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מאז 1956

מהו מזרן גומאויר?

 20שנות אחריות

רבים נוטים לערבב מושגים ,ולסווג את המותג "גומאויר" למזרני הספוג למינהם.
על מנת להבין מהיכן נובע הבלבול ,יש לחזור אחורה בזמן ...מזרני "גומאויר"
מיוצרים בישראל על ידי מזרני "גומאויר כפר סבא" עוד מתחילת שנות
החמישים ,המזרנים מיוצרים מפולימר ביו אלסטי על פי נוסחה ייחודית,
בעקבות הוותק העצום וההתמדה לאורך שנים רבות בהזדהות עם מזרנים
ללא קפיצים ,החל שימוש נרחב במושג "גומאויר" ,עד שהפך את המושג
"גומאויר" לשם גנרי ,המעלה אסוציאציה הקשורה לכל מזרן ללא קפיצים,
למען הסר ספק" ,גומאויר" ו/או "גומאויר כפר סבא" הינם סימן מסחרי רשום,
המוגן על ידי פטנט אצל רשם סימני המסחר.

אנו ב"גומאויר כפר סבא" מקפידים על השימוש בחומרים האיכותיים ביותר,
על תהליכי הייצור החדשניים ביותר תוך תשומת לב והקפדה על פרטים
הקטנים ובקרת איכות קפדנית ,דבר זה מאפשר לנו לתת  20שנות אחריות
מלאה לכל המזרנים.

 58שנות ותק

חברת "גומאויר כפר סבא" מביאה איתה וותק וניסיון של  60שנה בקירוב לכל
מזרן ומזרן ,סדרת מזרנים זו פותחה בטכנולוגיה חדשנית על ידי מיטב
המהנדסים ומומחי השינה בישראל.

 7סיבות למה גומאויר
ASP

מיוצר בטכנולוגיה פרוביוטית ייחודית המעניקה הגנה
סטרילית אקטיבית לסביבת השינה.

עמידות
לאורך זמן

 20שנות אחריות מלאה.

ללא קפיצים מונע את תופעת הערסל הידועה במזרני קפיצים.
הפולימר הביו אלסטי הייחודי של גומאויר מאפשר התאמה
תמיכה
אורטופדית אבסלוטית של קימורי המזרן בהתאם למשקל המשתמש.
ללא מתכות שינה על חומרים היפו אלרגניים בריאים.

התנגדות
מווסתת

הפולימר הביו אלסטי הייחודי של גומאוי ,ר מייצר התנגדות
נכונה ותמיכה מדויקת לכל נקודה ונקודה בגוף האדם
המאפשרת מעבר נוזלים תקין בגוף המשתמש.

אפס תזוזות משטח אחיד יצוק ,תזוזות של אחד מבני הזוג אינן
מורגשות אצל בן הזוג השני.
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שנרות
אח יות

מזרן המיוצר בטכנולוגיה פרו ביוטית

מעניק הגנה סטרילית אקטיבית לסביבת השינה
מזרני גומאויר כפר סבא מיוצרים בטכנולוגיה פרו ביוטית ייחודית המעניקה הגנה סטרילית אקטיבית
לסביבת השינה בתהליך טבעי ללא שימוש בחומרים מזיקים ,מונעת ריחות לא נעימים ועוזרת
בהפחתת אלרגיות הנגרמות מקרדית האבק.
במהלך שנת הלילה פולט גוף האדם לחות ותאי עור מתים אלו משמשים ככר פורה
להתפתחות בקטריות וחיידקים עד כדי סכנה בריאותית למשתמש.
באמצעות טכנולוגיות ייצור מתקדמות עוברים חומרי הגלם תהליך
ננו טכנולוגי יחידני מסוגו ,המייצר סביבת אנזימים פרו ביוטים
המשמידים את הסביבה המזוהמת והכול באמצעות תהליך טבעי
וללא שימוש בכימיכלים.
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המזרן הפרו ביוטי מנהל מאבק אמיתי כנגד בקטריות ,חידקים וקרדיות ע"י התמודדות
עם המשאבים בסביבת הגידול ,המיקרו אורגניזמים הפרוביוטים סופגים את הלחות
בסביבת השינה ומעכלים את כל החומרים המזינים ,דבר זה עוזר בהפחתת התפתחות של
בקטריות חידקים וקרדית האבק ,ומנטרל את האלרגיות הנגרמות מהקרדית ,והכל
ללא שימוש בחומרים מזיקים.

ארומטיק סנס...

קפסולות ארומטיות לאווירה רגועה ולייצוב הגוף והנפש

Aromatic Sense
קפסולות ארומטיות לאווירה רגועה ולייצוב הגוף והנפש
שינה טובה ומרעננת הופכת את חיינו לבריאים וחיוניים יותר ,מפרקת את המטען והעומסים
שצברנו בפעילויות הרבות בשעות הערות ומעניקה מנוחה והתרגעות המשיבות גוף ונפש.
על מנת למצות את שנת הלילה בצורה מושלמת יש צורך בהרגעת הגוף והנפש ...על מנת
להגיע לחוויית שינה משלמת לא מספיק רק מזרן טוב ...יש צורך בסביבת שינה מושלמת ורגועה.

הידעת ? הגורמים המשפיעים על איכות שנת הלילה
אוורור נאות
סביבה שקטה
תאורה נכונה
מצב נפשי
ריחות מעודדים
מצב גופני
טמפרטורה אופטימלית ( 15-22מעלות 40-60 ,אחוזי לחות)
ידוע שריח ארומטי מרגיע מתחים ומשקיט ,השימוש בניחוחות ארומטיים משפר את
הבריאות ומייצב את הגוף והנפש .ומשפיע לחיוב על מצבו האנרגטי של האדם.
על מנת להגיע לסביבת שינה מושלמת ורגועה שילבנו במזרני גומאויר קפסולות
ארומטיות ליצירת אווירה רגועה ,לייצוב הגוף והנפש במבחר ניחוחות מרגיעים לבחירתכם.

x

סדרת יוקרה

שנות
אחריות

סדרת מזרני המדע של "גומאויר" ,פסגת כל החלומות ,הליטוף
והמגע המפנק מעניקים חוויית שינה נינוחה ומפנקת לשינה
בריאה ומתוקה במיוחד ,המזרן מתאים עצמו למבנה האנטומי של
הגוף ומעניק נוחות מקסימלית בכל תנוחה.
מבנה המזרן :מזרן  ,NO FLIPגרנד פילו טופ ,בעל ליבת פולימר
ביו אלסטי ,שכבת פינוק עליונה  12ס"מ של לטקס טבעי משולב
ויסקו ,המזרן מיוצר בטכנולוגיה פרוביוטית ייחודית המעניקה
הגנה סטרילית אקטיבית לסביבת השינה.
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סדרת מדע

y
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20
שנות
אחריות

סדרת מזרני היוקרה של "גומאויר" לתמיכה ונוחות מירביים ,לשינה
רגועה ללא הפרעות בהתאמה מושלמת לדרישות הגוף.
מבנה המזרן :מזרן  ,NO FLIPאקסטרה פילו טופ ,בעל ליבת
פולימר ביו אלסטי ,שכבה כפולה של לטקס טבעי או ויסקו,
המזרן מיוצר בטכנולוגיה פרוביוטית ייחודית המעניקה הגנה
סטרילית אקטיבית לסביבת השינה.

בסדרה  2מזרנים לבחירה:
דגם  989לטקס

בסדרה  2מזרנים לבחירה:

מזרן לטקס טבעי קשיח למחצה

דגם  929לטקס משולב ויסקו

דגם  991ויסקו

מזרן לטקס טבעי משולב ויסקו קשיח למחצה

מזרן ויסקו גמיש

דגם  939ויסקו משולב לטקס
מזרן ויסקו משולב לטקס טבעי גמיש

קשיח
למחצה

100%
לטקס

גמיש

ויסקו

שכבת
נוחות
 12ס”מ

GRAND
PILLOW
TOP

NO
FLIP

קשיח
למחצה

גמיש

EXTRA
PILLOW
TOP

NO
FLIP
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סדרת בריאות

סדרת מזרני הבריאות של "גומאויר" מאפשרת שינה טובה בריאה ושלווה.
מבנה המזרן :מזרן דו צדדי ,בעל ליבת פולימר ביו אלסטי ,משולב לטקס
טבעי או ויסקו ,המזרן מיוצר בטכנולוגיה פרוביוטית ייחודית המעניקה
הגנה סטרילית אקטיבית לסביבת השינה.

סדרת גוניור

שנות
אחריות

רובנו כהורים מרכזים מאמצים רבים בעיצוב חדר הילדים ,בדאגה לאיכות הרהיטים שנרכוש
עבורם ,הילקוט הנכון שישמור על גבם וכיסא התלמיד שלהם ,עד אשר שוכחים לעיתים
את החשיבות המכרעת של המזרן אשר עליו הם מבלים לפחות שליש משעות היממה.
מחקרים רבים מראים כי שלב צמיחת עמוד השדרה אצל ילדים הנו חשוב במיוחד בגילאים
שבין שנתיים ועד גיל הבגרות .בזמן זה מתפתחת מערכת השלד אצל הילד והיא שתתמוך
במערכת היציבה שלו לשארית חייו.
מזרן גומאויר (בניגוד למזרני הספוג הנפוצים) הינו בעלי בעל כושר מעולה לחלוקת
עומסים מאוזנת ,התנגדות מווסתת למעבר נוזלים בגוף ונבחר על ידי מומחים כמשטח
השינה הבריא ביותר לילדים.
מבנה המזרן :מזרן דו צדדי 14 ,ס"מ גובה ,בעל ליבת פולימר ביו אלסטי משולב לטקס טבעי
או ויסקו ,ניתן לבחור ממגוון בדים צעירים ,ייחודיים ויפיפיים.

בסדרה  3מזרנים לבחירה:
דגם  969לטקס

מזרן לטקס טבעי קשיח

דגם  979ויסקו

מזרן ויסקו קשיח למחצה

דגם  992ויסקו  /לטקס

צד אחד לטקס טבעי קשיח,
צד שני ויסקו קשיח למחצה

בסדרה  3מזרנים לבחירה:
דגם  314לטקס
מזרן לטקס טבעי

דגם  315ויסקו
מזרן ויסקו

דגם  316ויסקו  /לטקס

צד אחד ויסקו ,צד שני לטקס טבעי

מזרן ספוג פשוט מזרן “גומאויר” גוניור
אחריות
מבנה אורטופדי
בד
תקינה

קשיח

 100%קשיח
לטקס למחצה

ויסקו

מזרן
דו צדדי

אין
אין
כותנה דקה
לא ידוע

 5שנים
 3איזורי תמיכה
אנטי בקטריאלי
עומד בתקן OEKO TEX
 100המאשר כי החומרים
המרכיבים את המזרן אינם
מזיקים לבריאות

Ju n io r

במיטה לא
מתפשרים

דויטשה בד

פסגת האיכות הנוחות והפינוק לשינה נינוחה ובריאה מבית גומאויר כפר סבא.
מערכת שינה מתכווננת בעלת עיצוב חדשני ,המשלבת את המילה האחרונה בחדשנות הטכנולוגית.
המערכת מיוצרת בתקנים המחמירים ביותר ,החומרים האיכותיים ביותר ובקרת איכות קפדנית.
במערכת משולבים מנועים גרמניים איכותיים ועוצמתיים המספקים יכולת התאמה מלאה ,תמיכה
אופטימלית ונוחות מושלמת בכל תנוחה שתבחרו :שינה ,צפייה בטלוויזיה ,קריאת ספר ,יוגה ועוד.
אופציה למנגנון גליידר :מערכת גלישה לאחור ,הגורמת לכך שבעת הרמת אזור הראש והגב,
נע מצע השינה לאחור ,בדרך זו השידות בצד המיטה נשארות קרובות אליך ובהישג ידך בכל
תנוחה של המערכת המתכווננת.
אפשרות השטחה ללא שימוש בחשמל (לשומרי שבת ובמקרה של הפסקת חשמל)
 – GREEN PLAGמונע פליטת קרינה משדות אלקטרו מגנטיים על פי תקנות השוק האירופאי
Eco design Directive

תאורת לילה חכמה
להשלמת החוויה משולבים במזרנים החומרים האיכותיים ביותר
ויסקו – ויסקו אלסטי גמיש המיוצר בטכנולוגיה חדשנית ,מפזר את עומס משקל הגוף ,משחרר
לחצים ,משפר את זרימת הדם ומעניק תנאים אופטימליים לשינה מושלמת.
לטקס טבעי – לטקס טבעי ,אנטי בקטריאלי ,מתאים עצמו לקימורי הגוף ומעניק תמיכה ונוחות
מירבית בזמן השינה.
למשטח המתכוונן  10שנות אחריות מלאות ,למזרנים  20שנות אחריות מלאות.

בסדרה  3מזרנים לבחירה:
דגם  616ויסקו
מזרן ויסקו גמיש
דגם  626לטקס
מזרן לטקס טבעי קשיח
דגם  636ויסקו  /לטקס
מזרן משולב דו צדדי
צד אחד מזרן ויסקו גמיש
צד שני מזרן לטקס טבעי קשיח

גמיש

ויסקו

קשיח

100%
לטקס

20
שנות
אחריות

"אנחנו אומרים את זה מאז  ,1956עכשיו זאת עובדה,
יותר טוב בלי קפיצים – הכי טוב גומאויר"

www.gumavir.co.il

גומאויר מרכז מידע 04-6121500
חברת גומאויר כפר סבא רואה חשיבות גדולה במעורבות חברתית ועזרה לזולת,
כיוצא מתפיסה זו חלק מההכנסות מועבר לתעסוקת אוכלוסיות מיוחדות,
בקניית מוצר זה הנכם עוזרים לאוכלוסיות אלו

