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COLCHÃO LUMIACOLCHÃO LUMIA

O O colchão Lumiacolchão Lumia ocupa o primeiro lugar no ranking dos  ocupa o primeiro lugar no ranking dos colchões mais baratoscolchões mais baratos em Portugal pela em Portugal pela

qualidade- preço que oferece.qualidade- preço que oferece. Apenas a partir de 179€, este colchão vendido apenas online, tem uma Apenas a partir de 179€, este colchão vendido apenas online, tem uma

qualidade muito boa faces ao restantes qualidade muito boa faces ao restantes colchões baratoscolchões baratos vendidos em Portugal. vendidos em Portugal. 

Apesar de ser uma marca de Apesar de ser uma marca de colchões colchões onlineonline ainda não muito popular, o ainda não muito popular, o Lumia Lumia é um excelente é um excelente

colchão para alguém que procura um colchão para alguém que procura um colchão bom e baratocolchão bom e barato . Adapta-se a todos os tipos de corpo, é. Adapta-se a todos os tipos de corpo, é

confortável e tens a opção de escolher dormir no lado mais macio ou �rme, consoante o  gostoconfortável e tens a opção de escolher dormir no lado mais macio ou �rme, consoante o  gosto

pessoal.  pessoal.   

O que torna o  Lumia o melhor colchão barato?O que torna o  Lumia o melhor colchão barato? 
É um colchão de espuma que podes adquirir a É um colchão de espuma que podes adquirir a baixo preçobaixo preço pela  pela boa qualidadeboa qualidade que oferece. que oferece.

Este modelo é único e inovador pois contém um lado �rme e outro lado mais macio e, através daEste modelo é único e inovador pois contém um lado �rme e outro lado mais macio e, através da

sua inovadora espuma, a marca conseguiu criar um colchão de boa qualidade a um custo tãosua inovadora espuma, a marca conseguiu criar um colchão de boa qualidade a um custo tão

baixo.baixo.

O resultado éO resultado é um  um colchãocolchão bom e baratobom e barato, que se adapta a todos os tipos de corpo e posições de, que se adapta a todos os tipos de corpo e posições de

dormir. dormir. Trata-se de um colchão online, que pode ser adquirido Trata-se de um colchão online, que pode ser adquirido aquiaqui. A marca oferece . A marca oferece entregasentregas

gratuitas, 100 noites de teste e 5 anos de garantiagratuitas, 100 noites de teste e 5 anos de garantia .. 

Qual a composição do colchão Lumia?Qual a composição do colchão Lumia?

– – 16 cm de altura16 cm de altura no total.  no total.  

– É composto por – É composto por 2 camadas de espuma de alta qualidade2 camadas de espuma de alta qualidade de diferente �rmeza e densidade. de diferente �rmeza e densidade.

 Possui um revestimento optimizado para Possui um revestimento optimizado para dissipar o excesso de calor.dissipar o excesso de calor. 

Camada de espuma macia (7,5 cm): espuma elástica que confere ao colchão elevadaCamada de espuma macia (7,5 cm): espuma elástica que confere ao colchão elevada

respirabilidade.respirabilidade. 
Espuma de suporte adaptável (7,5 cm): Oferece suporte �rme e optmizado,  distribuindoEspuma de suporte adaptável (7,5 cm): Oferece suporte �rme e optmizado,  distribuindo

corretamente o peso corporal para a camada mais rígida.corretamente o peso corporal para a camada mais rígida.

Cobertura elástica e termorreguladora (2 cm): o núcleo do colchão é revestido por umaCobertura elástica e termorreguladora (2 cm): o núcleo do colchão é revestido por uma

cobertura macia e lavável até 60° C. Esta cobertura macia e lavável até 60° C. Esta cobertura removívelcobertura removível permite isolar e proteger permite isolar e proteger

melhor o colchão e a sua suavidade garante uma maior sensação frescura durante a noite.melhor o colchão e a sua suavidade garante uma maior sensação frescura durante a noite. 

VantagensVantagens

Teste de 100 noites, garantia de devolução do dinheiroTeste de 100 noites, garantia de devolução do dinheiro  
Preço imbatívelPreço imbatível

Colchão reversívelColchão reversível  
Espuma de qualidadeEspuma de qualidade

Adequado a todas a posições de sonoAdequado a todas a posições de sono

Boa regulação de temperaturaBoa regulação de temperatura

Entrega gratuitaEntrega gratuita

DesvantagensDesvantagens

Muito �no e �exível para pessoas mais pesadasMuito �no e �exível para pessoas mais pesadas

Sem alças para poder virar ou transportarSem alças para poder virar ou transportar

Não disponível em loja físicaNão disponível em loja física

Para quem é recomendado?Para quem é recomendado? 
O colchão Lumia é  especial graças à  sua O colchão Lumia é  especial graças à  sua estrutura reversívelestrutura reversível, oferecendo , oferecendo dois graus de �rmezadois graus de �rmeza

nos diferentes lados do colchão e assim garantir um nos diferentes lados do colchão e assim garantir um apoio personalizado e maior confortoapoio personalizado e maior conforto ..

Adapta-se a todos os tipos de corpo e posições de dormir, pois a espuma que constitui o colchãoAdapta-se a todos os tipos de corpo e posições de dormir, pois a espuma que constitui o colchão

adapta-se perfeitamente aos contornos do corpo e zonas de maior pressão.adapta-se perfeitamente aos contornos do corpo e zonas de maior pressão.

Onde comprar o colchão Lumia?Onde comprar o colchão Lumia? 

De momento, só é possível fazê-lo na sua De momento, só é possível fazê-lo na sua loja onlineloja online em  em www.lumia.ptwww.lumia.pt..  O colchão Lumia é entregueO colchão Lumia é entregue

embalado a vácuo embalado a vácuo dentro de uma caixadentro de uma caixa prática e leve de  prática e leve de 8 x 38 x 110 cm8 x 38 x 110 cm. Tem um . Tem um envio muitoenvio muito

rápido e gratuitorápido e gratuito em todo o território continental e podes experimentar o colchão em casa até  em todo o território continental e podes experimentar o colchão em casa até 100100

noitesnoites ..

Durante este período experimental, terás a oportunidade de con�rmar se este é o colchão certoDurante este período experimental, terás a oportunidade de con�rmar se este é o colchão certo

para ti e acima de tudo experimentar os dois lados e as suas diferentes �rmezas. A para ti e acima de tudo experimentar os dois lados e as suas diferentes �rmezas. A devoluçãodevolução não não

tem custos adicionais e é organizada diretamente pela marca. tem custos adicionais e é organizada diretamente pela marca. 

Qual é o preço?Qual é o preço? 
O preço do colchão Lumia varia consoante os tamanhos disponíveis. Poderás encontrar tamanhos aO preço do colchão Lumia varia consoante os tamanhos disponíveis. Poderás encontrar tamanhos a

partir de 90x190cm, por partir de 90x190cm, por apenas 179€apenas 179€, até 180x200cm, por 349€., até 180x200cm, por 349€. 

Compre com 30% desconto e agora, obtenha ainda Compre com 30% desconto e agora, obtenha ainda + 10%+ 10%

desconto!desconto!
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