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COLCHÕES

MOLAS ENSACADAS
Consiste numa série de molas que 
funcionam de forma independente, 
estao dentro de uma bolsa, que 
permite ser comprimida e estendida 
de forma totalmente independente 
umas das outras.
Esta autonomia é a sua principal base, 
graças a ela, a vibração causada pe-
los movimentos feitos numa parte do 
colchão não são transmitidas ao resto 
do conjunto. Outra das suas proprie-
dades é a adaptabilidade à forma do 
corpo da pessoa, que cada uma das 
molas pode adaptar-se e deformar 
se à pressão recebida, independente-
mente.

ALTA RESISTENCIA
Uma espuma de alta densidade é um bloco de espuma 
cuja densidade (kg/m3) é superior a um limite estabelecido 
pela norma. Este limite é de 30 Kg/m3. O termo HR indica 
que a capacidade de rebote desta espuma excede um mí-
nimo estabelecido pelo padrão.
Este limite é de 45%. É medido soltando uma bola de aço 
sobre a espuma e calculando a % de ressalto sobre a al-
tura do que é descartado, que, como dissemos, não deve 
ser inferior a 45%. É bastante comum que ao falar sobre 
este material se mencione a sua densidade, não tanto que 
se diga a sua resiliência e menos ainda que outros fatores 
muito importantes sejam indicados.
A porosidade do HR é significativamente maior que a do 
látex, o que permite maior circulação.

LÁTEX
O látex é um material altamente recomendado pelas suas 
qualidades intrínsecas de elasticidade, sustentação e 
duração. 
A sua elasticidade garante uma perfeita adaptação 
ergonómica e a sua origem vegetal proporciona um 
descanso agradável, saudável e natural.

NÚCLEO FLEXÍVEL
Os colchões de núcleo flexível ofere-
cem alta firmeza e grande durabili-
dade, que combinados com outros 
materiais de última geração, propor-
cionam um bom nível de conforto 
durante o repouso. Têm maior respi-
rabilidade do que os colchões com 
outros tipos de espuma. Esta vanta-
gem também torna este tipo de col-
chão adequado para qualquer mo-
delo de base, seja base ripada, base 
estofada ou canapé. A Sua firmeza 
e durabilidade são maiores porque 
recuperam facilmente a sua forma, 
garantindo assim um colchão firme 
e em perfeitas condições por muito 
mais tempo.
A boa adaptabilidade diminui a 
pressão do colchão contra o corpo, 
proporcionando um melhor des-
canso e evitando movimentos.
Também oferece maior resistência 
à humidade e mudanças de 
temperatura.

MOLAS NÚCLEOS

MOLAS BONNEL
Os nossos colchões de molas biconi-
cas, chamados de colchões de carcaça 
Vdo tipo bonel, possuem um núcleo 
que é formado por molas metálicas, 
dispostas verticalmente, que se es-
treitam na parte central em forma 
de cone duplo ou ampulheta. Essas 
molas são unidas por fios de aço. são 
colchões térmicos e altamente respi-
raveis. São regra geral firmes, embora 
igualmente são muito flexíveis devido 
a sua forma bicónica.

ALTA DENSIDADE
Os colchões de alta densidade são constituídos por um 
bloco de espuma cuja densidade é superior a 30 Kg/m3, es-
tabelecido por regulamento. Esta densidade em colchões 
é medida deixando cair uma bola de aço sobre a espuma e 
calculando a % de ressalto na altura em que ela é lançada 
que, como dissemos, não deve ser inferior a 45%.
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LINHA BIO ECOLOGICA

Um dos ingredientes têxteis mais ecológicos do Mundo.

Feito de materiais 100% reciclados. Reduz o consumo de energia e conserva 
os recursos humanos.

CONSERVAÇÃO DE RECURSOS
Não estamos apenas a encontrar uma vida nova para os materiais recicla-
dos. Em comparação com produzir fibra virgem, fabricar tecido REPREVE 
emite menos gases de efeito invernadoiro e reduz o uso de água e energia 
no processo.

Isto marcando uma grande diferença para o nosso futuro.

SELECIONADO E 
PROCESSADO

POLIESTER 100% 
RECICLADO

CONFECIONADOPLASTICO 
RECICLADO

Na Ibermola estamos comprometidos com a conservação da Mãe Nature-
za. A nossa gama Bio/Ecológica representa esse compromisso.
Um produto de alta qualidade e grande efetividade na melhoria do des-
canso, combinando materiais de alto rendimento com tecidos modernos 
produzidos de derivados de reciclagem de materiais como o PET garrafas 
de plástico.
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Ibero Oríon

NÚCLEO

A carcaça Spring box System Offset, 
com seu layout em favo de mel, fornece 
30% a mais de molas, aumentando a 
firmeza do colchão.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido REPREVE obtido a partir da 
reciclagem em Stretch de alta grama-
gem, toque macio e tratamento fresco 
e antiácaros.  
Acolchoado com maquinaria de última 
geração com sistema de tapa a tapa.

INTERIORES

O interior deste modelo oferece grande 
conforto e respirabilidade graças ao 
agrupamento de materiais como Oxico-
re, viscodensity e Fibersolf, bem como 
materiais naturais como algodão e lã.

ACABAMENTOS

Alças laterais cosidas à mão.

1 Nucleo de molas ensacadas Spring Box 
(System em Offset)

2 Box perimetral alta densidade
3 TNT
4 Oxicore para proteção do nucleo
5 Tecido TNT
6 Viscodensity
7 Oxicore
8 Lã e algodão, dependendo da cara
9 Tecido Strech

2
3

3

5

5

8

9
7
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6
7

6
4

9
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LINHA BIO ECOLOGICA

SPRINGBOX SYSTEM

DUREZA
MEDIA ALTA

ALTURA
+- 29 cm
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LINHA DESPORTIVA
BENEFÍCIOS DOS COLCHÕES DESPORTIVOS

A gama de colchões para atletas conta com materiais de última geração 
que facilitam o relaxamento muscular, aceleram o processo de recupe-
ração, regulam o fluxo sanguíneo e melhoram a qualidade do sono, poten-
ciando assim o desempenho dos mais exigentes com o seu corpo.

Porquê escolher os nossos colchões para atletas?
IBERO-BALANCE é IBERO-SPORT, já é uma referência em inovação no seu 
setor e está na vanguarda em pesquisa e desenvolvimento de produtos 
que melhoram a qualidade de vida das pessoas por meio do descanso.

Na gama Sport, utilizamos a mais recente tecnologia do setor para conce-
ber uma linha que reúne todas as características que os amantes do des-
porto procuram para um descanso regenerador. 
Para a recuperação muscular é muito importante promover fases de sono 
lento, algo que pode ser conseguido com um colchão adaptável e ergo-
nómico como o IBERO-BALANCE/IBERO-SPORT, que oferece aos amantes 
do desporto, sejam profissionais, amadores ou ocasionais, um design que 
favorece a regeneração do corpo durante o repouso.
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Ibero Sport
HR

NÚCLEO

O núcleo de material Oxicore de alta 
densidade, combinado com Viscoden-
sity, proporciona um suporte imbatível 
para posicionamento e adaptação do 
corpo ao colchão.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido extensível com tratamento 
anti-ácaros. Acolchoado com maquina-
ria de última geração com sistema de 
tampo a tampo.

INTERIORES

O interior combina diferentes materiais 
· A Visco, em duas camadas, oferece 
características particulares que conver-
tem a área de contacto num espaço de 
alta adaptabilidade. 
· O Fibersoft e Oxicore para otimizar a 
adaptabilidade e progressividade ao 
deitar.

ACABAMENTOS

Alças laterais cosidas à mão.

1  Núcleo Oxicore de alta densidade
2 Tecido TNT
3 Oxicore
4 Viscodensity
5 Fibersoft
6 Tecido Strech

Ibero Balance

1 Molas ensacadas Spring box
2 Box perimetral de alta densidade
3 TNT
4 Oxicore para proteção do nucleo
5 Tecido TNT
6 Oxicore
7 Viscodensity
8 Fibersoft
9 Tecido Strech

NÚCLEO

Sistema Spring box. Cobertura de molas 
ensacadas para um melhor descanso. 
Este sistema oferece grande adaptabili-
dade e conforto ao conjunto.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido Strech de alta gramatura com 
tratamento airfresh e antiácaros. 
Acolchoado com maquinário de última 
geração com sistema multiagulhas 
contínuo.

INTERIORES

O interior deste colchão combina 
materiais como Oxicore, para melhorar 
o conforto, Viscodensity, para adapta-
bilidade, e Fibersoft, para melhorar a 
transpiração.

ACABAMENTOS

Alças laterais costuradas à mão.

LINEA DESPORTIVA

SPRINGBOX SYSTEM

DUREZA
MEDIA

DUREZA
MEDIA

ALTURA
+- 28 cm

ALTURA
+- 28 cm

2
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6
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LINHA MOLAS SPRINGBOX
MOLAS ENSACADAS

Consiste numa série de molas que funcionam de forma independente, es-
tao dentro de uma bolsa, que permite ser comprimida e estendida de for-
ma totalmente independente umas das outras.

Esta autonomia é a sua principal base, graças a ela, a vibração causada pe-
los movimentos feitos numa parte do colchão não são transmitidas ao resto 
do conjunto. Outra das suas propriedades é a adaptabilidade à forma do 
corpo da pessoa, que cada uma das molas pode adaptar-se e deformar se à 
pressão recebida, independentemente.
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Ibero Premium Ibero Sonho

1 Molas ensacadas Spring Box
2 Box perimetral de alta densidade
3 TNT
4 Oxicore para proteção do nucleo
5 Tecido TNT
6 Oxicore
7 Viscodensity
8 Fibersoft
9 Tecido Stretch

1 Molas ensacadas Spring Box
2 Box perimetral de alta densidade
3 TNT
4 Oxicore para proteção do nucleo
5 Tecido TNT
6 Oxicore
7 Viscodensity
8 Fibersoft
9 Tecido Stretch

NÚCLEO

Sistema Spring box. Este modelo foi 
desenvolvido para pessoas que optam 
por molas ensacadas com um pouco 
mais de firmeza.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido Strech de alta gramagem com 
tratamento Airfresh e Antiácaros. Acol-
choado com maquinaria de última ge-
ração com sistema de tampo a tampo.

INTERIORES

Os interiores do modelo combinam a 
adaptabilidade da Viscodensity com o 
conforto e respirabilidade da Oxicore e 
Fibersoft.

ACABAMENTOS

Alças laterais cosidas à mão.

NÚCLEO

Sistema Spring box. Carcaça de molas 
ensacadas para um melhor descanso, 
Este sistema oferece grande adaptabili-
dade e conforto.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido Strech de alta gramagem com 
tratamento airfresh e antiácaros. 
Acolchoado com maquinaria de última 
geração com sistema multiagulhas 
contínuo.

INTERIORES

O interior deste colchão combina 
materiais como Oxicore, para melhorar 
o conforto, Viscodensity, para adapta-
bilidade, e Fibersoft, para melhorar a 
transpiração.

ACABAMENTOS

Asas laterais costuradas à mão.

LINHA SPRINGBOX

SPRINGBOX SYSTEM SPRINGBOX SYSTEM

DUREZA
MEDIA

DUREZA
MEDIA

ALTURA
+- 29 cm

ALTURA
+- 29 cm

2
3

3

5
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1
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6
4
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8
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Ibero Soft Ibero Junior Box

1 Molas ensacadas Spring Box
2 Box perimetral de alta densidade
3 TNT
4 Oxicore para proteção do nucleo
5 Tecido TNT
6 Oxicore
7 Viscodensity
8 Fibersoft
9 Tecido Stretch

1 Molas ensacadas Spring Box
2 Box perimetral de alta densidade
3 TNT
4 Oxicore para proteção do nucleo
5 Tecido TNT
6 Oxicore
7 Viscodensity
8 Fibersoft
9 Tecido Stretch

NÚCLEO

Sistema Spring box. Este modelo foi 
desenvolvido para pessoas que optam 
por molas ensacadas com um pouco 
mais de firmeza.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido Strech de alta gramagem com 
tratamento Airfresh e antiácaros. Acol-
choado com maquinaria de última ge-
ração com sistema de tampo a tampo.

INTERIORES

Os interiores do modelo combinam a 
adaptabilidade da Viscodensity com o 
conforto e respirabilidade da Oxicore e 
Fibersoft.

ACABAMENTOS

Alças laterais cosidas à mão.

NÚCLEO

Molas ensacadas para a versão juvenil 
da nossa linha Spring box System. Este 
modelo é fabricado em três alturas, 
22cm, 18cm e 16cm.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido Stretch de alta gramagem 
com tratamento airfresh e antiácaros. 
Acolchoado com maquinaria de última 
geração com sistema multiagulhas 
contínuo.

INTERIORES

Os interiores combinam diferentes 
materiais como Oxicore, Viscodensity e 
Fibersoft, proporcionando grande adap-
tabilidade, conforto e respirabilidade 
aos mais pequenos da casa.

SPRINGBOX SYSTEM SPRINGBOX SYSTEM

DUREZA
MEDIA

DUREZA
MEDIA

ALTURA
+- 27 cm

ALTURA
+- 22 cm

LINHA SPRINGBOX

2
3

3
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LINHA MOLAS BONNEL

BENEFÍCIOS VOS

BICÓNIC SYSTEM

Os nossos colchões de molas biconicas, chamados de colchões de 
carcaça Vdo tipo bonel, possuem um núcleo que é formado por mo-
las metálicas, dispostas verticalmente, que se estreitam na parte 
central em forma de cone duplo ou ampulheta. Essas molas são uni-
das por fios de aço. São colchões térmicos e altamente respiraveis. 
São regra geral firmes, embora igualmente são muito flexíveis devi-
do a sua forma bicónica.

Ibero Ortolombar

1 Molas Bicónic system
2 Reforço lateral
3 Tecido TNT
4 Feltro compactado 
5 Tecido TNT
6 Oxicore
7 Viscodensity
8 Fibersoft
9 Tecido Stretch

NÚCLEO

Sistema Bicónico, design de concha 
de mola de cone duplo de alta quali-
dade, com excelente suporte e grande 
conforto. Reforço lateral para dar maior 
estabilidade ao colchão.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido Stretch de alta gramagem 
com tratamento airfresh e antiácaros. 
Acolchoado com maquinaria de última 
geração em contínuo.

INTERIORES

Com material Oxicore, Viscodensity e 
Fibersoft que, combinados, conferem 
ao colchão um grande conforto.

ACABAMENTOS

Asas laterais cosidas à mão e válvulas 
de ventilação.

MOLAS BONNEL

DUREZA
MEDIA ALTA

ALTURA
+- 29 cm

LINHA MOLAS BONNEL

2
3

3

5

5

8

9
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1
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6
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9
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Ibero Ergosoft

1 Molas Bicónic system
2 Reforço lateral
3 Tecido TNT
4 Feltro compactad
5 Tecido TNT
6 Oxicore
7 Viscodensity
8 Fibersoft
9 Tecido Stretch

1 Molas Bicónic system
2 Reforço lateral
3 Tecido TNT
4 Feltro compactad
5 Tecido TNT
6 Oxicore
7 Oxicore
8 Fibersoft
9 Tecido Stretch

NÚCLEO

Sistema Biconico, design de concha 
de mola de cone duplo de alta quali-
dade, com excelente suporte e grande 
conforto. Reforço lateral para dar maior 
estabilidade ao colchão.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido Stretch de alta gramagem 
com tratamento airfresh e antiácaros. 
Acolchoado com maquinaria de última 
geração em tapa a tapa.

INTERIORES

Com material Oxicore, Viscodensity e 
Fibersoft que, combinados, conferem 
ao colchão um grande conforto.

ACABAMENTOS

Asas laterais costuradas à mão.

MOLAS BONNEL

DUREZA
MEDIA ALTA

DUREZA
MEDIA ALTA

ALTURA
+- 27 cm

ALTURA
+- 24 cm

Douroflex Ortopédico

NÚCLEO

Sistema Biconico, design de concha 
de mola de cone duplo de alta quali-
dade, com excelente suporte e grande 
conforto. Reforço lateral para dar maior 
estabilidade ao colchão.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido Stretch de alta gramagem 
com tratamento airfresh e antiácaros. 
Acolchoado com maquinaria de última 
geração em contínuo.

INTERIORES

Com material Viscodensity e Fibersoft 
que, combinados, conferem ao colchão 
um grande conforto.

ACABAMENTOS

Válvulas de ventilação.

MOLAS BONNEL

LINHA MOLAS BONNEL

2

23

3

3

3

5
5

5

5

8

8

9

9
7

7

1

14

46

6
7

7

6

6
4

4

9
9

8

8
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Ibero Ortopédico Conforto

1 Molas Bicónic system
2 Reforço lateral
3 Tecido TNT
4 Feltro compactado
5 Tecido TNT
6 Oxicore
7 Fibersoft
8 Tecido Stretch

NÚCLEO

Sistema Biconico, design de concha 
de mola de cone duplo de alta quali-
dade, com excelente suporte e grande 
conforto. Reforço lateral para dar maior 
estabilidade ao colchão.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido Stretch de alta gramagem 
com tratamento airfresh e antiácaros. 
Acolchoado com maquinaria de última 
geração em tapa a tapa.

INTERIORES

Com material Oxicore e Fibersoft que, 
combinados, conferem ao colchão um 
grande conforto.

MOLAS BONNEL

DUREZA
MEDIA ALTA

DUREZA
ALTA

ALTURA
+- 22 cm

ALTURA
+- 21 cm

Ibero Eco Super

1 Molas Bicónic system
2 Reforço lateral
3 Tecido TNT
4 Feltro compactado
5 Tecido TNT
6 Oxicore
7 Tecido damasco

NÚCLEO

Sistema Biconico, design de concha 
de mola de cone duplo de alta quali-
dade, com excelente suporte e grande 
conforto. Reforço lateral para dar maior 
estabilidade ao colchão.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido damasco com tratamento 
airfresh e antiácaros. Acolchoado com 
maquinaria de última geração em 
continuo.

INTERIORES

Com material Oxicore, e Fibersoft que, 
combinados, conferem ao colchão um 
grande conforto.

MOLAS BONNEL

LINHA MOLAS BONNEL

2
3

3

5

5

8

7

1

4
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Ibero Latex 100%

2 CARAS

1 Núcleo 100% Latex de alta densidade
2 Oxicore
3 Fibersoft

NÚCLEO

100% Látex. Núcleo da estrutura alveo-
lar com milhões de células abertas e 
3 zonas diferenciadas que facilitam a 
ventilação, evitando a concentração de 
humidade.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido Strech de alta gramagem com 
tratamento airfresh e antiácaros. 

INTERIORES

Este colchão é removível e combina, no 
interior, o Oxicore com Fibersoft, para 
melhorar o conforto.

LINHA LATEX

LATEX

DUREZA
MEDIA

ALTURA
+- 21 cm

LÁTEX
O látex é um material altamente recomendado pelas suas qualidades 
intrínsecas de elasticidade, sustentação e duração. 
A sua elasticidade garante uma perfeita adaptação ergonómica e a 
sua origem vegetal proporciona um descanso agradável, saudável e 
natural.

1

3

2

2

3
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LINHA HR

Ibero Articulado Flexivel

1 CARA 

1 Núcleo de Oxicore de alta densidade
2 Viscodensity

FUNDA SEM ACOLCHOAR 
3 Tecido STRECH
4 Tecido 3D

NÚCLEO

O núcleo combina uma placa de Oxi-
core 17 cm de altura de alta densidade, 
com uma placa de 3 cm de Viscodensi-
ty, para um melhor adaptabilidade.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Este modelo é removível, com capa 
protetora dupla. 
Tecido elástico de alta gramagem.

HR

FIRMEZA
MEDIA ALTA

ALTURA
+- 20 cm

Os colchões de núcleo flexível 
oferecem alta firmeza e grande 
durabilidade, que combinados 
com outros materiais de última 
geração, proporcionam um bom 
nível de conforto durante o re-
pouso. Têm maior respirabilidade 
do que os colchões com outros 
tipos de espuma. Esta vantagem 
também torna este tipo de col-
chão adequado para qualquer 
modelo de base, seja base ripa-
da, base estofada ou canapé. A 
Sua firmeza e durabilidade são 

maiores porque recuperam facil-
mente a sua forma, garantindo 
assim um colchão firme e em 
perfeitas condições por muito 
mais tempo.
A boa adaptabilidade diminui 
a pressão do colchão contra 
o corpo, proporcionando um 
melhor descanso e evitando 
movimentos.
Também oferece maior 
resistência à humidade e 
mudanças de temperatura.

NÚCLEO FLEXÍVEL

2

4

6

1

3

5
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Ibero Super Luxo Top

2 CARAS
Núcleo Oxicore
Oxicore 

TOP
1 Oxycoresoft
2 Viscodensity
3 Fibersoft
4 Tecido Stretch

NÚCLEO

Oxicore, bloco interno de alta densida-
de, oferece bom equilíbrio entre firme-
za e elasticidade, sendo uma grande 
opção para quem prefere um Colchão 
firme mas com conforto.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Este modelo esta projetado com um 
top embutido para melhorar o conforto. 
Dentro do mesmo combina, Oxico-
re com Viscodensity e Fibersoft para 
garantir a melhor adaptação, conforto e 
respirabilidade.

INTERIORES

Tecido elástico de alta gramagem 
com airfresh e tratamento anti ácaros . 
acolchoado com maquinaria de última 
geração com Sistema de tapa a tapa.

ACABAMENTOS

Asas laterais costuradas à mão.

HR

DUREZA
MEDIA ALTA

ALTURA
+- 31 cm

Ibero Visco Sense

2 CARAS
1 Núcleo Oxicoresoft
2 Tecido TNT
3 TNT
4 Oxicore
5 Viscodensity
6 Fibersoft
7  Tecido Stretch

NÚCLEO

Núcleo de Oxicore de alta densidade 
e tacto suave, grande capacidade de 
adaptação e termorregulação.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido Strech de alta gramagem com 
tratamento anti-ácaros e acolchoado de 
tapa a tapa.

INTERIORES

Dentro e para conseguir um conforto 
ideal , este colchão combina placas Oxi-
core, Viscodensity e Fibersoft.

ACABAMENTOS

Alças laterais cosidas à mão.

HR

DUREZA
MEDIA SUAVE

ALTURA
+- 27 cm

LINHA HR

2
2

4 4

6

2

2

4

6

1 1

3

6 5

3 3

5
5
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Ibero Carisma

2 CARAS

1 Núcleo Oxicore 
2 Oxicore extra firme 
3 Tecido TNT 
4 Placa Oxicore 
5 Placa de Viscodensity 
6 Tecido Stretch 
7 Tecido 3D lado B

NÚCLEO

Núcleo interno oxycore de alta densi-
dade, com grande adaptabilidade e 
resistência. Excelente capacidade de 
recuperação e termorregulação.

TECIDOS E ACOLCHOADOS

Tecido de alta elasticidade e gramagem 
com tratamento airfresh e anti ácaros.
Acolchoado com maquinaria de última 
geração com sistema da tapa a tapa.

INTERIORES

O interior combina o Oxycore, para mel-
hor conforto, viscodensity, para melho-
rar a adaptabilidade e a Fibersoft, para 
aumentar a transpirabilidade.

ACABAMENTOS

Alças laterais cosidas à mão.

HR

ALTURA
+- +-+- +-29 cm 22 cm25 cm 16 cm

DUREZA
MEDIA

Ibero Pure

2 CARAS

1 Núcleo Oxicore
2 Oxicore extra firme
3 Tecido TNT
4 Ferro Oxicorte
5 Placa de Viscodensity
6 Tecido Stretch
7 Tecido 3D lado B

NÚCLEO

Núcleo de Oxicore de alta densidade 
com toque firme, grande capacidade 
de adaptação e termorregulação.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido Strech de alta gramagem com 
tratamento airfresh e anti-ácaros e acol-
choado de tapa a tapa.

INTERIORES

No interior, e para melhorar a como-
didade  E o conforto, este modelo 
combina placas Oxicore, Viscodensity e 
Fibersoft.

ACABAMENTOS

Asas laterais costuradas à mão.

HR

DUREZA
MEDIA ALTA

ALTURA
+- 29 cm

LINHA HR

2

7

4

6

1

3

5

2

4

6

2

4
6

1

3

5

3

5
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2

4

1

3

5

6

ALTURA ALTURA
+- +-+-+- +-25 cm 20 cm16 cm20 cm 14 cm

Ibero Supremacia

2 CARAS 
 
1 Núcleo Oxicore alta densidade 
2 Oxicore extra firme 
3 Tecido TNT 
4 Placa Oxicore 
5 Fibersoft 
6 Tecido Stretch

1 Oxicore de alta densidade
2 Tecido TNT
3 Ferro Oxicorte
4 Fibersoft
5 Tecido elástico
6 Tecido 3D

NÚCLEO

Núcleo Interno de Oxicore de alta den-
sidade e  com grande adaptabilidade e 
resistência. 
Grande capacidade de recuperação e 
termorregulação.

INTERIORES

Bloco interno de alta densidade de 
Material oxicore com grande adaptabi-
lidade e resistência. Grande capacidade 
de recuperação e termorregulação. 
os enchimentos combinam o Oxycore 
com a Fibersoft, para garantir conforto 
e melhor transpiração.

TECIDOS E ACOLCHOADOS

Tecido de alta elasticidade e alta gra-
magem, com  tratamento airfresh e 
antiácaros. Acolchoado com máquinas 
de última geração em multi-agulha 
contínua.

NÚCLEO

Núcleo Interno de Oxicore de alta den-
sidade e  com grande adaptabilidade e 
resistência. 
Grande capacidade de recuperação e 
termorregulação.

TECIDOS E ENCHIMENTOS

Tecido Strech de alta gramagem com, 
tratamento airfresh e anti-ácaros. Acol-
choado com máquina multi-agulhas 
sistema de última geração com costura 
contínua.

INTERIORES

O interior combina o Oxicore com a 
Fibersoft para melhorar o conforto.

HR

DUREZA
ALTA

DUREZA
MEDIA

Ibero Prestige
HR

LINHA HR

2

4

2

4

1

3

5

3

5
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Ibero Top Visco

· Tecido elástico de alta qualidade com tratamento 
anti-ácaros, removível com fecho.

· Manga de proteção do núcleo interno.
· Camada viscoelástica de alta densidade de 3 cm no 

lado de inverno, combinado com uma camada de 2 
cm de Oxycore de alta densidade na cara de verão 
com tecido 3D para um suporte ideal, e transpirável.

LINHA TOPPERS

TOPPERS

ALTURA
+- 5 cm

LINHA TOPPERS
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Ibero Kids

NÚCLEO

· Núcleo perfurado para maxima respiração. 
· Oxicore de alta densidade e resistência. 
· Anti ácaros. 
· Antibacteriano. 
· Hipoalergênico. 
· Anti-asfixiamento.

LINHA BABY

HR

ALTURA
+- 11 cm

LINHA BABY
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Tapi

CARACTERÍSTICAS

· Estrutura interior de tubo de aço de 40x30. 
· Suporte interior para suporte em placa de madeira. 
· Reforçado com 3 barras 
· Acabado em tecido 3d para maior transpirabilidade.

LINHA IBERO BASES
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Sommier Estofado Sommier Madeira

CARACTERÍSTICAS

· Estrutura interior em madeira de 19 mm estofada em imitação de pele.
· Cantos em ângulo reto.
· Tampa com estrutura metálica reforçada e pega de madeira
· Capa estofada em tecido 3D. tridimensional respirável.
· Sistema de abertura deslizante por amortecedores a gás.

CARACTERÍSTICAS

· Baú em estrutura de aglomerado mecanizado de 
22 mm de espessura.

· Cantos curvos em madeira maciça (4)
· Capa estofada em tecido 3D. tubo de aço 1,5 mm 

de espessura reforçado com 4 travessas 40X30 
com suporte de aglomerado.

· Arco metálico para sustentação do colchão. 
· Para uma largura de 160, será uma tampa e uma 

única frente.
· Para sommier de largura de 180 e 200 a gave-

ta Será de uma única frente e dentro de duas 
secções com uma divisão central. Duas tampas 
unidas com quatro dobradiças e pistão.

· Pega de madeira.

CORES

Altura total 36 cm.
Profundidade interna 29 cm.

Branco 

Vintage

Cerejeira 

Wengue

Carvalho
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Ibero Divã C/ Colchão

CARACTERÍSTICAS

· Divã C/ Colchão.

Ibero Beliche

CARACTERÍSTICAS

· Facilidade de montagem.
· Estrutura em tubo quadrado 30mm.
· Inclui estrados de tubo 40x30mm e com réguas de 

eucalipto 53x7mm.
· Escada aplicável em ambos os lados. 

Estrado de Ripas

CARACTERÍSTICAS

· Réguas de madeira de eucalipto com 5cm.
· Estrutura em perfil de tubo 30x30x1mm, reforçada 

com duas barras centrais desde os 110cm de largura. 
· Pintura electroestática epoxy. 
· Pés opcionais.

LINHA IBERO BASES
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Metálico Articulado Motor Ibero Geriátrico Motor

LINHA IBERO BASES

CAMA ARTICULADA COM MOTOR

· Acionada através de motor elétrico, com comando simples e ergonómico, permi-
tindo a regulação da cabeceira e pés de forma independente. 

· Para maior durabilidade, os encaixes de estrado são em metal, ao invés dos tradi-
cionais em plástico.

· Motor homologada pela CE. 
· Réguas curvas de madeira, com acabamento, fixas na estrutura com apoios flexí-

veis para maior conforto. 
· Baliza para colchão de fundo. 
· Pintura eletrostática ecológica epoxy.
· Regulação da dureza na zona lombar.  

GERIÁTRICO COM MOTOR 

· Estrado com 4 posições. 
· Acionada através de um motor e um elevador com comando simples e ergo-

nómico, permitindo a regulação da cabeceira, pés e elevador de forma inde-
pendente.

· Motor 2x4500N.
· 2 rodas com travamento.
· Réguas de madeira com acabamento 
· Regulação da zona lombar. 
· Suportes laterais para manter colchão fixo.
· Cabeceira e peseira em madeira com aro em tubo permitindo um melhor 

manuseamento.
· Cantos protegidos com discos de borracha.
· Pintura electroestática ecológia epoxy. 
· Acessórios complementares: suporte com pega, suporte para saco de soro / 

medicamentos e amparos laterais
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CARACTERÍSTICAS

· Núcleo viscocarbono.
· Capa exterior com tecido de microfibra de carbono com fecho e vivo.
· Incorpora funda interior para proteção do núcleo, com fecho.

CARACTERÍSTICAS

· Nucleo de latex 100%.
· Capa exterior de tecido strech com fecho.
· Incorpora funda interior para proteção do núcleo.

CARACTERÍSTICAS

· Núcleo viscodensity.
· Capa exterior de tecido strech com fecho.
· Incorpora funda interior de proteção do núcleo.

CARACTERÍSTICAS

· Almofada de fibras de silicone coberta com microfibra, com toque de seda.
· Capa exterior de microfibra com toque de seda.
· Incorpora funda interior para proteção do núcleo.

Latex Microfibra

ViscoCarbono
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Ibero Platina Ibero Ouro

LINHA CABECEIRAS

2,5 ESPESSURA
 80|90 105 135 150 160 180
 105X120 120X120 150X120 165X120 180X120 195X120

10 ESPESSURA
 80|90 105 135 150 160 180
 105X120 135X120 150X120 165X120 180X120 195X120
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Ibero Prata Ibero Bronze

LINHA CABECEIRAS

2,5 ESPESSURA
 105 135 150 160 180
135X120 150X120 165X120 180X120 195X120

8 ESPESSURA
 80 90 105 135 150 160 180
 90x120 105x120 120x120 150x120 165x120 180x120 195x120
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Cores

Bronx Agave Chicago 1 Coralia 1 Kinoa Carbón

Bronx Antracita Chicago 03 Coralia 3 Kinoa Crudo

Bronx Beige Chicago 09 Coralia 12 Kinoa Gris

Bronx Gris Claro Chicago 12 Coralia 14 Kinoa Marrón

Bronx Piedra Chicago 13 Coralia 16 Kinoa Plata

Bronx Smoke Chicago 14 Coralia 107 Kinoa Savana
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Glossãrio

BICONIC SYSTEM Tecnologia de unir diferentes 
molas bicónicas formando um bloco compacto, 
permitindo usufruir de sensações de conforto, 
solidez e durabilidade.
Este sistema Biconic System é bastante adequa-
do para camas que se encontram em ambien-
tes de reduzida ventilação.

OXICORE Material que oferece um 
conforto, elasticidade e resistência ini-
gualável. Resultado de um processo 
ecológico sem CFC, com uma estrutu-
ra celular aberta, permitindo circular o 
ar livremente pelo núcleo, favorecendo 
uma oxigenação e regulação da tem-
peratura.

FIBERSOFT Fibra compacta de alta quali-
dade e com estrutura aberta. Hipoalergé-
nico que reduz o risco de produzir reações 
alérgicas. Garante a suavidadedo colchão, 
e  a respiração do colchão, mantendo uma 
temperatura constante e favorecendo a 
ventilação.

ALGODÃO

AIRFREE SYSTEM As válvulas facilitam a 
ventilação dos componentes internos do 
colchão e em alguns casos evitam a en-
trada de sujidade, ácaros, mofo e doenças 
respiratórias

LÃ

ANTIÁCAROS Tratamento específico dos 
tecidos utilizados na produção do colchão, 
evitando a proliferação de ácaros.

FECHO

COLCHÃO ARTICULADO Colchão articula-
do mediante cortes para uma perfeita arti-
culação.

ASAS COZIDAS as asas facilitam um 
melhor manuseamento do colchão.

LÁTEX Material altamente recomenda-
do pelas suas qualidades intrínsecas 
de elasticidade, suporte e duração. As-
sim, deste modo garante uma perfeita 
adaptação ergonômica e a sua origem 
vegetal proporciona um descanso na-
tural e saudável.

VISCODENSITY GRAFENO Além das 
vantagens do viscoelástico, tem carac-
terísticas particulares que conferem 
na zona de contato um espaço de alta 
condutividade, capaz de processar/re-
gular temperatura corporal, permitin-
do um melhor descanso.

SPRINGBOX SYSTEM Tecnologia de molas en-
sacadas independentes, que trabalham indi-
vidualmente, permite assim dormir 2 pessoas 
com diferentes pesos e volume. O equilíbrio que 
proporciona este sistema de molas, alivia todo o 
corpo de pressões anómalas que podem inter-
ferir na nossa circulação sanguínea, garantido 
uma perfeita comodidade de todo o sistema 
corporal.

OXICORE SYSTEMSOFT Material de estrutura 
celular aberta termo sensível de elevada elastici-
dade, conforto e transpirabilidade. A sua carac-
terística principal é a suavidade, sem aglome-
ração, mantendo em todo o momento as suas 
propriedades.

VISCODENSITY o viscoelástico é um material 
automoldável, termossensível, emulsionado 
com água sem uso CFC e dotado de memória 
elástica. È uma espuma viscoelástica, pela ex-
celente qualidade ergonómica, que se adapta à 
forma do corpo e cede lentamente sin oferecer 
pressão. Coloca a coluna vertebral de forma co-
rreta.  Possui igualmente características antiáca-
ros e antialérgicas.
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o seu descanso

Rua das Regadas, 490
4510-647 Fânzeres Gondomar 
PORTUGAL 

Tel: +351 224 807 174
Telemovél: +351 91 952 2001
 
E-mail: ibermola@gmail.com
www.ibermola.com


