
Rev.: 14

Revisado em: 23/03/2022

1.1 Razão social do fornecedor: Becflex Indústria e Comércio de Colchões Ltda EPP

1.2 Endereço do fornecedor: Avenida Antonio Além, 154

1.3 Nome fantasia do fornecedor (se aplicável): 

1.4 CNPJ do fornecedor: 11.496.227/0001-96

1.5 Classificação do fornecedor:

3.1 Tipo (marcar somente 1 opção)

3.2 Características da base (se existente) /  ou do material que configura o colchão misto (se for o caso):

Materiais utilizados:

Espessura das chapas utilizadas:

Descrição da estrutura:

Desenho da estrutura (anexar):

 

Componente  Densidade da espuma
Espessuras possíveis entre  

os modelos  

Lâmina de conforto 1 (   )H ( )M ( )V

Lâmina de conforto n (   )H ( )M ( )V

Lâmina 1 ( X )C ( )H ( )M ( )A ( )AR ( )V ( )OM. Especificar: __________ 33kg/m² 12cm a 28cm 

 

Tipo de revestimento²  
Espuma  do revestimento³  e 

densidade
Composição do revestimento Gramatura  do revestimento

Densidade  de  fios  do 

revestimento

Plano Convencional / D20 
 50,72% Poliéster e 49,28% 

Polipropileno
138g /m²

Densidade urdume -54 

fios/cm densidade trama - 19 

fios/cm

Plano Convencional / D20 
62,13 % Poléster 37,87 % 

Polipropileno
169 g/m²

Densidade urdume -54 

fios/cm densidade trama - 17 

fios/cm

Manta acrílica Convencional / D20 100% poliéster 80kg/m² NA

4.1  Marca  4.2  Modelo comercial  4.3 Uso
 4

BECFLEX D33 Geral

³ Deve ser informada o tipo e a densidade da espuma do revestimento. A espuma pode ser Convencional (C), Hipermacia (H), Macia (M), Aglomerado de espuma (A), Alta resiliência (AR), Viscoelástica (V) ou Outro 
4 

No caso de colchões tradicionais: uso geral ou infantil ou hospitalar

CERTIFICADO N° 165.233/21 REGISTRO DO INMETRO: D33

4.  MODELOS DA FAMÍLIA

4.4  Tamanho (altura x comprimento x largura)

12 cm a 35 cm alt  x 1,00 m a 2,10 m comp X 70 cm a 2,10 m larg 

¹ Deve ser informado qualquer “Outro material (OM)” caso existente. São exemplos de outros materiais: madeira, compensado, Poliestireno(PS), rabatan com magnetos, látex, etc.

² Os revestimentos podem ser do tipo Plano (P), Malha (M), Não-tecido (NT) ou Revestimentos plásticos (RP)

Colchão Tradicional (Simples), com uma 01 lâmina de espuma convencional D33, de uso geral. Características da base ou do material que configura o colchão misto: NA

3.  CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

( X ) Colchão tradicional ( ) Colchão misto ( ) Colchão auxiliar ( ) Colchonete ( ) Colchão box conjugado ( ) Colchão box conjugado com estrutura para cama auxiliar

3.3 Lâmina(s) de espuma e/ou outro material¹ :

Tipo de material (marcar somente 1 opção)

3.4 Revestimentos possíveis entre os modelos

MEMORIAL DESCRITIVO DA FAMÍLIA

1.  DADOS GERAIS

(X) Fabricante no Brasil ( ) Fabricante no exterior ( ) Importador ( ) Outro. Especificar: ______________

2.  NOME DA FAMÍLIA (no caso de não existir nome, deve ser criada alguma codificação permanente)


