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בחירת השבוע :חברת פולירון

אומרים מזרן או מזרון? פשוט תגידו פולירון
|

אומרים מזרן – אומרים פולירון .אמירה
שהפכה לביטוי פופולארי בקרב החברה
הישראלית ולא בכדי .חברת פולירון היא
מהוותיקות ,מהידועות והאמינות בענף ייצור
מזרנים ופתרונות שינה.
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בחנות המפעל של פולירון בקיבוץ זיקים ,ובחנויות
הרבות ברחבי הארץ המשווקות את מוצריה ,ניתן

מטעם

"כדי לישון טוב ובריא לא צריך לשבור תכנית
חיסכון" זהו אחד הסממנים הבולטים המייחדים
את מוצרי השינה של פולירון .מדובר במפעל
ישראלי מודרני ,המייצר מוצרים מעולים הנמכרים
במחירים עממיים המתאימים לכלל האוכלוסייה.

להתרשם מהמגוון הרחב של המיטות והמזרנים
שמעניקים תמיכה מושלמת לגב ומותאמים
לאוכלוסיות השונות כדי להעניק את איכות השינה
הרצויה לכל אחד .בפולירון מבינים את חשיבות
המזרנים האיכותיים ומאפשרים לקהל הלקוחות
לרכשם במחירים נוחים לכל נפש .המזרנים תוכננו
ויוצרו בטכנולוגיית שינה מתקדמת המאפשרת
תמיכה איכותית בחלקי הגוף השונים ,הם מצופים
בשכבות נוחות ומתאימים גם לאוכלוסייה בריאה
וגם לכאלו הסובלים מכאבים .מזרני החברה
מובדלים ,זה מזה ,בסוגי החומרים מתקדמים
ובסוג שכבות הציפוי והפינוק בחלקו העליון של
המזרן.

גם לדור העתיד מציעה פולירון מגוון פתרונות
שינה איכותיים כדי לשמר את בריאותם בגיל
שבו גופם מתעצב וגדל .לחברה סדרת מיטות
נוער מפנקת בעיצוב צעיר ומדליק המיוצרת
בטכנולוגיית המחר.

חברת פולירון מציעה ארבע קולקציות דינמיות
לילדים ולנוער המאובזרים במזרנים איכותיים:
פולירון וחצי – מיטות נוער מתכווננות חשמליות
ברוחב של 120-200ס"מ; ספולירון – ספות
מעוצבות בסגנון צעיר ואפנתי ,הנפתחות כמו

תפיסת העולם של חברת פולירון
ושאיפתה המתמדת היא לייצר ולשווק
מוצרים חדשניים ואיכותיים על מנת
לאפשר ללקוחותיה את סביבת
השינה האופטימלית .בתחרות העיצוב
להתאמה וחדשנות  2014הציגה
פולירון פטנט ישראלי מהפכני –
מזרן עם מנגנון כוונון פנימי הניתן
להנחה על כל מיטה ומאפשר ליהנות
ממיטה מתכווננת ללא מנגנון חיצוני
מסורבל .את המוצרים האיכותיים של
פולירון ניתן לרכוש בהשקעה כספית
המתאימה לכל כיס ,זאת כדי לאפשר
לכלל האוכלוסייה את האפשרות
להטיב את איכות השינה שלה.

ישראלי

ספר בקלות למיטה זוגית בלילה; פולינוע – ספות
הנפתחות בקלות ויכולות לשמש גם לחדרי
האירוח; הפוליקל – מיטות ילדים ונוער ברוחב 90
ס"מ ,המעוצבות בשלל דגמים ומאובזרות במנגנון
הרמה לראש עם מיטה נוספת מתחת שמתרוממת
ויוצרת מיטה זוגית .כל המיטות מגיעות מרופדות
בשלל בדים איכותיים עם דוגמאות לפי בחירה ועם
ארגז מצעים רחב.

פולירון מאתגרת אותנו הצרכנים להשקיע בבריאות
ובאיכות השינה שלנו .מזרני החברה הם תוצר של
השקעה רבת שנים במחקר ופיתוח בתחום הנדסת
שינה ,שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובחומרים
איכותיים .החברה עוסקת בייצור ושיווק מזרנים,
מיטות זוגיות ,מנגנונים חשמליים מתכווננים ,ספות
נוער וכריות אורטופדיות ,ומתמחה בעולם השינה
עם ייצור בסטנדרטיים בינלאומיים הגבוהים ביותר.
ראיינתי את מנכ"ל החברה דן מרציפר שהדגיש כי
פולירון ממשיכה לפתח מוצרים ולהתחדש ללא הפסקה
כדי לשמר קו מוצרים איכותי ,מתחדש ודינמי.

מאת:
ענת שי-לאור

לא תנאים ,תחת אש הטילים ,לייצר את מזרוני
האיכות שלו הידועים כמותג ישראלי בעל מוניטין
חזק ומוצק .המפעל מייצר מוצרי שינה מעולים
למבוגרים ,נוער וילדים מזה עשרות שנים ,מצטיין
במחקר ופיתוח בתחום הנדסת השינה ובשימוש
בטכנולוגיות מהמתקדמות ביותר בתחום.
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הצדעה למפעל תחת אש  -אחד המפעלים
שנמצא ממש בעין הסערה הוא מפעלה של חברת
פולירון הסמוך לקיבוץ זיקים ,שממשיך בתנאים

לפרטים נוספים לחצו כאן

לא מעט מפעלים יצרניים בענף הריהוט
בישראל הממוקמים ליד הגבול עם עזה או
באזורי סיכון בטווח ירי הרקטות ושבימים אלה
נמצאים ממש בלב ההתרחשות המלחמתית,
עדיין ממשיכים לייצר ולפעול בתנאים קשים.
לכן החלטתי השבוע לבקר דווקא באותם

מקומות שזקוקים לחיזוק מהצרכן הישראלי
בימים אלו.

בחנות המפעל של פולירון בקיבוץ זיקים ,ובחנויות ברוחב של 120-200ס"מ; ספולירון – ספות
הרבות ברחבי הארץ המשווקות את מוצריה ,ניתן מעוצבות בסגנון צעיר ואפנתי ,הנפתחות כמו

עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני

שבו גופם מתעצב וגדל .לחברה סדרת מיטות
"כדי לישון טוב ובריא לא צריך לשבור תכנית נוער מפנקת בעיצוב צעיר ומדליק המיוצרת
חיסכון" זהו אחד הסממנים הבולטים המייחדים בטכנולוגיית המחר.
את מוצרי השינה של פולירון .מדובר במפעל חברת פולירון מציעה ארבע קולקציות דינמיות
ישראלי מודרני ,המייצר מוצרים מעולים הנמכרים לילדים ולנוער המאובזרים במזרנים איכותיים:
במחירים עממיים המתאימים לכלל האוכלוסייה .פולירון וחצי – מיטות נוער מתכווננות חשמליות

מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

ספר בקלות למיטה זוגית בלילה; פולינוע – ספות
הנפתחות בקלות ויכולות לשמש גם לחדרי
האירוח; הפוליקל – מיטות ילדים ונוער ברוחב 90
ס"מ ,המעוצבות בשלל דגמים ומאובזרות במנגנון
הרמה לראש עם מיטה נוספת מתחת שמתרוממת
ויוצרת מיטה זוגית .כל המיטות מגיעות מרופדות
בשלל בדים איכותיים עם דוגמאות לפי בחירה ועם
ארגז מצעים רחב.
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