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LEAF
concept

The definition of 
luxury has 
changed forever ...
4
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LEAF
concept

Leaf Yatak

Leaf Baza

%100 doğal ve sağlıklı bir uyku. Bilinen en eski tekstil liflerinden biri olan keten 
gözenekli yapısıyla, hava sirkülasyonu sağlayarak serin bir uyku ile konforu mak-
simuma çıkarıyor.

*  Kolay temizlemeyi sağlayan yüksek ayaklar
*  Yüksek kalite mdf ve sunta, kalın profil 
*  Paslanma ve çürüme yapmayan elektrostatik toz boyalı çelik 
 konstrüksiyon iç aksam
*  Kolay kavranabilen ön tutma kulpları 
*  Emniyet kilitleriyle takviye edilmiş, sizin ve çocuklarınızın güvenliğini 
 sağlayan amortisör ve makaslar.
*  Farkı renklerde kumaş seçenekleri.

Kuştüyü Sünger
 Kuştüyü sünger yumuşak ve esnek yapısı ile, size ergonomik bir uyku sunar.

Rahat bir uyku için daima sağlıklı ve yenilikçi fikirlerin arayışında olan Arnisa’dan sıcak yaz günlerinde uyku keyfine serinlik 
katacak tamamen doğal bir ürün daha, bilinen en eski tekstil liflerinden biri olan keteni daha kaliteli uyku için yataklara ge-
tiriyor. Uyku sırasında metabolizma ısısının bunaltıcı etkisiyle meydana gelen uyku bölünmesi problemine son vermek için 
geliştirilmiş ideal bir çözümdür. Serinletici etkisiyle uyku konforunu maksimuma çıkarıyor! Üstelik %100 doğal bir içerik ve 
doğal gözenekli desenlerle sunulan zengin renk seçenekleriyle…

“Yatak çöktü!” derdine çözüm olarak tasarlanan bu sağlam 
ve dayanıklı sistem, ürünün ömrünü uzatmakla kalmaz. 
Ekstra yay adediyle, vücut ağırlığını tüm yatak yüzeyine 
yayarak bedene baskıyı azaltır. Özelliği yay sargılarının bir-
birlerine metal teller ile mekanik olarak bağlantılı olmasıdır.

Keten

Bonel Yay

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200

Leaf Baza

Leaf Başlık

Kayın ağacından elde edilen viskonun nem alma 
özelliği vücudu serin tutar. Ayrıca, ipin narin ve düzgün 
eğirme özelliği, yumuşak bir tuşe hissi vererek, yüzey-
de daha konforlu bir yapı sunar.

Viscon Kumaş
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Lüksün tanımı
      sonsuza dek
  değişti...
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NAOMİ
concept
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Ultra luxury sleep 
for Naomi.
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Naomi Başlık

Naomi Baza

NAOMİ
concept

Leaf Yatak

Naomi Baza

%100 doğal ve sağlıklı bir uyku. Bilinen en eski tekstil liflerinden biri olan keten 
gözenekli yapısıyla, hava sirkülasyonu sağlayarak serin bir uyku ile konforu mak-
simuma çıkarıyor.

* Demonte Baza

Kuştüyü Sünger
 Kuştüyü sünger yumuşak ve esnek yapısı ile, size ergonomik bir uyku sunar.

Rahat bir uyku için daima sağlıklı ve yenilikçi fikirlerin arayışında olan Arnisa’dan sıcak yaz günlerinde uyku keyfine serinlik 
katacak tamamen doğal bir ürün daha, bilinen en eski tekstil liflerinden biri olan keteni daha kaliteli uyku için yataklara ge-
tiriyor. Uyku sırasında metabolizma ısısının bunaltıcı etkisiyle meydana gelen uyku bölünmesi problemine son vermek için 
geliştirilmiş ideal bir çözümdür. Serinletici etkisiyle uyku konforunu maksimuma çıkarıyor! Üstelik %100 doğal bir içerik ve 
doğal gözenekli desenlerle sunulan zengin renk seçenekleriyle…

“Yatak çöktü!” derdine çözüm olarak tasarlanan 
bu sağlam ve dayanıklı sistem, ürünün ömrünü 
uzatmakla kalmaz. Ekstra yay adediyle, vücut 
ağırlığını tüm yatak yüzeyine yayarak bedene 
baskıyı azaltır. Özelliği yay sargılarının birbirlerine 
metal teller ile mekanik olarak bağlantılı olmasıdır.

Keten

Bonel Yay
Kayın ağacından elde edilen viskonun nem alma 
özelliği vücudu serin tutar. Ayrıca, ipin narin ve düzgün 
eğirme özelliği, yumuşak bir tuşe hissi vererek, yüzey-
de daha konforlu bir yapı sunar.

Viscon Kumaş

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200
10



Ultra lüks uyku 
için Naomi.
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PEARL
concept

12



Most healthy beds
Technology ...
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En sağlıklı 
yatak teknolojisi...
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PEARL
concept

Pearl Başlık

Pearl Baza

Pearl Yatak

Pearl Baza

Yatağın yüzeyinde kullanılan antibakteriyel viskon kumaş, nem alma özelliğiyle 
ideal uyku ısısı sağlar. Gözenekli yapısıyla hava sirkülasyonu sağlayarak yatağın 
ömrünü uzatır.

*  Kolay temizlemeyi sağlayan yüksek ayaklar
*  Yüksek kalite mdf ve sunta, kalın profil 
*  Paslanma ve çürüme yapmayan elektrostatik toz boyalı çelik 
 konstrüksiyon iç aksam
*  Kolay kavranabilen ön tutma kulpları 
*  Emniyet kilitleriyle takviye edilmiş, sizin ve çocuklarınızın güvenliğini 
 sağlayan amortisör ve makaslar.
*  Farkı renklerde kumaş seçenekleri.

Visco Sünger
Vücudun şekline ve ağırlığına göre kendini ayarlayabilme özelliğine sahip olan visco akıllı sünger, vücut yapısına tam destek 
sağlarken kan dolaşımını hızlandırır.

Kayın ağacından elde edilen viskonun nem alma özelliği vücudu serin tutar. Ayrıca, ipin narin ve düzgün eğirme özelliği, 
yumuşak bir tuşe hissi vererek, yüzeyde daha konforlu bir yapı sunar.

“Yatak çöktü!” derdine çözüm olarak tasarlanan bu sağlam ve dayanıklı sistem, ürünün ömrünü uzatmakla kalmaz. Ekstra yay 
adediyle, vücut ağırlığını tüm yatak yüzeyine yayarak bedene baskıyı azaltır. Özelliği yay sargılarının birbirlerine metal teller 
ile mekanik olarak bağlantılı olmasıdır.

Viscon Kumaş

Bonel Yay

31

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200
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COOL
concept

16



Superior developed
   elite comfort ...
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Cool Başlık

Cool Baza

COOL
concept

Cool Yatak

Cool Baza

Ana bölüm ve ped içine çift katlı yerleştirilmiş, her biri birbirinden bağımsız hareket eden Pocket 
ve Mikro Pocket yaylar ekstra konfor sağlarken, yatağın üst yüzeyinde bulunan kalın ped; bel, 
boyun, eklem desteği sağlar. Çift çekirdek özelliği eşler arasındaki kilo farklılıklarının hissedilme-
mesine olanak tanır

*  Kolay temizlemeyi sağlayan yüksek ayaklar
*  Yüksek kalite mdf ve sunta, kalın profil 
*  Paslanma ve çürüme yapmayan elektrostatik toz boyalı çelik 
 konstrüksiyon iç aksam
*  Kolay kavranabilen ön tutma kulpları 
*  Emniyet kilitleriyle takviye edilmiş, sizin ve çocuklarınızın güvenliğini 
 sağlayan amortisör ve makaslar.
*  Farkı renklerde kumaş seçenekleri.

Kuştüyü Sünger
 Kuştüyü sünger yumuşak ve esnek yapısı ile, size ergonomik bir uyku sunar.

Ekstra dolgun ped ile ekstra rahatlık sunan Cool yatak, içerisindeki pocket yay sistemi ile vücut ağırlığını dengeleyerek 
mükemmel bir uyku sağlar.

Yaylar birbirinden bağımsız torbalar içerisinde pakete erleştirilir. Bu sayede ses yalıtımı sağlanır. Ayrıca Bağımsız hareket eden 
yaylar vücut basıncının yatağa eşit dağıtılmasına yardımcı olur. Omurga şeklinin doğru pozisyonda kalması konforlu bir uyku 
sağlar. Eşler uyku esnasında birbirlerinin hareketlerinden daha az etkilenirler.

Ekstra Konfor Ped

Mikro Pocket + Pocket Yay 

37 YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200
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Üstün nitelikli seçkin
rahatlık ...
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PARLAMENT
concept

Wake up to every 
new day ...
20
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PARLAMENT
concept

Parlament Başlık

Parlament Baza

Parlament Yatak

Parlament Baza

Ana bölüm ve ped içine çift katlı yerleştirilmiş, her biri birbirinden ba-
ğımsız hareket eden Pocket ve Mikro Pocket yaylar ekstra konfor sağ-
larken, yatağın üst yüzeyinde bulunan kalın ped; bel, boyun, eklem 
desteği sağlar. Çift çekirdek özelliği eşler arasındaki kilo farklılıklarının 
hissedilmemesine olanak tanır

*  Kolay temizlemeyi sağlayan yüksek ayaklar
*  Yüksek kalite mdf ve sunta, kalın profil 
*  Paslanma ve çürüme yapmayan elektrostatik toz boyalı çelik 
 konstrüksiyon iç aksam
*  Kolay kavranabilen ön tutma kulpları 
*  Emniyet kilitleriyle takviye edilmiş, sizin ve çocuklarınızın güvenliğini 
 sağlayan amortisör ve makaslar.
*  Farkı renklerde kumaş seçenekleri.

Kuştüyü Sünger
 Kuştüyü sünger yumuşak ve esnek yapısı ile, size ergonomik bir uyku sunar.

Mikro yaylardan oluşan herbiri birbirinden bağımsız 
sistem ekstra konfor sağlarken, uyku esnasında 
eşlerin birbirlerinin dönüş hareketlerinden etkilen-
melerini önler.

Micro Pocket Yay
Ekstra dolgun ped ile ekstra rahatlık sunan 
Parlament yatak, içerisindeki pocket yay 
sistemi ile vücut ağırlığını dengeleyerek 
mükemmel bir uyku sağlar.

Ekstra Konfor Ped

“Yatak çöktü!” derdine çözüm olarak tasarlanan bu sağlam ve dayanıklı sistem, ürünün ömrünü uzatmakla kalmaz. Ekstra yay 
adediyle, vücut ağırlığını tüm yatak yüzeyine yayarak bedene baskıyı azaltır. Özelliği yay sargılarının birbirlerine metal teller 
ile mekanik olarak bağlantılı olmasıdır.

Bonel Yay

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200
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her yeni 
    güne huzurla 
uyanın...
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DIAMOND
concept

Enjoy comfortably...
24
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Rahatça uzanıp 
keyfini çıkarın
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DIAMOND
concept

Diamond Başlık

Diamond Baza

Diamond Yatak

Diamond Baza

Diamond Yatak, her katmanında farklı zengin özelliklere sahip doğal dolgu mal-
zemeleriyle esnek ve darbe emicidir. Farklı sertliklerde, ayrı ayrı paketlenmiş 
bağımsız hareket edebilen yaylarla vücut kıvrımlarını destekleyen ergonomik 
yüzeyi, vücuda sunduğu destek ve konforla oluşan doğal uyku hareketleriyle 
kasların gevşemesini sağlar. Viscon Kumaş yapısı sayesinde oluşan hava kanal-
ları klima etkisi sağlar, ısıyı ve nemi dengeler.

*  Kolay temizlemeyi sağlayan yüksek ayaklar
*  Yüksek kalite mdf ve sunta, kalın profil 
*  Paslanma ve çürüme yapmayan elektrostatik toz boyalı çelik 
 konstrüksiyon iç aksam
*  Kolay kavranabilen ön tutma kulpları 
*  Emniyet kilitleriyle takviye edilmiş, sizin ve çocuklarınızın güvenliğini 
 sağlayan amortisör ve makaslar.
*  Farkı renklerde kumaş seçenekleri.

Kuştüyü Sünger

32

 Kuştüyü sünger yumuşak ve esnek yapısı ile, size ergonomik bir uyku sunar.

Paket yaylardan oluşan herbiri birbirinden bağımsız çift katlı sistem ekstra 
konfor sağlarken, uyku esnasında eşlerin birbirlerinin dönüş hareketlerin-
den etkilenmelerini önler.

Pocket Yay

Kayın ağacından elde edilen viskonun nem alma özelliği vücudu serin tu-
tar. Ayrıca, ipin narin ve düzgün eğirme özelliği, yumuşak bir tuşe hissi 
vererek, yüzeyde daha konforlu bir yapı sunar.

Viscon Kumaş

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200
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JASMIN
concept

28



Folding increased 
sleep...
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JASMIN
concept

Jasmin Başlık

Jasmin Baza

Jasmin Yatak

Jasmin Baza

Uyurken bedenimizin sağlam desteğe ihtiyacı var. Bunun için tasarlanan ergonomik yay sis-
temiyle Jasmin yatak tam anlamıyla kullanım konforu sunar. Sabah kalkınca dinç olmayı sağ-
layacak uykular getirir. İşte bu yüzden hayatını değiştirmeye yatağından başlayanların tercih 
ettiği yaylı yatak modelleri arasında.

*  Kolay temizlemeyi sağlayan yüksek ayaklar
*  Yüksek kalite mdf ve sunta, kalın profil 
*  Paslanma ve çürüme yapmayan elektrostatik toz boyalı çelik 
 konstrüksiyon iç aksam
*  Kolay kavranabilen ön tutma kulpları 
*  Emniyet kilitleriyle takviye edilmiş, sizin ve çocuklarınızın güvenliğini 
 sağlayan amortisör ve makaslar.
*  Farkı renklerde kumaş seçenekleri.

Kuştüyü Sünger
 Kuştüyü sünger yumuşak ve esnek yapısı ile, size ergonomik bir uyku sunar.

“Yatak çöktü!” derdine çözüm olarak tasarlanan bu sağlam ve dayanıklı sistem, ürünün ömrünü uzatmakla kalmaz. Ekstra yay 
adediyle, vücut ağırlığını tüm yatak yüzeyine yayarak bedene baskıyı azaltır. Özelliği yay sargılarının birbirlerine metal teller 
ile mekanik olarak bağlantılı olmasıdır.

Bonel Yay

32

Yatağın üst yüzeyinde kullanılan örme kumaş, hava geçirgenliğiyle  terletme yapmaz ve bu sayede size ferah bir uyku düzeni 
sağlar.

Örme Kumaş

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200
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Katlanarak 
artan uyku keyfi
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SERENITY
concept

Folding increased 
sleep...

32
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SERENITY
concept

Serenity Başlık

Serenity Baza

Serenty Yatak

Serenty Baza

Birbirinden bağımsız çalışan, mikro pocket yay sisteminin eşsiz desteği, vücudun deği-
şik ağırlık noktalarına ve kıvrımlarına göre, eşlerin yatağa uyguladığı farklı basınçtan et-
kilenmelerini önler. Bu özel yatakta kullanılan viskon kumaşın yumuşak tuşesi, konforlu 
bir yüzey yapısı sunar ve nem alma özelliği ile vücudu daha serin tutar.

*  Kolay temizlemeyi sağlayan yüksek ayaklar
*  Yüksek kalite mdf ve sunta, kalın profil 
*  Paslanma ve çürüme yapmayan elektrostatik toz boyalı çelik 
 konstrüksiyon iç aksam
*  Kolay kavranabilen ön tutma kulpları 
*  Emniyet kilitleriyle takviye edilmiş, sizin ve çocuklarınızın güvenliğini 
 sağlayan amortisör ve makaslar.
*  Farkı renklerde kumaş seçenekleri.

Kuştüyü Sünger
 Kuştüyü sünger yumuşak ve esnek yapısı ile, size ergonomik bir uyku sunar.

“Yatak çöktü!” derdine çözüm olarak tasarlanan bu sağlam ve dayanıklı sistem, ürünün ömrünü uzatmakla kalmaz. Ekstra yay 
adediyle, vücut ağırlığını tüm yatak yüzeyine yayarak bedene baskıyı azaltır. Özelliği yay sargılarının birbirlerine metal teller 
ile mekanik olarak bağlantılı olmasıdır.

Bonel Yay

Mikro ve paket yaylardan oluşan herbiri bir-
birinden bağımsız çift katlı sistem ekstra konfor 
sağlarken, uyku esnasında eşlerin birbirlerinin 
dönüş hareketlerinden etkilenmelerini önler.

Pocket Yay
Kayın ağacından elde edilen viskonun nem alma 
özelliği vücudu serin tutar. Ayrıca, ipin narin ve 
düzgün eğirme özelliği, yumuşak bir tuşe hissi vere-
rek, yüzeyde daha konforlu bir yapı sunar.

Viscon Kumaş

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200
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Konforla gelen 
huzurlu uyku 
gibisi yok

35



CHILL
concept

Sleep comfort
   in love...36



37



CHILL
concept

Chill Başlık

Chill Baza

Chill Yatak

Chill Baza

Aşık olacağınız uyku konforu, Yatay konumda omurgayı her noktadan destekle-
yen, dayanıklı yaylarla üstün kaliteli malzemeleri, birleştiren chill yatak, şık tasarı-
mı ve viscon kumaşıyla yatak odalarına estetik katmaya hazır. Doğal lifleri nemi 
dengeleme özelliği vücut ısısını ayarlar, terlemeyi önler.

*  Kolay temizlemeyi sağlayan yüksek ayaklar
*  Yüksek kalite mdf ve sunta, kalın profil 
*  Paslanma ve çürüme yapmayan elektrostatik toz boyalı çelik 
 konstrüksiyon iç aksam
*  Kolay kavranabilen ön tutma kulpları 
*  Emniyet kilitleriyle takviye edilmiş, sizin ve çocuklarınızın güvenliğini 
 sağlayan amortisör ve makaslar.
*  Farkı renklerde kumaş seçenekleri.

Kuştüyü Sünger
 Kuştüyü sünger yumuşak ve esnek yapısı ile, size ergonomik bir uyku sunar.

37

Vücudun şekline ve ağırlığına göre kendini ayar-
layabilme özelliğine sahip olan visco akıllı sünger, 
vücut yapısına tam destek sağlarken kan dolaşımını 
hızlandırır.

Visco Sünger
Ped kısmında kullanılan visco sünger ile Chill Yatak, 
konforlu bir uyku sunuyor.

Çıkarılabilir Ekstra Konfor Ped

“Yatak çöktü!” derdine çözüm olarak tasarlanan bu 
sağlam ve dayanıklı sistem, ürünün ömrünü uzat-
makla kalmaz. Ekstra yay adediyle, vücut ağırlığını 
tüm yatak yüzeyine yayarak bedene baskıyı azaltır. 
Özelliği yay sargılarının birbirlerine metal teller ile 
mekanik olarak bağlantılı olmasıdır.

Bonel Yay

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200

Kayın ağacından elde edilen viskonun nem alma 
özelliği vücudu serin tutar. Ayrıca, ipin narin ve 
düzgün eğirme özelliği, yumuşak bir tuşe hissi vere-
rek, yüzeyde daha konforlu bir yapı sunar.

Viscon Kumaş

38



Aşık olacağınız 
uyku konforu

39



KING
concept

Good Quality sleep
provided by...

40
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KING
concept

King Başlık

King Baza

King Yatak

King Baza

Özel dolgu malzemesi kullanarak elde ettiğimiz sert dokusuyla kan dolaşımını 
düzenleyerek sağlıklı uyku için ihtiyacınız olan zemini hazırlar. Hava aldıran do-
kusu sayesinde steril bir uyku ortamına kavuşmanızı sağlar.

*  Kolay temizlemeyi sağlayan yüksek ayaklar
*  Yüksek kalite mdf ve sunta, kalın profil 
*  Paslanma ve çürüme yapmayan elektrostatik toz boyalı çelik 
 konstrüksiyon iç aksam
*  Kolay kavranabilen ön tutma kulpları 
*  Emniyet kilitleriyle takviye edilmiş, sizin ve çocuklarınızın güvenliğini 
 sağlayan amortisör ve makaslar.
*  Farkı renklerde kumaş seçenekleri.

Kuştüyü Sünger
 Kuştüyü sünger yumuşak ve esnek yapısı ile, size ergonomik bir uyku sunar.

“Yatak çöktü!” derdine çözüm olarak tasarlanan bu sağlam ve dayanıklı sistem, ürünün ömrünü uzatmakla kalmaz. Ekstra 
yay adediyle, vücut ağırlığını tüm yatak yüzeyine yayarak bedene baskıyı azaltır. Özelliği yay sargılarının birbirlerine metal 
teller ile mekanik olarak bağlantılı olmasıdır.

Bonel Yay

32

Ekstra dolgun ped ile ekstra rahatlık sunan King yatak, hava aldıran dokusu sayesinde steril bir uyku sağlar.

Ekstra Konfor Ped

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x20042



Kaliteli bir uykunun 
sağladığı refalık...
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FUGA
concept

44



Higher comfort 
level 45



Daha yüksek 
konfor seviyesi
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Fuga Başlık

Fuga Baza

FUGA
concept

Fuga Yatak

Fuga Baza

Uyurken bedenimizin sağlam desteğe ihtiyacı var. Bunun için tasarlanan ergo-
nomik yay sistemiyle Fuga yatak tam anlamıyla kullanım konforu sunar. Sabah 
kalkınca dinç olmayı sağlayacak uykular getirir. İşte bu yüzden hayatını değiştir-
meye yatağından başlayanların tercih ettiği yaylı yatak modelleri arasında.

*  Kolay temizlemeyi sağlayan yüksek ayaklar
*  Yüksek kalite mdf ve sunta, kalın profil 
*  Paslanma ve çürüme yapmayan elektrostatik toz boyalı çelik 
 konstrüksiyon iç aksam
*  Kolay kavranabilen ön tutma kulpları 
*  Emniyet kilitleriyle takviye edilmiş, sizin ve çocuklarınızın güvenliğini 
 sağlayan amortisör ve makaslar.
*  Farkı renklerde kumaş seçenekleri.

Kuştüyü Sünger

32

 Kuştüyü sünger yumuşak ve esnek yapısı ile, size ergonomik bir uyku sunar.

“Yatak çöktü!” derdine çözüm olarak tasarlanan bu sağlam ve dayanıklı sistem, ürünün ömrünü uzatmakla kalmaz. Ekstra yay 
adediyle, vücut ağırlığını tüm yatak yüzeyine yayarak bedene baskıyı azaltır. Özelliği yay sargılarının birbirlerine metal teller 
ile mekanik olarak bağlantılı olmasıdır.

Bonel Yay

Ekstra dolgun ped ile ekstra rahatlık sunan Fuga yatak, bedeninize ergonomik bir destek verir.

Ekstra Konfor Ped

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200 47



CLOUD
concept

48



Technological innovation 
for quality sleep
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CLOUD
concept

Cloud Başlık

Cloud Baza

Cloud Yatak

Cloud Baza

 Rahatça uzanıp keyfini çıkarın. Bu yatak sadece rahat ve konforlu bir uyku değil 
aynı zamanda hijyenik ve sağlıklı bir uyku da sağlar.

*  Kolay temizlemeyi sağlayan yüksek ayaklar
*  Yüksek kalite mdf ve sunta, kalın profil 
*  Paslanma ve çürüme yapmayan elektrostatik toz boyalı çelik 
 konstrüksiyon iç aksam
*  Kolay kavranabilen ön tutma kulpları 
*  Emniyet kilitleriyle takviye edilmiş, sizin ve çocuklarınızın güvenliğini 
 sağlayan amortisör ve makaslar.
*  Farkı renklerde kumaş seçenekleri.

Kuştüyü Sünger
 Kuştüyü sünger yumuşak ve esnek yapısı ile, size ergonomik bir uyku sunar.

“Yatak çöktü!” derdine çözüm olarak tasarlanan bu sağlam ve dayanıklı sistem, ürünün ömrünü uzatmakla kalmaz. Ekstra yay 
adediyle, vücut ağırlığını tüm yatak yüzeyine yayarak bedene baskıyı azaltır. Özelliği yay sargılarının birbirlerine metal teller 
ile mekanik olarak bağlantılı olmasıdır.

Bonel Yay

29

Ekstra dolgun ped ile ekstra rahatlık sunan Cloud yatak, hijyeni ve sağlıklı bir uyku sağlar.

Ekstra Konfor Ped

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200
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Kaliteli uyku 
için teknolojik 
yenilik
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QUEEN
concept

52



Tired leave behind 
in the mornings!
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QUEEN
concept

Queen Başlık

Queen Baza

Queen Yatak

Queen Baza

Yay örgüsü ve ekstra yumuşak kuştüyü sünger dolgusuyla kesintisiz uykuya ideal zemin ol-
mak için tasarlanan Queen Pocket yaylı yatak kendine değer veren herkezin tercihi. Çünkü 
ihtiyacınız olan dinlenme imkanını tam anlamıyla sunuyor. Bağımlılık yapan yaylanma efek-
tiyle uykusuz geceler maziye karışırken sabahları dinç kalkmak alışkanlığa dönüşüyor.

*  Kolay temizlemeyi sağlayan yüksek ayaklar
*  Yüksek kalite mdf ve sunta, kalın profil 
*  Paslanma ve çürüme yapmayan elektrostatik toz boyalı çelik 
 konstrüksiyon iç aksam
*  Kolay kavranabilen ön tutma kulpları 
*  Emniyet kilitleriyle takviye edilmiş, sizin ve çocuklarınızın güvenliğini 
 sağlayan amortisör ve makaslar.
*  Farkı renklerde kumaş seçenekleri.

Kuştüyü Sünger
 Kuştüyü sünger yumuşak ve esnek yapısı ile, size ergonomik bir uyku sunar.

32

Paket yaylardan oluşan herbiri birbirinden bağımsız çift katlı sistem ekstra konfor sağlarken, uyku esnasında eşlerin birbirler-
inin dönüş hareketlerinden etkilenmelerini önler.

Pocket Yay

Ekstra dolgun ped ile ekstra rahatlık sunan Queen yatak, hijyenik ve sağlıklı bir uyku sağlar

Ekstra Konfor Ped

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200
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Yorgun sabahları 
geride bırakın!
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ROZA
concept

A deep sleep and 
a rested body ..56
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Roza Başlık

Roza Baza

ROZA
concept

Roza Yatak

Roza Baza

Kaliteli bir uykunun sağladığı refahı arttırmak istiyorsanız tercihiniz; Uyku alan-
larında her zaman yenilik ve kalite ön planda. Yeni malzemeler ve yeni kombi-
nasyonlar ile bilimsel açıdan yeni uyku gereksinimlerinin evrimini araştırdık. Din-
lenme kalitesini ve aynı zamanda kaliteli bir uykunun sağladığı refahı artırmak 
amacıyla oluşturuldu.

*  Kolay temizlemeyi sağlayan yüksek ayaklar
*  Yüksek kalite mdf ve sunta, kalın profil 
*  Paslanma ve çürüme yapmayan elektrostatik toz boyalı çelik 
 konstrüksiyon iç aksam
*  Kolay kavranabilen ön tutma kulpları 
*  Emniyet kilitleriyle takviye edilmiş, sizin ve çocuklarınızın güvenliğini 
 sağlayan amortisör ve makaslar.
*  Farkı renklerde kumaş seçenekleri.

Kuştüyü Sünger

32

 Kuştüyü sünger yumuşak ve esnek yapısı ile, size ergonomik bir uyku sunar.

“Yatak çöktü!” derdine çözüm olarak tasarlanan bu sağlam ve dayanıklı sistem, ürünün ömrünü uzatmakla kalmaz. Ekstra yay 
adediyle, vücut ağırlığını tüm yatak yüzeyine yayarak bedene baskıyı azaltır. Özelliği yay sargılarının birbirlerine metal teller 
ile mekanik olarak bağlantılı olmasıdır.

Bonel Yay

Ekstra dolgun ped ile ekstra rahatlık sunan Roza yatak, size kaliteli bir uyku deneyimi yaşatır.

Ekstra Konfor Ped

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200 59



İDİL
concept

YIKANABİLİR
 FERMUARLI PED

60



“Yatak çöktü!” derdine çözüm olarak 
tasarlanan bu sağlam ve dayanıklı sistem, 
ürünün ömrünü uzatmakla kalmaz. Ek-
stra yay adediyle, vücut ağırlığını tüm 
yatak yüzeyine yayarak bedene baskıyı 
azaltır. Özelliği yay sargılarının birbirlerine 
metal teller ile mekanik olarak bağlantılı 
olmasıdır.

Bonel Yay

25

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200
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Kuştüyü Sünger
 Kuştüyü sünger yumuşak ve esnek yapısı ile, size 
ergonomik bir uyku sunar.

Paket yaylardan oluşan herbiri birbirinden 
bağımsız çift katlı sistem ekstra konfor sağlarken, 
uyku esnasında eşlerin birbirlerinin dönüş hare-
ketlerinden etkilenmelerini önler.

Pocket Yay
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ALORA
concept

Alora Başlık

Alora Baza

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200

63



SUIT
concept

A more active and more 
comfortable sleep adventure
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Suit Başlık

Suit Baza

SUIT
concept

29

Suit Yatak

Suit Baza

 Bu yatak sadece rahat ve konforlu bir uyku değil aynı zamanda hijyenik ve 
sağlıklı bir uyku da sağlar. Bu özelliği ile diğer yataklara göre farklılık oluşturuyor.

*  Kolay temizlemeyi sağlayan yüksek ayaklar
*  Yüksek kalite mdf ve sunta, kalın profil 
*  Paslanma ve çürüme yapmayan elektrostatik toz boyalı çelik 
 konstrüksiyon iç aksam
*  Kolay kavranabilen ön tutma kulpları 
*  Emniyet kilitleriyle takviye edilmiş, sizin ve çocuklarınızın güvenliğini 
 sağlayan amortisör ve makaslar.
*  Farkı renklerde kumaş seçenekleri.

Kuştüyü Sünger
 Kuştüyü sünger yumuşak ve esnek yapısı ile, size ergonomik bir uyku sunar.

“Yatak çöktü!” derdine çözüm olarak tasarlanan bu sağlam ve dayanıklı sistem, ürünün ömrünü uzatmakla kalmaz. Ekstra 
yay adediyle, vücut ağırlığını tüm yatak yüzeyine yayarak bedene baskıyı azaltır. Özelliği yay sargılarının birbirlerine metal 
teller ile mekanik olarak bağlantılı olmasıdır.

Bonel Yay

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200
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Relax Başlık

Relax Baza
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RELAX
concept

26

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200
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TEMA
concept

23

Tema Başlık

Tema Baza

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200
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Vücudun şekline ve ağırlığına göre kendini ayarlayabilme özelliğine sahip 
olan visco akıllı sünger, vücut yapısına tam destek sağlarken kan dolaşımını 
hızlandırır.

Visco Sünger

VISCO PED
concept

YATAK 
ÖLÇÜLERİ

90x190

90x200

100x200

120x200

140x190

150x200

160x200

180x200
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