
INFORME ABICOL
VO L . 8   ED I Ç ÃO  5 7        1 8 . 0 1 . 2 0 2 1

ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DA  INDUSTRIA  DE  COLCHÕES   - ABICOL
Av .  Dr .  Yojiro  Takaoka ,  4384  Sala  705  Cj  5109  - Alphaville  Santana  de  Parnaíba/SP

secretaria@abicol .org          www .abicol .org         Telefone :  (11) 4152-1847

A Comissão de Estudo de Colchão - ABNT/CE-015:002.004, coordenada pela ABICOL, por meio do
GT Molejo, retomou as análises necessárias para a elaboração de texto-base da norma técnica para
molejos de colchões. O texto-base a ser proposto contempla, entre outros requisitos, a definição de
padrões mínimos aplicáveis ao molejo no âmbito da norma técnica.

Para definição dos padrões mínimos torna-se necessário a análise do maior número possível de
amostras de molejos que estão sendo ofertados ao mercado colchoeiro atualmente. A análise será
realizada nas amostras enviadas ao laboratório CTAD - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO pelos fabricantes interessados em contribuir com a base estatística para
elaboração da norma. Será cobrada taxa de ensaio (preço de custo).

Os resultados individuais, por fabricante de molejo, serão mantidos em sigilo. A lista de fábricas
participantes não será divulgada. O objetivo é tão somente definir padrão baseado em dados reais.

Cada empresa que for participar do levantamento de dados deve enviar 4 (quatro) molejos por
tecnologia, sendo 2 (dois) da configuração mais rica dentro do range* definido e 2 (dois) da
configuração mais pobre, que sejam de boa comercialização, para que não sejam incluídas na análise
dados de exceção.

*range

Para ajustar todos os detalhes para envio das amostras, o fabricante de molejos deve entrar em
contato com o laboratório CTAD, por telefone (21) 3584-6000 ou por email para um dos seguitnes
endereços comercial@ctadrj.com.br  e qualidade@ctadrj.com.br, com Alline ou Samanta.

 

Empresas que fabricam molejos para colchões poderão enviar
suas amostras de molejos para definição dos valores estatísticos
das principais tecnologias ofertados ao mercado colchoeiro

 DEFINIÇÃO DE PADRÃO MÍNIMO DAS PRINCIPAIS
TECNOLOGIAS DE MOLEJOS 

Dúvidas, críticas e ou sugestões, entre em contato
 por email ou whatsapp.


