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LEGGETT & PLATT NO MUNDO
A marca Leggett & Platt tem origem no
sobrenome dos fundadores da empresa,
J.P. Leggett e C.B. Platt, residentes
em Carthage, cidade no sudoeste do
estado de Missouri (EUA). Em 1883, eles
formaram uma parceria para fabricar e
comercializar molas de aço em espiral
para colchões. Juntos, produziram o
colchão de molas L&P, patenteado em

4

1885, que surgiu como o produto que
oferecia a melhor opção disponível na
época para uma boa noite de sono. Por
meio da qualidade desse e de outros
produtos desenvolvidos e da capacidade
de atualização e expansão de suas
tecnologias, a empresa prosperou e
cresceu muito ao longo de seus mais de
135 anos.
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A LEGGETT
& PLATT
CONTA COM
MAIS DE 120
UNIDADES
EM 18 PAÍSES,
ATUANDO
EM QUATRO
GRANDES
SEGMENTOS:

1. Produtos Residenciais
A primeira divisão, presente desde o início da
corporação, tem três subdivisões:
Bedding
Uma vasta gama de molejos com tecnologia
de molas individuais, de fio contínuo e
ensacadas, além de outros produtos voltados
para a fabricação de colchões.
Fabric and Carpet Cushion
Almofadas e outras tecnologias de conforto
para carpetes e pisos.
Machinery
Divisão com empresas do grupo
Leggett & Platt que fornece soluções
em desenvolvimento e automação de
maquinários, englobando desde itens
específicos para indústria de colchões até
produtos para controle de erosão.

2. Produtos Industriais:
fios e hastes de aço
A Leggett & Platt é uma das principais
produtoras de fio de aço trefilado dos
EUA. No país norte-americano, as fábricas
da empresa produzem praticamente todo
o arame utilizado como insumo em suas
fábricas, além de fornecê-lo a um grupo
diversificado de clientes.

3. Produtos para Móveis
Ampla linha de componentes e sistemas
projetados para fabricantes de móveis de
escritório e residenciais.

4. Produtos Especializados
Itens direcionados a diversos mercados,
englobando desde a área automotiva até
suprimentos em ligas metálicas para a
indústria aeroespacial.
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LEGGETT & PLATT
NO BRASIL
ESTABELECIDA NO BRASIL DESDE 1999, A LEGGETT &
PLATT ATUA EM DUAS DIVISÕES EM NOSSO PAÍS:

1. ‘‘BEDDING’’
(MOLEJOS PARA
COLCHÕES)
Produtos para a
fabricação de colchões
com diferentes
tecnologias: molas
individuais, de fio
contínuo e ensacadas.

6

2. “FURNITURE”
(MECANISMOS
RECLINÁVEIS E SEUS
ACESSÓRIOS)
Molas e mecanismos
para a fabricação de
camas, poltronas e sofás
reclináveis.
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PARA SUPRIR A DEMANDA
NACIONAL E SUL-AMERICANA, SÃO
3 AS UNIDADES DA LEGGETT &
PLATT NO BRASIL:

UNIDADE DE CAMANDUCAIA/MG
Primeira unidade fabril no país.
Atualmente possui uma área produtiva
de 15.000 m² e concentra a grande parte
da produção de molejos, além de áreas
administrativas diretamente ligadas à
produção e à qualidade dos produtos.

UNIDADE DE ITATIBA/SP
Situada num ponto estratégico tanto pela
proximidade com Camanducaia quanto
por estar localizada em uma das principais
rodovias do país – a Dom Pedro I –, essa
área abrange hoje o Centro de Distribuição,
além de concentrar áreas estratégicas de
administração e expansão do negócio.

UNIDADE DE CAMBUÍ/MG
Segunda área produtiva, inaugurada
em 2017. Possui 3.400 m² dedicados
à divisão de Furniture, que abrange
soluções para indústrias de móveis.

A operação brasileira da Leggett & Platt é considerada uma das melhores do mundo. Possuímos
equipamentos de última geração com a mais avançada tecnologia disponível no país e no
exterior. Isso confere qualidade e características únicas aos nossos produtos, entregando muita
inovação e atendendo desde os mercados que buscam sofisticação até aqueles em que a
relação custo/benefício é primordial.
Nossa estrutura moderna e equipe de profissionais técnicos altamente qualificados, aliados
à cultura de eficiência no atendimento, fazem da Leggett & Platt um parceiro forte para a
indústria colchoeira de todo o Brasil e da América do Sul.
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T E C N O L O G I A S QUE
PRODUZIMOS NO BRASIL
As tecnologias de molejo fabricadas pela Leggett &
Platt são divididas em três grupos, de acordo com o
tipo de mola que utilizam:

Molas
individuais
• LFK
• Verticoil

Molas
ensacadas
• Linha
ComforCore

Molas de
fio contínuo
• Superlastic
• Miracoil
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Todas as tecnologias têm em comum as seguintes características:
1. TECNOLOGIA DE SUPORTE ATIVO
A Tecnologia de Suporte Ativo (Active Support Technology) é uma característica desenvolvida
nos molejos que proporciona conforto e apoio ativo do corpo durante o uso do produto. Isso
significa que as molas se ajustam instantaneamente aos movimentos, deixando os músculos
relaxarem em uma posição mais natural, assim como o resto do corpo.
Outros colchões – de espuma, sem molas de qualidade ou com molas em número insuficiente
– não promovem esse apoio, encaixando o corpo de forma desconfortável, aumentando dores,
sobrecarregando pontos da musculatura e não proporcionando o relaxamento necessário
para o descanso.

2. FABRICADO COM AÇO RECICLADO E MELHORADO
Nossos produtos são produzidos com matérias-primas de alta resistência, utilizadas em
conformidade com as regras ambientais de sustentabilidade e reúso de materiais.

3. GARANTIA DE INDIVIDUALIDADE
Independente do sistema construtivo, em todos os molejos da Leggett & Platt, os movimentos
causados pela pressão do peso de uma pessoa de um lado do colchão não provocam
movimentos da mesma magnitude do outro lado.

Além destas características comuns, cada tecnologia tem suas
características e benefícios específicos, que estão detalhados nas
próximas páginas.
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Evolução das
molas para
colchões
O molejo é o
coração do
colchão.
Saiba mais sobre as tecnologias
e diferentes tipos de molejo que
a Leggett & Platt produz nas
páginas a seguir.

Bonnel
Primeiro tipo de
mola para colchão,
criada pela Leggett
& Platt no século
XIX

Marshall / Pocket
- Diminuição de
ruído
- Molas
“ensacadas”
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Offset
Formato diferente da
Bonnel possibilitando:
- Mais sustentação
- Mais número de
molas por molejo

Fio contínuo
Miracoil e
Superlastic:
Molas se ajudam
no suporte, com
menor quantidade
de material

LFK
- Maior número de
molas por m2
- Aço mais forte
- Helicoidal na
horizontal

Verticoil:
- Maior suporte
com menos molas,
portanto, é mais
macio
- Helicoidal na
vertical (“head to
toe”)
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MOLAS
INDIVIDUAIS
Molas fabricadas em unidades separadas, que posteriormente são unidas com fios de
arame em forma de espiral para compor os molejos. Estes fios de arame são chamados de
“helicoidais” e são parte das bordas que garantem a junção de todo o sistema para compor
o molejo. Este é o tipo de mola presente nos molejos das famílias LFK e Verticoil.
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Molas Individuais

LFK
Produto desenvolvido a partir da tecnologia
Lura-Flex®, que é composta por molas
individuais que se flexionam de maneira
independente.

• Contém braços sensoriais e bordas
reforçadas para proporcionar mais suporte
nas extremidades.
• Possibilita o maior número de molas por
m² entre todas as tecnologias.
• O diâmetro da mola em formato de barril
faz com que 100% do arame atue como
suporte durante a utilização do molejo,
ou seja, todas as partes das molas se
flexionam. Dessa forma, o molejo fica mais
sensível aos contornos do corpo, o que
o torna bastante versátil para qualquer
biótipo. Por isso, é o mais utilizado em
colchões de hotéis e pousadas.

Verticoil
Uma das melhores opções para fabricantes
de colchão que estão utilizando a mola
Bonnel e têm a intenção de migrar para
uma tecnologia mais moderna.

• Apresenta 20% de molas a mais do que a
maioria dos molejos Bonnel encontrados
no mercado.
• Projetado com um sistema diferenciado
de amarração com helicoidais na vertical,
diminuindo a vibração do molejo quando
há movimentação sobre ele.
• A melhor opção para produtos de entrada
(mais econômicos).
• Atende muito bem às características
necessárias para fabricação de camas
auxiliares e conjugadas.
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MOLAS
ENSACADAS
São molas ensacadas individualmente em TNT (não-tecido) e unidas por adesivo e solda
por ultrassom. Este tipo de molejo também pode ser utilizado para compor a camada de
conforto dos colchões. Esta é a tecnologia ComfortCore da Leggett & Platt.

Linha de Molejos, Colchões e Box Spring - 2021
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Molas Insacadas

ComfortCore – Molejos
ComfortCore Extreme
Esta é a versão mais tradicional dos molejos de molas ensacadas, contando com
diversas opções e medidas para atender os mais variados tipos de necessidades,
distribuídas pelos modelos 188, 210 e 215.

Veja o que confere maior firmeza, estabilidade e durabilidade às molas
ensacadas da Leggett & Platt:
Tecnologia Extreme
Comfort nas molas
Ensacadas individualmente,
garantem a absorção dos
movimentos com suporte ativo e
resposta rápida de adequação aos
movimentos do corpo.
Melhor matéria-prima
Produzidas com arame de alta
resistência e duplo revenimento.
Sem possibilidade de deformação
Cada mola recebe uma pré-carga
quando embutida ao tecido, para
proporcionar maior elasticidade e
suporte.
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Menor ruído e desgastes
Devido à produção com arame
de alta resistência e duplo
revenimento
Utilização de tecido
de alta qualidade
Com mais densidade e fabricação
especial, o tecido minimiza ruídos
do conjunto e do atrito entre
as molas, garantindo menor
desgaste.
Excelente construção
de cada estrutura
Forma uma superfície que
proporciona melhor sensação de
relaxamento e descanso.
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Molas Insacadas

ComfortCore Multi Suporte
Este molejo tem uma construção extremamente inovadora. Suas molas são dotadas de
dois estágios de firmeza. O primeiro estágio com 3 cm de altura proporciona conforto.
O segundo estágio proporciona firmeza. Dessa forma, a pessoa sente conforto e tem
o suporte necessário, contando com uma ótima adequação do molejo para qualquer
biótipo.
Um molejo ótimo, portanto, para casais com biótipos diferentes. Essa característica
também permite uma significativa redução no uso de espuma para camada de conforto,
uma vez que o primeiro estágio do molejo cumpre exatamente esse papel.

Linha de Molejos, Colchões e Box Spring - 2021
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Molas Insacadas

Caliber
Molejo para ser aplicado ao redor do molejo central de molas ensacadas,
formando um quadro que dispensa totalmente a construção da borda de

espuma no colchão.

As molas da borda do molejo são 30% mais firme que as molas da parte
central. Isso elimina a sensação de rolamento para fora do colchão,
aumentando a segurança e o conforto do usuário.
Ao substituir as bordas de espuma na confecção do colchão, este molejo
garante 26% a mais de tempo de vida útil para o conjunto.

Algumas vantagens do molejo Caliber em comparação
com a borda de espuma:
• Produto mais diferenciado; o molejo já vem pronto com 18 cm de altura.
• Molas de alta firmeza são colocadas em toda a extensão perimetral do colchão.
• Melhora a produtividade durante a fabricação do colchão inclusive sendo
entregue no tamanho final do colchão. Testes realizados mostraram ganhos
de produtividade de até 25%, dependendo da configuração do colchão e do
processo de fabricação.
• Proporciona maior extensão de superfície lisa (até as laterais).
• Mais durável.
• Muito mais fresco (transfere 28% mais calor que a espuma).
• Mais conforto para o usuário do colchão.
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Molas Insacadas

Bed in a box
Colchões prensados e acondicionados em caixas, também
conhecidos como bed in a box, representam um conceito
disruptivo e uma forte tendência no mercado de colchões.
Estima-se que, em 2019, este tipo de colchão represente 15%
das vendas do mercado norte-americano, número que deve
ultrapassar os 50% até 2028.
O aumento das vendas via internet representa uma
oportunidade para o crescimento da participação de
mercado do produto. Ao mesmo tempo, sua apresentação
em caixas estimula o e-commerce como modelo de negócio.

O que faz do colchão prensado uma excelente opção para a indústria
e os usuários?
• Praticidade, principalmente para
transporte
• Menor custo de logística – em
armazenamento e frete
• Facilidade de manuseio na retirada
da caixa e retorno ao tamanho normal
• Ideal para imóveis pequenos: fácil de
entrar e se acomodar no ambiente

O molejo ComfortCore Edge representa
a melhor opção para a fabricação de
colchões prensados, eliminando as
principais preocupações em relação ao seu
desempenho, uma vez que toda a extensão
do colchão é suportada por molas – inclusive
as laterais – em toda a sua extensão
perimetral. Dessa forma:
• Fica mais fácil comprimir, dobrar e enrolar
o produto

Entretanto, essa categoria de produtos
traz algumas preocupações para os
fabricantes:

• O molejo dobra-se 24% mais facilmente,
facilitando seu acondicionamento

• Como garantir que o colchão retorne
perfeitamente ao tamanho normal
após ser retirado da embalagem?

• A partir da resiliência das molas, o colchão
retorna perfeitamente ao seu estado normal
após ser descomprimido

• Como prevenir a deformação da
espuma nas bordas do colchão?

Ao desenvolver o colchão prensado em sua
indústria, considere fabricá-lo com o molejo
ComfortCore Edge da Leggett & Platt e
tenha a certeza de que está oferecendo um
produto com excelente desempenho que
surpreenderá seus clientes.

• Como evitar o afundamento da
borda do colchão?

Linha de Molejos, Colchões e Box Spring - 2021
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Molas Insacadas

ComfortCore
para camadas de conforto
A tecnologia de molas ensacadas da Leggett & Platt pode ser configurada
para obter uma excelente alternativa à espuma como camada de conforto
ou combinar-se a ela, possibilitando a utilização de uma camada de espuma
menos espessa.
Com grande variedade de configurações, a linha ComfortCore para camada
de conforto oferece mais durabilidade que a espuma, promovendo excelente
sensação de conforto e relaxamento.
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Molas Insacadas

ComfortCore
Eco Pillow

Molejo com molas de 8 cm
de altura com arame de 2,0
mm de bitola.
Adapta-se a várias
necessidades, inclusive em
pillow.

Disponível em
bitola de 2,0 mm
(mais firme).

ComfortCore
NanoCoil

Molejo de molas de 3 cm de
altura.
Não perde firmeza ao longo do
tempo e sempre retorna à sua
posição original.
Uma opção muito eficaz para
promover uma sensação
diferenciada de conforto.
Proporciona muito mais frescor
do que a espuma.
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Molas Insacadas

Bloom

Produto revolucionário, composto por molas de 3 cm de altura
com revestimento de tecido impermeável.
Microfuros existentes no tecido ao redor de cada mola (na
região das soldas) controlam a entrada e a saída de ar, gerando
um efeito parecido com o da espuma viscoelástica.
Sensação única de relaxamento e bem-estar com conforto e
durabilidade superior.
Proporciona muito mais frescor do que a espuma.
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MOLAS DE
FIO CONTÍNUO
São molas que são fabricadas para compor um molejo a partir de um único fio
de arame. Trata-se de um design inovador com processo de fabricação único
para possibilitar a interconexão das molas, o que confere firmeza superior e
alto grau de individualidade. Este é o tipo de mola presente nos molejos das
famílias Superlastic e Miracoil.
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Molas de Fio Contínuo

Superlastic

Composto por fios contínuos não entrelaçados, o molejo combina uma
tecnologia de arames de alta tensão com um design inovador. Suas
molas se tornam progressivamente mais firmes à medida em que são
comprimidas.
Trata-se de uma tecnologia das mais modernas, trazendo firmeza com
menor uso de arame, formando uma composição leve e fácil de manusear.

Disponível nas versões:
• High Spring
• Low Coil
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Molas de Fio Contínuo

Miracoil

Completamente projetado pela Leggett & Platt, o molejo Miracoil, assim como o
equipamento utilizado para produzi-lo, é patenteado nos Estados Unidos e em
mais 22 países pela empresa. Este produto com tecnologia exclusiva é composto
por fios contínuos não entrelaçados, com arames especialmente conformados
para esta aplicação.
Esta é a tecnologia que proporciona maior sensação de firmeza do molejo,
tornando possível obter maior conforto e durabilidade para usuários com
maior peso corporal ou que preferem molejos mais firmes, mas sem perder a
individualidade do conjunto.
O fato de o fio ser contínuo não altera a característica de conforto para pessoas
que dividem o colchão – apenas torna a distribuição do peso mais eficiente em
todo o conjunto, acabando com o “afundamento” do lado em que o peso é maior.
Desde o seu lançamento, Miracoil tem sido aclamado como a superfície de dormir
mais inovadora do mundo, conquistando a reputação de principal molejo para
colchões de alta qualidade.

Linha de Molejos, Colchões e Box Spring - 2021
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Molas de Fio Contínuo

Etiquetas

Diamante

Ouro

Prata

Criamos uma classificação de nossas
tecnologias, pensada para que a decisão
de compra dos nossos clientes seja
ainda mais efetiva.
Agora, cada produto conta com uma
etiqueta que inclui sua classificação
(Prata, Ouro e Diamante) e um QR Code
com informações sobre a tecnologia
empregada – todas elas, com elevado
padrão de qualidade. Essa iniciativa
agrega ainda mais valor, especialmente
para o cliente no ponto de venda.

• ComfortCore
• Caliber

• LFK
• Miracoil
• Eco Pillow
• ComfortCore
Multi Suporte

Agora, ficará ainda mais fácil decidir
entre as opções voltadas ao custo/
benefício, ao desempenho superior ou
aos diferenciais exclusivos.

• Superlastic High
Spring
• ComfortCore
(diversos)

• Superlastic Low
Coil
• Verticoil
• Verticoil Low Coil
• Verticoil HT 323

Essas etiquetas são fornecidas gratuitamente pela
Leggett & Platt para todos os clientes na exata
quantidade dos molejos que compram, para que sejam
costuradas em seus colchões.

Tabela de dados
Veja aqui as principais informações sobre as apresentações de cada tecnologia de
molejos oferecida pela Leggett & Platt.

Tecnologia do
molejo

Superlastic

Etiqueta

Famílias

Bordas

Molas por m²

Série

Superlastic
High Spring

468 SLHS - High
Spring

1B/2B

187

Ouro

Superlastic Low
Coil

468 SLLC - Low Coil

1B

187

Prata

Superlastic Pro

540 SLXT - Pro

2B

216

Ouro

ComfortCore
Extreme

170 EXTB / CCLB

SB

170

Prata

188 EXTB

SB

188

Prata

205 AST / ASTB

SB

205

Ouro

ComfortCore

ComfortCore
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210 CCL

SB

210

Ouro

210 CCL/PLTB/ASTB

SB

210

Ouro

ComfortCore
Extreme

215 EXT / EXTB

SB

215

Ouro

Caliber

200 EXCL Caliber

SB

200

Diamante

ComfortCore
Multi Suporte

267 Multi Suporte

SB

267

Diamante

ComfortCore
Nanocoil

678 SRN - Nanocoil

SB

680

Diamante

ComfortCore
Ecopilow

208 AST - Ecopillow

SB

208

Diamante

LFK

LFK

420

SB

168

Diamante

Miracoil

Miracoil

400

2B

160

Diamante
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Molas de Fio Contínuo

É IMPORTANTE
LEMBRAR:
INDIVIDUALIDADE
Diferente do que muitas vezes é apresentado no mercado, onde existe um
paradigma de que apenas as molas ensacadas garantem essa característica,
todos os molejos da Leggett & Platt apresentam o benefício de não se
movimentarem em consequência do movimento de outra pessoa sobre o
molejo.
CONFORTO
Qual molejo proporciona o colchão mais confortável? Não existe uma
classificação de molejo mais ou menos confortável. A sensação de conforto
é uma avaliação subjetiva e influenciada por vários fatores além do molejo
isoladamente. Portanto, depende de cada pessoa.
MACIEZ X FIRMEZA
Podemos classificar os molejos da Leggett & Platt de acordo com o grau de
maciez ou firmeza de cada um, conforme a ilustração abaixo:

MACIEZ

VERTICOIL

FIRMEZA

SUPERLASTIC

LFK

MIRACOIL

LINHA COMFORT CORE

Linha de Molejos, Colchões e Box Spring - 2021
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OUTROS
PRODUTOS

Semi-Flex
Molejo para camas box: peça única de aço rígido, soldado com
três opções de altura.
• Inédito conjunto de grade, muito eficiente, mais firme, durável e isento de
ruídos.
• Perfil alto disponível na bitola 3,80 mm. Grade de arame super-resistente
para conferir durabilidade insuperável.
• A grade reforçada aumenta cobertura da superfície e melhora a estabilidade.
• A haste de borda do tipo heavy-duty (extremamente resistente) é soldada
e amarrada na grade para conferir máxima firmeza à borda e nenhum
deslocamento lateral.
• Montagem muito rápida e eficiente da estrutura.
• Uma fundação de aço em peça única completa sem componentes
separados.
• O desenho do Semi-Flex permite a personalização dos cantos, aumentando a
atratividade de todo o conjunto.
• Aprovado em todos os testes de durabilidade, inclusive os testes Cornell,
Rolagem e Impacto.
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Outros Produtos

Box Spring
Cama box construída com o molejo Semi-Flex:
o diferencial de qualidade que seu colchão precisa.
• Vida útil extremamente alta, do tecido e das molas.
• Disponível para todos os tamanhos de camas.
• Cores que se integram a qualquer ambiente.
Composição:
• Tecido com dublagem em espuma
• Feltro
• Pés e estrutura interna de apoio em aço
• Madeira apenas na base
A cama box que te atende em tudo: durável, bonita e confortável.
Veja as vantagens:
• Estrutura interna em aço com mais apoios, que trazem melhor sustentação
do colchão e do corpo.
• Componentes internos mais estáveis, proporcionando mais silêncio.
• Qualidade superior em todos os componentes, internos e externos.
• Possuem 4 pés ocultos para dar maior reforço, trazendo melhor estética.
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LEGGETT & PLATT DO BRASIL – MATRIZ
Av. Genésio Vargas, 1425 | B. Cubatão
Camanducaia/MG | CEP: 37.650-000
Telefone: +55 (35) 3433-8600
Fax: +55 (35) 3433-8636

LEGGETT & PLATT DO BRASIL – UNIDADE ITATIBA
Rod. Dom Pedro I, km 93,6 | Bairro Sítio da Moenda
Condomínio Industrial Zimba – Galpões 11, 12 e 13
Itatiba/SP | CEP: 13.252-800
Telefone: +55 (11) 4894-6006

LEGGETT & PLATT DO BRASIL – UNIDADE CAMBUÍ
Rua São Caetano, 845 | B. Santa Cruz
Cambuí/MG | CEP: 37.600-000

Uma empresa que concebe, projeta
e produz uma ampla variedade de
componentes de engenharia e produtos
para a indústria de colchões e para
outros setores do mercado mundial.

