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EPS

É RECICLÁVEL

PRODUZIDO
NO PARÁ

A solução mais
econômica e rápida
para a fabricação
de colchões

ENCHIMENTO
EM EPS

PARA COLCHÕES

Resistente a
Compressão

Materiais mais leves e livres de
bactérias. Ideais para aumentar o
conforto dos clientes e reduzir o custo
com a fabricação.

Não Prolifera Mofo
ou Fungos

Mistos

Baixo Peso

Nos colchões mistos o EPS é colocado entre as espumas conforto e pode ser
colado diretamente na espuma com uma cola livre de resina ou abrasivo.

Molas
Nesta opção, o EPS é colocado na base do molejo. Alguns fabricantes
optam pela placa no tamanho exato do molejo, pois dessa forma o
EPS é protegido com uma espuma lateral. Outra forma de aplicação
comum é utilizando o EPS no tamanho do colchão, faceando as
bordas com a proteção apenas do bordado.
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Economia em
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de Produção

Produto
Reciclável

O EPS possui a função de preenchimento, pelo seu baixo peso e inferiores custos quando
comparado a outros materiais. Possibilita ao fabricante criar colchões robustos e que por sua
vez, atraem uma maior atenção dos consumidores.
Deﬁnições técnicas das placas de EPS com qualidade garantida para os melhores colchões:

Magnético

Especiﬁcações do EPS

Excelente opção para produtos destinados ao uso medicinal, por se tratar
de um colchão ‘‘one side’’. O EPS ﬁca na base do colchão apenas protegido
por uma ﬁna camada de espuma e bordado.

Para os tamanhos SOLTEIRO e CASAL são
entregues placas maciças de EPS. Já para os
tamanhos QUEEN SIZE e KING SIZE,
oferecemos as seguintes opções:
Placa de EPS

Placas Bi Partidas

Espuma

Placa de EPS

Encaixe

Placa de EPS

Placas com encaixe

Placa de EPS
Esta solução permite uma maior ﬂexibilidade do
conjunto, facilita a passagem em portas estreitas,
escadas de apartamento e reduz as devoluções.

