
Opções de molejo
25cm - Molas ensacadas double pocket
Opções de altura do colchão
34cm

Gel Blanket

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Colchão Pillow In, 34 cm de altura de conforto
MEDIO 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

Manta de Gel

Tecido
Malha com gramatura 547g/m2
Composição
Manta Cool Gel
50mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma D36

Opções de molejo
20cm - Molas ensacadas
Molas Miracoil®

Opções de altura do colchão
34cm

Aspire
Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Látex Alpaca
Látex Camelo
O Aspire traz o conforto Plush e duas luxuosas
camadas de conforto:
• Lã de Alpaca e algodão Orgânico: materiais
naturais, de grande conforto térmico e capacidade de dissipar umidade. Colchão com 35 cm de
altura.
• Crina de Camelo: ﬁbra de propriedades termo
estáticas para proporcionar um equilíbrio térmico.
Colchão com 35 cm de altura.

Tecido
Malha com gramatura 420g/m2
Malha importada Glacier com gramatura 275g/m2
Molejo
20cm - Molas ensacadas
Altura do colchão
35cm

Composição (Látex Alpaca)
10mm Látex
50mm Espuma Ultracel®
06mm Lã de Alpaca
20mm Manta de algodão
40mm Espuma D29

Composição (Látex Camelo)
10mm Látex
50mm Espuma Ultracel®
06mm Crina de Camelo
40mm Espuma D29

Whindhan

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Colchão SUPER PLUSH nas opções de Molejo
ENSACADO 20cm e MIRACOIL®. Camada de
conforto com espuma ULTRACEL®, exclusiva da
RESTONIC, o máximo de conforto e durabilidade
a um Colchão e Látex importado em malha de
alta gramatura que propicia um toque suave e
grande durabilidade.

Tecido
Malha com gramatura 434g/m2
Composição
10mm Látex
50mm Espuma Ultracel®
Manta Algodão
40mm Espuma D29

Opções de molejo
20cm - Molas ensacadas
Molas Miracoil®

Opções de altura do colchão
35cm

Zero Gravity
Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Colchão SUPERLUSH de design soﬁsticado e elegante. Camada de conforto composta por
espuma ULTRACEL®, exclusiva da RESTONIC, dá
o máximo de conforto e durabilidade a um Colchão e Látex Pulse de 60mm, importado Bélgica.

Tecido
Malha com gramatura 425g/m2
Composição
25mm Espuma Ultracel® com gel
30mm Látex pulse
30mm Látex pulse
25mm Espuma Ultracel®
Opções de molejo
20cm - Molas ensacadas
Opções de altura do colchão
32cm

Cambridge

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Colchão Super Plush nas opções de Molejo
ENSACADO 20cm e DOUBLE POCKET. Camada
de conforto composta por espuma ULTRACEL®,
exclusiva da RESTONIC, dá o máximo de conforto
e durabilidade a um Colchão.

Tecido
Malha com gramatura 343g/m2
Composição
25mm Espuma Ultracel® com gel
25mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma D36 (para molas ensacadas 20cm)

Opções de molejo
25cm - Molas ensacadas double pocket
20cm - Molas ensacadas

Opções de altura
do colchão
35cm
32cm

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Airﬂow é um colchão com soﬁsticadas
tecnologias.
Suas
camadas
de
espumas
reticuladas proporcionam o máximo de circulação
de ar para um maior conforto térmico e isento de
umidade. Opção com tecido Glacier produzido em
ﬁos de polietileno para uma superfície fria,
permitindo adormecer mais rapidamente.

Tecido
Malha com gramatura 511g/m2
Malha importada Glacier com gramatura 275g/m2
Composição
25mm Espuma reticulada
40mm Espuma reticulada
25mm Espuma D36
Opções de molejo
20cm - Molas ensacadas
Opções de altura do colchão
34cm

Kingsdom
Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Látex
Colchão SUPER PLUSH com camadas de espuma
ULTRACEL®, exclusiva da RESTONIC, e Látex
importado. Seu grande diferencial está em duas
camadas de ULTRACEL®, que envolvem o Látex,
propiciando suporte e conforto elevados.

Tecido
Malha com gramatura 511g/m2
Composição
20mm Espuma viscoelástica gel
25mm Espuma Ultracel®
30mm Látex
25mm Espuma Ultracel®
Opções de molejo
20cm - Molas ensacadas
Opções de altura do colchão
34cm

Yorkshire

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Colchão PLUSH com camada de conforto
composta por espuma ULTRACEL®, exclusiva da
RESTONIC, e camada de espumas visco-gel, que
melhora a circulação e proporciona maior
conforto térmico. Opção com tecido Glacier
produzido em ﬁos de polietileno para uma
superfície fria, permitindo adormecer mais
rapidamente

Tecido
Malha com gramatura 356g/m2
Malha importada Glacier com gramatura 275g/m2
Composição
20mm Espuma viscoelástica Gel
25mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma D36
Opções de molejo
20cm - Molas ensacadas
Opções de altura do colchão
34cm

Brilliance

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Colchão ULTRA PLUSH nas opções de Molejo
ENSACADO e MIRACOIL®. Com ULTRACEL®,
exclusiva da RESTONIC, e camada de visco-gel,
que melhora a circulação e proporciona maior
conforto térmico. Opção com tecido Glacier
produzido em ﬁos de polietileno para uma
superfície fria, permitindo adormecer mais
rapidamente.

Tecido
Malha com gramatura 356g/m2
Malha importada Glacier
com gramatura 275g/m2
Composição
10mm Espuma viscoelástica gel
50mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma D36

Opções de molejo
20cm - Molas ensacadas
Molas miracoil®

Opções de altura do colchão
36cm
35cm
33cm

Essence Ice

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Colchão Superplush e duplo molejo com espuma
ULTRACEL®. A máxima individualidade e suporte.
Seu tecnológico tecido Glacier é produzido em
ﬁos de polietileno para uma superfície fria, permitindo adormecer mais rapidamente.

Tecido
Malha importada Glacier
com gramatura 275g/m2
Composição
25mm Espuma Ultracel® com gel
25mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma D36
Opções de molejo
25cm - Molas ensacadas double pocket
Opções de altura do colchão
36cm

Edimburg
Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Colchão de conforto médio nas opções de
molejo ENSACADO e MIRACOIL®. Utiliza
ULTRACEL®, exclusividade RESTONIC, para o
máximo de conforto e durabilidade.

Tecido
Malha com gramatura 356g/m2
Composição
25mm Espuma Ultracel® com gel
25mm Espuma Ultracel®
25mm Espuma D36

Opções de molejo
20cm - Molas ensacadas
Molas miracoil®

Opções de altura do colchão
34cm
32cm
31cm

Lowxury
Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 35/2021

LOWXURY é um colchão 100% construído de
Espuma de Poliuretano, com conforto MÉDIO.
Perfeito para que não abre mão do toque
proporcionado pelos mais soﬁsticados colchões
de molas, mas busca a estabilidade que somente
os colchões de espumas podem oferecer.

Tecido
Malha com gramatura 511g/m2
Malha importada Glacier com gramatura 275g/m2
Malha com gramatura 379g/m2 (versão capa)
Composição
20mm Espuma viscoelástica gel
50mm Espuma Ultracel®
40mm Espuma HR
190mm Espuma D33
Opções de altura do colchão
30cm
25cm

Restpur
Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 35/2021

Visco Gel

RESTPUR é um colchão 100% construído de Espuma
de Poliuretano, com conforto MÉDIO. Perfeito para
que não abre mão do toque proporcionado pelos
mais soﬁsticados colchões de molas, mas busca a
estabilidade que somente os colchões de espumas
podem oferecer.

Tecido
Malha com gramatura 511g/m2
Malha importada Glacier com gramatura 275g/m2
Malha com gramatura 379g/m2 (versão capa)
Composição
80mm Espuma viscoelástica gel
220mm Espuma D33
Opções de altura do colchão
30cm
25cm

Brio

Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro 75/2021

Látex
Visco Gel

BRIO traz a melhor combinaçaõ de Látex e
espuma de Poliuretano, com conforto PLUSH.
Perfeito para que não abre mão do toque proporcionado pelos mais soﬁsticados colchões de
molas, mas busca a estabilidade que somente os
colchões de espumas podem oferecer.

Tecido
Malha com gramatura 511g/m2
Malha importada Glacier com gramatura 275g/m2
Malha com gramatura 379g/m2 (versão capa)
Composição
50mm Látex Dunlop
50mm Espuma viscoelástica gel
150mm Espuma D33
Opções de altura do colchão
30cm
25cm

Camas INVERTIDAS

Oferecido para todos os Colchões da Linha RESTONIC e SCOTT LIVING.
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.

Cama de embutir

Altura do Corpo da Cama: 9cm
Altura do Pé: 20cm

Pé Modelo “H”

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

Pé modelo “H”

Pé Modelo “45 graus”

Altura do Corpo da Cama: 14cm
Altura do Pé: 20cm

Pé Modelo “Em Ângulo”

Altura do Corpo da Cama: 14cm e 19cm
Altura do Pé: 15cm

Pé Modelo “T”

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

Pé ALUMÍNIO

Pé BRONZE

Pé OURO

Pé Modelo “I”

Altura do Corpo da Cama: 19cm
Altura do Pé: 11cm

Pé Modelo “L”

Altura do Corpo da Cama: 14cm ou 19cm
Altura do Pé: 8cm

Pé Modelo “C”

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

Sommier TRADICIONAL

Pés em Madeira e em Madeira revestidos com Alumínio.
Altura do Corpo da Cama: 25cm
Altura do Pé: 13cm

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.

Características
Construtivas

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 contruídos de Látex, 100% Espuma ou
Molejo de Molas ENSACADAS.
Atualmente, orientamos o prazo máximo de 180 dias para a estocagem do
Colchão ROLLED de Espuma ou 100% Látex e, de 150 dias para os Colchões
de Molejo (estes prazos podem mudar de acordo com os nossos estudos).

Como o Consumidor deve abrir
o Colchão.

Como o Lojista deve abrir o
Colchão para estocagem.

Travesseiros RESTONIC

Temperature Regulating Technology
Em todos os nossos travesseiros, temos versões com
Kulkote® Copper. Um materia 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 adição de
qualquer produto químico.

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

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

Travesseiro 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.

Travesseiro HYPERCEL

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/m2 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.

