
 
 تشک طبی کرج 

 فروش تشک طبی کرج 
خانه وست بهترین و با کیفیت ترین مرکز تولید کننده و وارد کننده انواع تشک طبی کرج با 

اخرین تکنولوژی های پارچه و نانو برای سالمت جسم و بدن شما این افتخار را دارد که اعالم 

را براساس نیاز سنجی دقیق  کرج  در  طبی  تشک کند ما تا امروز تمامیه محصوالت برای فروش

ما   ایم، همانطور که میدانید بدن  انتخب کرده  را بطور میانگین صرف    8بدن  روز  ساعت در 

خوابیدن و استراحت بر روی تخت میکند و ما همانطور که پیش تر اعالم کردیم بهترین نمونه 

شما مدنظر داریم تا این چند ساعت استراحت به    ها و قیمت تشک طبی در کرج موجود را برای

بهترین نحو برای شما بگذرد. پس شما با خرید تشک طبی در کرج می توانید خوابی راحت را  

 .برای خود به ارمغان بیاورید و سالمتی خود را تضمین کنید 

 
 
 

 .خانه وست برای خرید تشک طبی کرج در ارتباط باشید 
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 درباره خانه وست 
های موجود    خانه وست بهترین و با کیفیت ترین مرکز تولید کننده و وارد کننده انواع تشک

برای سالمت جسم و بدن شما این افتخار را   نانو در بازار با اخرین تکنولوژی های پارچه و
را براساس نیاز سنجی دقیق   کرج   طبی   تشک  دارد که اعالم کند ما تا امروز تمامیه محصوالت 

ساعت در روز را بطور میانگین صرف    8بدن انتخب کرده ایم، همانطور که میدانید بدن ما  
تر اعالم کردیم بهترین  خوابیدن و استراحت بر روی تخت میکند و ما همانطور که پیش  

نمونه های موجود را برای شما مدنظر داریم تا این چند ساعت استراحت به بهترین نحو  
 .برای شما بگذرد 

 

 تشک طبی چیست؟ 
چند بار هنگام شروع روزتان احساس بی حسی کرده اید؟ یا درد بدن خود را به خواب شبانه  
بی قرار ربط دادید؟ یا شاید برای مدت طوالنی بدون اینکه علت آن را بدانید، ناراحتی کمر  
اید  .داشته 

  خرید  همه اینها ممکن است نتیجه استفاده از تشک اشتباه در هنگام خواب باشد. پس
باشد کرج  طبی  تشک شما  سالمتی  تضمین  برای  گزینه  بهترین  تواند   .می 

تشک های طبی باکیفیت این مزیت را نسبت به تشک های دیگر دارند که دردهای بدن را  
 م می کنند.  از بین می برند و خواب راحت شبانه را برای شما فراه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://khanewest.com/Karaj-medical-mattress/
https://khanewest.com/Karaj-medical-mattress/


متخصصان ارتوپدی همچنین به بیماران خود توصیه می کنند که از تشک های طبی استفاده 
را   آرتریت و سایر بیماری ها درد  از جمله  آنها  ناراحتی کمر  زیرا بدون توجه به علت  کنند 
دهند می   .تسکین 

ن خواب از بدن  شود که در زماهای طبی از مواد اولیه و متریالی استفاده می در تولید تشک 
الی دارند  ها میزان نرمی و سفتی ایده کنند. این تشک و ستون فقرات به خوبی محافظت می 

و فرد هر عادت خوابی که داشته باشد به شکل بدن در آمده و آسایش بیشتر را در زمان  
 .کند خواب برای او فراهم می

 

 انواع تشک طبی 
به دلیل مواد به کار رفته در ساخت آن ها و روشی است   کرج  طبی تشک فروش تنوع در

اما در  که در ساخت آن ها وجود دارد. اگرچه کیفیت بسیاری از مدل ها متفاوت است، 
نهایت سالمت بدن و الگوی خواب شما تعیین می کند که کدام مدل تشک طبی را  

 .دسته زیر استفاده کرد  5انتخاب کنید. برای دسته بندی کلی تشک های طبی می توان از 
 تشک فنری منفصل  .1
 تشک مموری فوم  .2
 تشک لتکس  .3
 تشک هیبریدی  .4
 تشک طبی فوم  .5
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 قیمت تشک طبی 
ون تشک به میزان قابل توجهی تفاوت قیمتی دارند. بطور عمومی مدل های فوم  انواع گوناگ

معمولی و فنری معمولی پائین ترین قیمت ها را دارند و مدل های التکس و هیبرید گران  
تر هستند. مانند بیشتر کاالهای دیگری که در بازار خرید و فروش می شوند، برند و مدل  

 .بسیار تعیین کننده هستند کاالی خواب نیز در قیمت آن ها

 تشک طبی کرج 
وجود دارد که مجموعه ای از تشک های   کرج   طبی   تشک  امروزه چندین تجارت در حوزه ی 

طبی را ارائه می دهند. عالوه بر این، تشک ها معموالً از نظر کیفیت و هزینه از یک شرکت  
باید مطالعه کاملی   کرج  طبی  تشک  خرید به شرکت دیگر متفاوت هستند. در نتیجه، قبل از

 .انجام دهید

 

 
 
 



 خرید تشک طبی 
باید کمی با این مراحل آشنایی داشته باشید تا خرید راحت و   کرج  طبی  تشک   خرید برای

 .آسوده ای داشته باشید

 با مواد مختلف تشک آشنا شوید  .1

انواع با محبوب ترین و  از خرید تشک طبی کرج  ایجاد آنها آشنا   طبی  تشک قبل  و نحوه 
 .شوید 

که   دارند  فنری جیبی  های  به تشک  بیشتری نسبت  وزن  معموالً  متصل  فنر  های  تشک 
معموالً راحت تر از تشک های التکس هستند. تشک های مموری فوم طوری طراحی شده  

ی شود تشک  اند که با شکل بدن در هنگام خواب مطابقت داشته باشند که معموالً باعث م
به بدن شما فشار وارد کند. به منظور ایجاد تعادل راحتی و سختی، تشک های هیبریدی  
التکس یا فوم حافظه را روی فنرهای داخلی قرار می دهند. از پمپ هوا برای باد کردن تشک  

 .های بادی تا حد سختی مشخص شده استفاده می شود 

 کمر درد را جدی بگیرید  .2

گردن دارید، با پزشک یا فیزیوتراپیست خود درباره تشک مناسب صحبت    اگر بیماری کمر یا
از خرید   از راحتی کامل تشک قبل  از خرید تشک حتما روی آن دراز بکشید و  کنید. قبل 

 .مطمعن شوید

 مراقب ترفند ها باشید  .3

زنند،  ها برچسب »ارتوپدی« یا »دارای تاییدیه پزشکی« می در حالی که فروشندگان به تشک 
این برچسب هیچ سازمان پزشکی وجود ندارد که به طور رسمی تشک  را برای حمل  ها  ها 

تأیید کند. تشک ها ممکن است ویژگی های مناسب ارتوپدی داشته باشند، اما هیچ گروه  
 .ید نمی کندپزشکی این ادعاها را تأی 

 فروش تشک طبی 
تشک طبی با توجه به کیفیت و مزیت هایی که دارد می تواند یک گزینه مناسب برای افرادی  

 باشد که از بیماری های مختلف رنج می برند.  

https://icaremedicalgroup.com.au/productcategories/mattresses/


نام طبی برای یک محصول می تواند محبوبیت و طرفداران زیادی برای آن به وجود آورد که  
این قائده مستث از  با تمام مزایای ذکر   کرج   طبی   تشک   فروش . نی نیستتشک طبی نیز 

شده یک انتخاب درست و اصولی برای حفظ سالمتی است که افراد باید به آن دقت کافی  
 .داشته باشند

 قیمت تشک طبی در ایران 
با توجه به مزیت های مختلف تشک طبی کرج که در تمام مطالب باال به آن اشاره شد می  
توان این نکته را مورد توجه قرار داد که پایداری در قیمت و حتی ایستادگی در برابر آن کار  
زیاد منطقی به حساب نخواهد آمد چرا که انگار شما درباره سالمتی خود تردید دارید که  

موارد را مورد توجه قرار می دهید تضمین سالمتی شبانه و یا حتی استراحت    هزینه و دیگر 
روزانه مدیون یک تشک طبی کرج مناسب است که موجب کاهش تمام دردها و پیش آمدن  
بیماری های جانبی شود که شما با تدبیر هوشمندانه خود می توانید از بروز چنین مشکالتی  

ی امنیت سالمتی را به خود و آینده خود هدیه می  جلوگیری کنید و با خرید یک تشک طب 
دهید. پس پیشنهاد ما به شما این است که روی موضوع قیمت زیاد پافشاری نکنید چرا  
که شما قرار است یک محصول باکیفیت در اختیار داشته باشید تا بتواند تضمین کننده  

ک طبی کرج ،  سالمتی شما باشد پس همیشه سعی کنید به جای حساسیت در قیمت تش 
 .در کیفیت و دوام آن وسواس به خرج دهید تا خریدی مناسب و منطقی داشته باشید 

 



 خرید آنالین تشک طبی 
خرید آنالین به سرعت در حال افزایش محبوبیت است. بسیاری از مردم برای انجام خرید  
خود از اینترنت استفاده می کنند. اگر نمی توانید تشک طبی کرج مورد نظر خود را پیدا  

به خرده فروشان اینترنتی مراجعه کنید. این وب سایت ها طیف وسیعی را ارائه می  کنید،  
دهند که در انتخاب و خرید محصول ایده آل گزینه های بیشتری را در اختیار شما قرار می  

و کیفیت محصوالت     دهد. این فروشگاه ها همچنین امکان مقایسه قیمت تشک طبی کرج
ده  می  قرار  شما  اختیار  در  است را  سودمند  بسیار  ویژگی  یک  که   .ند 

تنها باید فروشگاه معتبر و قابل اعتماد خود را پیدا کنید    شما نیاز به اقدام خاصی ندارید. 
و تشک طبی مورد نظر خود را از طریق تلفن همراه یا هر درگاه دیگری، سفارش دهید. بسته  

یر است. اگر شما  به مسافت و حجم بسته سفارشی شما، مدت زمان رسیدن بسته متغ
بعد از تحویل تشک طبی خود از آن خوشتان نیامد، برخی از فروشگاه های اینترنتی به شما  
این امکان را می دهند که محصول را عودت داده و مبلغ خود را دریافت کنید. باید این را  
ا  هم گفت که سایت های اینترنتی به دلیل فضا و شرایطی که دارند، گاهی قیمت های آن ه

از قیمت های بازار کمتر و مناسب تر است. اما همچنان احتیاط شرط عقل است. امروزه  
کالهبرداری های زیادی در فضای آنالین و خرید های اینترنتی می شود. هنگام خرید مراقب  
باشید و خوب دقت کنید که از چه فروشگاه هایی کاال می خرید. هنگام خرید تشک طبی  

 .عالمت استاندارد و برند تولید کننده آن توجه زیادی کنید  به مرغوبیت، گارانتی،

 ضمانت تشک طبی 
زمان   با مدت  گارانتی هایی  برند خود، دارای  و  کارایی، مدل  به  با توجه  مسلما هر تشکی 
متفاوت می باشد. روی هر تشک طبی کرج یک برگه مشخصات قرار دارد که می توانید مدت  

آن بررسی کنید. گارانتی تشک فقط در برخی از شرایط    زمان ضمانت نامه تشک خود را در 
قابل استفاده است. به طور مثال هنگامی که تشک دچار فرو رفتگی و یا شکستگی شود،  
شما می توانید از گارانتی تشک خود استفاده کنید. عالوه بر این، مواقعی وجود دارد که  

تشک دچار پارگی و یا آلودگی می    تشک شامل گارانتی نخواهد بود. به طور مثال مواقعی که
شود، هیچ گونه گارانتی و ضمانت نامه ای به آن تعلق نمی گیرد. هنگام خرید تشک به  

 .گارانتی آن توجه کنید



 

 نتیجه گیری 
تشک ها ابزاری هستند که می توانند خوابی شیرین و پر آرامشی را برای ما رقم بزنند. آن  
ها انواع بسیار مختلفی دارند و در طرح های و مدل های متفاوتی در بازار عرضه می شوند.  

ز آن ها، با توجه به خدماتی که قصد دارند ارائه دهند، دارای ویژگی ها و خواص  هر کدام ا
متفاوتی می باشند. در خانه وست سعی کردیم به بررسی برخی از انواع تشک های طبی  
بپردازیم تا شما بتوانید انتخاب و خرید تشک طبی از کرج را داشته باشید. امیدواریم که 

 .ختیار شما مخاطبین عزیز قرار داده باشیممطالب و نکات خوبی را در ا
 


