
كراسي الراحة



دلل نفسك وضاعف استرخائك...
تتمّيز كراسي الّراحة من باك كمفورت بتأمين أقصى درجات االسترخاء حيث صممت إلعطاء 
ديكورات  مع  وتتناسب  الجميل  العصري  بمظهرها  وتتمّيز  الجسم  مناطق  لكامل  الدعم 

المنزل المختلفة.

وألعاب  األفالم  القراءة،  لعّشاق  االسترخاء  بكراسي  يعرف  ما  أو  الراحة  كراسي  صّممت 

البالي ستيشن، فهي الخيار األنسب لإلسترخاء بعد يوم طويل في العمل.

هناك عدة ممّيزات ومواصفات يتمّيز بها هذا الكرسي ومنها:
• إمكانّية رفع مسند االقدام أو تعديل وضعّية مسند الظهر حسب الحاجة

• دعم لمنطقة الرقبة وأسفل الّظهر أثناء الجلوس
• متوفر كهربائي ومساعد على الوقوف

• متوفر بأشكال، أحجام وألوان مختلفة

سعينا دائم إلرضاء جميع األذواق ونعمل باستمرار على تأمين منتجات تتناسب مع جميع 
أفراد االسرة حيث تجد لدينا كراسي راحة فردية ومنها لشخصين أو حتى لثالثة أشخاص، 
مشاهدة  أو  للدراسة  جالسين  أوقاتهم  معظم  يقضون  الذين  الصغار  اطفالنا  ننسى  ولم 
أفالم الكرتون وقد قمنا بتخصيص كراسي راحة خاصة بهم بألوان رائعة ورسومات كرتونّية 

فريدة.

أال تعتقد اّنك تستحق؟
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كراسي انعدام  الجاذبية 
الّظهر  على  الضغط  مقدار  يكون  اذ  المنفرد  توازنه  خالل  من  العالم  في  جلوس  وضعّية  أفضل  الجاذبّية  انعدام  كرسي  يتيح 
صفر.باالضافة لما يوفره من دعم كامل للّظهر والّرقبة خالل فترات الجلوس مع تصميم هندسي جميل يتناسب مع ديكورات المنزل

الممّيزات:
يقوم الكرسي بفرد طبيعي لفقرات الظهر وازالة الضغط عن الغضاريف الناتجة عن الجلوس الخاطئ  •

ينهي آالم الظهر بلحظة الجلوس عند اختيار وضعية انعدام الجاذبية  •
يخفف االرهاق واإلجهاد الّذهني والجسدي  •

يحّسن من انسيابية الدورة الدموية مما يعطي شعورًا بالطاقة والنشاط ويمنع ترسب األمالح في األقدام.  •

مزود بمسند داعم للظهر.  •
مزود بمسند داعم للرقبة والرأس.  •
يمكن التحكم بزاوية ارتفاع األرجل.  •

كرسي انعدام الجاذبية

IH20282 / 83
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EA20312IH20282 + IH20283
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مساج هوائي.  •
مزود بمسند داعم للرقبة والرأس.  •

مسند داعم ألسفل الظهر.  •

تحكم منفصل بمسند األقدام.  •
مسند داعم للرقبة والرأس.  •
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BEST كراسي راحة بيست
كراسي راحة واسترخاء فردّية بغاية األناقة مصّممة لتوفير أقصى قدر ممكن من الّراحة ومثالّية للجلوس لفترات طويلة.

الممّيزات:
تؤّمن الّدعم المطلوب للّرقبة ومنطقة أسفل الّظهر مع جلسة مريحة  •

إمكانّية رفع مسند األقدام العطاء انسيابية لحركة الدورة الدموية.  •
إمكانّية إرجاع مسند الّظهر للخلف بزاوية مناسبة حسب رغبة مستخدم  •

كراسي هّزازة لمزيد من اإلسترخاء  •
مناسبة للقراءة ومشاهدة مباريات كرة القدم و ألعاب الفيديو.  •

تصميم أنيق يتالئم مع أثاث المنزل  •
متوفرة بألوان متعددة تناسب جميع األذواق  •

5

هزاز مع دوار بآٍن واحد.  •
حشوة دبل.  •
مقاس كبير.  •

كرسي راحة أمريكي

BT20265

360º
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BT20024

BT20092
 180º حجم كبير جدا / زاوية استرخاء

BT20030
حشوة دبل

BT20052
جلد

BT20264
متوفر منه هزاز / هزاز ودوار

BT20304
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Be Comfort كراسي راحة بي كمفورت
كراسي راحة واسترخاء فردّية بغاية األناقة مصّممة لتوفير أقصى قدر ممكن من الّراحة ومثالّية للجلوس لفترات طويلة.

الممّيزات:
تؤّمن الّدعم المطلوب للّرقبة ومنطقة أسفل الّظهر مع جلسة مريحة.  •

إمكانّية رفع مسند األقدام العطاء انسيابية لحركة الدورة الدموية.  •
إمكانّية إرجاع مسند الّظهر للخلف بزاوية مناسبة حسب رغبة مستخدم.  •

مناسبة للقراءة ومشاهدة مباريات كرة القدم و ألعاب الفيديو.  •
تصميم أنيق يتالئم مع أثاث المنزل.  •

متوفرة بألوان متعددة تناسب جميع األذواق.  •

طاولة قابلة للفك والتركيب.  •
جيوب جانبية  •

مساحات تخزين  •
حامل أكواب  •

كرسي راحة

MI20320
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ساحات تخزين
م

حامل أكواب

طاولة
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ZO20321
متوفر منه ثابت / هزاز / دوار مع هزاز

ZO20328
متوفر منه هزاز / دوار مع هزاز

ZO20326

AS20319 ZO20330

AN20316
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كراسي راحة كهربائية  
كراسي راحة واسترخاء فردّية بغاية األناقة مصّممة لتوفير أقصى قدر ممكن من الّراحة ومثالّية للجلوس لفترات طويلة.

الممّيزات:
تؤّمن الّدعم المطلوب للّرقبة ومنطقة أسفل الّظهر مع جلسة مريحة  •

إمكانّية رفع مسند األقدام العطاء انسيابية لحركة الدورة الدموية.  •
إمكانّية إرجاع مسند الّظهر للخلف بزاوية مناسبة حسب رغبة مستخدم  •

مناسبة للقراءة ومشاهدة مباريات كرة القدم و ألعاب الفيديو.  •
تصميم أنيق يتالئم مع أثاث المنزل  •

متوفرة بألوان متعددة تناسب جميع األذواق  •

كرسي راحة كهربائي

BT20034

حجم وسط.  •

حشوة دبل.  •
ألوان عصرية.  •
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حامل أكواب ، مبرد

سماعات جانبية

JA20299 HS20294

USB  س بي
يو إ
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كراسى مساعدة على الوقوف
الظهر،  أسفل  المفاصل ومنطقة  بالضغط على  التسبب  والجلوس دون  الوقوف  راحة واسترخاء كهربائية مساعدة على  كراسي 

مصممة لتوفير أقصى قدر ممكن من الراحة ومثالية للجلوس لفترات طويلة.

 الممّيزات:
يساعد على الوقوف والجلوس بطريقة صحية دون الضغط على الركب والمفاصل.  •

إمكانية إرجاع مسند الظهر للخلف ورفع مسند األقدام كهربائيًا.  •
تصميم هندسي يعطى الدعم المطلوب للرقبة ومنطقة أسفل الظهر.  •

مناسب للذين يعانون من آالم في الركبة والمفاصل.  •
مناسب لذوي الوزن الزائد.  •

تصميم أنيق يتالئم مع أثاث المنزل.  •
متوفر بألوان متعددة تناسب جميع األذواق.  •

كرسي راحة مساعد على الوقوف

11

PR20286

امكانية  التحكم بمسند األقدام بشكل منفصل.  •
امكانية التحكم بمسند الظهر بشكل منفصل.  •

حشوة الظهر دبل إلعطاء دعم اضافي.  •
زاوية االسترخاء 180 درجة.  •
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ZO20324

PR20285 PR20286

ZO20327
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صوفة سنيمائية ثنائية أو ثالثية (كهربائية أو يدوية)
تتميز بتوفير أقصى قدر ممكن من الراحة واالسترخاء أثناء مشاهدة التلفاز ومثالية للجلوس لفترات طويلة

 الممّيزات:
تمنحك أقصى درجة الراحة واالسترخاء.  •

إمكانية رفع مسند األقدام.  •
إمكانية إرجاع مسند الظهر إلى الخلف مما يوفر جلسة مريحة لجميع العائلة.  •

مثالية لجلسة سينمائية داخل المنزل أو ألعاب الفيديو.  •
متوفرة بألوان متعددة تتماشى مع أثاث المنزل.  •

حامل أكواب مع خاصية التبريد.  •
مساج اهتزازي لطيف.  •

انارة.  •
مصنوع من الجلد الفاخر.  •

صوفة ثالثية كهربائية

FW20296
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ZO20332 صوفة ثالثيةZO20325 صوفة ثنائية
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حامل أكواب.  •
حافظة بالوسط.  •

تمتاز بخاصية االهتزاز.  •

صوفة ثنائية

BT20098
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كراسي راحة لألطفال
كرسي راحة واسترخاء مصنوع خصيصًا لألطفال ليستمتعوا بأقصى درجات الراحة واالسترخاء

 الممّيزات:
مخصص للجلوس لفترات طويلة.  •

يتميز بإطار خشبي قوي ،منجد بالجلد الفاخر مع حشوة تضمن الراحة والجلسة الصحية لطفلك.  •
حامل  أكواب لوضع المشروب المفضل لطفلك.  •

امكانية رفع مسند األقدام لتخفيف الضغط عن المفاصل.  •
امكانية إرجاع  مسند الظهر للخلف إلسترخاء تام.  •

جلد فاخر بألوان جميلة تناسب ذوق طفلك.  •

15
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رفع مسند األقدام.  •
ارجاع مسند الظهر.  •

جلد فاخر سهل تنظيفه.  •

كرسي أطفال

ZF20260

حامل أكواب  •
رفع مسند األقدام.  •
ارجاع مسند الظهر.  •

جلد فاخر سهل تنظيفه.  •

كرسي أطفال

ZF20254



www.backcomfort.com.sa





Call 9200 00440
www.backcomfort.com.sa

@backcomfortsa@backcomfort

مجمع مكتبة جريراالحساء
055 047 4846

مكة مولمكـــــــــــة
055 057 2606

حي العزيزيةالدمــــام
055 047 4797

مجمع اكستراالخــــــــــبر
055 057 2609

الظهران مول
055 057 2613

حي الروضةجــــــــــــدة
055 057 2607

طريق المدينة
055 057 2601

رد سي مول
055 057 2611

شارع األمير سلطان
050 651 1630

السالم مول
055 576 6011

طريق الملك فهدالريــــاض
055 057 2604

حياة مول
055 057 26١4

طريق العروبة
055 011 4824

مجمع سانيه -خريص
055 056 7206

بانوراما مول
055 057 2612

التخصصي
055 041 8208


