מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני
המחקר של עולם השינה מתפתח ללא הרף וחובר
לטכנולוגיות מתקדמות על מנת להעניק לנו הצרכנים את
שנת החלומות הנוחה והבריאה ביותר לגופנו ולשיפור
איכות חיינו .חברות הריהוט הישראליות שוקדות על
פיתוח מערכות שינה ומזרנים ייחודיים בתחומם בארץ
ובעולם ,בשיתוף מומחים ממעבדות שינה ובשילוב

מאת:
ענת שי-לאור

המותג השוויצרי  SWISS SYSTEMכמייצגת
וכמשווקת הבלעדית שלו בארץ .המותג
השוויצרי ידוע בפיתוח וייצור מערכות
שינה מתכווננות איכותיות ומעוצבות
מהמתקדמות ביותר בעולם והוא בעל שם
בינלאומי מוביל.

טובי המעצבים בתחום עיצוב המוצר .אין זה פלא שהן
רכשו שם בעולם ,חלקן מייצאות בהצלחה וחלקן נבחר
לשתף פעולה עם חברות בינלאומיות בתחומן.

השבוע בחרתי לבקר בחברת 'גומאויר'
הישראלית הוותיקה שנבחרה על ידי

בחירת השבועSWISS SYSTEM :

חלום שוויצרי בחדר השינה שלכם
מותגים אירופאים הם שם נרדף למוצרי איכות
מעוצבים ויוקרתיים העומדים בסטנדרט
בינלאומי מחמיר .כאשר מספר חברות
אירופאיות מובילות חולקות ידע ומתאגדות כדי
לעצב ולייצר עבורנו מוצר ,מובטח לנו שהוא
יהיה מוצר מנצח.
לכן אין זה פלא שהמערכות המתכווננות המובילות
באירופה והמצטיינות בעיצובן המרשים ,הן פרי
פיתוחה וייצורה של קבוצת Swiss System
המורכבת ממפעלים וממעבדות השינה המובילים
באיטליה ,גרמניה ובלגיה .כל אחת מהחברות מתמחה
בחלק אחר של מערכת השינה וביחד הן הופכות
את מיטת השינה לחוויה מושלמת ויחידה במינה.
השבוע ערכתי ביקור באולם התצוגה המרשים של
 Swiss Systemבדיזיין סנטר והתרשמתי מהמיטות
המעוצבות המיוצרות באמצעות שימוש בטכנולוגיות
יחידות מסוגן בארץ ובעולם והמרופדות בבדים
מעולים בעלי מרקם נעים למגע.

ידועה בתרבות השירות המפותחת ובאולמות התצוגה
היפהפיים שלה ולכן לא פלא שנבחרה על ידי הענקית
השוויצרית לייצגה בישראל.

שילובם של מפעלים ומעבדות שינה מובילים
באירופה למותג אחד מאפשר לכל רוכש
לבחור מתוך  27סוגי מזרנים שונים את המזרן
המתאים לו ביותר!
המיטות והמנגנונים המתכווננים החכמים
והאורטופדיים של מערכות השינה המתכווננות
של  SWISS SYSTEMמיוצרים על ידי חברת
 WESTMONDהגרמנית שפיתחה טכנולוגיה ייחודית

כאשר  SWISS SYSTEMהבינלאומית חיפשה
חברה ישראלית שתייצג אותה ותשווק את
מוצריה המעולים בארץ ,היא בחרה ,באופן
טבעי ,בחברה הישראלית הוותיקה והידועה
גומאויר.

זכתה בפרס עיצוב

גומאויר היא חברה ישראלית שמוכרת לכולנו
כמתמחה בתחום המזרנים ללא קפיצים וכמובילה
את מהפיכת ה Soft Bed-בארץ ,אלטרנטיבה נוחה
ונעימה יותר למיטות העץ והברזל שהיו נהוגות בעבר.
מזרני גומאויר הפכו לסימן מסחרי רשום המוגן על
ידי פטנט ,ולשם גנרי למזרן ללא קפיצים .גומאויר

המיטה מבית האח

מסתבר שאפשר לחלום! חברת
'גומאויר' הוותיקה מייבאת לארץ באופן
בלעדי את מערכות השינה המתכווננות
המובילות בעולם השינה של המותג
הבינלאומי ,SWISS SYSTEM
המצטיינות בעיצובן המרשים .מיטות
החברה מוכרות לנו ככאלו שכיכבו בחדר
השינה בבית האח בזכות הטכנולוגיה
החדשנית והעיצוב המתוחכם שלהן.
אחת ממערכות השינה של גומאויר
 ,Multi bedפרי פיתוחה המקורי,
אף זכתה בתחרות עיצוב ישראלית
להתאמה וחדשנות בשל מערכת
ההפעלה הקולית המאפשרת את כיוונון
המזרן לעשרות מצבי שינה וישיבה
ומערכת סראונד סטריאו וטלוויזיה
מובנות ונסתרות.
המאפשרת חוויית שינה יוצאת דופן .מעבדת השינה
המובילה בעולם  VIBRADORMמוסיפה למערכות
המתכווננות מערכות עיסוי וחימום תוך שכבתייים
המופעלים באמצעות שלט ,וחברת WIND NEW
האיטלקית מייצרת עבור המערכות המתכווננות של
הקבוצה מזרני סויה ומזרני ויסקו בטכנולוגיית הזרקה
המתקדמת ביותר מסוגה .חברות  SPASAהצרפתית
ו PIRELLI-האיטלקית מייצרות עבור הקבוצה את
מזרני הלטקס הנוחים והגמישים העשויים מחומר
טבעי המופק מעץ הגומי והמעניקים נוחות מפנקת
בזכות יכולתם להתאים באופן מושלם למבנה
האנטומי של הגוף.

מטעם
נראה אותך יוצא מהמיטה
 SWISS SYSTEMגומאויר | טלפון1-800-70-70-80 :
www.gumavir.co.il | www.swisssystem.co.il
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