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 کاتالوگ تشک خوشخواب

 

خوشخواب مدل کامفورتتشک   

کامفورت خوشخواب تشکی است که می توانید آرامش و راحتی را با آن تجربه کنید .تشک    

این تشک ستون فقرات را در حالت طبیعی نگه داشته و از وضعیت نرمال خارج نمی کند و به همین دلیل 

از بروز انواع کمردرد و مشکالت ستون فقرات جلوگیری می نماید.همچنین به دلیل الیاف چنبه طبیعی 

اخل این تشک فشاری روی عضالت ایجاد نشده و اصطالحا موجب کوفتگی بدن نمی شود .د  

اگر برای نوزاد و یا کودک خود دنبال تشکی با کیفیت و با دوام هستید تشک کامفورت خوشخواب گزینه 

سانتی متر می باشد . 91ارتفاع تشک کامفورت خوشخواب مناسبی است.   

نتی معتبر شرکت خوشخواب می باشد .ماه گارا21تشک کامفورت دارای   

 

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب 

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شعبه شهرک گلستان:شهرک   

 

http://www.khoshkhabam.com/


 

  

 

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب 

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شعبه شهرک گلستان:شهرک   

 

 

 

 

 

 



 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب 

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شعبه شهرک گلستان:شهرک   

 

 تشک خوشخواب مدل باراباس

تشک های خوشخواب از تنوع خوبی برخوردار هستند و برای هر سلیقه و ویژگی خوابی محصولی برای 

ند . این تشک از فنر بانل یا همان فنر متصل و پارچه ژاکارد آنتی باکتریال و ضد حساسیت ارائه نیز دار

به همراه الیه های از اسفنج و ریباند برخوردار هست. همچنین این تشک تماما ارتوپدیک، ضد ویروس 

سانتی متر می باشد. 94. ارتفاع تشک باراباس خوشخواب  ضد آلرژی می باشد  

. ماه گارانتی معتبر شرکت خوشخواب می باشد 44خواب دارای تشک باراباس خوش  

 

 

 

 

 

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب 

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شعبه شهرک گلستان:شهرک   

 



 

 

 

 

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب 

190-44992244و  190-44992242 شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :  

190-44404424و  190-44404424شعبه شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن :   

 

 تشک خوشخواب مدل کالسیک

تشک کالسیک نمونه ای دیگر از تشک خوشخواب است که جزء تشک های طبی فنری دسته بندی می 

 شود .

یکی از ویژگی های این تشک استفاده همزمان از فنر متصل و فنر منفصل یا میکرو پاکتی در هر دو 

طرف تشک می باشد که ادغام این دو فنر باهم باعث میشود هنگام خواب بدن و ستون فقرات در حالت 

ر های طبیعی خود قرار گرفته و وزن بدن بطور یکسان همه جای تشک پخش شود. همچنین به دلیل فن

میکرو به خصوص در تشک های دو نفره با تکان خوردن یک قسمت از تشک سمت دیگر هیچ لرزشی 

 حس نمی کند .

ساتیمتر می باشد . 94ارتفاع تشک کالسیک خوشخواب   

ماه گارانتی معتبر شرکت خوشخواب می باشد .21تشک کالسیک دارای   

 



 

 

 

 

ی رسمی تشک خوشخواب نمایندگ  

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424شعبه شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن :   



 

 

 

 تشک خوشخواب مدل آناهیتا

 تشک آناهیتا از سری تشک های فول ارتوپدیک خوشخواب می باشد .

 این تشک دارای فنر متصل بوده و از پارچه ژاکارد و مواد طبیعی در آن استفاده شده است .

قرات را از حالت طبیعی خود خارج نکرده و شکل و اسفنج بوده به همین دلیل هنگام خواب بدن و ستون ف

 گودی کمر را پر می کند و در نتیجه از بروز کمردرد و مشکالت ستون فقرات جلوگیری می نماید .

همچنین به دلیل مواد طبیعی بکار رفته در الیه های داخلی تشک تعریق بدن را نیز در طول خواب کاهش 

به ارمغان می آورد .داده و خوابی توام با آرامش را برایتان   

سانتیمتر می باشد . 94ارتفاع تشک آناهیتا   

ماه گارانتی معتبر شرکت خوشخواب می باشد .21تشک آناهیتا دارای   

 

 

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب 

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424ن:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شعبه شهرک گلستا  



 

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب 

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شعبه شهرک گلستان:شهرک   

 

 

 

 



 

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب 

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44044244و  190-44404424شعبه شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن :   

 تشک خوشخواب مدل طبی فنری

. تشک طبی فنری خوشخواب یکی از معروف ترین تشک ها بین تشک های طبی است  

این تشک بدلیل داشتن عایق ترموفیلت و ریباند وزن بدن را در سراسر تشک از فشار روی یک نقطه از 

لیل فشردگی و تراکم باالی الیه تشک جلوگیری کرده و در نتیجه عمر تشک افزایش می یابد. همچنین بد

های داخلی تشک حالت ارتجاعی کمتری دارد و در نتیجه موجب جل.گیری از عوارض کمردرد و 

. مشکالت ستون فقرات می شود  

. سانتیمتر است 94ارتفاع تشک طبی فنری خوشخواب   

. ماه گارانتی معتبر شرکت خوشخواب می باشد21تشک طبی فنری دارای   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب 

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شعبه شهرک گلستان:شهرک   

 

 

 

 تشک خوشخواب مدل آلینا طبی 

. تشک آلینا طبی تشک بدون فنر و از رده تشک های طبی خوشخواب می باشد  

ا تراکم باال از فشار بدن روی الیه های داخلی تشک جلوگیری میکمد و این تشک بدلیل استفاده از اسفنج ب

همچنین موجب می شود بدن و ستون مهره ها هنگام خواب از حالت طبیعی خود خارج نشوند و فشار 

روی عضالت کاهش یابد. همچنین وزن بدن بطور یکسان در همه جای تشک پخش شود و مانع فشار در 

. ر نتیجه موجب افزایش طول عمر تشک می شودیک نقطه از تشک شده و د  

می باشد.سانتیمتر 90ارتفاع تشک آلینا خوشخواب   

. ماه گارانتی معتبر شرکت خوشخواب 64دارای   

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب 

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شعبه شهرک گلستان:شهرک   



 

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب 

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424ک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شعبه شهر  

 

 

 



 

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب 

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44044244و  190-44404424شعبه شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن :   

 تشک خوشخواب مدل طبی پاکتی
تشک طبی پاکتی خوشخواب اولین تشک از سری تشک های خوشخواب است که در آنها از تکنولوژی 

. فنر منفصل یا فنر پاکتی استفاده شده است  

 

 

 

: تشک فنری منفصل یا پاکت اسپرینگ  

 
که بسیار جالب به نظر میرسید . و  تشک های فنر منفصل یا فنر های جدا ) فنر پاکتی ( اختراعی بود

جهت افزایش سالمتی و پیشگیری از درد ناحیه کمر بسیار به کار می آمد . کار فنر منفصل در تشک 

بطور خالصه این طور هست که فنرهای که از جنس استیل میباشد بطور جداگانه داخل پاکت است و تکان 

که در تشکهای معمولی فنر ها به یکدیگر وصل هستند خوردن آن ربطی به بقیه فنر ها ندارد . در صورتی

و با تکان خوردن یک قسمت همه جای تشک تکان میخورد این اوضاع وقتی اختالف وزن دو نفر بیشتر 

میشود افزایش میابد و خواب را برای طرفین سخت میکند . بنابراین فنر منفصل اختراع شد و این مشکل 

. طرف شد برای مخصوصا تشک های دو نفره بر  
همچنین چون در تشکهای فنر منفصل جایی که بر آمدگی بدن بیشتر باشد مانند شانه ها و یا باسن در تشک 

بیشتر فرو میرود و باعث میشود بدن در حالت استاندارد قرار گیرد و به ستون فقرات فشار وارد نشود 

ار است .همچنین نسبت به فنر های سنتی منفصل از درجه طبی باالتری برخورد  

 

 فواید فنر منفصل چیست ؟
 احساس خواب راحت بدلیل پخش شدن وزن بدن روي تشک

 حفظ سالمتي و ناحیه ستون ففقرات در خواب
 خواب دو نفره شیرین تر و بدون لرزش تشک

 ایجاد حالت آنتي استرس در تشک
 به هر حال تشک شما کال دگرگون میشود و خواب راحتري را تجربه میکنید

. مهم ترین فولید ان جلوگیري از تکان خوردن و لرزش تشک دونفره درحین خواب دو نفره میباشدو یکي   

. سانتیمتر می باشد91ارتفاع تشک طبی پاکتی خوشخواب   

ماه گارانتی معتبر شرکت خوشخواب می باشد . 41تشک طبی پاکتیدارای   

 



 

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب 

190-44992244و  190-44992242سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن : شعبه صادقیه :صادقیه خیابان   

190-44404424و  190-44404424شعبه شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن :   

 

 

 

 

 



 

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424شعبه شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن :   

ردتشک خوشخواب مدل سوپرکالس ها  

 
اگر به دنبال تشکی تمام ارتوپدیک و همچنین تشکی مطابق با تکنولوژی های برتر و به روز دنیا هستید 

. تشک سوپر کالس هارد ازسری محصوالت پیشرفته برند خوشخواب را به شما معرفی می کنیم  
. رفته در تشک سوپر کالس هارد از تکنولوژی فنرهای پاکتی و یا منفصل بهره برده اندفنرهای بکار   

 

 

 

 همه چیز درباره تشک های فنر پاکتی یا منفصل :

 

 

: تشک فنری منفصل یا پاکت اسپرینگ  

 
تشک های فنر منفصل یا فنر های جدا ) فنر پاکتی ( اختراعی بود که بسیار جالب به نظر میرسید . و 

افزایش سالمتی و پیشگیری از درد ناحیه کمر بسیار به کار می آمد . کار فنر منفصل در تشک  جهت

بطور خالصه این طور هست که فنرهای که از جنس استیل میباشد بطور جداگانه داخل پاکت است و تکان 

وصل هستند  خوردن آن ربطی به بقیه فنر ها ندارد . در صورتیکه در تشکهای معمولی فنر ها به یکدیگر

و با تکان خوردن یک قسمت همه جای تشک تکان میخورد این اوضاع وقتی اختالف وزن دو نفر بیشتر 

میشود افزایش میابد و خواب را برای طرفین سخت میکند . بنابراین فنر منفصل اختراع شد و این مشکل 

 برای مخصوصا تشک های دو نفره بر طرف شد .
نفصل جایی که بر آمدگی بدن بیشتر باشد مانند شانه ها و یا باسن در تشک همچنین چون در تشکهای فنر م

بیشتر فرو میرود و باعث میشود بدن در حالت استاندارد قرار گیرد و به ستون فقرات فشار وارد نشود 

 همچنین نسبت به فنر های سنتی منفصل از درجه طبی باالتری برخوردار است .

 

 

 

 

 



 

خوابنمایندگی رسمی تشک خوش  

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424شعبه شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن :   

 

: فواید تشک فنر منفصل به طور خالصه  

 
ن فنر در دراز مدتعدم صدا داد  

 عدم گود افتادگی تشک در مدت استفاده
 باال رفتن طول عمر تشک به دلیل تکی عمل کردن فنرها

 احساس خواب راحت به دلیل پخش شدن وزن بدن روی تشک
 حفظ سالمتی و پیشگیری از مشکالت ستون فقرات در حین استراحت

 خواب دو نفره شیرین تر و بدون لرزش تشک
توضیحات باال می توان ادعا نمود تشک سوپر کالس هارد متضمن خوابی راحت و با آرامش با توجه به 

 برای شما خواهد بود.

 

 مزایای منحصربه فرد این محصول :

 
 پیشگیری از دردهای کمر وستون فقرات

های بدن به دلیل قرار گرفتن فنرها در بسته بندی پاکتی مجزاگرفتن تشک با قوسقابلیت فرم  
 کاهش گرفتگی عظالت کمر وپشت رانها

 پرکردن برجستگیها وفرورفتگیهای زیربدن
 تسهیل تبادل جریان هوا در سطح تشک به دلیل استفاده از الیه مخصوص

 مقاوم در برابر رطوبت و تعریق به دلیل استفاده از الیاف مخصوص
 این تشک ازاسفنج ویژه وفنرمنفصل تولیدشده است

فقرات با سر وگردن درهنگام خواب هم راستا نمودن ستون  
 تقسیم وزن بدن به صورت یکسان در تمام سطح تشک

 عدم انتقال ارتعاش فنرهای تشک به کل سطح تشک در هنگام غلت زدن
 مناسب افرادی که تشک طبی فنری برای آنها توصیه شده است

 مناسب برای زوجهای جوان
وگودی کمررادربرمیگیرد .سروگردن با ستون فقرات در یک راستا قرارگرفته   

سانتی متر می باشد. 94ارتفاع تشک سوپر کالس هارد خوشخواب   

 

 



 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424زاده نبش گل افروز. تلفن :  شعبه شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم  

تشک خوشخواب مدل سوپر کالس هارد به دلیل استفاده از یک الیه ریباند با کیفیت بر روی فنر های 

پاکتی و یا همان پاکت اسپرینگ حالت سفتی و یا به نوعی رو به سفتی داده است . کسانی که به دنبال یک 

هستن تا هم وزن های باال را تحمل کند و سفتی خاصی نیز داشته باشد ما تشک  تشک با کیفیت باال

 خوشخواب مدل سوپر کالس هارد را به آنان معرفی می کنیم .
اگر خواهان تمام مزایای این تشک هستید وتنها نوع نرم تر آن را میخواهید به شما تشک سوپرکالس 

 سافت را معرفی میکنیم .

 

 



 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424شعبه شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن :   

 

 تشک خوشخواب مدل سوپرکالس سافت

 

اگر به دنبال تشکی تمام ارتوپدیک و همچنین تشکی مطابق با تکنولوژی های برتر و به روز دنیا هستید 

. تشک سوپر کالس سافت ازسری محصوالت پیشرفته برند خوشخواب را به شما معرفی می کنیم  
. از تکنولوژی فنرهای پاکتی و یا منفصل بهره برده اند فنرهای بکار رفته در تشک سوپر کالس سافت  

 
 همه چیز درباره تشک های فنر پاکتی یا منفصل

 

 تشک فنری منفصل یا پاکت اسپرینگ
تشک های فنر منفصل یا فنر های جدا ) فنر پاکتی ( اختراعی بود که بسیار جالب به نظر میرسید . و 

حیه کمر بسیار به کار می آمد . کار فنر منفصل در تشک جهت افزایش سالمتی و پیشگیری از درد نا

بطور خالصه این طور هست که فنرهای که از جنس استیل میباشد بطور جداگانه داخل پاکت است و تکان 

خوردن آن ربطی به بقیه فنر ها ندارد . در صورتیکه در تشکهای معمولی فنر ها به یکدیگر وصل هستند 

همه جای تشک تکان میخورد این اوضاع وقتی اختالف وزن دو نفر بیشتر  و با تکان خوردن یک قسمت

میشود افزایش میابد و خواب را برای طرفین سخت میکند . بنابراین فنر منفصل اختراع شد و این مشکل 

 برای مخصوصا تشک های دو نفره بر طرف شد .
شد مانند شانه ها و یا باسن در تشک همچنین چون در تشکهای فنر منفصل جایی که بر آمدگی بدن بیشتر با

بیشتر فرو میرود و باعث میشود بدن در حالت استاندارد قرار گیرد و به ستون فقرات فشار وارد نشود 

 همچنین نسبت به فنر های سنتی منفصل از درجه طبی باالتری برخوردار است .

 
: فواید تشک فنر منفصل به طور خالصه  

مدتعدم صدا دادن فنر در دراز   
 عدم گود افتادگی تشک در مدت استفاده

 باال رفتن طول عمر تشک به دلیل تکی عمل کردن فنرها
 احساس خواب راحت به دلیل پخش شدن وزن بدن روی تشک

 حفظ سالمتی و پیشگیری از مشکالت ستون فقرات در حین استراحت
 خواب دو نفره شیرین تر و بدون لرزش تشک

ی توان ادعا نمود تشک سوپر کالس سافت متضمن خوابی راحت و با آرامش با توجه به توضیحات باال م

 برای شما خواهد بود .

 



 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شعبه شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و   

 
 مزایای منحصربه فرد این محصول

 پیشگیری از دردهای کمر وستون فقرات
های بدن به دلیل قرار گرفتن فنرها در بسته بندی پاکتی مجزاگرفتن تشک با قوسقابلیت فرم  

 کاهش گرفتگی عظالت کمر وپشت رانها
برجستگیها وفرورفتگیهای زیربدنپرکردن   

 تسهیل تبادل جریان هوا در سطح تشک به دلیل استفاده از الیه مخصوص
 مقاوم در برابر رطوبت و تعریق به دلیل استفاده از الیاف مخصوص

 این تشک ازاسفنج ویژه وفنرمنفصل تولیدشده است
 هم راستا نمودن ستون فقرات با سر وگردن درهنگام خواب

ن بدن به صورت یکسان در تمام سطح تشکتقسیم وز  
 عدم انتقال ارتعاش فنرهای تشک به کل سطح تشک در هنگام غلت زدن

 مناسب افرادی که تشک طبی فنری برای آنها توصیه شده است
 مناسب برای زوجهای جوان

 سروگردن با ستون فقرات در یک راستا قرارگرفته وگودی کمررادربرمیگیرد
ایای این تشک هستید وتنها نوع سفت تر آن را میخواهید به شما تشک سوپرکالس اگر خواهان تمام مز

سانتی متر می باشد. 94.ارتفاع تشک سوپر کالس سافت خوشخواب  هارد را معرفی میکنیم  

 

  



 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب

190-44992244و  190-44992242اساژ مهرگان. تلفن : شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پ  

190-44404424و  190-44404424شعبه شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن :   

 

 

 

 

 

 تشک خوشخواب مدل فرست کالس
. خوشخواب از سری تشک های طبی فنری و فول ارتوپدیک خوشخواب استتشک فرست کالس   

وجود دو الیه پد در دو طرف تشک باعث لطافت و نرمی بیشتر تشک شده است. در الیه های این تشکاز 

 اسفنج ریباند و فنر متصل استفاده شده است.
ه و در نتیجه درد کتف و کمر تشک فرست کالس به دلیل ارتوپدیک بودن ترمیم کننده عیوب استخوانی بود

 و ستون فقرات را کاهش می دهد. همچنین این تشک ضد حساسیت و ضد باکتری می باشد

سانتیمتر می باشد. 94ارتفاع تشک فرست کالس خوشخواب   

ماه گارانتی معتبر شرکت خوشخواب می باشد 21دارای   

 

 



 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب

190-44992244و  190-44992242سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن : شعبه صادقیه :صادقیه خیابان   

190-44404424و  190-44404424شعبه شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن :   

 

 

 

 



 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424شعبه شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن :   

 

 تشک خوشخواب مدل سوپر استار

 
می توان گفت تشک سوپر استاراز سری تشک های برند خوشخواب نیز یکی از محصوالتی است که در 

آن از تکنولوژی های پیشرفته و روز دنیا استفاده شده است. ازجمله تکنولوژی های شاخص و مدرن در 

تولید تشک  این تشک سل پاکت ) اسکلت فنر پاکتی ( را میتوان نام برد. سل پاکت تکنولوژی نوینی در

 خواب بوده که به دلیل ایجاد احساسی متفاوت در دنیا مورد استقبال قرار گرفته است
همچنین عالوه بر الیه ی فنر پاکتی الیه ای دیگراز تکنولوژی فنرهای پاکتی میکرونیز در این تشک 

 استفاده شده است .

 

 

 

 
سمت از بدن شما که سنگین تر باشد اسکلت فنر پاکتی موجود در تشک سوپر استار باعث می شود هر ق

بیشتر فرو رود و با توجه به منحنی های ستون فقرات حالت بگیرد و مناسب افراد با مشکالت استخوانی 

است و فنر میکرو موجود که از نام آن هم در تعداد باال و کوچک هستند که وظیقه دریافت منظم نیرو و 

تشک را دارند . منتقل کردن آن بصورت متوازن در تمام نقاط  
استفاده همزمان از این دو نوع فنر بر روی هم تشک سوپر استار را به تشکی مدرن و تخصصی تبدیل 

کرده است که به تمام افرادی که نیازمند تشک طبی بوده و یا برای جلوگیری از بروز مشکالت کمر به 

ا برای کسانی است که در طول دنبال تشکی تخصصی هستند پیشنهاد می شود و یکی از بهترین گزینه ه

مدت استراحت خود نیاز به بستری مقاوم ونرم با حالت ارتجاعی خوب دارند تا درد های فیزیکی خود را 

 کاهش دهند .

 

 

 

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب 

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شعبه شهرک گلستان:شهرک   

 



 

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424ه شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شعب  

 

 مزایای منحصربه فرد این محصول

 
 پیشگیری از دردهای کمر وستون فقرات

 پرکردن برجستگیها وفرورفتگیها بدن بافنر پاکتی
ازانتقال حرکت از نقطه ایی به نقطه دیگر درتشکهای دونفرهجلوگیری   

 مقاوم در برابر رطوبت و تعریق به دلیل استفاده از الیاف مخصوص
 تقسیم وزن بدن به صورت یکسان در تمام سطح تشک

کپسول تخلیه هوا جهت تسهیل درگردش هوای داخل تشک کهاز عرق کردن بدن جلوگیری کرده و خواب 

. می بخشد شما را بهبود  
 جلوگیری از انتقال حرکت ازنقطه ایی به نقطه دیگر

 مناسب برای استفاده در هتل های بسیار لوکس
 مناسب افرادبا وزن نسبتاباال وکسانی که عادت به استفاده از تشک طبی فنری را دارند

ماه گارانتی معتبر شرکت خوشخواب می باشد 44این تشک دارای   

سانتی متر می باشد. 61خوشخواب ارتفاع تشک سوپر استار   

 

 



 

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شعبه شهرک گلستان:شهرک   

 

 

 

 

 تشک خوشخواب مدل های کالس مموری

 
تشک، های کالس مموری بعد از تشک میکروبایوریتمیک مموری دومین تشک از سری تشک های 

ست که دارای تکنولوژی برتر مموری فوم یا فوم هوشمند می باشد. عالوه براین این شرکت خوشخواب ا

. تشک از فناوری فنرهای منفصل یا پاکتی بهره برده است  

 مموری فوم چیست؟

در واقع ویژگی بارز تشک های مموری فوم این است که به میزان وزن و دمای بدن هر شخص فرم 

. تشک دوباره به حالت اولیه خود باز می گردد میگیرد و بعد از برخاستن از روی  

. تشک هایی که دارای مموری فوم هستند جزوه مدل های مدرن به حساب می آید  

 

 



 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424تان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شعبه شهرک گلستان:شهرک گلس  

 

 حال ممکن است این سوال پیش بیاید که فواید تشک مموری فوم چیست؟

 

 
در حالت کلی این تشک با انعطافی که دارد باعث شکل گیری جریان خون مناسب درون عضالت و 

مین دلیل به تخلیه دردهای عضالنی و فشارهای عصبی کمک می کند. مموری ماهیچه ها می گردد به ه

فوم با پوشش دهی صحیح عضالت و آناتومی بدن فشار را از روی مفصل های شما دور می کند و باعث 

خوابی راحت و آسوده می شود. بدون شک تمامی عالقه مندان به تشک و کاالی خواب مشتاق استراحت 

وری فوم هستند. همچنین این تشک ها به دلیل قابلیت انعطاف پدیری باالیی که بر روی تشک های مم

دارند طول عمر بیشتری نسبت به سایر تشک ها داشته و در نتیجه عالوه بر کیفیت باال و ویزگی های 

. منحصر به فردش مقرون به صرفه نیز خواهد بود  

 

 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب 

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شعبه شهرک گلستان:شهرک   

 

 

 تکنولوژی فنر پاکتی

 

 
دلیل استفاده از فنر پاکتی سطح تماس بدن با تشک افزایش یافته و باعث می شود فشار در این تشک به 

روی کل تشک تقسیم شود، که این تقسیم فشار افزایش گردش خون و شادابی بعد از خواب را در پی 

. خواهد داشت  

فنر در حین حفظ یکپارچگی با سایر فنرها میباشد یکی از مکانیزم های عمل این فنرها کارکرد مجزا هر 

. و در نتیجه با تکان خوردن قسمتی از تشک شما در قسمتی دیگر هیچ تکانی را مشاهده نمی کنید  

 

 

 



 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424به شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن : شع  

 ویژگی های تشک مدل های کالس مموری خوشخواب :  

 

 استفاده از تکنولوژی فنر پاکتی ·

 دارای مموری فوم هوشمند ·

 پارچه با کیفیت باال ·

 سال ضمانت شرکتی 7 ·

 کیفیت خواب فوق العاده عالی ·

 مناسب برای اکثر سنین و اوزان ·

 آنتی استرس به معنای واقعی ·

سانتیمتر می باشد. 94ارتفاع تشک ، هایکالس مموری   

ماه گارانتی معتبر شرکت خوشخواب می باشد 44تشک، های کالس مموری دارای   

 

 

 



 نمایندگی رسمی تشک خوشخواب

190-44992244و  190-44992242شعبه صادقیه :صادقیه خیابان سازمان آب نبش پاساژ مهرگان. تلفن :   

190-44404424و  190-44404424شعبه شهرک گلستان:شهرک گلستان بلوار امیرکبیر بین کاج و هاشم زاده نبش گل افروز. تلفن :   

 

 

 

 تشک خوشخواب مدل ام بی ام 

(mbm) 

رو نمایی شد .  9104شرکت خوشخواب است که در هافکس  9104تشک ام بی ام خوشخواب محصول 

تشک ام بی ام بی شک از آخرین تکنولوژی های شرکت خوشخواب بهره میبرد . پارچه رویه تشک 

بیوریتمیک دارد . تشک سوپر بیوریتمیک هم دقیقا همین خاصیت را دارد و مدل ام بی ام این خاصیت 

 مزیت را از تشک سوپر بیوریتمیک به ارث برده است

 
این تشک همان طور که از نامش پیداست هم دارای خاصیت بایوریتمیک است و هم از تکنولوژی مموری 

همین دلیل دارای تمامی تکنولوژی های روز دنیاستفوم یا فوم هوشمند بهره برده است. و به   
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 بیوریتمیک چیست ؟

 
تشک بیوریتمیک با انرژي که از خود متصاعد می کند، گذرگاه هاي انرژي بدن را برانگیخته نموده و با 

بهبود كانال هاي ارتباطي داخلي بدن، محیطي آرامش بخش را براي خواب شما فراهم مي نماید. تكنولوژي 

كاهش استرس در هنگام خواب و متعادل نمودن چرخه زیستي طبیعي جدید تشك بیوریتمیک با كمك به 

بدن، شما را آرام تر و شاداب خواهد ساخت .. با تقویت كانال هاي ارتباطي داخلي بدن در حین خواب، 

 شما را شاداب مي كند

 میزان استرس شما را در هنگام خواب كاهش مي دهد
دبه شما براي داشتن احساسي بهتر، كمك مي نمای  

 به شما كمك مي كند تا پر انرژي و سرحال از خواب بیدار شوید
 با بهبود كانال هاي ارتباطي داخلي بدن به تمركز و تعادل شما كمك مي كند

 شرایط عمومي و تعادل فیزیكي بدن را بهبود مي دهد

 

 استفاده از فنر های میکروپاکت

 
عالوه بر فنرهای پاکتی یا منفصل یک الیه فنر با ارتفاع کمتر و تعداد باالتر)تراکم فنر های میکرو 

بیشتر(بر روی فنرهای پاکتی قبلی قرار داده میشود که این دوالیه فنر پاکتی باعث پخش شدن وزن بدن به 

ار به بهترین شکل بر روی سطح تشک شده و از نظر راحتی حالت فوق العاده مناسبی ایجاد میکند.فش

ماهیچه های بدن کاهش یافته و گردش خون افزایش می یابد ونتیجه کار شادابی پس از برخواستن از روی 

 . تشک می باشد
یکی از مکانیزم های عمل این فنرها کارکرد مجزا هر فنر در حین حفظ یکپارچگی با سایر فنرها میباشد 

دیگر هیچ تکانی را مشاهده نمی کنیدو در نتیجه با تکان خوردن قسمتی از تشک شما در قسمتی  . 
در واقع تکنولوژی بکار رفته در این تشک ها این مزیت را دارد که تشک خود را با فرم طبیعی بدن شما 

انطباق و شکل میدهد و این بدن شما نیست که مجبور به قرار گرفتن در حالت نامناسب روی تشک یوده و 

نقطع و در نهایت کسالت باشد بلکه بعد از بیدار شدن به دلیل در نتیجه منجر به خواب بدون آرامش و م

آنکه تشک این اجازه را به بدن داده تا بتواند در طول مدت خواب حالت طبیعی خود را حفظ کند احساس 

 شادابی و آرامش محسوسی خواهید داشت
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 استفاده از تکنولوژی مموری فوم یا فوم هوشمند

 

 مموری فوم چیست؟

 
مموری فوم ها مواد انعطاف پذیری هستند که به وزن و دما واکنش نشان می دهند و ازهمه مهمتر خوابیدن 

کند .روی تشک مموری فوم لذت و حس فوق العاده ای در شما ایجاد می   
بارز تشک های مموری فوم این است که به میزان وزن و دمای بدن هر شخص فرم در واقع ویژگی 

 میگیرد و بعد از برخاستن از روی تشک دوباره به حالت اولیه خود باز می گردد
 تشک هایی که دارای مموری فوم هستند جزوه مدل های مدرن به حساب می آید

خواب می باشد .ماه گارانتی معتبر شرکت خوش 22تشک ام بی ام دارای   

سانتی متر می باشد. 64ارتفاع تشک ام بی ام خوشخواب   
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