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درباره ما

شرکت ریکو، از آغاز با ایده ایجاد فعالیت اقتصادي ماندگار پایه گذاري شد

 لذا اولین هدف خود را عرضه محصوالت با کیفیت به مشتریان خود قرار داد

از مهمترین امتیازات ما عرضه تخصصی تشک به خریداران است که در این زمینه می توان گفت رویکرد شرکت ریکو

 نسبت به این مسئله بیشتر تجویز تشک است تا فروش تشک.

اصوال در دنیاي امروز مسئله تناسب بدن انسان با محیط پیرامونش که موضوع علم گسترده اي به نام ارگونومی است

در تمامی رشته ها و فعالیت ها کمک می کند تا انسان سالمت کامل خود را در مواجهه با محیط پیرامون حفظ کند،

میدانیم که افراد به لحاظ فاکتور هاي فیزیکی نظیر وزن ، قد ، سن و مشکالت آناتومیکی نظیر انواع کمر درد ها ، 

فتق دیسک ، سیاتیک و مجموع مشکالت اسکلتی-عضالنی و نیز به لحاظ سایکولوژیکالی و مسائل روان شناختی 

مانند عادت خواب ، اختالالت خواب ، سالیق فردي با هم یکسان نیستند پس تشک هایی را هم که استفاده می کنند،

لزوما نباید با هم یکسان باشند. 

پس این پرسش در اینجا مطرح است که چه تشکی برایمان مناسب است؟

پاسخ به این سوال نیازمند کسب اطالعات درست و دقیق از مبانی ارگونومی ، آناتومی ، آشنایی با ریسک فاکتور هاي 

مربوط بیماري ها و آسیب ها و ... می باشد.

 

شرکت ریکو  ،این اطمینان را به شما مشتریان عزیز می دهد که با درك صحیح این موضوعات و نیز داشتن تجربه موفق

در زمینه مشاوره ، بتواند مشاوره اي صحیح منطبق با نیاز هاي شما را به صورت رایگان در اختیارتان قرار دهد.

استفاده از فرمول ساخت منحصر به فرد و دانش بنیان در تولید تشک باعث می شود که فرد در طول شبانه روز با استفاده 

از آنها زندگی سالم تر و با نشاط تري داشته باشد. 



مدل MA با ارتفاع 1 ± 29 سانتیمتر تشک تمام طبی ویژه است که به دلیل استفاده از دانش روز و 

مواد اولیه درجه یک، با نگاه پیشگیري از آسیب هاي اسکلتی-عضالنی  تولید گردیده است بطوریکه

 متخصصین شرکت آن را بعنوان تشک کاهش دهنده فشار براي بیمارانی که از مشکالتی نظیر آرتروز شدید زانو ،

 آرتریت روماتوئید، لوپوس و مشکالت مفصلی رنج میبرند و یا براي نشستن و برخاستن توان کمی دارند و همچنین 

براي مبتالیان به دیسک کمر، اسکولیوز و مشکالت اسکلتی – عضالنی ، تجویز می نمایند . 

· تضمین کیفیت : 6 سال

خدمات پس از فروش 5 سال

MAمدل 

ارتفاع 1 ± 24 

در ساختار اصلی این تشک، از باالترین و 

قالب پذیرترین دانسیته اسفنج استفاده 

شده است. 

عدم تکانه دراین تشک و نیز وجود قالب 

پذیري باالموجب گردیده متخصصین شرکت

 این تشک را براي افراد مبتال به دیسک کمر،

انحراف ستون فقرات و یا کسانی که از مشکالت

 اسکلتی رنج میبرند تجویزنمایند.

· تضمین کیفیت : 5 سال

خدمات پس از فروش 5 سال 

MBمدل 



مدل MC با ارتفاع 1 ± 24 تشکی تمام طبی است که به دلیل استفاده از اسفنج با دانسیته باال، قالب پذیري خوبی داشته 

و همچنین عدم نوسان در این تشک از آسیب به ستون فقرات جلوگیري می کند. این محصول طبق نظر متخصصین

 شرکت، جهت استفاده کسانی که از مشکل دیسک کمر، شکستگی در ستون فقرات ، مشکالت ناحیه لگن، استخوان

 خاجی و نواحی استخوان هاي ثابت بدن و .. رنج میبرند، تجویز می شود. این مدل تا وزن 90 کیلوگرم براي هر نفر قابل 

استفاده است.

· تضمین کیفیت : 4 سال

· خدمات پس از فروش : 5 سال

MCمدل 

مدل SA ریکو تشکی  با ارتفاع  33±۱ 

سانتیمتر است و جزو تشک هاي طبی- فنري

 طبقه بندي می شود . این مدل با ویژگی هاي

 منحصر به فرد؛ از جمله استفاده از تکنولوژي

 روز در آن و 11 الیه از پرتراکم ترین الیه هاي

 حمایت کننده ستون فقرات، تشکی با قابلیت

 استفاده همه افراد جامعه با هر وزنی می باشد.

 همچنین به دلیل نگهداري ستون فقرات در

 راستاي طبیعی خود قابلیت رقابت با تشک هاي 

خارجی با قیمت هاي بسیار باال را داراست.

 تضمین کیفیت : 7 سال

 خدمات پس از فروش : 5 سال

SAمدل 



مدل SB ریکو تشکی طبی- فنري با ارتفاع 1 ± 29 سانتیمتر است که از الیه هاي مختلف حمایت کننده از آناتومی بدن

 تشکیل گردیده است و ضمن حفظ سالمت، خوابی راحت را به ارمغان می آورد . قالب پذیري و عدم ارتجاع بیش از

 حد ، این مدل را رقیب برخی از تشک هاي خارجی نموده و از کیفیت کم نظیري برخوردار است .

طبق توصیه متخصصین شرکت ، استفاده براي افراد تا وزن 100 کیلوگرم مناسب می باشد .

· تضمین کیفیت : 6 سال

خدمات پس از فروش : 5 سال 

SBمدل 

مدل SC ریکو ، تشکی طبی- فنري با ارتفاع  ۲۷±۱  

سانتیمتر که از 9 الیه حمایت کننده از بدن تشکیل

 شده است بطوریکه سالمت  و خواب راحت را تامین

 می کند. و به دلیل استفاده از میکروفنر ضخیم در 

آن از طول عمر  باالیی برخوردار است. توصیه 

متخصصین شرکت استفاده افراد تا 80 کیلوگرم 

می باشد.

· تضمین کیفیت : 5 سال

·  خدمات پس از فروش  5 سال 

SCمدل 



این تشک قالب پذیري باالیی نسبت به بدن دارد

 و با داشتن شبکه فنر ریز ستون فقرات را در حالت استاندارد خود 

براي هر وزنی حفظ میکند . قالب پذیري باال و در عین حال دوام باالي

 آن موجب شده تا به هر حالت شکلی مناسب براي افرادي که شرایط نرمال دارند  داشته باشد .

تضمین کیفیت : 5 سال 

خدمات پس از فروش : 5 سال

EAمدل 

EBمدل 

این مدل تشک که داراي فنر ریز و الیه هاي

 پرتراکم است 

از طول عمر باالیی برخوردار می باشد که نسبت

 به قیمت و کیفیت مواد به کار رفته یک تشک

 خوب با قیمت مناسب محسوب می شود .

تضمین کیفیت و خدمات : 9 سال 



ECمدل 

 این مدل از تشک هاي ریکو که از فنر ریز و الیه هاي با تراکم متوسط تشکیل شده، 

مناسب افرادي است که قصد استفاده از یک تشک با دوام و قیمت بسیار پایین را دارند .

تضمین کیفیت : 3 سال

خدمات پس از فروش : 5 سال 







نوجوان

این تشک با توجه به اینکه وزن و سن نوجوان در محدوده مشخصی قرار دارد  ، 

لذا باتوجه به آناتومی نوجوان و بر مبناي حفظ سالمت ستون فقرات از سنین نوزادي

 تا نوجوانی طراحی شده است

تضمین کیفیت : 5 سال 

خدمات پس از فروش: 5 سا ل



محافظ تشک

بهترین راه براي تمیز نگه داشتن تشک تخت خواب و محافظت آن از آلودگی ها و 

مایعات و ... استفاده از محافظ  ضد آب است.

محافظ تشک خواب کمک میکند که تشک شما نو بماند . البته ساختار محافظ تشک 

خواب باید به گونه اي باشد که بتواند هوارا به خوبی عبور دهد تا باعث تعریق نشود.

محافظ تشک ضد آب ریکو عالوه بر عبور مناسب جریان هوا جهت تهویه مناسب 

براي بدن از عبور مایعات جلوگیري می کند. 



بالشت

بالشت خواب ریکو با لطافت و نرمی باال و همچنین قابلیت انعطاف مناسب

جهت قالب گیري متناسب با وزن هاي مختلف داراي سیستمی جهت تهویه مناسب هوا





اهمیت بسیار ویژه خواب خوب را

براي زندگی بهتر

با ریکو تجربه کنید...

آدرس کارخانه : شهرك صنعتی شمس آباد 

تلفن کارخانه: 56235827-9

تلفن شرکت: 88042799

www.reycoma�ress.com
info@reycoma�ress.com

ارتباط یا ما




