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MANUAL DE MANUSEIO E ESTOCAGEM
DOS COLCHÕES
1 - OBJETIVO:
1.1 – O presente manual tem por objetivo garantir a qualidade dos colchões fabricados pela Di Sonno
desde o manuseio e estocagem nos depósitos e lojas, até chegar às mãos do consumidor.

2 – APLICAÇÃO:
2.2 – Aplica-se aos atacadistas e varejistas.

3.1 – MANUSEIO
3.1- O manuseio dos colchões de espuma e molas pode ser feito manualmente ou com carrinho
transportador com características adequadas para a finalidade.

3.2 - Solicite ajuda de outra pessoa ao manuseá-los para evitar danos no produto como, por exemplo:
(embalagem rasgada, tecido danificado, espuma deformada, molejo danificado, etc.) Apenas colchão de
espumas podem ser transportados por uma pessoa.
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3.3 – Ao transportar ou manusear, não é recomendado arremessar ou soltar os colchões no momento
do armazenamento, é preciso cuidado para garantir a qualidade dos produtos.
3.4 – Sempre apoiar as mãos embaixo do colchão, não puxar os colchões pelo Pillow e nem pelas
embalagens.
3.5 – Não dobrar, flexionar o colchão na horizontal e na vertical.
3.6 – Para transportar os colchões não devem ser utilizadas cordas ou fitas para fixar os colchões sem
proteção rígida na base, topo e nas laterais. Isto é necessário para evitar a deformação dos colchões nas
armações das cargas.

4 - ESTOCAGEM
4.1 – A organização do depósito é essencial, deve estar sempre em bom estado de conservação, arejado,
limpo, sem goteiras e sem umidade.
4.2 – Empilhamento dos colchões de preferência na posição horizontal, em suas próprias embalagens
plásticas, sempre respeitando que a base da pilha comece com os produtos maiores e mais densos e se
necessário, colocar por cima os colchões menores e menos densos.
CERTO

ERRADO

4.3 – Não colocar objetos e outros produtos em cima dos colchões a fim de evitar danos aos mesmos.
4.4 – A altura da pilha de colchões deve ter no máximo 1,90 metros.
4.5 – Não deixar os colchões em contato com o chão, usar sempre uma proteção.
Jamais empilhar colchões com paletes menores do que o tamanho do colchão, o ideal é para cada medida
de colchão uma medida de pallet.

Seguindo as orientações acima, a qualidade dos produtos estará garantida.
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