מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני
קצב החיים המודרני הוא מהיר ועמוס ולכן יש חשיבות
רבה לשינה איכותית ובריאה ,כזו שתעניק לנו את
האפשרות לקום רעננים ולתפקד היטב במשך כל היום.
זו הסיבה לכך שהחברות הישראליות בתחום השינה
משקיעות משאבים רבים במחקר ובפיתוח כדי להעניק

לנו הצרכנים את פתרונות השינה הטובים והאיכותיים
ביותר.

השבוע בחרתי לבקר באחת החברות
הישראליות הוותיקות והמובילות למוצרי

מאת:
ענת שי-לאור

בריאות ,נוחות ואיכות חיים .ד"ר גב מקפידה,
משנת  ,1984לספק לנו הצרכנים ,פתרונות
שינה אולטימטיביים וייחודיים שהיא
מפתחת ומייצרת ,ובנוסף משווקת בלעדית
בארץ את מיטב מוצרי הנוחות מהעולם.

בחירת השבוע :ד"ר גב

מובילה במוצרי שינה ,בריאות ,נוחות ואיכות חיים
ד"ר גב מציגה את סדרת מזרני  HDהחדשה,
פרי פיתוחה ,המיוצרת בהתאמה מושלמת
לצרכי הצרכן הישראלי .המזרנים מאובזרים
ב 1800-קפיצים! פי  3יותר מכל מזרנים
אחרים בשוק! ונמכרים במחירים נוחים
במיוחד.
השבוע ביקרתי במפעל החדיש והמתקדם של ד"ר
גב בראש העין" .במפעל מכונות שיובאו בשלמותן
מארה"ב על מנת לאפשר פס ייצור לפי טכנולוגיה
אמריקנית ואיכות שאין כדוגמתה בארץ" ,הסביר
לי המנכ"ל יוסי אלבוחר" ,מטרתנו היא להוביל את
השוק בישראל ולאפשר ללקוחותינו לרכוש את מוצרי
השינה הטובים ביותר למבוגרים ולבני נוער" .סדרת
מזרני  HDהחדשה מיוצרת בעקבות מחקר וניתוח
שוק על העדפותיו של הצרכן הישראלי .מדובר
בסדרת מזרנים חדשנית המבוססת על טכנולוגיית
קפיצי מיקרו מבודדים כשיתרונם הגדול הוא בתמיכה
הנקודתית המושלמת שהם מעניקים לכל איבר בגוף.
הם מאובזרים בשכבות פינוק המאפיינים מזרני יוקרה
ולהם רמות קושי שונות על פי בחירה .ואכן בדיקת
מומחים שנעשתה קובעת כי מדובר במזרן מעולה,
בריא ואיכותי.

ד"ר גב היא חברה גדולה וותיקה
בישראל למוצרי שינה ,בריאות ,נוחות
ואיכות חיים ,פועלת כבר  30שנה
והיא בין המובילות בתחומה מבחינת
מחקר ,פיתוח ושיווק מוצרים איכותיים
מהמובילים בעולם .היא מתמחה
בעיקר בשיפור הישיבה ואיכות
השינה .המושב האורטופדי המפורסם
'ד"ר גב' היה המוצר הראשון שיצא
לשוק המקומי ונתן מענה נייד למניעה
והקלה על כאבי גב ,ומאז הכול כבר
היסטוריה  -מאות אלפי לקוחות
נהנים עד היום ממוצרי החברה.
המוניטין של כורסאות הטלוויזיה ומערכות
הישיבה של ד"ר גב ידוע לכל ולא בכדי .ד"ר גב
מקפידה לבחור ולייבא עבור הצרכן הישראלי
מוצרים ממיטב היצרניות המובילות בעולם
בתחום מוצרי הנוחות.
כורסאות העיסוי ,כורסאות הטלוויזיה ומערכות הישיבה
הסלוניות הן פרי פיתוחן של שתי חברות מובילות

בתחומן בארה"ב ,חברת  La-Z-Boyוחברת ,BEST
שידועות באיכות ייצור המתקדמת ביותר ובשימוש
בטכנולוגיות חדשניות .המערכות הינן אורטופדיות
ומתכווננות ,עם מנגנונים קלים ונוחים להפעלה ורמת
נוחות אורטופדית שאין כדוגמתה .הכורסאות ומערכות
הישיבה מגיעות במגוון דגמים והן מעוצבות בקווים
נקיים ומודרניים .הן ניתנות לרכישה רק ברשת החנויות
של ד"ר גב הנותנת ללקוחותיה אחריות לכל החיים על
מנגנוני הכורסאות.

חברת ד"ר גב מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של
כיסאות משרדיים ,כיסאות מנהלים ,כיסאות
אורחים והמתנה ,למשרד ולפינת העבודה
הביתיים ,לחברות ולמוסדות.
כחלק מחשיבה ארגונומית לסביבת עבודה וישיבה נכונה
ובריאה ,מייצרת ד"ר גב עבור לקוחותיה כסאות מעולים,
תוצרת כחול לבן ,בדגש על ארגונומיה ואורטופדיה.
הם מעניקים ליושבים עליהם תמיכה מלאה לגב בכלל
ולגב התחתון בפרט ,מאובזרים במושב אנטומי ובידיות
שנותנות תמיכה מלאה לידיים ולשכמות .הם מעוצבים
בהתאם למגמות מחו"ל ולטעם הצרכן המקומי ,במבחר
עשיר של דגמים ,צבעים וריפודים.

מטעם
טלפון03-9533111 :
www.dr-gav.co.il
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