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Figured Mattress by MR.BIG 

“ฟิกเกอร์ด แมทเทรส” ที่นอน 5 ระดับความแน่น 
ออกแบบตามน้ำาหนักตัว ส่วนสูง รูปร่าง
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แข็งไป

นุ่มไป

นอนไม่สบาย
เด้งไป

ร้อน

ปัญหาที่นอนเหล่านี้ทำาให้หลายคน...นอนไม่หลับ
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ที่นอน 1 หลัง ไม่สามารถทำาให้ทุกคนนอนสบายเท่ากันได้

เพราะสรีระของแต่ละคนไม่เท่ากัน
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by mr.big

F I G U R E D  M AT T R E S S
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ความเฟิร์มที่ฟิตพอดี

ที่นอนรุ่น Figured Mattress by MR.BIG มีระดับความเฟิร์ม 5 ระดับ ตามขนาดตัวและรูปร่าง 
ของผู้นอน

นักกายภาพบำาบัดผู้ออกแบบที่นอน Figured Mattress ให้ความสำาคัญกับความพอดีกับสรีระ 
และความสบายเหนือสิ่งอื่นใด เราจึงตั้งใจออกแบบ “ความเฟิร์ม” หรือความแน่น ของที่นอน 
Figured Mattress ให้สอดคล้องกับความต้องการการรองรับของคน 5 กลุ่ม ที่ขนาดตัว 
น้ำาหนัก ส่วนสูง รูปร่าง ต่างกัน

และเราใส่ใจเรื่อง “ความยืดหยุ่น” ของผิวสัมผัสของที่นอน เพราะสำาคัญต่อการกระชับส่วนโค้ง
เว้าของร่างกาย อ่อนโยนต่อทุกส่วนของร่างกายที่สัมผัสกับที่นอน ยกระดับความสบายให้มาก
ยิ่งขึ้น

ความเฟิร์มที่ฟิตพอดีตัว และความสบายจากผิวสัมผัสที่นุ่มนวลเหมาะสม จะทำาให้คุณนอนสบาย 
ไม่ปวดหลัง บนที่นอน Figured Mattress by MR.BIG

ฟิตพอดี หลัง เอว ไหล่ สะโพก ก้น เพราะความเฟิร์มที่เหมาะกับสรีระ
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INSIDE 

Figured Mattress
ที่นอน Figured Mattress by MR.BIG มี 5 ระดับความแน่น 
แต่ละระดับ เหมาะกับใคร มีวัสดุอะไรบ้าง
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Body Balancing Layer 
ชั้นสร้างสมดุลแนวลำาตัว

Support and Comfort Layer 
ชั้นรองรับและกระชับรูปร่าง

คือชั้นที่ทำาให้ความแน่นของที่นอน Figured Mattress แต่ละรุ่นต่างกัน ทำาหน้าที่ 
โอบกระชับสรีระ ให้ที่นอนรองรับเต็มหลัง เอว สะโพก และทุกความโค้งเว้าของร่างกาย 
ลดแรงกดตามข้อไหล่ สะโพก ก้นกบ 

วัสดุ : Integrated Foam โฟมที่ผสานเนื้อโฟม 2 แบบ เพื่อการรองรับและการกระชับ 
รูปร่าง เป็นเอกลักษณ์การออกแบบเฉพาะของ mr.big เพื่อให้ผู้นอนนอนบนความแน่น
ที่ประคองร่างกายอย่างพอเหมาะ และให้พื้นผิวที่นุ่มนวล น่านอน

ความหนา : ความหนารวม 7.5 เซนติเมตร

ทำาหน้าที่สร้างสมดุลให้แนวกระดูกในขณะนอน รองรับน้ำาหนักตัวแต่ละส่วนได้แม่นยำา 
อ่อนตัวรับเฉพาะจุดที่น้ำาหนักกดทับ และคืนตัวกลับสู่สภาวะปกติหลังการกดทับได้ดี

วัสดุ : Active Foam เนื้อแน่นบวกกับมีความยืดหยุ่น คืนตัวดี มีความเด้งปานกลาง

ความหนา : 5 เซนติเมตร

Foundation 
ชั้นน้ำาหนักและรักษาสมดุลที่นอน

ทำาหน้าที่รับน้ำาหนักตัวทั้งหมดของผู้นอนไม่ว่าจะอยู่ในท่วงท่าใด น้ำาหนักที่กดลง
บนที่นอนขึ้นอยู่กับกิจกรรมบนที่นอน ในท่านอนน้ำาหนักตัวจะกระจายมากกว่าท่านั่ง 
ชั้นฐานของที่นอน Figured Mattress มีความแข็งแรง รับน้ำาหนักตัวของทุกคนบน 
ที่นอน รักษาระนาบของที่นอนและยับยั้งแรงสั่นสะเทือนได้ดี

วัสดุ : High Density Foam เนื้อแน่น กระจายน้ำาหนักได้ดี แน่นสม่ำาเสมอทั่วทั้งหลัง

ความหนา : 12.5 เซนติเมตร
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Science of 
Firmness 
Design
นักกายภาพบำาบัดออกแบบความแน่นของที่นอน Figured Mattress ให้มี 5 ระดับ โดยคิดค้นเทคนิค 
Integrated Foam คือการผสานคุณสมบัติของโฟม 2 ชนิด เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ความแน่น 
ความยืดหยุ่น และสัมผัสที่พอดีกับสรีระ กระชับเข้ากับรูปร่าง

Integrated Foam แต่ละระดับความแน่น ประกอบด้วยอะไรบ้าง ยังมีคุณสมบัติอะไรและแบบไหนเหมาะ
กับใคร เรามาทำาความรู้จักกันเลย
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Integrated Foam ความแน่นระดับ 1 ใน FiguredOne 
มีความนุ่มที่สุด สำาหรับคนตัว เล็ก ผอม ไขมันและกล้ามเนื้อน้อย ทั้งสองชิ้น 
ทำาจาก Aero Elastic Foam ที่นุ่ม ช่วยไม่ให้เกิดจุดปวดจากการนอนทับ ลดแรง 
ปะทะของร่างกายกับที่นอน เป็นเสมือนนวมกันกระแทกให้ร่างกาย

Integrated Foam ความแน่นระดับ 2 ใน FiguredTwo 
ได้จากการผสาน กันของ Conforming Foam เพื่อการโอบกระชับกับ Firming 
Foam ที่แน่นมากขึ้น เหมาะกับคนที่รูปร่างใหญ่ขึ้น น้ำาหนักมากขึ้น ใช้ได้ดีกับ
คนทุกรูปร่าง โดยเฉพาะคนที่รูปร่างไม่สมส่วนเช่น ไหล่กว้างกว่าสะโพกหรือ
สะโพกกว้างกว่าไหล่ ใช้แล้วจะรู้สึกว่าที่นอนกระชับสัดส่วนได้ดี

Integrated Foam ความแน่นระดับ 3 ใน FiguredThree 
ได้จากการผสานกันของโฟมที่มีทั้งความเด้งและความแน่น (Flexing and 
Firming Foam) เหมาะกับคนที่น้ำาหนักและส่วนสูงมากขึ้น ใช้ได้ดีกับคนทุก
รูปร่าง ความเด้งเล็กน้อยช่วยให้พลิกตัวง่าย ไม่อึดอัดแต่ไม่เด้งจนสะเทือน
คนข้างๆ

Integrated Foam ความแน่นระดับ 4 ใน FiguredFour  
ได้จากการผสานกันของ Conforming Foam เพื่อการกระชับรูปร่าง กับ 
Extra-Firming Foam ที่เพิ่มความแน่นให้มากขึ้น เหมาะกับคนตัวใหญ่ทุกรูปร่าง 
โดยเฉพาะคนที่ความกว้างไหล่และสะโพกต่างกันมากเพราะ Conforming Foam 
ช่วยให้ที่นอนฟิตกระชับทุกส่วนของร่างกาย

Integrated Foam ความแน่นระดับ 5 ใน FiguredFive 
ได้จากการผสานกันของ Flexing Foam ที่มีความเด้ง กับ Extra-Firming Foam 
ที่มีความแน่นสูง เหมาะกับคนตัวใหญ่ ทุกรูปร่าง ช่วยให้พลิกตัวบนที่นอนง่าย 
ลุกจากที่นอนง่าย ไม่รู้สึกอึดอัดหรือร้อน 
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From 
FiguredOne 
to FiguredFive 

Figured Mattress แบ่งระดับตามความแน่นออกเป็น 5 ระดับ เพื่อความแม่นยำาในการรองรับทุกคนที่ขนาด
ร่างกายต่างกัน รูปร่างต่างกัน
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Support and Comfort Layer
ชั้นรองรับและกระชับ
 
ใช้ Integrated Layer ความแน่นระดับ 1 
มีความนุ่มที่สุด สำาหรับคนตัวเล็ก ผอม 
ไขมันและกล้ามเนื้อน้อย ทั้งสองชิ้นทำาจาก 
Aero Elastic Foam ที่นุ่ม ช่วยไม่ให้เกิด 
จุดปวดจากการนอนทับ ลดแรงปะทะของ
ร่างกายกับที่นอน เป็นเสมือนนวมกันกระแทก
ให้ร่างกาย 

Body Balancing Layer 
ชั้นสร้างสมดุลแนวลำาตัว
 
หน้าที่หลักของชั้นสร้างสมดุลแนวลำาตัวคือสร้าง
สมดุลให้กับแนวกระดูกขณะนอน มีคุณสมบัติ
พิเศษในการรองรับการกดของน้ำาหนักร่างกาย
แต่ละส่วนที่ไม่เท่ากัน มีความแม่นยำาในการยุบ
ตัวตามรูปร่าง

ใช้โฟมแน่นและยืดหยุ่น (Acitve Foam) อ่อนตัว 
แต่แน่น คืนตัวหลังการกดทับได้ดี

Foundation
ชั้นฐานรับน้ำาหนักและรักษาสมดุลที่นอน
 
ทำาหน้าที่รับน้ำาหนักตัวในทุกท่วงท่า ไม่ว่าจะเป็น
การนั่งหรือนอนบนที่นอน น้ำาหนักที่กดลงบน
ที่นอนขึ้นอยู่กับกิจกรรมบนที่นอน ชั้นฐานจึง
ออกแบบให้แข็งแรง รองรับน้ำาหนักตัวทั้งใน
แนวนอนและแนวดิ่ง 

ทำาจาก High Density Foam แน่นกระจาย
น้ำาหนักได้ดี แน่นสม่ำาเสมอทั่วทั้งหลัง

FiguredOne

ที่นอนรุ่น FiguredOne เป็นรุ่นนุ่มที่สุดในคอลเล็กชั่น เหมาะกับคนตัวเล็ก กล้ามเนื้อน้อย 
ไขมันน้อย ช่วยลดจุดเจ็บที่เกิดจากการกดทับ โดยเฉพาะบริเวณหัวไหล่ สะโพก ก้นกบ 
ลดแรงปะทะระหว่างร่างกายกับที่นอน

คนที่น้ำาหนักน้อยกว่า 48 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร

เพื่อความแม่นยำา เลือกที่นอนด้วยแอพลิเคชั่น BestFIT ที่ www.mrbigbestfit.com
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Support and Comfort Layer
ชั้นรองรับและกระชับ
 
ใช้ Integrated Foam ความแน่นระดับ 2 ได้จาก
การผสานกันของ Conforming Foam เพื่อการ
โอบกระชับ กับ Firming Foam ที่แน่นมากขึ้น
เหมาะกับคนที่น้ำาหนักมากขึ้น ใช้ได้ดีกับคนทุก 
รูปร่าง โดยเฉพาะคนที่รูปร่างไม่สมส่วนเช่น 
ไหล่กว้างกว่าสะโพกหรือสะโพกกว้างกว่าไหล่ 
ที่นอนจะกระชับสัดส่วนได้ดี

FiguredTwo

ที่นอนรุ่น FiguredTwo เป็นรุ่นที่แน่นขึ้น มีผิวหน้านุ่ม เด้งน้อย ค่อยๆ คืนรูปตามการ 
ขยับตัว เหมาะกับคนตัวเล็ก กล้ามเนื้อน้อย ไขมันน้อย ช่วยลดจุดเจ็บที่เกิดจากการ
กดทับโดยเฉพาะบริเวณหัวไหล่ สะโพก ก้นกบ

เพื่อความแม่นยำา เลือกที่นอนด้วยแอพลิเคชั่น BestFIT ที่ www.mrbigbestfit.com

Body Balancing Layer 
ชั้นสร้างสมดุลแนวลำาตัว
 
หน้าที่หลักของชั้นสร้างสมดุลแนวลำาตัวคือสร้าง
สมดุลให้กับแนวกระดูกขณะนอน มีคุณสมบัติ
พิเศษในการรองรับการกดของน้ำาหนักร่างกาย
แต่ละส่วนที่ไม่เท่ากัน มีความแม่นยำาในการยุบ
ตัวตามรูปร่าง

ใช้โฟมแน่นและยืดหยุ่น (Acitve Foam) อ่อนตัว 
แต่แน่น คืนตัวหลังการกดทับได้ดี

Foundation
ชั้นฐานรับน้ำาหนักและรักษาสมดุลที่นอน
 
ทำาหน้าที่รับน้ำาหนักตัวในทุกท่วงท่า ไม่ว่าจะเป็น
การนั่งหรือนอนบนที่นอน น้ำาหนักที่กดลงบน
ที่นอนขึ้นอยู่กับกิจกรรมบนที่นอน ชั้นฐานจึง
ออกแบบให้แข็งแรง รองรับน้ำาหนักตัวทั้งใน
แนวนอนและแนวดิ่ง 

ทำาจาก High Density Foam แน่นกระจาย
น้ำาหนักได้ดี แน่นสม่ำาเสมอทั่วทั้งหลัง
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Support and Comfort Layer
ชั้นรองรับและกระชับ
 
ใช้ Integrated Foam ความแน่นระดับ 3 ใน 
FiguredThree ได้จากการผสานกันของโฟม
ที่มีทั้งความเด้งและความแน่น (Flexing and 
Firming Foam) เหมาะกับคนที่มีน้ำาหนักและ 
ส่วนสูงมากขึ้น ใช้ได้ดีกับคนทุกรูปร่าง 
ความเด้งเล็กน้อยช่วยให้พลิกตัวง่ายไม่อึดอัด
แต่ไม่เด้งจนสะเทือนคนข้างๆ

FiguredThree

ที่นอนรุ่น FiguredThree เป็นรุ่นที่แน่นระดับ 3 ความแน่นที่มากขึ้นเหมาะกับ คนที่มีน้ำา
หนัก ส่วนสูงมากขึ้น FiguredThree เป็นที่นอนที่ค่อนข้างเด้ง ช่วยให้คนตัวใหญ่พลิก 
ตัวง่าย ไม่อึดอัด ไม่สะสมความร้อน เหมาะกับคนทุกรูปร่าง  

เพื่อความแม่นยำา เลือกที่นอนด้วยแอพลิเคชั่น BestFIT ที่ www.mrbigbestfit.com

Body Balancing Layer 
ชั้นสร้างสมดุลแนวลำาตัว
 
หน้าที่หลักของชั้นสร้างสมดุลแนวลำาตัวคือสร้าง
สมดุลให้กับแนวกระดูกขณะนอน มีคุณสมบัติ
พิเศษในการรองรับการกดของน้ำาหนักร่างกาย
แต่ละส่วนที่ไม่เท่ากัน มีความแม่นยำาในการยุบ
ตัวตามรูปร่าง

ใช้โฟมแน่นและยืดหยุ่น (Acitve Foam) อ่อนตัว 
แต่แน่น คืนตัวหลังการกดทับได้ดี

Foundation
ชั้นฐานรับน้ำาหนักและรักษาสมดุลที่นอน
 
ทำาหน้าที่รับน้ำาหนักตัวในทุกท่วงท่า ไม่ว่าจะเป็น
การนั่งหรือนอนบนที่นอน น้ำาหนักที่กดลงบน
ที่นอนขึ้นอยู่กับกิจกรรมบนที่นอน ชั้นฐานจึง
ออกแบบให้แข็งแรง รองรับน้ำาหนักตัวทั้งใน
แนวนอนและแนวดิ่ง 

ทำาจาก High Density Foam แน่นกระจาย
น้ำาหนักได้ดี แน่นสม่ำาเสมอทั่วทั้งหลัง
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Support and Comfort Layer
ชั้นรองรับและกระชับ
 
ใช้ Integrated Foam ความแน่นระดับ 4 
ได้จากการผสานกันของ Conforming Foam 
เพื่อการกระชับรูปร่าง กับ Extra-Firming 
Foam ที่เพิ่มความแน่นให้มากขึ้น เหมาะกับคน 
ตัวใหญ่ ทุกรูปร่าง โดยเฉพาะคนที่ความกว้าง
ไหล่และสะโพกต่างกันมากเพราะ Conforming 
Foam ช่วยให้ที่นอนฟิตกระชับสรีระได้ดี

FiguredFour

ที่นอนรุ่น FiguredFour เป็นรุ่นที่แน่นระดับ 4 ความแน่นสูง เหมาะกับคนตัวใหญ่ 
น้ำาหนักตัวมาก ผิวหน้าของที่นอนรุ่น มีความนุ่มนวล กระชับรูปร่างได้ดี เหมาะกับคน
ที่ร่างกายมีส่วนโค้งเว้ามาก ไหล่กว้างกว่าสะโพก หรือสะโพกกว้างกว่าไหล่

เพื่อความแม่นยำา เลือกที่นอนด้วยแอพลิเคชั่น BestFIT ที่ www.mrbigbestfit.com

Body Balancing Layer 
ชั้นสร้างสมดุลแนวลำาตัว
 
หน้าที่หลักของชั้นสร้างสมดุลแนวลำาตัวคือสร้าง
สมดุลให้กับแนวกระดูกขณะนอน มีคุณสมบัติ
พิเศษในการรองรับการกดของน้ำาหนักร่างกาย
แต่ละส่วนที่ไม่เท่ากัน มีความแม่นยำาในการยุบ
ตัวตามรูปร่าง
ใช้โฟมแน่นและยืดหยุ่น (Acitve Foam) อ่อนตัว 
แต่แน่น คืนตัวหลังการกดทับได้ดี

Foundation
ชั้นฐานรับน้ำาหนักและรักษาสมดุลที่นอน
 
ทำาหน้าที่รับน้ำาหนักตัวในทุกท่วงท่า ไม่ว่าจะเป็น
การนั่งหรือนอนบนที่นอน น้ำาหนักที่กดลงบน
ที่นอนขึ้นอยู่กับกิจกรรมบนที่นอน ชั้นฐานจึง
ออกแบบให้แข็งแรง รองรับน้ำาหนักตัวทั้งใน
แนวนอนและแนวดิ่ง 
ทำาจาก High Density Foam แน่นกระจาย
น้ำาหนักได้ดี แน่นสม่ำาเสมอทั่วทั้งหลัง
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Support and Comfort Layer
ชั้นรองรับและกระชับ
 
ใช้ Integrated Foam ความแน่นระดับ 5 ใน 
ได้จากการผสานกันของ Flexing Foam 
ที่มีความเด้ง กับ Extra-Firming Foam 
ที่มีความแน่นสูง เหมาะกับคนตัวใหญ่ 
ทุกรูปร่าง ช่วยให้พลิกตัวบนที่นอนง่าย 
ลุกจากที่นอนง่าย ไม่รู้สึกอึดอัดหรือร้อน 

FiguredFive

ที่นอนรุ่น FiguredFive เป็นรุ่นที่แน่นระดับ 5 ความแน่นสูงสุด เหมาะกับคนตัวใหญ่ 
น้ำาหนักตัวมาก ที่นอนมีความเด้ง แต่ไม่สะเทือนถึงคนข้างๆ คนตัวใหญ่พลิกตัวง่าย 
ไม่อึดอัด ไม่สะสมความร้อน

เพื่อความแม่นยำา เลือกที่นอนด้วยแอพลิเคชั่น BestFIT ที่ www.mrbigbestfit.com

Body Balancing Layer 
ชั้นสร้างสมดุลแนวลำาตัว
 
หน้าที่หลักของชั้นสร้างสมดุลแนวลำาตัวคือสร้าง
สมดุลให้กับแนวกระดูกขณะนอน มีคุณสมบัติ
พิเศษในการรองรับการกดของน้ำาหนักร่างกาย
แต่ละส่วนที่ไม่เท่ากัน มีความแม่นยำาในการยุบ
ตัวตามรูปร่าง

ใช้โฟมแน่นและยืดหยุ่น (Acitve Foam) อ่อนตัว 
แต่แน่น คืนตัวหลังการกดทับได้ดี

Foundation
ชั้นฐานรับน้ำาหนักและรักษาสมดุลที่นอน
 
ทำาหน้าที่รับน้ำาหนักตัวในทุกท่วงท่า ไม่ว่าจะเป็น
การนั่งหรือนอนบนที่นอน น้ำาหนักที่กดลงบน
ที่นอนขึ้นอยู่กับกิจกรรมบนที่นอน ชั้นฐานจึง
ออกแบบให้แข็งแรง รองรับน้ำาหนักตัวทั้งใน
แนวนอนและแนวดิ่ง 

ทำาจาก High Density Foam แน่นกระจาย
น้ำาหนักได้ดี แน่นสม่ำาเสมอทั่วทั้งหลัง
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Your 
Figured 
Mattress
ไม่มีใครเหมือนเรา และเราไม่เหมือนใคร ทุกคนมีความแตกต่าง mr.big แบ่งกลุ่มคนที่มีน้ำาหนัก ส่วนสูง
ใกล้เคียงกัน ที่ต้องการระดับการรองรับพอๆ กัน  เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนกลุ่มนั้นๆ 

Figured Mattress รุ่นไหนเหมาะกับเรา หาคำาตอบได้จากแอพลิเคชั่นหาคู่ที่นอน BestFIT
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Your Weight

Your Height

Your Shape



อยากให้ผลิตภัณฑ์ของ mr.big 
ทำาหน้าที่เหมือนนักกายภาพบำาบัด 

คอยดูแลให้ทุกคนนอนสบาย 
อยู่ในแนวร่างกายที่ปลอดภัย 

แต่อย่าลืมว่ากายภาพบำาบัดที่ดีที่สุดคือกา
รปรับการใช้ชีวิตให้อยู่ในท่าทางที่
ถูกต้องตอนเราตื่นด้วยนะครับ 

กพ. ชวกิจ เก้าเอี้ยน นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง mr.big





ทดลองสินค้าได้ที่

Central Plaza Rama 9 ชั้น 5
Siam Premium Outlets Bangkok
The Crystal SB Ratchapruek ชั้น 2
Siam Paragon ชั้น 4
The Emporium ชั้น 4
Iconsiam ชั้น 3
The Bedroom Company ชิดลม

ติดต่อเรา

www.mrbigpillow.com
www.mrbigpillow.in.th
facebook.com/mrbigglobal
instagram : @mrbigpillow
line@ : @mr.bigpillow
sales@mrbigpillow.com

Overseas

The SM Store, Philippines
Haven Lifestyle, Malaysia
Ritzhouzz, Singapore
Oneup-Health, Hong Kong
Takashimaya Store, Shanghai
Greenland Thailand Pavillion Store, Shanghai
Sensoria Home, Mauritius
Moebel Kunst Galerie, Austria





www.mrbigpillow.com


