
MAKE
TOMORROW
GREAT.

FICHA TÉCNICA /  BASES ESTRUTURADAS 

AlTURA DA BASE MEDIDAS

*MODElOS
BIPARTIDOS

158x198 (78x198)
178x198 (88x198)
193x203 (96x203)

  78 x 198
   88 x 188
  88 x 198
  96 x 203
128 x 188
120 x 203
138 x 188

 158 x 198*
 178 x 198*
 193 x 203*

14cm
ALTURA DOS PÉS E 

RODÍZIOS

20cm
ALT. DA BASE

34cm
ALTURA TOTAL

DA BASE

DESCUBRA A NOVA BASE:

As novas camas estruturadas HOTElARIA FlEX contam com uma ótima 

combinação de materiais firmes e flexíveis para garantir a máxima 

durabilidade e estabilidade para o seu melhor conforto.

Ensaiadas pelo laboratório de madeira e mobiliário do SENAI/PR, as 

camas estruturadas HOTElARIA FlEX atendem as normas internacionais 

de durabilidade, impacto na base da cama e durabilidade da estrutura e 

fixações. Produzidas com madeiras de Eucalípto o seu travamento ripado 

com espaçamento de 6,2cm entre as ripas e os travamentos laterais 

reforçados proporcionam uma melhor estabilidade e robustez no suporte 

do seu colchão.

A montagem dos pés e rodízios também receberam melhorias, as buchas 

de fixação, assim como os próprios pés e rodízios foram aperfeiçoados. 

 

E por final, o seu refinado acabamento é revestido com o mesmo tecido do 

colchão*. 

ATUAlIZADA EM 31/08/2017 *Tecido varia conforme modelo de colchão.  A Flex reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Fábrica Flex limeira - SP, BRASIl

EN-747:2012

ES

TE
 PRODUTO

FURNITURE
BUNK BEDS AND HIGH
BEDS TEST METHODS

ATENDE
A NORMA

Conforme

EN-1725:1998
ES

TE
 PRODUTO

DOMESTIC FURNITURE.
BEDS AND MATTRESSES.

SAFETY REQUIREMENTS AND
TEST METHODS

ATENDE
A NORMA

Conforme

Nova estrutura interna

novos pés
e rodízios
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AlTURA DA BASE MEDIDAS

*MODElOS
BIPARTIDOS

158x198 (78x198)
178x198 (88x198)
193x203 (96x203)

  78 x 198
   88 x 188
  88 x 198
  96 x 203
128 x 188
120 x 203
138 x 188

 158 x 198*
 178 x 198*
 193 x 203*

14cm
ALTURA DOS PÉS E 

RODÍZIOS

20cm
ALT. DA BASE

34cm
ALTURA TOTAL

DA BASE

DESCUBRA A NOVA BASE:

As novas camas estruturadas HOTElARIA FlEX contam com uma ótima 

combinação de materiais firmes e flexíveis para garantir a máxima 

durabilidade e estabilidade para o seu melhor conforto.

Ensaiadas pelo laboratório Element dos Estados Unidos, as camas 

estruturadas HOTElARIA FlEX atendem as normas internacionais de 

durabilidade, impacto na base da cama e durabilidade da estrutura e 

fixações. Produzidas com madeiras de Pinus Extra Support o seu travamento 

ripado e os travamentos laterais reforçados proporcionam uma melhor 

estabilidade e robustez no suporte do seu colchão.

A montagem dos pés e rodízios também receberam melhorias, as buchas 

de fixação, assim como os próprios pés e rodízios foram aperfeiçoados. 

 

E por final, o seu refinado acabamento é revestido com o mesmo tecido do 

colchão*. 

ATUAlIZADA EM 31/08/2017 *Tecido varia conforme modelo de colchão.  A Flex reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Fábrica Flex limeira - SP, BRASIl

BASES CERTIFICADAS NOS ESTADOS UNIDOS.

Nova estrutura interna

novos pés
e rodízios


