
MASSAGEADOR (opcional)
- 4 pontos de atuação

- Diversos tipos de massagem
- Função timer (sleeping)

MODELO HOSPITALAR-RESIDENCIAL 

CARACTERÍSTICAS
- Motor com tecnologia alemã.
- Motor silencioso.
- Movimentos suaves.
- Rodízios (opcional)
- Elevação até 70cm (sem colchão)
- Diversos tecidos a sua escolha.
- Massagem (opcional)
- Grades de proteção facilmente
  removíveis.

BENEFÍCIOS:

- Coloque a cama na altura
  ideial para o levantar ou sentar
  do usuário.
- No momento do aceio ou 
  refeição, o cuidador não tem
  sua coluna prejudicada.
- Total comodidade
- Descanso 

BENEFÍCIOS:
- Decúbito de Fowler
- Decúbito de Trendelenburg
- Aparência residencial
- Acaba com o desconforto
  psicológico da sensação de um 
  ambiente hospitalar.
- Controle remoto único,
  comanda todos os movimentos.

Decúbito de Fowler   -   Decúbito de Trendelenburg   -   Motor importado (tecnologia alemã)
Colchão de látex importado (Bélgica)  Colchão de micro-molas com látex importado (Bélgica)

Controle remoto de fácil utilização   -   Diversos complementos

POSIÇÃO
ELEVADA

CAMAS RESIDENCIAIS MOTORIZADAS
Produzidas especialmente para atender as necessidades individuais, as camas e o sistema Camatex de dormir oferecem o que 
existe de melhor em conforto. São inúmeras opções disponíveis.

camatexcolchoescamatexcolchoes www.camatex.com.br

GRADESREMOVÍVEIS

POSIÇÃO
ABAIXADA
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Dormir bem é uma necessidade fisiológica, fundamental para a manutenção da saúde mental e corporal.
A escolha correta dos colchões e camas são fatores decisivos para a saúde de cada indivíduo.

Coloque a cama na altura que desejar



CARACTERÍSTICAS:
- Motor com tecnologia alemã
- Motor silencioso
- Movimentos suaves
- Rodízios
- Pés antiderrapantes (opcional)
- Diversos tecidos a sua escolha
- Opção de massagem (modelo B)

BENEFÍCIOS:
- Levante-se com extrema
  facilidade
- Conforto Sigular
- Massagem relaxante (modelo B)
- Versatilidade
- Prazer indescritível
- Descanso 

MODELOS:
A - Elétrico com 
     sistema lift (elevação)
B - Manual reclinável com
     massagem e balanço rocker
C - Manual reclinável sem
     massagem e com balanço
     rocker

A IMPORTÂNCIA DO COLCHÃO ADEQUADO

COLCHÃO DURO
O corpo se apoia demasiadamente em apenas cinco 
pontos, deixando o resto do corpo sem o suporte 
adequado. Ocasiona dores musculares e in�amações.

COLCHÃO MOLE
Sessenta por cento do peso do corpo se concentra na 
região central (do fêmur ao tórax), causando afunda-
mento acentuado e dores musculares.

COLCHÃO CAMATEX
Apoio correto e uniforme para todo o corpo. A escolha 
do colchão depende do peso, da altura e da forma do 
corpo do usuário.

POLTRONA CAMATEX LIFT CHAIR: LEVANTA VOCÊ

camatexcolchoescamatexcolchoes www.camatex.com.br
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Seu médico, seu amigo. Consulte-o sempre.

Di�iculdade para levantar ou sentar? Esta poltrona vai mudar sua vida.
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POSIÇÕES IMPORTANTES PARA O CORPO

VANTAGENS DE DORMIR NUM SISTEMA CAMATEX
CONFORTO 
Produzido com matérias primas selecionadas, o sistema 
Camatex de dormir proporciona conforto inigualável, propi-
ciando assim um relaxamento total aos nossos clientes.

DISPOSIÇÃO
Disposição: Desfrutando do pleno conforto e relaxamento, o 
corpo humano consegue reconstruir suas células e estrutu-
ras de forma eficiente. Fundamentais para o nosso dia a dia, 
este processo permite nos sentir completamente revigora-
dos ao despertar, gozando de plena satisfação e energia.

COLUNA
Através do sistema de alívio de pressão e de elevação dos 
membros, o cliente Camatex consegue a qualquer momento 
regular o sistema de forma a obter uma posição adequada 
para sua coluna, diminuindo assim o esforço sobre a mesma 
e eliminando as dores causadas por má acomodação.

REFLUXO
Com a angulação perfeita o cliente Camatex encontra uma 
posição que diminui drasticamente a incidência do refluxo.

VARIZE
Dormindo com as penas levemente elevadas, a nossa circu-
lação de retorno é consideravelmente facilitada, evitando 
assim o congestionamento dos vasos sanguíneos.

RONCO
Com uma leve regulagem através do controle remoto o 
cliente Camatex consegue alterar a angulação de sua 
cama, melhorando sua respiração e fazendo com que ela 
ocorra de maneira mais adequada e consequentemente 
evitando o ronco.

O sistema Camatex é fundamentado no conceito desen-
volvido na Europa na década de 60, o qual permanece 
até hoje sendo considerado o melhor sistema para dormir 
do mundo. Desde então passou apenas por aprimora-
mentos tecnológicos e desenvolvimento de novos produ-
tos.

Conheça a Camatex e saiba por que o seu singular sistema 
de dormir está sendo cada vez mais usado pelas pessoas 
bem sucedidas.

camatexcolchoescamatexcolchoes www.camatex.com.br
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Seu médico, seu amigo. Consulte-o sempre.

- Melhora muito a circulação sanquínea cerebral.
- Evita o inchaço das pernas.
- Evita o desenvolvimento de varizes.
- Realiza drenagem de secreções pulmonares.
- É usado após cirurgias dos orgãos pélvicos.
- Evita dores de cabeça após punção lombar.
- Indicado para situações de pressão baixa.

Decúbito de Trendelenburg

TRENDELENBURG
(Friedrich Trendelenburg - Alemanha - 1844/1924)

Médico cirurgião

- Combate o refluxo.
- Combate o ronco e apnéia.
- Ótimo para problemas respiratórios (asma, DPOC, 
  enfisema, etc).
- Diminui a tensão na musculatura abdominal (repou
  so pós operatório).
- Indicado para pacientes com insuficiência cardíaca 
  congestiva.

FOWLER
(George Ryerson Fowler - NY, USA - 1848/1906)

Médico cirugião e professor

Decúbito de Fowler
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REMETENTE: CAMATEX
RUA FREI CASANOVA, 373
RECIFE/PE - CEP: 51030-680

camatexcolchoes

camatexcolchoes

www.camatex.com.br

- Marcas nacionais e internacionais.
- 650m² de loja.
- Estacionamento amplo e coberto.
- Colchões, travesseiros e protetores.

- Todas opcões de tamanho e altura.
- Dois andares de loja.
- Pronta entrega.
- Acessibilidade total.

- Camas motorizadas, box e báu.
- Cabeceiras e bicamas.
- Casal, solteiro e solteirão.
- Elevador em todos os andares.

Após o primeiro ano de funcionamento da sua segunda unidade no Recife, a Camatex se consagra de forma
definitiva como a maior e mais completa loja de colchões e acessórios do Norte-Nordeste.

EstacionamentoVista do primeiro andarVista do segundo andar

Colchões e acessórios de todos os tamanhos e alturas, do mais firme ao mais macio e de diversas
características e origens: Alemanha, Bélgica, Brasil, Inglaterra, Espanha e Estados Unidos.

UM ANO DE CAMATEX CASA FORTE

Rua Frei Casanova, 373 - Recife/PE
Segunda a sexta: das 10h às 18h30 - Sábado: das 10h às 13h

CAMATEX BOA VIAGEM - (81) 3033.6269
Av. Apipucos, 400 - Recife/PE
Segunda a sexta: das 09h às 19:00h - Sábado: das 09h às 15h

CAMATEX CASA FORTE - (81) 3269.2727


