
A MAIS RECENTE TECNOLOGIA 
PARA O SEU DESCANSO 
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Passamos um terço da nossa vida a dormir. Por isso, descansar num bom colchão 

é essencial para renovar o nosso corpo e a nossa mente.

É vital que o colchão se adapte à morfologia de cada pessoa para proporcionar 

um descanso reparador que ajude a melhorar a nossa saúde e qualidade de vida.

O descanso afeta, não só o nosso corpo, mas também a nossa mente. A carência de um bom 
descanso pode provocar mudanças de humor, tristeza, irritabilidade, aumento de stress e 
ansiedade.

Os sistemas de descanso têm um papel crucial na prevenção dos problemas de coluna, 
circulação, dores nas articulações ou problemas cervicais, entre outros. Estas doenças são 
provocadas pela dureza e falta de adaptação do colchão às necessidades morfológicas de cada 
pessoa, bem como a uma má posição ao dormir.

dos sintomas referidos (desde dores de coluna à apneia) podem melhorar se 

usar um equipamento de descanso adequado às suas necessidades.

dos distúrbios do sono estão 
relacionados com o equipamento de 
descanso.

da população dos países 
desenvolvidos sofre de distúrbios
do sono.

aumento do risco de morte para 
pessoas que dormem menos de 5 
horas contínuas. 

de todas as incapacidades prematuras 
estão relacionadas com problemas na 
coluna.



O QUE É O iBedFLEX®? 

BENEFÍCIOS
• 

• 

.

• 

• 

Para além disso permite-lhe obter dados médios das suas sessões:

• Índice de qualidade do sono.

• Número de horas dormidas.

• Número de movimentos.

MOLAFLEX REINVENTA O CONCEITO DE DESCANSO 
COM A NOVA CAMA INTELIGENTE

App disponível em 

Ao contrário de outros sistemas de colchões inteligentes, o iBedFLEX® mede as formas do corpo de uma ou 

duas pessoas e os seus movimentos ao longo do tempo, ajustando a firmeza a cada uma delas. Dessa forma, 

aumenta o conforto e assegura um descanso reparador.

Poderá configurar a sua cama inteligente Molaflex de forma automática ou manual, de acordo com as suas 

preferências, através da App instalada no seu smartphone ou tablet. Terá controlo absoluto sobre o colchão 

e as suas 8 zonas configuráveis e acesso a muita informação gerada.

Personalizada. Com o iBedFLEX® vai acertar sempre na escolha da sua cama ideal porque ela se adapta a si.

Inteligente. Monitorize o seu descanso para obter informação detalhada e completa das suas preferências e 

necessidades durante o sono para, assim, melhorar e otimizar a forma como dorme.

Transferível. Permite configurar a sua cama em qualquer outra cama iBedFLEX® através da App para que 

desfrute da sua cama em qualquer lugar.

Saudável. Inclui o tecido BioCeramics®, altamente benéfico para o organismo, já que aumenta o fluxo da 

circulação sanguínea, potencia a atividade celular e melhora a sensação de bem-estar.

Descubra a primeira cama que se adapta 

dinâmica e automaticamente à sua 

morfologia e comportamento enquanto 

dorme. iBedFLEX foi desenhada para 

maximizar o seu descanso e melhorar a 

saúde da sua coluna, através da contínua 

monitorização durante o sono e dos perfis 

de postura definidos em colaboração com 

o Instituto Proschlaf.
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 10. Tecido Wellness Bioceramics®
 9. Sistema SSS (Super Soft Sense)
 8. Fibras Hipoalergénicas
 7. Têxtil TNT
 6. Bloco Látex Talalay (3 cm)
 5. Bloco de AirVex® D-42 com Sistema iBedFLEX®  (10 cm)
 4. Confort System+®
 3. Encapsulado
 2. Mola Ensacada (8 cm)
 1. Confort System+®

Altura: +/- 33 cm
Colchão de apenas um lado

MOLA ENSACADA

FIBRAS HIPOALERGÉNICAS
 
 

BLOCO DE LÁTEX TALALAY ENCAPSULADO 

CONFORT SYSTEM+®

SISTEMA SSS (SUPER SOFT SENSE) 

TECIDO WELLNESS BIOCERAMICS®

SISTEMA iBedFLEX®

*Imagem ilustrativa dos componentes do equipamento

Sistema composto por 8 câmaras de ar que permite 
aumentar ou reduzir o nível de cada uma para
obter 6 níveis distintos de firmeza. Graças a este 
sistema inovador conseguirá a firmeza que melhor
se ajuste ao contorno e postura do seu corpo, 
tornando-se assim a primeira cama que se adapta 
completamente a si.

Dupla capa de espuma suave em acolchoado que 
melhora a sensação de acolhimento do colchão
ao deitar e que maximiza o conforto.

Bloco de molas cosidas individualmente que 
funcionam como amortecedores completamente 
independentes, absorvendo o peso e o movimento 
sem os transmitir ao resto do colchão.

Considerado o material mais confortável da sua 
categoria. Oferece uma maior suavidade e melhor 
transpirabilidade, resultando num maior conforto.

Suave e elástico com tato agradável e inserções 
metálicas de lúrex. Hipoalergénico e transpirável para 
evitar que acumule humidade, beneficiando assim de 
um conforto térmico perfeito. Para além disso,
o tecido biocerâmico protege e regenera.

Fibra compacta de alta qualidade que evita
o aparecimento de alergias e contribui para manter 
uma temperatura constante. Oferece uma 
adaptabilidade progressiva e um excelente grau
de conforto.

Reforço exterior de todo o bloco com HR de alta 
densidade, garantindo o máximo conforto, resistência 
e durabilidade do colchão.

Material de alta densidade que proporciona uma 
distribuição do peso de forma homogénea, assim 
como uma máxima adaptabilidade na superfície dos 
colchões.



A SUA VIDA COM iBedFLEX®

INSTALA E CONECTE

DIA 1 DIA 7 DIA 30 DIA 90

GUARDE A SUA SESSÃO DE SONO iBedFLEX®  E A SUA SAÚDE ADAPTA-SE A SI

VÁ DORMIR! COMO FUNCIONA A 
TECNOLOGIA IBEDFLEX®?

Duração

Configure a sua nova cama 
iBedFLEX® e conecte-a à 
rede Assim que tiver a App configurada, o 

melhor a fazer é ir dormir para que no 
dia seguinte possa ver o seu primeiro 
relatório do sono. Guarde diariamente a 
sua sessão na cloud para que a sua 
cama o possa ajudar a dormir melhor 
graças à sua função Ergonómica.

iBedFLEX® tem sensores de 
movimento que monitorizam a 
pressão de cada uma das 8 
câmaras configuráveis várias 
vezes por segundo, estudando 
os seus movimentos e a 
qualidade do seu sono.

POSSO DESLIGAR O TELEMÓVEL
ENQUANTO DURMO?

Sim, o seu iBedFLEX® não 
requer nenhum tipo de 
conectividade, a menos que 
queira interagir com a cama 
como, por exemplo, para 
guardar uma sessão de sono na 
cloud.

Neste momento já terá experimentado 
várias configurações. Acompanhe os 
seus relatórios de sono para ver se o 
seu descanso melhorou ao longo do 
tempo. Preste atenção a possíveis 
fatores externos que possam afetar o 
seu descanso. Não se esqueça de 
guardar as suas sessões 
periodicamente para conseguir o 
máximo rendimento.

Se tem dificuldades em dormir, pode 
ajudar a partilha dos seus relatórios
de sono com o seu médico,
agora possível com o iBedFLEX®.

Se os seus hábitos de sono ou 
a sua condição física mudar, 
iBedFLEX® mudará consigo 
ao longo do tempo, assegu-
rando uma perfeita correção 
da coluna vertebral enquanto 
dorme.

DISFRUTE DA SUA CAMA.

Descarregue a app iBedFLEX® no seu smartphone. Durante 
a instalação tenha o manual à mão para criar um novo perfil 
e configurar a cama corretamente. Não recomendamos criar 
um perfil de forma manual. Assegure-se que tem a função 
Ergonómica ativada para aproveitar ao máximo todos os 
benefícios da cama e de forma a estudar a forma como 
dorme e ajustar-se a si. A função Ergonómica não está 
disponível se criar um perfil de forma manual.

Para que sessão Ergonómica funcione corretamente é 
importante que consulte as sessões de sono periodicamente. 
A sua cama recomendará uma nova configuração à medida 
que as sessões são guardadas, sendo necessário guardar 
pelo menos 3 sessões de sono (ver manual do utilizador).
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www.molaflex.com


