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راحة بال حدود
الحـاجـة الـى االسـتـرخــاء إحساس مـسـتـمـر يسيطر 
علينا يومي� بسبب إسلوب الحـيـاة السريع والمـزدحم ,

  و من المؤكد أننا سوف نظل دائما فى حاجة إليه .
ا�سترخاء يساعدنا على تهـدئـة الجسد والعـقـل مع� 

فيعمل على تجديد طاقـتـنا و تـغيـيـر حالـتـنــا
المزاجـيـة الى ا�فـضل , لنصل الى تلك الحالة من 

ا�سترخاء نتجه تلقائي� للنوم معتبرين أنها وسيلـتـنا 
ا�ساسية  للراحة و تجـنـب القـلـق , و لكن حقيقة ا�مر 

أنها ليـست الوسـيلة الوحـيـدة لذلك , فـبـعـد يـوم 
طويل وعـصـيب قد نجد خالل الروتـيـن اليومي وسـائـل 
أخرى تساعدنا على ا�سترخاء مثل ا�ستـلـقـاء , الـقراءة, 

مشـاهـدة التـليـفـزيـون , أو اسـتخـدام الكمـبـيـوتر .

حرصنا المستمر للحصول على ا�سترخاء والراحة 
الذهنية و الجسدية ال يؤكد أننا نـقـوم بـه بطريـقـة 
صحـيحـة , فـقـد نزيد القـلـق و نسبب الضرر النفسنا

دون إدراك . 
 هل نـجـلس فعًال فى اوضاع سليمة  تضمـن لنـا 

الحـصـول على أفـضـل حـالـة ممكنة مـن ا�سترخاء ؟



إن اختيار ا�وضاع الغير سليمة تفقـــدنا ا�حساس بالراحة و ا�سـترخاء مما يعرضنا لبعض ا�نزعاجات الذهـنيـة أو النفسيـة أو البـدنـيـة ,
لذا يـجـب أن نهتم بكيفية الحصول على الراحة بالطريقة الصحيحة , و يجب أن نـضع فى اعـتـبارنا أن مع كـون االستـرخاء ضرورى لحالـتـنا

الصحية و النفسية , فإن أيض¢ ا�حساس بالرفاهية  والفخامة سوف يساعدنا  للحصول عـليه بأقـصى درجة ممكنة .
لـذلـك فـنحن مـديـنون �نـفـسنـا بإعادة الـنظـر فـيـمـا كـنا نـعـرفه مسبقا عن الراحة و االستـرخاء ,

وعليـنـا أن نسـعى لالستمتاع بأسلـوب حــيـاة فـاخـر , مـريـح , و صحى . 

كل منا يـسـتـحـق أن يحـصل على أفـضـل حـالة مـن ا�سـترخاء , و لنختبر الـمعـنى الحـقـيـقـى للراحة علينا أن نبدأ با�ختيار الصحيح
للسرير الذى سوف يأخـذنـا بـعـيـد° عن حياة العمل و الكدح , لتـصـل بنـا إلى الراحة التامة .
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السرير التقليدى يوهمك بالراحة
السرير التقليدى ال يتيح لنا إختيار ا�وضاع الصحية

 و السليمة للجلوس أو النوم , فهو ال يقوم بتوزيع 
الضغط على الجسد بتساوى و ال يدعم أوضاع الجلوس 

و الحركة بطريقة سليمة .
بعد يوم طويل و مرهق من العمل نعود إلى منازلنا و 

نحن نأمل فى الحصول على قسط من الراحة 
وا�سترخاء , و لكن ما ال نعرفه هو أن أثناء محاوالتنا 

للحصول على الراحة قد نسبب أضرار جسيمة �نفسنا 
و نحن غير مدركين , فقد نشعر بالراحة و االسترخاء 

عند استخدام السرير التقليدى فى النوم أو قراءة 
الكتب أو استخدام الكمبيوتر الشخصي الخ , و لكن 

ذلك الشعور هو شعور مؤقت أضراره الجسيمة 
موجودة و لكن مؤجلة و طويلة المدى  .
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فمثال عند إستخدام وسادة تقليدية لرفع الجزء ا�على 
من الجسد للقراءة تشعر بالراحة فى بداية ا�مر و لكن 

بعد مرورالقليل من الوقت تبدأ بالشعور بعدم االرتياح
و بَاالم فى الظهر , الرقبة , الكتف , و حتى الرئتين

و الصدر .
لذا فإن حدوث أى أالم و أضرار صحية سيزيد من 

شعورك بالتوتر و القلق و سوف يبعدك كل البعد عن 
ا¦سترخاء و الراحة النفسية و الذهنية التى تحتاج اليها . 
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Cirem Confortلماذا سرير                            ؟
سوف تشعر بالفرق بنفسك عند إستخدام سرير

                                        �نك سوف تعيش تجربة فاخرة
تضمن لك الراحة و الصحة دون أى أضرار نفسية أو

 صحية سواء وقتية أو دائمة .
قم بضبط سريرك كما يناسبك

تم تصميم سرير                                         ليدعم الجسد
 و يسنده فى جميع أوضاع الجلوس و النوم فيضمن
لك الراحة التامة . فقد تم تجهيز السرير بنظام ضبط
إلكتروني يسمح بتعديل وضع الرأس , الرقبة , الظهر ,
والقدم  لتستطيع ضبطه ليناسب أى ما كنت تفعله.

كما يمكن ضبط سرير                                          ليكون مسطح
تمام¨ فيناسب وقت النوم . و يمكن رفع منطقة الرأس

فقط, أو القدمين فقط , أو الرأس و القدمين مع¨ 
                                      ليكون وضع مريح لمشاهدة التليفزيون . 
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٦
وضع النوم المنبسط تحريك مستقل للرأس تحريك مستقل ل�رجل (Zero Gravity)وضع



صحتك ال تقل أهمية عن رفاهيتك
مع علمنا أن السرير التقليدى ال يضمن لك تجربة صحية

و مريحة , حرصنا أشد الحرص على إعطائك تجربة
متكاملة من الراحة و ا�سترخاء مع بقائك فى أفضل

حالة صحية . سوف يحافظ سرير
على  بقاء عمودك الفقرى فى الوضع السليم الذى
يسمح بدرجة ا�نحناء الطبيعية للظهر , كما يدعم

أجزاء مختلفة من الجسم مثل الرقبة , الرأس , الظهر ,
الساق , و الركبة .

سوف تستطيع مشاهدة التلفيزيون لعدة ساعات فى
وضع مريح دون الشعور بأي آالم في الرقبة أو الظهر .

و تستطيع قراءة كتاب و أنت فى راحة تامة دون 
الحاجة لتغيير وضع جلوسك.

يقلل أيض² سرير                                        الشعور با±رق و ا°الم
المزمنة فى الظهر و الرقبة , ±ن مع مرور الوقت تكون

±وضاع النوم الطبيعية على السرير التقليدى تأثير
سلبى مرهق على الجسد يعرضك لµضطراب وا±رق

المستمر .
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يساعدك أيض� مرونة سرير                                         و قابلية تعديله على الوصول لوضع وزاوية جلوس سليمة و ذلك يعمل على تقليل أى جهد
أو ضغط على القلب كما يساعد على تدفق الدورة الدموية بصورة صحية فيتركك فى حالة صحية جيدة.    

بإختصار ؛ سرير                                         يفوق السرير التقليدى , �نه ببساطة يجعلك فى حالة صحية أفضل ؛  ويمنحك وضع صحى للجلوس
والنوم , و يقلل ا�رق و آالم النوم المزمنة , و يقلل الضغط على القلب , و يساعد على تدفق الدورة الدموية بصورة صحيحة.
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wallhugger تقنية
أى نشاط تقوم به (القراءة , النوم ... الخ ) يتطلب منك أن

تتحرك و تأخذ أوضاع مختلفة كل حين و أخر �ن من
المستحيل أن تبقى ثابت� دون حركة طوال الوقت . 

فقد تحتاج أن تميل الى ا�مام أو الخلف أو الى الجانب
لتأخذ أو تضع شيئا . 

لذا زودنا سرير                                         بتقنية جديدة وهى
تقنية الـ Wallhugger والتى تجعل أى وضع أو أى حركة

تقوم بها قريبة من المنضده المجاوره للسرير , فعندما
تريد أن تأخذ أو تضع شيئا لن تشعر بعدم الراحة أو

الضغط على جسدك مسببَا بذلك عدم
ا®حساس بالراحة .  
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wallhugger Non wallhugger
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لن تنزعــج بأسـالك مـتـشـابـكـة أو إنقطاع التيار الكهربائى 

ال تحمل هم ا�سالك المتشابكة المزعجة ... 
يأتى مع سرير                                         جهاز تحكم السلكى مزود بستة أزرار تسمح لك بتغيير وضع السرير الى ما يناسب حاجتك بمنتهى

السهولة و السرعة .

االنقطاع الكهربائي لن يؤثر على وقت راحتك ...
حدوث إنقطاع كهربائى لن يعوق تجربتك الممتعة و الفاخرة ... و لن يأخذك من وقت راحتك و مكان رفاهيتك. 

إن سرير                                        مجهز بمورد طاقة لحاالت إنقطاع الكهرباء الطارئة, و مركب بداخل المحول الكهربائى بطاريتين ٩فولت .

Cirem Confort

Cirem Confort

11



١٢

١- مؤشر تشغيل 
٢- رفع الرأس

٣- خفض الرأس
٤- رفع الساق 

٥- خفض الساق 
٦- رفع ا�ثنين مع�

٧- خفض ا�ثنين مع�
٨- إضاءة 

1

2 3

4 5

6

8
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أ- مدخل بطارية
ب- غطاء بطارية متصل

6HR61 ج- بطارية ٩ فولت من نوع
د- غطاء بطارية منفصل

د

جد



إختار مقاس السرير المناسب لك و�سرتك

لكى نضمن لك الراحة والرفاهية ، قمنا بتوفير مجموعة
من المقاسات المختلفة للسرير حتى تقوم با�ختيار

ا�مثل لك و �فراد أسرتك . 

الحجم الملكى :
يناسب سرير الحجم الملكى شخصين بـالـغـيـن

ويـبـلغ مقاسه ١٩٥x١٨٠ سم. السرير مزود بنظام تحكم
الكترونى تستطيع ضبطه بجهاز التحكم الالسلكى

الخاص به. و متوفر أيض£ لشخصين بالغين سرير مقاسه
١٩٥x١٦٠ سم مناسب لغرفة أصغر حجم£.
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الحجم الملكى المزدوج :
يناسب سرير الحجم الملكى المزدوج شخصين بالغين, هذا الحجم المميزعبارة عن سريرين مزدوجين  يبلغ مقاس كل منهما ١٩٥x٩٠ سم

أو ١٠٠×١٩٥ سم . السرير مزود بنظامين تحكم منفصلين حتى يستطيع كل فرد تعديل و ضبط جزء السرير الخاص به عن طريق جهاز
تحكم منفصل ليناسب النشاط الذى يقوم به.

الحجم الفردى :
توفر أيضا شركة                                         سرير مقاس ١٤٠×١٩٥ سم يناسب شخص بالغ أو طفلين , و سرير مقاس ٩٠×١٩٥ سم , ١٠٠×١٩٥ سم

و مقاس ١٢٠×١٩٥ ليناسب فرد واحد فقط. زودتهم الشركة بنظام تحكم الكترونى و جهاز تحكم لضبطه. 
Cirem Confort

موتور واحد با»ضافه إلى وحدة تحكم عن بعد لتعديل وضع السرير

إثنين موتور با»ضافه إلى وحدتين تحكم عن بعد
لتعديل وضع كل جزء من السرير على حده

موتور واحد با»ضافه إلى وحدة تحكم عن بعد
لتعديل وضع السرير

١٩٥ سم١٩٥ سم١٩٥ سم١٩٥ سم ١٩٥ سم

١٩٥ سم١٩٥ سم١٩٥ سم

١٦٠ سم

٩٠ سم٩٠ سم١٠٠ سم١٠٠ سم١٨٠ سم

٩٠ سم١٠٠ سم١٢٠ سم١٤٠ سم



Cirem Confort التسعة مزايا لسرير

التصميم العصري و الذوق الراقى
نحرص دائم  على مواكبة أحدث التصميمات ا�وروبية التي تتمتع دائما با�ناقة و الحس الفني الرفيع  .

الجودة والكفاءة لمنتج يحافظ على قيمته
نحن نضمن لك ا�ستفادة الكلية من قيمة الشراء �ننا نضمن  لك الحصول على منتج يتمتع بأقصى درجات الجودة و الكفاءة . 

قوة التحمل
يتمتع سرير                                         بالبنية القوية �ن ا�طار المعدني محكم و ثابت حيث انه  يدعم وزن يصل إلى 160 كجم .

الهدوء و السكينة 
يعمل محرك السرير بنظام كهربي متواصل مما يساعد على تقليل صوته عند التشغيل مقارنة  بالمحركات التي تعمل بتيار متردد.

أنظمة تحكم السلكية 
ان جهاز التحكم يعمل عن بعد لضبط مستويات السرير دون القلق بشأن التوصيالت أو ا�سالك المتشابكة .

الراحة و سهولة الحركة 
ان تقنية ال Wallhugger تجعل أي حركة تقوم بها انسيابية وغير مؤلمة لكون السرير قريب من خزينة السرير . 

توليد كهربي للطوارئ
عدم التأثر بأي انقطاع كهربائي �ن السرير مزود بمولد طاقة عند حدوث  أي انقطاع كهربائى مفاجئ . 

االلتزام والسرعة 
على خال ف شرائك �ى منج من الخارج ، نحن نلتزم بتسليم المنتج الخاص بك خالل فترة زمنية قصيرة .

خدمات ما بعد البيع 
خدمة العمالء متاحة طوال أيام ا�سبوع لخدمتك وصيانة أجهزتك باستمرار . 

Cirem Confort
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مزايا المنتج
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www.cirem-confort.com

خلفيه عن الشركة

ECTI ( الشركة الهندسية للصناعات التكنولوجية ) تأسست حديثا في مصر، متخصصة في تصنيع ا�جهزة الطبية وا�ثاث 
ا�لكترونى لخدمة القطاعين الطبى و المنزلى .

ECTI توفر كذلك الخدمات الهندسية االستشارية المتميزة في مجال التكنولوجيا والتصنيع. كما أننا لدينا المهارات و الموارد 
الالزمة من أجل خلق مفهوم مبتكر بداية من دراسة الفكرة ا�ولية للمنتج و اختبار النموذج المبدأى حتى المراحل النهائية 

للتصنيع و التسويق.
ECTI تمتلك مصنع مجهز ومركز ل¬بحاث على مساحة إجمالية قدرها ١٢٠٠٠ (متر مربع) في المنطقة الصناعية الرابعة بـ ٦ أكتوبر. 

إن هدف ECTI هو انتاج منتجات ذات مواصفات فنية تنافسية عالية الجودة .

المركز الصناعى للبحث ا�لكترونى و الميكانيكى             .      
شركة                 هى شركة فرنسية ا�صل , تقدم خدمات حلول تجارية , وهى تدعم تأسيس المنتجات المزودة بأنظمة  

إلكترونية أوتوماتيكية.

يبدأ عمل الشركة فى المرحلة ا�ولية فى التصميم , ثم فى مرحلة تطوير و تجربة نموذج مبدئى , ثم مرحلة تعديل المنتج و 
أخير¶ مرحلة إنتاج المنتج النهائى . تعمل الشركة و تعتمد على معايير عالمية للضمان و المراقبة.

Cirem
Cirem

ا�دارة:
٦٥ المجاوره الثانيه ,

حى ا�هالي , الحى الثامن ,
السادس من أكتوبر ,

القاهرة , مصر
تليفون : ٣٨٣٨١١٥٨ (٢٠٢+) 

فاكس : ٣٨٣٨١١٥٧ (٢٠٢+)   

المعرض:
مول  بالزا ٣٤ , الدور ا�ول ,

الحى الثالث , المجاورة الثالثة ,
المحور المركزي الجنوبي , 

الشيخ زايد , الجيزة , مصر 
تليفون : ٣٨٥١٣٥٩٣ (٢٠٢+)
موبايل :    ٠٠٥٣٨٣٠٤ (٢٠١٠+)

   (+٢٠١٠) ٠٠٥٣٨٣٦٧                    

المصنع و مبنى البحث والتطوير:
المنطقه ٨٨-٦٩ ,

مجمع  CPC الصناعى ,
المنطقه الصناعية الرابعه ,

السادس من  أكتوبر ,
القاهرة ,مصر   
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