
Colchões Gazin: 
Tendências e Soluções
Sempre fazer o melhor pra você, abraçando a tecnologia 





Missão: Sempre fazer o melhor pra você, 

abraçando a tecnologia .

Essa é a filosofia da Gazin, considerando que e os produtos 
fabricados em suas indústrias seguem à risca essa 
premissa.

Afinal, proporcionar o bem estar e a satisfação de seus 
clientes é a missão primordial da empresa em todos os 
seus segmentos.



UM 
MUNDO 

DE 
CONFORTO

O que está acontecendo?

Já parou para pensar nisto?

Porque precisamos de mais 

conforto?



Avanços e Tendências

● Materiais Antialérgicos 

Melhoria do sono.

Reduzirem a chance de processos 

alérgicos.

Libera as interleucinas, substâncias que 

ajudam o organismo a se defender vírus 

e bactérias.

● Materiais ativam o ambiente 

Mantêm o ambiente mais agradável.

Equilibra as condições do sono.

Produtos que ajustam ao seu corpo e 

sono.



Tecidos

VIRASE®

Sua primeira linha de 

defesa e solução para um 

ambiente de sono 

higiênico, duradouro, 

fresco e saudável.

SeaqualTM Purotex®

Faça o Bem, Durma 

Bem.Transformamos os 

plásticos coletados do mar 

em fibras de poliéster 

sustentáveis de alta 

qualidade. 

Reduz drasticamente os 

alérgenos e mantém a 

superfície do seu colchão 

limpa e fresca de uma 

forma natural.

Coolmax®

O sistema pode remover a 

transpiração do corpo através 

do tecido, onde pode evaporar 

rapidamente, permitindo uma 

sensação maior de frescor e 

maior conforto térmico.



Tecidos

Intense tira seu estresse 

durante a noite para um 

descanso profundo e feliz.

- Cortisol   + Melatonina

Bamboo Adaptive®

Esta solução higiênica e 

natural. Oferecendo uma 

maior absorção de umidade 

do que o algodão, é 

incrivelmente forte e tecido 

muito respirável.

A tecnologia Adaptive® 

remove a umidade, 

aumenta a taxa de 

evaporação e ajuda a criar 

um ambiente fresco e 

seco.



Conforto do Látex

Látex associado a Cobre, 

Carbono e Grafite.

Classic XO-Nano TRMTM®

Graças às zonas de conforto, 

cada parte do corpo está 

corretamente apoiada.

A tecnologia favorecendo 

a regulação térmica 

adequada e eliminado o 

acúmulo desnecessário de 

calor.

Látex



Espumas

PU amigável

Origem: Renováveis e 

Recicláveis.

Na Emissão: Livre de ODP 

e VOC.

Espumas 

Especiais

Tecnologia em 

Espumas
Maior conforto.

Maior circulação ar.

Efeito resfriamento.

Combinação de 

poliuretano a produtos que 

contribuem para o 

conforto.

Bed-in-Box

Espumas com características 

para uso em produtos que 

possam ser comprimidos.



O conforto Espuma 
Visco 

Elástica

Espuma HR

Camada 
Gel

Foam Látex

Hipersoft



GEL

Espuma que traz o conforto de estar sempre na temperatura 

ideal para o perfeito repouso.

Suas características poliméricas e densidade elevada, traz a 

esta tecnologia a absorção de calor de maneira muito eficaz e 

inovadora.

● gel sólido

● gel coating

● gel in fusion

● gel em pellets



VISCO

Espuma inteligente com perfeita moldagem anatômica.

A baixa resiliência, característica da viscoelasticidade

confere um toque a mais de conforto a produtos como

travesseiros e camadas de conforto de colchões para uma

boa noite de sono.



Espuma HR

Ter a impressão de deitar num colchão novo todos os dias.

Caracterizada pela alta resiliência, a espuma mantém sua forma

original por muito mais tempo, ideal para mantas de conforto em

colchões, travesseiros e estofados.



Espuma HS

Mais e mais conforto.

Para mercados e produtos mais exigentes, esta espuma é sinônimo de

altíssima maciez. A espuma atinge um novo patamar no quesito

conforto.

Espuma extremamente macia, proporcionam em pillow tops um toque

de conforto inigualáveis, sem riscos de deformações.



Látex Foam

Para aqueles que gostam de espumas a base de

látex mas não querem abrir mão das vantagens e

qualidade do poliuretano.

Colchões, travesseiros e mantas para pillow top

ganham um toque semelhante ao látex com todos

os diferenciais do poliuretano.



A tecnologia:
Smart Bed



Smart Bed

Sono de qualidade 

comprovada, melhora a 

imunidade e recuperação 

das energias gastas no seu 

dia.

Conforto ajustável

Sente seus movimentos

Mostra a qualidade do 
sono



O Home Office

Passado
Colchão somente para 

Dormir

Presente
Colchão para dormir + 

relaxar + trabalhar

Futuro
Colchão aliado a saúde 

e bem estar



O futuro? Já imaginou um colchão impregnado 

com CANNABIS?

Existem alguns estudos e fabricantes USA, 

que estão trabalhando para inserir 

CBD(Canabidiol) em colchões, destacando 

algumas propriedades em relação a 

descanso, redução do estresse e da 

ansiedade.

(Artigo de Jimmy Tomlin, publicado 

originalmente por Bed Times)



E você o que está 
fazendo para ter 
uma ótima noite 
de sono?



Lembre-se:

Para te deixar feliz, o Colchão 

GAZIN reúne o  

que há de melhor em tecnologia  

e inovação



www.colchoesgazin.com.br

0800 648 1616


