
Bela Adormecida Indústria E Comércio 



Empresa com sede em São Paulo, que teve início de suas 
atividades em 1992 com intuito de suprir o mercado de 

protetores para colchões, oferecendo produtos de 
primeiríssima qualidade unidos a preços competitivos. 

 
Com o propósito de melhorar a qualidade do sono 

desenvolvemos uma linha complementar com 
travesseiros, capas para travesseiros, capas impermeáveis 

para colchões e travesseiros e saia box. 
Nossos produtos são utilizados para uso doméstico, 

hoteleiro e hospitalar. 
Nos preocupamos em oferecer um atendimento 

diferenciado para maior satisfação dos clientes, o nosso 
maior patrimônio e o que consolida o nosso sucesso. 

 
Oferecemos em nossa linha de produtos : 



Protetor para Colchão com Matelassê 
 

Protetores bordados em matelassê com costura dupla. 
 Confeccionados modelos nos Percal (tecido com Proteção 

Ultrafresh e Addiguard), Luxo com Matelassê nas duas faces ) 
e Impermeável com Matelassê na face superior e 

impermeável na outra ). 
 

Especialmente para aumentar o conforto do seu colchão e a 
vida útil, deixando a sua noite mais agradável. 

 



Protetor Malha Pu  
 

Malha Pu, Não faz barulho,  Antialérgico, Impermeável, 
Protege, Malha ajustável e fácil de lavar. 

 
Especialmente para aumentar o conforto do seu colchão e a 

vida útil, deixando a sua noite mais agradável. 



Protetor Malha Jacquard 
 

Malha Jacquard, Não faz barulho, Antialérgico, 
Impermeável, Protege, Malha ajustável e fácil de lavar.  

 
Especialmente para aumentar o conforto do seu 
colchão e a vida útil, deixando a sua noite mais 

agradável. 



Protetor Malha Bamboo 
 

Malha Bamboo, Não faz barulho, Antialérgico, 
Impermeável, Protege, Malha ajustável e fácil de lavar  

 
Especialmente para aumentar o conforto do seu colchão 

e a vida útil, deixando a sua noite mais agradável. 



Super Pillow Top 
 

Super Pillow Top, bordados em matelassê, confortável, 
macio, antialérgico, Protege e é ajustável. 

 
Produzidos especialmente para aumentar o conforto do 

seu colchão e a vida útil, deixando a sua noite mais 
agradável. 



Protetor Percal para Travesseiro 
 

Para Fronha 0,50cm x 0,70cm 
Protetores para Travesseiros tecido Percal 100% 

Algodão, antialérgico,  antiácaro, proteção 
antimicrobiana, Impermeabilizado, ajustável, fácil 

de lavar e secar. 



Protetor Luxo para Travesseiro 
 

Para Fronha 0,50cm x 0,70cm 
Protetores para Travesseiros bordados em Matelassê, 
Tecido Percal 100% Algodão, antialérgico,  antiácaro, 

proteção antimicrobiana, bordado em Matelassê, 
Permeável e Impermeável, ajustável, fácil de lavar e 

secar. 



Travesseiro Enrietti Pieroni 
 

Capa bordada em matelassê, Confortável, Indeformável, 
Lavável, Antialérgico, Antimofo, Inodoro, Macio, 

Indeformável 
. 



Travesseiro Percal Premium 
 

Travesseiro  tamanho  48cm x 68cm. 
Travesseiros Percal Premium, Produzido com suporte 

suave de fibra de poliéster, muito macios, indeformáveis 
permitem uma postura correta durante o sono. 

Revestidos com tecido 100% algodão, seu excelente 
acabamento e alta qualidade garantem a durabilidade 

por muitos anos. 
 

Confortável, Indeformável, Lavável, Antialérgico,  
Antimofo e Inodoro. 



Travesseiro Super 750 
 

Travesseiro  tamanho  50cm x 70cm. 
Travesseiros Super 750, Produzido com suporte suave de 

fibra de poliéster, alto, indeformáveis permitem uma 
postura correta durante o sono. 

Revestidos com tecido 100% Poliéster, seu excelente 
acabamento e alta qualidade garantem a durabilidade 

por muitos anos. 
 

Confortável, Indeformável, Lavável, Antialérgico,  
Antimofo e Inodoro. 



Travesseiro de Corpo 
 

Travesseiro  tamanho 35cm x 1,40cm. 
Travesseiros de Corpo, Produzido com suporte suave de 

fibra de poliéster, muito macios, indeformáveis 
permitem uma postura correta durante o sono. 

Revestidos com tecido 100% Poliéster e acompanha 
Fronha avulsa 100% algodão. 

Confortável, Indeformável, Lavável, Antialérgico,  
Antimofo e Inodoro. 



Saia Box 
 

Saia para box nos tecidos Gorgurinho e Piquet, Veste 
perfeitamente, Protege, fácil de lavar e Secar 

Antialérgico e Antiácaro. 
 

São utilizadas  principalmente em camas do modelo 
“box”, completando a cobertura da cama, além de 

valorizar serve também para a sua proteção. 



Porta Travesseiro 
 

Porta Travesseiros bordados em matelassê nos tecidos 
Gorgurinho e Piquet, são Laváveis e não deformam, 

também podendo ser lavados em máquinas industrial. 
Tecido de qualidade impede a formação de “bolinhas”. 

Protegem da transpiração do corpo e de manchas. 



Colcha e Cobre leito 
 

Colchas e Cobre leitos nos tecidos Gorgurinho e Piquet, 
São Laváveis e não deformam, também podendo ser 

lavados em máquinas industrial. 
Tecido de qualidade impede a formação de “bolinhas”. 

Protegem da transpiração do corpo e de manchas. 



Edredom 
 

Edredons bordados em matelassê nos tecidos 
Gorgurinho, Piquet e Algodão, são laváveis e não 

deformam, também podendo ser lavados em máquinas 
industrial. 

Tecido de qualidade impede a formação de “bolinhas”. 
Protegem da transpiração do corpo e de manchas. 



Capa Impermeável 
 

Capas Impermeáveis, Antialérgico, Antiácaro, 
Impermeável, Protege,  Ajustável, são fáceis de lavar. 

 
Protegem da transpiração do corpo e de manchas. 


