
מחיר צרכן: 2,500 ₪
מחיר לעובד: 1,718 ₪

מחיר צרכן: 2,700 ₪
מחיר לעובד: 1,593 ₪

1

מבצע מיוחד בשיתוף

לתשומת לבכם:
לא ניתן לממש את המבצע בחנויות ד"ר גב.

2
כורסת טלויזיה אורטופדית ריפוד בד 

  MALLORCA
השקט שאתם צריכים בסוף כל יום, בפינה השקטה שלכם בבית.

כורסת טלוויזיה אורטופדית ומעוצבת עם מנגנון נדנוד והחלקה )גליידר(, הדום לרגליים 
ובד נעים למגע במגוון צבעים לבחירתכם.

מבנה אורטופדי לשמירה על הגב התחתון - ד"ר גב דואגים לבריאות שלכם   #

כורסת טלוויזיה אורתופדית שתעניק את התמיכה הנדרשת לגב התחתון ולצוואר,   
כך שתוכלו ליהנות מנוחות אידאלית תוך שמירה על בריאות הגב שלכם.

מנגנון נדנוד לרוגע אולטימטיבי   #

לשבת על הכורסה, ללגום ממשקה מרענן ולהתנדנד בתנועות חלקות ומרגיעות   
הודות למנגנון הנדנוד והחלקה )גליידר( שבכורסה.

MALLORCA משלימים את עיצוב הסלון עם ספת   #

כאשר מדובר ברהיט שיתפוס מקום מכובד בחלל הסלון שלכם, חשוב שהעיצוב   
והצבעים של הכורסה ישתלבו בהרמוניה עם עיצוב הבית. בדיוק לשם כך אנחנו 

מציעים ריפוד העשוי מבד נעים למגע במגוון צבעים לבחירתכם, להשלמת חווית 
הפינוק והנוחות.

מידות: רוחב כללי - 81 ס"מ ; גובה כללי - 103 ס"מ ; עומק כללי - 91 ס"מ ; רוחב    #

מושב - 40 ס"מ ; עומק מושב - 52 ס"מ ; גובה משענת - 65 ס"מ ; אורך פתוח - 159 
ס"מ ; גובה מושב מהרצפה - 48 ס"מ

 קיים בצבעים: ירוק, אפור בהיר, כתום, צהוב

כורסת טלויזיה אורטופדית ריפוד בד
  TENERIFE

כורסת טלוויזיה אורטופדית, מעוצבת בריפוד בד נעים למגע, מנגנון קבוע והדום רגליים נשלף 
- זה הזמן להכניס את הנוחות האידאלית לבית שלכם.

כורסת טלוויזיה עם הדום רגליים נשלף - מומחי ד"ר גב חיים, נושמים ומבינים בנוחות   #

כבר עשרות שנים שאנחנו בד"ר גב דואגים לנוחות שלכם וכורסת הטלוויזיה דגם   
TENERIFE תעניק לכם את הנוחות לה אתם זקוקים. בסוף כל יום, מה שהכי מתחשק 

לעשות זה להתרווח על הכורסה ולספוג קצת שקט. אז תרימו את הדום הרגליים, תישענו 
אחורנית ופשוט תיהנו.

מנגנון קבוע עם אופציה למנגנון נדנוד - איך אתם אוהבים את הכורסה שלכם?   #

כורסת טנריף מגיעה עם מנגנון קבוע. ניתן להזמין את הכורסת עם מנגנון נדנוד והחלקה   
)גליידר( לתנודות חלקות ומרגיעות.

ריפוד בד נעים למגע במגוון צבעים   #

ברגע שתתרווחו על הספה תחושו בריפוד הבד המלטף, אותו תוכלו להזמין במבחר צבעים   
לפי העדפותיכם.

שנתיים אחריות על מנגנון הכורסה.   #

מידות: רוחב כללי - 78 ס"מ ; גובה כללי - 106 ס"מ ; עומק כללי - 85 ס"מ ; רוחב מושב -    #

52 ס"מ ; גובה משענת - 71 ס"מ ; אורך פתוח - 160 ס"מ ; גובה מושב מהרצפה - 47 ס"מ

קיים בצבעים: אפור בהיר, ירוק, כתום, צהוב
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מחיר צרכן: 3,790 ₪
מחיר לעובד: 2,243 ₪

מחיר צרכן: 4,600 ₪
מחיר לעובד: 2,993 ₪

כורסת טלויזיה אורטופדית ריפוד עור
   OASIS

כל מה שאתם רוצים וצריכים נמצא ממש כאן
המתכון לאיכות חיים טובה מתחיל בנוחות, פינוק ורוגע. עם כורסת טלוויזיה OASIS תוכלו לקבל את 
כל זאת ויותר: תמיכה מעולה בגב התחתון ובצוואר, מנגנון מתנדנד ומסתובב )עם אפשרות למנגנון 

קבוע( וריפוד עור איכותי המגיע במגוון צבעים כך שתוכלו להתאים ולשדרג את עיצוב הסלון. 
מבנה אורטופדי לתמיכה בגב התחתון - שומרים על הבריאות שלכם   #

כורסת טלוויזיה המעניקה את התמיכה הנדרשת לצוואר ולגב התחתון כדי שתוכלו להתרווח,   
להתפנק ולנוח מול הטלוויזיה בסלון או לשבת בזמן איכות עם המשפחה תוך שמירה על בריאות 

הגב שלכם.
מנגנון מתנדנד - הרוגע האולטימטיבי בסוף כל יום   #

לשבת בפינה השקטה שלכם בבית, להתנדנד אחורה וקדימה בתנועות מרגיעות ופשוט...לנוח.  
כורסת OASIS מגיעה עם מנגנון מתנדנד ומסתובב אבל אם אתם אנשים שאוהבים יציבות, תוכלו   

להזמין את כורסת OASIS עם מנגנון קבוע.
ריפוד עור יוקרתי במבחר צבעים - כורסה שמשלימה את עיצוב חדר המגורים   #

כורסת טלוויזיה בריפוד עור יוקרתי מגיעה במגוון צבעים לבחירתכם כך שתוכלו לשלב אותה   
בהרמוניה בעיצוב הסלון.

מידות: רוחב כללי -  83 ס"מ ; רוחב מושב - 43 ס"מ ; גובה כללי - 106 ס"מ ; עומק כללי - 91 ס"מ   #

קיים בצבעים: לבן אבן, שחור, אפור כהה, שוקולד

כורסת טלוויזיה אורטופדית ריפוד עור
  SUMMIT

מעולם לא היה כל כך נוח לנוח
אחרי יום ארוך ומעייף, אין כמו להגיע לפינה השקטה שלך בבית, לשבת בנוחות מול הטלוויזיה 
וליהנות מכמה רגעים של שקט. כורסת טלוויזיה SUMMIT מבית La-Z-Boy ארה"ב מציעה 54 

זוויות שונות, הדום רגליים עם 3 מצבים ומערכת קפיצים ייחודית לתמיכה נכונה ובריאה לגב 
התחתון.

54 זוויות להטיית הכורסה - לשבת בדיוק איך שנוח לכם   #

המנגנון הבלעדי מבית La-Z-Boy כולל 54 אפשרויות להטיית הכורסה כדי שתוכלו למצוא   
את התנוחה שהכי נוחה ומתאימה לכם.

גם את הדום הרגליים תוכלו להתאים לנוחיותכם באחד מ-3 המצבים כך שכל מה שנותר   
לכם לעשות הוא להרים את הרגליים, ליהנות מהנוחות ולספוג קצת שקט.

2 מנגנונים עצמאיים לגב ולרגליים - לא חייב להרים את הרגליים כדי להישען    #

אחורנית
לכורסה 2 מנגנונים עצמאיים להטייה נפרדת של משענת הגב והרגליים וזה אומר שאם   

מתחשק לכם לשבת עם רגליים מורמות אתם לא חייבים להישען אחורנית ולהיפך.
מערכת קפיצים ייחודית - ככה נראית נוחות במיטבה   #

יושבים בנוחות ושומרים על בריאות הגב עם מערכת קפיצים ייחודית שתעניק את התמיכה   
הראויה לגב שלכם, 

כי הגיע הזמן שתחשבו עליו ותדאגו לו.   #

ריפוד עור יוקרתי במבחר צבעים ואפשרות למנגנון מתנדנד או קבוע - התאמה המושלמת    #

בשבילכם
כורסת הטלוויזיה במגיעה בריפוד עור במגוון צבעים וכן ניתן להזמין אותה עם מנגנון קבוע    #

או מתנדנד ומסתובב.
אחריות לכל החיים על מנגנון הכורסה   #

מידות: רוחב כללי - 83 ס"מ ; גובה כללי - 97 ס"מ ; עומק כללי - 95 ס"מ ; רוחב מושב -    #

47 ס"מ ; עומק מושב - 52 ס"מ ; גובה משענת - 70 ס"מ ; אורך פתוח - 170 ס"מ ; גובה 
מושב מהרצפה - 45 ס"מ

קיים בצבעים: לבן, אפור בהיר, אפור, מוקה, לבן אבן, קרם, שחור
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מחיר צרכן: 5,490 ₪
מחיר לעובד: 3,593 ₪

מחיר צרכן: 14,990 ₪
מחיר לעובד: 8,993 ₪

כורסת סטנד-אפ חשמלית
 ORLANDO

נוח לשבת ממש כמו שנוח לקום
כורסת קימה חשמלית מבית ד"ר גב המסייעת בישיבה, שכיבה וקימה. שכבת ויסקו אלסטי 

לנוחות אולטימטיבית וריפוד דמוי עור המגיע במגוון צבעים.
כורסת קימה עם שכבת ויסקו אלסטי במושב - ככה מרגישה נוחות אמיתית   #

כורסת ORLANDO בעלת שכבת ויסקו אלסטי איכותי במושב כדי ליצור חלוקה נכונה   
של משקל הגוף ולהעניק תמיכה ראויה להתרווחות נוחה ובריאה.

2 כפתורים שאחראיים על כל מצבי הכורסה - שלט פשוט וקל לתפעול   #

התפעול פשוט: חץ למטה כדי להטות את הכורסה למצב שכיבה וחץ למעלה לחזרה   
למצב ישיבה ולבסוף – קימה. מעולם לא היה נוח יותר להתרווח בסלון ולקום מהכורסה 

בקלות.
בנוסף, בשלט ישנה כניסת USB כך שניתן להטעין את הנייד.  

ריפוד דמוי עור - מראה אלגנטי במבחר צבעים   #

כורסת סטנד-אפ בריפוד דמוי עור מגיעה ב-3 צבעים לבחירתכם.  
אחריות לשנה על המנוע   #

באישור מכון התקנים הישראלי   #

מידות: רוחב כללי - 87 ס"מ ; גובה כללי - 110 ס"מ ; עומק כללי - 77 ס"מ ; רוחב מושב    #

- 52 ס"מ ; עומק מושב - 55 ס"מ ; גובה משענת - 72 ס"מ ; אורך פתוח - 162 ס"מ ; 
גובה מושב מהרצפה - 48 ס"מ

קיים בצבעים: אפור, חום, שחור

כורסת עיסוי
LEGEND

תחילתה של נוחות מופלאה
כורסת עיסוי מבית ד"ר גב המציעה 6 תכניות עיסוי, רמקולים מובנים, שקע USB, ותנוחת 

Zero-Gravity להפחתת הלחצים על הגב ולחווית עיסוי מושלמת.
כמה מפנק זה ליהנות מעיסוי בכתפיים, בזרועות, בידיים, בגב ואפילו בכפות הרגליים בבית 

מול הטלוויזיה או בפינה השקטה שלכם.
6 סוגי עיסוי ו-7 תכניות שונות - תבחרו את סוג העיסוי האהוב עליכם   #

כורסת עיסוי LEGEND כוללת 6 סוגי עיסוי: לישה, הקשה, שוודי, שיאצו, גלילה ומשולב.   
בנוסף, 7 תכניות: עיסוי רקמות עמוקות, עיסוי סיני מסורתי, הרגעה, רוגע, מתיחת הגוף, 

מצב לילה וחימום וזאת כדי שתוכלו לגוון ולבחור במה שאתם רוצים וצריכים בכל רגע.
Zero-Gravity - התנוחה האידאלית שתשדרג לכם את חווית העיסוי   #

כורסת עיסוי לג'נד תביא אתכם לתנוחה מאוזנת שנקראת "אפס כוח משיכה", תנוחה   
שמפחיתה את העומסים הנוצרים על הגב והופכת את חווית המסאז' למושלמת אפילו יותר, 

תתרווחו ותתנו לכורסת המסאז' לעשות את העבודה.
מסאז' בכתפיים, בידיים ובכפות הרגליים - ליהנות ממסאז' משחרר בכל אזור בגוף   #

כורסת העיסוי מעניקה אפשרות למסאז' בכתפיים, בגב, בזרועות, בידיים וכן בכפות   
הרגליים.

את רוחב הכתפיים תוכלו להתאים באמצעות דחיפה של רפידת הכתף ולבחור בין 3 רמות   
רוחב.

רמקולים מובנים, שקע USB וחימום - הירגעות של הגוף והנפש   #

דמיינו איך אתם נהנים ממסאז' משחרר בזמן שהמוזיקה האהובה עליכם מתנגן ברקע.   
נשמע טוב, נכון? מומחי ד"ר גב חושבים על הפרטים הקטנים ולכן דאגו לכם, רמקולים 

Bluetooth מובנים ושקע USB כדי שתוכלו ליהנות מחוויה מרגיעה במיוחד.
מידות: רוחב כללי - 78 ס"מ ; גובה כללי - 116 ס"מ ; עומק כללי - 136 ס"מ ; רוחב מושב    #

- 49 ס"מ ; עומק מושב - 50 ס"מ ; גובה משענת - 91 ס"מ ; אורך פתוח - 186 ס"מ ; גובה 
מושב מהרצפה - 51 ס"מ

קיים בצבעים: בז', שחור
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LEGEND מזרן אורטופדי
מזרן זוגי קפיצים מבודדים. בעל שכבת נוחות Pillow Top בשילוב חומר ויסקו 

אלסטי המחולק ל-3 אזורי נוחות.
Multistar - מזרון בעל מערכת קפיצים מבודדים עם 3 אזורים לחלוקת משקל    #

אופטימלית.מערכת הקפיצים מבוססת על קפיצים מבודדים והארוזים בכיסי בד 
ויוצרים מערכת תמיכה אינדיבידודאלית לכל נקודה בגוף. המערכת מאפשרת 
תמיכה פרטנית, כך שתזוזות הישן במיטה אינה מורגשת ואינה משפיעה על בן 
זוגו. מערכת קפיצים זו הינה המילה האחרונה בתחום השינה בכל העולם והיא 

מבטיחה שינה בריאה ונוחה.
Memory Elastic - שכבת ויסקו אלסטית עם תכונות זכרון חומר חדשני אשר    #

פותח עבור מעבדות של החלל של נאס"א. חומר ייחודי זה מסייע בחלוקת משקל 
אופטימלית של הגוף על המזרן ומבטיח נוחות ופינוק מירבי בעת השינה.

במבוק טבעי - בד ידידותי לסביבה העשוי מסיבי במבוק רכים. המבנה המחורר    #

של הסיבים מעניק להם את היכולת לנשוםלחות. התוצאה היא מזרן יבש ורענן 
תמיד, עמיד בפני חיידקים ונטול ריחות. בד אנטי בקטריאלי ואנטי אלרגני.

Air Layer - שכבה נושמת.   #

דרגת קושי בינונית   #

טכנולוגיית No Flip - אין צורך בהפיכת המזרן.   #

10 שנות אחריות.   #

תוצרת ישראל, במפעל ד"ר גב.   #

8

מחיר צרכן: 6,100 ₪
מחיר לעובד: 4,493 ₪

מחיר צרכן: 5,540 ₪
מחיר לעובד: 2,100 ₪

מידה 140X190 ס"מ

מחיר צרכן: 6,650 ₪
מחיר לעובד: 2,590 ₪

מידה 160X200 ס"מ

כורסת טלוויזיה חשמלית ריפוד עור
 NORMAN

אם נוחות זה מה שחיפשתם, הגעתם ליעד
הגיע הזמן לדאוג לעצמכם ולגב שלכם, הגיע הזמן לשדרג את איכות החיים ולהכיר 

מה היא נוחות אמיתית. כורסת טלוויזיה מבית La-Z-Boy ארה"ב בעלת מנגנון שליטה 
חשמלי, ריפוד עור יוקרתי, מערכת קפיצים ייחודית וידיות עץ בשלוב עור שיכניסו אלמנט 

אלגנטי לחדר המגורים.
מנגנון שליטה חשמלי - כל כך הרבה אפשרויות התרווחות בכורסה אחת   #

לאחר יום ארוך, כל מה שאתם זקוקים לו הוא מנוחה. בלחיצת כפתור תוכלו להטות   
את משענת הגב והרגליים ולעצור בכל זווית, למצוא את התנוחה הנוחה לכם ולספוג 

קצת שקט בפינה שלכם בבית.
מערכת קפיצים ייחודית - גם נוחה וגם בריאה לגב שלכם   #

כורסת טלוויזיה NORMAN בעלת מערכת קפיצים ייחודית וזאת כדי שתוכלו להתרווח   
בנוחות בזמן שהגב שלכם מקבל את התמיכה הראויה והנכונה לו.

2 מנגנונים נפרדים לגב ולרגליים - אתם מחליטים איך נוח לכם   #

עם 2 מנגנונים נפרדים ועצמאיים למשענת הגב והדום הרגליים, תוכלו לשלוט על   
הזווית בה אתם נשענים אחורנית ובהרמת הרגליים ללא קשר ותלות בין השניים. 

מתחשק לכם להרים רגליים אבל לא מהישען למצב שכיבה? אין שום בעיה, כל מנגנון 
פועל עצמאית.

ריפוד עור יוקרתי וידיות עץ - אלגנטיות בחדר המגורים   #

כורסת NORMAN בעלת ידיות עץ וריפוד עור איכותי המגיע במבחר צבעים, כדי   
שתוכלו ליצור התאמה אידאלית לעיצוב הסלון והבית.

אחריות לשנה על המנגנון החשמלי.   #

מידות: רוחב כללי - 70 ס"מ ; גובה כללי - 107 ס"מ ; עומק כללי - 82 ס"מ ; רוחב    #

מושב - 48 ס"מ ; עומק מושב - 50 ס"מ ; גובה משענת - 70 ס"מ ; אורך פתוח - 160 
ס"מ ; גובה מושב מהרצפה - 47 ס"מ

קיים בצבעים: אפור בהיר, שחור


