
ی
فنر

م 
آرا

فنر بونل متصل با مفتول ۲/۲ میلی متر

موکت ترموفلت ۱۲۰۰ گرمی

اسفنج ۱ سانتی متری (دانسیته ۱۷ کیلوگرمی)

الیه ترموبااند ۱۲۰ گرمی

الیه پلی استر ضد حساسیت ۱۵۰ گرمی

پارچه ژاکارد بافت با گراماژ ۵۰۰ گرمی

تضمین کیفیت ۲ سال

 قطر محصول ۲۲±۱

مناسب استفاده نوجوان با وزن کمتر از ۶۰ کیلو گرم

آرام : فنری 

ش
آرام

ی
ی فنر

طب
نیمه 

فنر بونل متصل با مفتول ۲/۲ میلی متر

موکت ترموفلت ۱۲۰۰ گرمی

اسفنج ۵/۱ سانتی متری (دانسیته ۲۰ کیلوگرمی)

الیه ترموبااند ۱۲۰ گرمی

الیه پلی استر ضد حساسیت ۲۰۰ گرمی

پارچه ژاکارد بافت با گراماژ ۵۰۰ گرمی

تضمین کیفیت ۳ سال

قطر محصول ۲۲±۱

مناسب استفاده جوانان ونوجوان با وزن کمتر از۶۵  کیلو گرم

آرامش : نیمه طبی فنری

BonelBonel
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فنر بونل متصل با مفتول ۲/۲ میلی متر

موکت ترموفلت ۱۲۰۰ گرمی

ریباند ۶۰ کیلوگرمی با قطر ۵/۱ سانتی متر

اسفنج دانسیته ۲۰ کیلوگرمی (جهت  تقویت لبه های تشک)

الیه ترموباند ۱۲۰ گرمی

الیه پلی استر ضدحساسیت ۱۲۰ گرمی

پارچه ژاکارد بافت با گراماژ ۵۰۰ گرمی

تضمین کیفیت ۴ سال

مناسب استفاده بزرگسال و جوانان با وزن ۷۵ کیلو گرم

آسمان : طبی فنری  

ت
اف

س
ن 

ما
س

آ
ی

ـــر
نـــ

 ف
ی

ـــــ
طب

ن هارد
سما

آ
ی

ی فنـــر
طبــ

فنر بونل متصل با مفتول ۲/۲ میلی متر

موکت ترموفلت ۱۱۰۰ گرمی

فوم پلی اتلن درجه ۱ (۳  سانتی متری )

الیه ترموباند۱۲۰ گرمی تشک)

الیه پلی استر ضدحساسیت ۱۵۰ گرمی

پارچه ژاکارد بافت با گراماژ ۵۰۰ گرمی

تضمین کیفیت ۴ سال

قطر محصول ۲۴±۱

مناسب استفاده افراد بزرگسال و جوان وزن کمتر از۷۵کیلوگرم

آسمان : طبی فنری

BonelBonel

 سافت            هارد سافت            هارد
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ت
اف

ـــــ
ســــ

تا 
می

آر
ی

فنر
ی 

طب
پر 

سو
آرمـــــــیــــــــتا هارد
ی

ی فنر
طب

سوپر 

فنر بونل متصل با مفتول ۲/۲ میلی متر

موکت ترموفلت ۱۲۰۰ گرمی

اسفنج ۵/۱ سانتی متری ۲۵ کیلوگرمی ویژه

ریباند ۲ سانتی متری ۶۰ کیلوگرمی

اسفنج ۲۰ کیلوگرمی (جهت تقویت لبه های تشک)

الیه ترموباند ۱۲۰ گرمی

الیه پلی استر ضدحساسیت ۱۲۰ گرمی

پارچه سوزنی بافت با گراماژ ۶۰۰ گرمی

تضمین کیفیت ۵ سال

قطر محصول ۲۶±۱

مناسب استفاده میانسال بزرگسال وجوان وزن کمتر از ۹۰ کیلوگرم

فنر بونل متصل با مفتول ۲/۲ میلی متر

 موکت ترموفلت ۱۱۰۰ گرمی

فوم پلی اتلن  درجه ۱ ( ۳سانتی متری)

الیه ترموباند۱۲۰ گرمی 

الیه پلی استر ضدحساسیت ۱۵۰ گرمی

پارچه ژاکارد بافت با گراماژ ۵۰۰ گرمی

تضمین کیفیت ۵ سال

قطر محصول ۲۶±۱

مناسب استفاده بزرگسال و جوان با وزن کمتر از ۸۵ کیلوگرم

BonelBonel

 سافت            هاردآرمیتا : سوپر طبی فنری سافت            هاردآرمیتا : سوپر طبی فنری  
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MedicalMedical

ش
ام

آر
ی

نج
سف

ی ا
طب

سا اولترا
کالری

ی 
طب

ســـــــوپر 

اسفنج ۲۰ کیلوگرمی ۱۵ سانتی متری

اسفنج ۳۰ کیلوگرمی ۲ سانتی متری ویژه

الیه ترموباند ۱۲۰ گرمی

الیه پلی استر ضد حساسیت ۱۵۰ گرمی

پارچه ژاکارت بافت با گراماژ ۵۰۰ گرمی

تضمین کیفیت ۳ سال

قطر محصول ۲۱±۱

مناسب استفاده بزرگسال و جوان با وزن کمتر از ۶۵ کیلوگرم

آرامش : طبی اسفنجی

ریباند ۸۰ کیلوگرمی ۱۷ سانتی متری 

اسفنج ۴۲ کیلوگرمی ۵ سانتی متری 

الیه ی ترموباند ۱۲۰ گرمی

الیه پلی استر ضد حساسیت ۲۰۰ گرمی

پارچه سوزنی بافت با گراماژ ۶۰۰ گرمی

تضمین کیفیت ۸ سال

قطر محصول ۲۸±۲

مناسب استفاده بزرگسال و میانسال با وزن کمتر از ۱۱۰ کیلوگرم

کالریسا : سوپر طبی اولترا
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اسفنج ۲۵ کیلویی ۱۷ سانتی متری ویژه

اسفنج ۳۰ کیلوگرمی ۳ سانتی متری

الیه ترموباند ۱۲۰ گرمی

الیه پلی استر ضد حساسیت ۲۰۰ گرمی

پارچه سوزنی بافت با گراماژ ۶۰۰ گرمی

تضمین کیفیت ۵  سال

قطر محصول ۲۶±۱

MedicalMedical

ت
اف

س
تا 

می
آر

ی
طب

پر 
ــو

ســـ
آرمیتا هارد
ی

طب
سوپر 

 سافت            هاردآرمیتا : سوپر طبی 

فوم درجه ۱ پلی اتیلن ۱۶ سانتی متری

موکت ترموفلت ۱۱۰۰ گرمی

اسفنج ۳۰ کیلوگرمی ۳ سانتی متری ویژه

الیه ترموباند ۱۲۰ گرمی

الیه پلی استر ضد حساسیت ۱۵۰ گرمی

پارچه ژاکارت بافت با گراماژ ۵۰۰ گرمی

تضمین کیفیت ۵ سال

قطر محصول ۲۵±۱

مناسب استفاده بزرگسال و میانسال با وزن کمتر از ۷۵ کیلوگرم

 سافت            هاردآرمیتا : سوپر طبی 
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ریباند ۸۰ کیلوگرمی ۱۷ سانتی متری

اسفنج ۳۰ کیلویی ۳ سانتی متری (یکطرف)

ریباند ۶۰کیلوگرمی ۳ سانتی متری (زیر پد)

اسفنج ۴۲ کیلوگرمی ۵ سانتی متری (پد)

الیه ترموباند ۱۲۰ گرمی

الیه پلی استر ضد حساسیت ۲۰۰ گرمی

پارچه سوزنی بافت با گراماژ ۶۰۰ گرمی

تضمین کیفیت ۸ سال

قطر محصول ۲۸±۲

مناسب استفاده بزرگسال و میانسال با وزن کمتر از ۹۵ کیلوگرم

فوم درجه ۱ پلی اتیلن ۱۶ سانتی متری

موکت ترموفلت ۱۱۰۰ گرمی

اسفنج ۳۰ کیلوگرمی ۳ سانتی متری ویژه (یکطرف)

ریباند ۶۰ کیلوگرمی ۳ سانتی متری (زیر پد)

اسفنج ۴۲ کیلوگرمی ۵ سانتی متری (پد)

الیه ترموباند ۱۲۰ گرمی

الیه پلی استر ضد حساسیت ۲۰۰ گرمی

پارچه سوزنی بافت با گراماژ ۶۰۰ گرمی

تضمین کیفیت ۸ سال

قطر محصول ۲۸±۱

مناسب استفاده بزرگسال و میانسال با وزن کمتر از ۹۵ کیلوگرم

MedicalMedical

ت
اف

ـــــ
سـ

تا 
هی

آنا
دار

پد
ی 

طب
پر 

سو
آناهــــــیــــــتا هارد
ی پددار

طب
سوپر 

 سافت            هاردآناهیتا  : سوپر طبی  پددار سافت            هاردآناهیتا : سوپر طبی پددار 
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 فنر بونل متصل میکرو با مفتول ۴/۲ سانتی متر(پر ردیف)

موکت ترموفلت ۱۲۰۰ گرمی

 قاب اسفنجی ۳۰ کیلوگرمی دور فنر

اسفنج دانسیته ۳۰ کیلوگرمی ۲ سانتی متری (یکطرف ) 

 اسفنج دانسیته ۴۲ کیلوگرمی ۳ سانتی متری

 الیه ترموباند ۱۲۰ گرمی

 الیه پلی استر ضدحساسیت ۲۰۰

 اسفنج رول ۱ سانتی متری (۲۰کیوگرمی) 

پارچه سوزنی بافت با گراماژ ۶۰۰ گرمی

 پارچه مخمل جهت دیواره

تضمین کیفیت ۱۰ سال

قطر محصول ۲۹±۲

 مناسب استفاده همه سنین با وزن کمتر از ۱۱۰ کیلوگرم

 کالریسا : سوپر طبی فنری اولترا

پر
ــو

ـــــ
ســ

تا 
هی

آنا
دار

پد
ی 

فنر
ی 

طب
سوپر

ســـــا 
کالری

ی پددار
ی فنر

طب

OltraOltra

 فنر بونل متصل میکرو با مفتول ۴/۲ سانتی متر (پرردیف) 

موکت ترموفلت ۱۲۰۰ گرمی

 قاب اسفنجی ۳۰ کیلوگرمی دور فنر

اسفنج دانسیته ۳۰ کیلوگرمی ۳ سانتی متری (یک طرف)

 ریباند ۶۰ کیلو گرمی ۲ سانتی متری زیر (پد)

 اسفنج دانسیته  ۴۲ کیلوگرمی ۵ سانتی متری (پد)

 الیه ترموباند ۱۲۰ گرمی

 الیه پلی استر ضدحساسیت ۲۰۰ گرمی

 اسفنج رول ۱ سانتی متری (۲۰کیوگرمی) 

پارچه سوزنی بافت با گراماژ ۶۰۰ گرمی

تضمین کیفیت ۸ سال

قطر محصول ۲۸±۲

مناسب استفاده جوانان و بزرگسال با وزن کمتر از ۹۰ کیلوگرم

آناهیتا : سوپر طبی فنری پددار
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