


בישראל.  השינה  ופתרונות  הריהוט  בתחום  המובילות  מהחברות  אחת  הינה   CONCEPT

ורחב. גדול  שטח  על  ומתפרש  באשדוד  התעשייה  אזור  בלב  ממוקם  המפעל 
לאורך  הצלחתו  את  שמוכיח  מיוחד  הרכב  פי  על  ובנויים  יחודיים  הינם  החברה  מוצרי 
בריאה. מכול  והחשוב  נוחה  נעימה,  חלומית,  שינה  חווית  ללקוח  ומבטיח  רבות,  שנים 

חברת CONCEPT מתמחה בייצור ועיצוב רהיטים, ספות נוער, על קלים, מיטות מתכווננות 
אישית   בהתאמה  והאורטופדי  הבריאותי  ההיבט  על  בדגש  אורטופדיים,  ומזרונים 

ובאיכות מעולה.

ביותר,  והמתקדמים  ייצור האיכותיים  ובתהליכי  נעשה שימוש בחומרים  במוצרי החברה 
נעימה. חוויה  הלקוח  לך  להבטיח  ובכך  הקטנים,  לפרטים  לב  ותשומת  הקפדה  תוך 

עקרונות הבסיס המובילים את חברתינו הם: 
נוחות מירבית	   
עיצוב בהתאמה אישית	   
בריאות וטבע	   

רק בדרך זו נוכל לדאוג ולהבטיח כי מוצרינו אכן המתאימים ביותר עבור כול אחד ואחת.

אנו ב-CONCEPT מעוניינים לשים את הלקוח במרכז, להגשים את כול החלומות ולהפוך 
את חווית העיצוב שלכם לחלום שמתגשם. אנו עוסקים ביצירה של איכות ללא פשרות, 

חדשנות, בריאות, נוחות ומזמינים אתכם  הלקוחות להצטרף לחוויה.
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                                  Latex

חומרי הלטקס שלנו מיוצרים באירופה עי קונצרן הגומי הגדול בעולם. חומרי הלטקס שלנו עומדים בכול דרישות התקינה והאיכות 
בשוק האירופאי המשותף EES ומיוצרים תחת מנגנון בקרת איכות. חומרי הלטקס נבדקו ונמצא כי החומרים בהם אנו משתמשים, 

הינם ידידותיים לסובלים מאלרגיות ובזכות כל אלה אנו יכולים להעניק 20 שנות אחריות.

קפיצי כיס )פוקט(

לפי מיטב המסורת, ישנם בשוק המזרנים שני סוגי מזרני קפיצים. הראשון, הוא מזרן קפיצי בונל )קפיצי רשת ללא תמיכה וקורות( 
וקפיצים מבודדים הנקראים בשפה המקצועית קפיצי פוקט. קפיצי הפוקט הינם קפיצים מבודדים כאשר כול קפיץ ארוז בנפרד בתוך 

כיס, דבר אשר גורם לבלימת זעזועים וכשאשר זזים על צידו האחד של המזרון לא מרגישים זאת בצידו השני.

הקפיצים עטופים בשכבות פולימרים בצפיפות גבוהה, דבר השומר על איכות המזרון והקפיצים לאורך שנים רבות. מעל שכבות 
הקפיצים, קיימת שיכבה מפנקת של ויסקו או לטקס דבר הגורם לתחושת פינוק לשינה רגועה ומושלמת. במזרן תפירת קוילט 

איכותית חדשנית ומשובחת הכוללת מערכת איוורור היקפית ומתקדמת לשמירה על המזרון לאורך שנים. המזרן מיוצר בטכנולוגיית 
ONE SIDE כאשר אין צורך להפוך את המזרן, אלא מומלץ לסובב אחת ל-6 חודשים לשמירה על איזון. המזרן הינו פרי פיתוח של שנים 

רבות ומהווה דגל לחדשנות וליצירתיות תוך שימוש באמצעי הטכנלוגייה החדשניים ביותר שקיימים כיום.

                                  Visco

מזרני הויסקו שלנו עומדים בכול דרישות התקינה והאיכות בשוק. מזרני הויסקו שלנו מכילים מינרלים טבעיים אנטי בקטריאליים 
פעילים המונעים הופעת בקטריות. מזרני הויסקו שלנו רגישים לטמפרטורה ומשנים את מצב הצבירה שלהם בהתאם לחום הגוף. 
תכונה זו מתאימה את המזרן במדויק למרקם גוף המשתמש, תוך הגדלת פני שטח השינה. מזרני הויסקו שלנו בעלי יכולת ספיגה של 
80%, בזכות זאת יש פיזור לחצים המסייע בסחרור מחזור הדם ומונע את תופעת העקצוץ. מזרני הויסקו שלנו מפחיתים באופן דרמטי 

את כמות התזוזות בלילה )לעומת מזרן רגיל( בזכות כל אלה אנו יכולים להעניק 20 שנות אחריות.



OXYGEN PLUS VISCO

הפתרון המושלם לשינה מפנקת. 
ליבת המזרון עשויה 2 שכבות פוליאריטן קשיח אשר נותן תמיכה ויציבות משולב בשכבת 

גמישות  נאס"א בשנות ה-60 בטכנולוגיית חלל מיוחדת בעל  הויסקו היחודית שפותחה עבור 
אופטימלית המבטיחה תמיכה אורטופדית מושלמת לגוף.

המזרון עשוי משתי שכבות פוליאוריטן אפור בצפיפות גבוהה ופוליאוריטן כחול פלקסי שהינו 
אוורירי ומעליו שכבה מפנקת של ויסקו  המעניק תמיכה מפנקת .

איכות אירופאית, טכנולוגיה שווצרית

* דוגמאות הבדים והריקמה עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשינויים של היצרן.

מזרן ויסקו 
אוקסיג׳ן פלוס
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Negative ion technology 
from nature



OXYGEN PLUS LATEX

הפתרון המושלם לשינה מפנקת. 
2 שכבות פוליאריטן קשיח אשר נותן תמיכה ויציבות. ליבת המזרון עשויה שכבת לטקס 100% 
גומי טבעי בעל גמישות אופטימלי המבטיחה תמיכה אורטופדית מושלמת לגוף. המזרון עשוי 

משתי שכבות פוליאוריטן אפור, כחול ושכבה מפנקת של לטקס שהינו גומי טבעי המעניק 
תמיכה טבעית ומפנקת לכלל חלקי הגוף השונים.

* דוגמאות הבדים והריקמה עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשינויים של היצרן.

איכות אירופאית, טכנולוגיה שווצרית

מזרן לטקס 
אוקסיג׳ן פלוס

05

Negative ion technology 
from nature



ANTI AGING VISCO

הפתרון המושלם לשינה מפנקת. 
המזרון בעל בד ייחודי של הרכב הגורם להאטה ולסיוע בפגעי הגיל והזיקנה. המזרון עשוי משתי 

שכבות פוליאוריטן סגול בצפיפות גבוהה ופוליאוריטן ורוד שהינו אוורירי לתחושת קפיציות 
ומעליו שכבה מפנקת של ויסקו  המעניק תמיכה מפנקת. שכבת הויסקו היחודית פותחה עבור 
תמיכה  המבטיחה  אופטימלית  גמישות  בעל  מיוחדת  חלל  בטכנולוגיית   60 ה-  בשנות  נאס"א 

אורטופדית מושלמת לגוף.

איכות אירופאית, טכנולוגיה שווצרית

מזרן ויסקו 
אנטי אייג׳ינג
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Forever young

* דוגמאות הבדים והריקמה עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשינויים של היצרן.



ANTI AGING LATEX

הפתרון המושלם לשינה מפנקת. 
המזרון בעל בד ייחודי של הרכב הגורם להאטה ולסיוע בפגעי הגיל והזיקנה. המזרון עשוי משתי 
ומעליו  קפיציות  תחושת  המעניק  ורוד  ופוליאוריטן  גבוהה  בצפיפות  אפור  פוליאוריטן  שכבות 

שכבה של לטקס שהינו גומי טבעי המופק מעץ השרף בברזיל שכבת הלטקס הינה בעלת 
גמישות אופטימלית המבטיחה תמיכה אורטופדית מושלמת  לכלל חלקי הגוף.

איכות אירופאית, טכנולוגיה שווצרית

מזרן לטקס 
אנטי אייג׳ינג
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Forever young

* דוגמאות הבדים והריקמה עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשינויים של היצרן.



AIR FRESH VISCO

הפתרון המושלם לשינה רגועה. 
ריחות מזרון אורטופדי לתמיכה מושלמת  ומיוחד סופח  יוקרתי  AIR FRESH עטוף בבד  מזרן 
בעל שכבות פולימר HR המשולב במצע ויסקו המעניק שינה טובה ואיכותית בעולם. הבד הינו 
רך ונעים למגע, אינו גורם לאלרגיות ומתאים לשימוש רב עונתי. הויסקו חומר רגיש לטמפרטורת 

הגוף, הוא מפזר באופן אחיד את משקל הגוף על שטח המזרון ושומר על תנוחת גוף ישרה.

מזרן ויסקו 
סופח ריחות
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איכות אירופאית, טכנולוגיה שווצרית

Still awake while
you sleep.

* דוגמאות הבדים והריקמה עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשינויים של היצרן.



AIR FRESH LATEX / VISCO

הפתרון המושלם לשינה רגועה. 
מזרון אורטופדי לתמיכה מושלמת בעל פולימר ירוק HR בצפיפות של 50 ק"ג עם שכבת לטקס 
גם  AIR FRESH סופח ריחות שהוא  גומי טבעי בעל גמישות אופטימלית העטוף בבד   100%

אנטי בקטריאלי, רך ונעים למגע, לנוחות מירבית ושינה רגועה ומפנקת.

מזרן לטקס/ויסקו 
סופח ריחות
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איכות אירופאית, טכנולוגיה שווצרית

Still awake while
you sleep.

* דוגמאות הבדים והריקמה עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשינויים של היצרן.



ORGANIC COTTON VISCO

הפתרון המושלם לשינה מפנקת. 
ליבת המזרון עשויה 2 שכבות פוליאריטן קשיח אשר נותן תמיכה ויציבות משולב בויסקו חומר 
הרגיש לטמפרטורת הגוף ומפזר באופן אחיד את משקל הגוף על שטח המזרון ושומר על תנוחת 

גוף ישרה.
המזרון עשוי משני שכבות פוליאוריטן אפור, ורוד ושכבה מפנקת של ויסקו. בד המזרון עשוי 

מכותנה אורגנית סיב טבעי המותאם לכול עונות השנה, אנטי בקטריאלי דוחה קרדית האבק.

איכות אירופאית, טכנולוגיה שווצרית

מזרן ויסקו 
אורגניק קוטון
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Turn the tide

* דוגמאות הבדים והריקמה עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשינויים של היצרן.



ORGANIC COTTON LATEX

הפתרון המושלם לשינה מפנקת. 
ליבת המזרון עשויה 2 שכבות פוליאריטן קשיח אשר נותן תמיכה ויציבות משולב לטקס שהינו 

גומי טבעי המופק מעץ השרף בברזיל והוא תומך באופן אחיד בכלל חלקי הגוף השונים 
ומפזר את משקל הגוף על שטח המזרון ושומר על תנוחת גוף ישרה. המזרון עשוי משני שכבות 
פוליאוריטן ברמה ואיכות גבוהה ומעליהם שכבה מפנקת של לטקס. בד המזרון עשוי מכותנה 

אורגנית סיב טבעי המותאם לכול עונות השנה, אנטי בקטריאלי דוחה קרדית האבק.

איכות אירופאית, טכנולוגיה שווצרית

מזרן לטקס 
אורגניק קוטון
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Turn the tide

* דוגמאות הבדים והריקמה עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשינויים של היצרן.



איכות אירופאית, טכנולוגיה שווצרית

STRESS FREE VISCO

הפתרון המושלם לשינה מושלמת. 
המזרון בעל בד ייחודי של הרכב הגורם לרוגע ולהפגת מתחי היום יום דבר אשר גורם לשינה 

ומעליה  גבוהה  צפיפות  בעל   HR פוליאוריטן  ומושלמת. המזרון עשוי משכבות  רגועה  בטוחה 
שכבת פולואוריטן אפור בעל אוריריות גבוהה לתמיכה מושלמת ומעליו שכבה מפנקת של לטקס  
המעניק תמיכה אבסולוטית ואורטופדית מלאה. שכבת הלטקס הינה בעלת גמישות אופטימלית 

המבטיחה תמיכה אורטופדית מושלמת לכלל חלקי הגוף.

מזרן ויסקו 
להפגת לחצים
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Your sleep therapist

* דוגמאות הבדים והריקמה עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשינויים של היצרן.



STRESS FREE LATEX

הפתרון המושלם לשינה מושלמת. 
המזרון בעל בד ייחודי של הרכב הגורם לרוגע ולהפגת מתחי היום יום דבר אשר גורם לשינה 
ומעליה  גבוהה  צפיפות  בעל   HR פוליאוריטן  ומושלמת. המזרון עשוי משכבות  רגועה  בטוחה 
שכבת פולואוריטן אפור בעל אוריריות גבוהה לתמיכה מושלמת ומעליו שכבה מפנקת של לטקס  
המעניק תמיכה אבסולוטית ואורטופדית מלאה. שכבת הלטקס הינה בעלת גמישות אופטימלית 

המבטיחה תמיכה אורטופדית מושלמת  לכלל חלקי הגוף.

איכות אירופאית, טכנולוגיה שווצרית

מזרן לטקס 
להפגת לחצים
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Your sleep therapist

* דוגמאות הבדים והריקמה עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשינויים של היצרן.



COOLER VISCO/LATEX

הפתרון המושלם לשינה בריאה ונוחה. 
מזרון בעל קפיצים מבודדים כול קפיץ ארוז בנפרד ומאפשר את פעולתם העצמאית של 

הקפיצים ומבטיח שכול אחד מהם ינוע ללא הפרעה על יתר הקפיצים. משטח הנוחות העליון 
עשוי כולו ויסקו /לטקסה מפזר באופן אחיד את לחץ משקל הגוף על פני המזרון ומבטיח שינה 
ייחודיות שמעניק תחושת קירור נעימה  COOLER בעל תכונות  ונוחה. בד המזרון הינו  בריאה 

ומותאם במיוחד לאקלים הישראלי. 

איכות אירופאית, טכנולוגיה שווצרית

מזרן ויסקו/לטקס 
לתחושת קירור הגוף
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Deep sleep on A 
Cool Bed!

COOLER For an

sleep

* דוגמאות הבדים והריקמה עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשינויים של היצרן.



COOLER LATEX

הפתרון המושלם לשינה מושלמת. 
משטח הנוחות עשוי כולו ויסקו /לטקס המפזר באופן אחיד את לחץ משקל הגוף על פני המזרון 
ייחודיות שמעניק  בעל תכונות   COOLER ונוחה. בד שכבת הנוחות הינו  ומבטיח שינה בריאה 

תחושת קירור נעימה ומותאם במיוחד לאקלים הישראלי.

איכות אירופאית, טכנולוגיה שווצרית

שכבת נוחות 
לתחושת קירור הגוף

15 * דוגמאות הבדים והריקמה עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשינויים של היצרן.



כריות ויסקו ג'ל
כרית שינה העשוייה מויסקו אלסטי עם אפקט הקירור כרית המשלבת נוחות פינוק ובריאות ברמה הגבוהה ביותר 

הג'ל מבצע את פעולת הקירור בהפעלת לחץ על הכרית
מאפייני הכרית: שכבת ג'ל לחלוקת משקל וקירור בחורף ובקיץ, ציפה מבד אלוורה לתחושה נעימה למגע. הציפה 
ניתנת לכיבוס ושמירה על ניקיון והיגיינה הכרית מאווררת ואינה סופחת לחות. יציקת ויסקו בשיכבה אחת אנטי 

בקטריאלית דוחה קרדית האבק. לכרית שני צדדים צד חורף )הג'ל( וצד קיץ )הרגיל(.
דרגת קושי: בינונית

כרית ויסקו
כרית שינה המעניקה תמיכה מלאה ומושלמת לראש ולצוואר. כרית זו עשוייה מויסקו אלסטי שמותאם לראש 

ולצוואר בכול תנוחות השינה. ריפוד בד יוקרתי מבד האלוורה שהינו בד יוקרתי ונעים למגע.
מאפייני הכרית: תמיכה מושלמת לראש ולצוואר אנטי בקטריאלית דוחה קרדית האבק, מיוצרת ביציקה אחת 

 .MEMORY FOEM ומעניקה נוחות מירבית לאורך זמן בעלת תכונות
דרגת קושי: בינונית

כרית לטקס
ביחידה אחת עם  ורגועה עשוייה מ100% לטקס  כרית שינה אורטופדית עשוייה מלטקס טבעי לשינה בריאה 

מערכת פתחי איורור.
תכונות הכרית: היפואלרגנית אנטי בקטריאלית ולכן מומלצת לסובלים מאלרגייה. הכרית "נושמת" בעלת חורים 

מובנים בלטקס.
דרגת קושי: בינונית.  

ניתן לקבל בשלוש דרגות קושי רך, בינוני או קשה.
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מיטה מתכווננת
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התמונה להמחשה בלבד



הקפידו על מינימום 7-8 שעות שינה בלילה.	 

נסו לא לאכול אוכל "כבד" לפני השינה.	 

מומלץ לנקות את הראש מהגורמים המלחיצים שעברתם במהלך היום.	 

לכבות כול מכשיר חשמלי או תאורה המזיקה לשינה רגועה. 	 
אל תתנו לאור לחדור מבעד לתריסים או דלתות. זיכרו שינה בחושך מוחלט רגועה יותר.	 

אל תתאמצו לישון נסו להירדם ללא מאמץ ע"י הגעה לרמת עייפות מקסימלית.	 

סגלו לעצמכם תנוחת שינה קבועה בטן/גב/צד ונסו להתמיד בה לאורך זמן.	 

נסו להימנע משתיית נוזלים מרובים לפני השינה ובפרט משקאות קפה או אלכהול.	 

נסו להימנע מפעילות גופנית מואצת קרוב לשעתיים לפני השינה.	 

נסו לנטרל רעשי רקע מסביבת השינה שלכם ככול שניתן.	 

בחרו לעצמכם כרית מתאימה לשינה רגועה ומושלמת.	 

זה מזרון שלנו, אז אנחנו מבטיחים שאנו 	  ואם  ולסיום בחרו לעצמכם את המזרון המתאים רק לכם 

עושים הכול על מנת לייצר עבורכם את המזרון לשינה הטובה והמושלמת ביותר.

למשפחה שלי מגיע לישון בקונספט חדש!

כיצד
תשפרו 
את איכות 
השינה
שלכם
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את מוצרינו ניתן להשיג במקומות הבאים:
אשדוד - חנות מפעל: ההדרים 20. טל. 08-8696520, פקס. 08-8696511

סניף אשדוד - רח׳ בעלי המלאכה 11. טל. 08-9209103
סניף חולון - רח׳ דב הוז 68. טל. 077-4080410

ואצל המשווקים המורשים
עולם השינה/עצלי - שדרות המלך חסן 11, קרית עקרון. טל. 08-9411210, פקס. 08-9411240

חן ייצור ושיווק - רח׳ המשביר 20, א.ת. חולון. טל. 03-558-0405

www.swiss-sleep.comשירות לקוחות: 08-8696520

* דוגמאות הבדים והריקמה עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשינויים של היצרן.
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