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INSTRUÇÕES DE VOLTAS AO COLCHÃO 
PARA A SUA CORRETA MANUTENÇÃO

No mês de janeiro coloque-se como 
o desenho indica e volte o colchão na 

direção e sentido indicados.

No mês de julho coloque-se como 
o desenho indica e volte o colchão na 

direção e sentido indicados.

No mês de abril coloque-se como o 
desenho indica e volte o colchão na 

direção e sentido indicados.

No mês de outubro coloque-se como 
o desenho indica e volte o colchão na 

direção e sentido indicados.



CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO
DO SEU EQUIPAMENTO DE DESCANSO

1. Recomendamos que, durante os primeiros seis meses, 
volte o seu colchão semanalmente, para que este se possa 
adaptar perfeitamente ao seu corpo. O interior acolchoado 
dos colchões é constituído por materiais suaves, que podem 
modificar ao longo do tempo. Em concreto, considera-se 
normal uma perda de 10% da altura do colchão onde se 
descansou durante várias horas.

2. Nunca dobre o seu colchão.

3. Evite que as crianças saltem sobre o seu equipamento de 
descanso. Não se coloque de pé sobre o colchão ou sobre a 
base.



CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO
DO SEU EQUIPAMENTO DE DESCANSO

4. Proteja o seu colchão com um resguardo. Nos colchões 
de espuma, airvex, látex e viscoelástica não aconselhamos 
o uso de resguardos plastificados. Evite o uso de qualquer 
tipo de material que não permita uma correta transpiração.

5. Limpeza:

Não limpe o seu colchão a seco, nem molhe os tecidos do 
seu equipamento de descanso.

Consulte o serviço técnico para que o possam ajudar com 
as possibilidades de limpeza.

Nos colchões com capa amovível, retire a capa para a 
poder lavar. Neste caso nunca exponha o bloco interior ao 
sol. 

Em caso de dúvida, consulte o serviço técnico.

6. O material viscoelástico é um material muito sensível 
à temperatura. Devemos por isso evitar expor o colchão 
a elementos emissores de calor. A exposição do material 
viscoelástico a fontes extremas de calor pode afetar 
negativamente as suas propriedades de forma permanente.



CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO
DO SEU EQUIPAMENTO DE DESCANSO

7. Quando desembalar o seu colchão, deixe-o durante 
algumas horas num lugar ventilado. Os produtos novos 
podem libertar algum odor durante os primeiros dias, o qual, 
porém, acaba por desaparecer e não é nocivo.

8. Ventile o seu equipamento de descanso todas as 
manhãs. Deve manter a sua habitação a uma temperatura 
amena e a um nível de humidade adequado. A aparição de 
manchas de mofo é consequência do excesso de humidade 
e fraca ventilação do colchão. Estas manchas não estão 
abrangidas pelo certificado de garantia.

9. Não coloque objetos pesados e cortantes diretamente 
sobre a superfície do colchão. 

10. Não utilize o colchão sobre uma base que não cubra 
60% da sua superfície ou que esteja em mau estado. Não 
recomendamos a utilização do colchão sobre um estrado de 
malha metálica.



CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO
DO SEU EQUIPAMENTO DE DESCANSO

11. Não sobrecarregue o interior das bases rebatíveis.

12. Recomendamos que esvazie o interior da base para proceder 
à sua deslocação.

13. Comprove que a voltagem do motor elétrico da sua cama 
articulada é a indicada para o lugar onde esta se encontra.

14. Não se sente sobre uma cama articulada levantada ou em 
movimento.

15. Evite que as crianças e os animais manipulem os mecanismos 
e controlos dos equipamentos articulados ou com elementos 
auxiliares.

16. Não manipule a cama articulada quando esta está em 
movimento.



• A Molaflex garante a correta fabricação e qualidade dos elementos que compõem o produto.

• A Molaflex garante que todos os materiais provêm de aprovisionamento de primeira 
qualidade com materiais de origem controlada dos elementos que o compõem.

• A Molaflex responsabiliza-se pelos defeitos de fábrica, de materiais ou vícios de origem dos 
seus produtos e componentes(*) durante 2 anos, a partir da data de entrega do produto. As 
estruturas de molas Molaflex beneficiam de 5 anos de garantia contra defeitos de fabrico, a 
partir da data de entrega do produto.

• No caso deste produto Molaflex precisar de algum serviço por defeito de fábrica, materiais 
ou vícios de origem, durante o período de garantia, a Molaflex irá reparar ou substituir o 
produto ou os seus componentes defeituosos gratuitamente sem nenhum cargo de mão de 
obra, deslocação ou transporte.

• A Molaflex garante ao comprador a existência de resposta durante o prazo de garantias. 
(Ver as condições do ponto 2).

• O presente documento tem validade em todo o território português.

(*) Consideram-se defeitos de fábrica, de materiais ou vícios de origem todos aqueles desvios ou faltas que 
vão de acordo com as normativas e especificações aplicáveis aos materiais, processo de fabricação ou 
produtos. 



1. Esta garantia só tem validade quando acompanhada da respetiva fatura de compra, para que se possa 
proceder à reparação de algum componente defeituoso e/ou consulta do produto.
A Molaflex reserva-se o direito de não conceder o serviço gratuito de garantia na ausência dos 
documentos indicados ou caso os mesmos se encontrem incompletos ou ilegíveis.

2. No caso de se proceder a uma reparação, substituição de materiais ou componentes, estes serão 
substituídos por outros do mesmo tipo ou, na falta destes, por outros de melhor qualidade.

3. Esta garantia não cobre defeitos causados por:
• Utilização negligente (pisar, saltar, apoiar objetos pesados e cortantes diretamente na superfície do 
produto) ou utilização indevida do produto e inadequada à sua função.
• Instalação e utilização inadequada do produto para o seu correto funcionamento técnico, assim 
como a utilização do colchão ou da base com outros produtos em mau estado, incumprindo assim as 
instruções da Molaflex sobre uso e manutenção.
• Acidentes, água, fogo, pouca ventilação ou qualquer causa de força maior, completamente 
imprevisível.
• Transporte inadequado, como por exemplo: transportar o produto no tejadilho da viatura, dobrá-lo 
para transporte no elevador ou em qualquer outro local de tamanho inferior ao volume do colchão.
• Utilização de energia não adequada (em motores elétricos, camas articuladas).
• Utilização de produtos de limpeza não adequados (dissolventes, lixívias) que possam provocar danos 
irreparáveis nos tecidos do colchão.

4. Para que os colchões, bases rebatíveis, bases estofadas e camas que produzimos possam ser 
compatíveis com produtos de outros fabricantes, todos cumprem a normativa europeia relativa a medidas 
nos produtos de descanso, UNE-EN 1334: altura/largura (+20 mm.-20 mm).

5. As partes mecânicas das bases articuladas e bases estofadas rebatíveis produzem pequenos ruídos 
quando estão em movimento. Esses ruídos são normais.

CONDIÇÕES



6. Como consequência do sistema de cosedura utilizado, aparecem fios nas costuras do colchão. Estes 
fios em nada interferem com a perfeita utilização do produto.

7. O comprador dispõe de sete dias desde a entrega do produto para reclamar qualquer defeito visível 
(manchas, roçadelas, descoseduras...). Passado este prazo, entende-se que a mercadoria entregue 
estava em perfeitas condições.

8. Esta garantia perderá validade perante reparações e/ou manipulações internas efetuadas ao produto 
pelo próprio comprador ou por serviços técnicos alheios à Molaflex.

9. Esta garantia é prestada sem haver prejuízo dos direitos legais que outorga o consumidor à legislação 
em vigor e com independência dos direitos e obrigações do consumidor face ao distribuidor, derivado da 
compra levada a cabo entre ambos.

10. Fora dos prazos estabelecidos pela garantia e condições expressas, a Molaflex não se considera 
responsável pelos defeitos, anomalias ou danos que possam surgir no produto adquirido.

11. Por motivos de higiene, caso se proceda a uma reparação, serão cobrados os custos resultantes da 
substituição das partes que se encontrem manchadas ou sujas pelo uso normal ou anormal do produto.

SERVIÇO TÉCNICO
No serviço técnico, a deslocação (caso necessária) durante o tempo de garantia do produto é 
gratuita, sempre que se cumpram as condições da mesma (consultar a duração de garantia).

O custo da reparação e da deslocação dos técnicos, fora do período de garantia, irá ser 
determinado consoante cada caso.

CONDIÇÕES



M
D

G
 0

07
/0

2

SERVIÇO PÓS-VENDA

Modelo

Medidas

Data da Compra

Nº da Fatura

Telefone: 256 885 545
Fax: 256 885 529
Telefone Geral: 256 885 500
Linha Azul: 808 215 216

Molaflex - Colchões, S.A.
Serviço ao Consumidor
Rua do Orreiro 
Zona Industrial 300-211 
São João da Madeira
posvenda.molaflex@molaflex.com

Conserve este manual de 
utilização. Se recorrer ao serviço 
de pós-venda da Molaflex, 
apresente estes dados.


