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UYKU KALİTESİNİN ÖNEMİ
Başarıya ulaşmak için izlenecek yolların aşılması için ve kalıcı ola-

bilmesinin temel şartlarından birisi, insanın iyi uyumuş, dinlenmiş ve 
zinde bir şekilde uyanmasıdır. Bu anlamda uyku çok büyük önem ka-
zanır.

Uykudaki aksaklıklar dalga dalga tüm benliğimize ve çevremize 
yayılır. Uyku, hayatımızda her şeyin düzene konulduğu, tamir ve tedavi 
edildiği son derece önemli bir süreçtir. Uyku, stresten kaynaklanan aşırı 
kortizonu dengeler ve her türlü hasarı onarır. Bizi uyutan hormonlar, gün 
doğarken mutluluk hormonu olarak tanıdığımız seratonin’e dönüşür ve 
gözlerimizi umutla, neşeyle açmamızı sağlar.

Uyku sırasında bağışıklık sistemimiz güçlenir ve dayanıklılığımız ar-
tar. Uyurken, tüm organlarımız, kalbimiz, midemiz, karaciğerimiz ve 
kaslarımız da dahil olmak üzere her şey yavaşlayarak dinlenir, temizlenir 
ve yenilenir.

Kaliteli bir uyku ise, kaliteli bir yatakta başlar.

BAŞ
Tüm uyku pozisyonların-
da vücudun geri kalanıyla 
uyumlu hale gelerek vü-
cuttaki ekstra konfor ve 
dengenin sağlanması için 
tasarlanmıştır.

OMUZ
Omuz bölgesindeki kasları 
gevşetmek için yumuşak 
bir zemin sağlanmıştır.

KALÇA
Vücut ağırlığının büyük 
bölümünün toplandığı ve 
kalça bölgesi sert zemin-
le iyi şekilde desteklen-
melidir.

BACAK
Vücuttaki basıncı azaltmak 
için tasarlanmış yumuşak 
bölgedir. Vücuttaki deng-
eyi arttırarak alt kol ve 
bacaklardaki rahatlamayı 
sağlar.

AYAK
Tüm vücuttaki kan 
dolaşımını ve lenfa-
tik dolaşımı koruyarak, 
sağlıklı bir uykunun keyfi-
ni vücudunuzun her bölge-
sinde hissetmenizi sağlar.

Kaliteli uyku hayatımızın vazgeçilmezi...

Omurga Sistemine Faydaları ve Zararları
Doğru bir yatak, vücudun doğal omurga eğrisini korumasına yardımcı 

olurken, yanlış seçilmiş bir yatakta uyumak kaslar, sinirler ve damarlar 
üzerinde baskı yaparak bel ve sırt ağrılarının oluşmasına neden olur. Hem 
sağlıklı insanlar, hem de bel, boyun ve sırt ağrısı gibi sorunları olanlar 
vücudun şeklini alan bir yatakta yatmalıdır.

Doğru bir yatak, vücudun doğal omurga eğrisini korumasına yardımcı 
olurken, yanlış seçilmiş bir yatakta uyumak kaslar, sinirler ve damarlar 
üzerinde baskı yaparak bel ve sırt ağrılarının oluşmasına neden olur. 
Hem sağlıklı insanlar, hem de bel, boyun ve sırt ağrısı gibi sorunları olan-
lar vücudun şeklini alan bir yatakta yatmalıdır.
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ÜST DÜZEY KONFOR
Sies ürünlerinde organik tutkal “Hotmelt” kullanılmaktadır.

PAMUK
Özel olarak ADANA Pamuğu ile iplerden 
oluşan beyaz “KEÇE” yüksek kalite de çe-
lik HOTMELT tutkal ile harmanlanarak 
yüksek derecelerde ısıtılır hijyen ve organik 
mamul haline getirilir. Beyaz Keçe içinde 
barkındırmış olduğu yüksek oranda pamuğu 
sayesinde, kışın sıcak, yazın serin tutarak 
Vücut ısısını dengede tutar.

POCKET YAY
Torbalı yay teknolojisi yay sistemleri 
içerisinde en kompleks yapıda olan, özellikle 
Avrupa ve ABD’de birinci sınıf yatak üreticil-
erinin tercih etttiği bilinen en konforlu karkas 
yapısıdır. Metrekareye düşen son derece yük-
sek birim yay adetleri, her bir yayın birbirin-
den bağımsız çalışması, insan vücudunun 
farklı bölgeleri için farklı sertlikte yayların 
kullanılabilmesi sayesinde tam olarak ortope-
dik bir yapı oluşturur. Bu sayede insan vücu-
dunun yükü birbirinden bağımsız çalışan çok 
fazla yaya dağılmakta, tam bir uyku konforu 
sağlamaktadır. Bölgesiz veya 3-5-7 bölgeli 
yapılar mevcuttur.

HERKÜL YAY
Özel kaplamalı çelik yaylar birbirlerine 1,40 
mm çapında spiral tel ile bağlanmıştır. Yayın 
iç bükey geometrik şekli itibariyle dünyada en 
fazla tutulan karkas sistemlerindendir. Fosfat 
kaplamalı yüksek karbonlu çelik teller ve 5 
türlü yay yapısı, nispeten düşük yay çapı ile 
diğer yay sistemlerine oranla daha fazla sert-
lik arz eder. Hem yaylı mamul üretip hem de 
ürünlerinin sert algılanmasını isteyen kanepe 
yatak üreticilerinin öncelikli tercihidir.

BAMBU
Doğal, hafif ve yumuşak yapısı, mükem-
mel nem emiciliği, üstün hava geçirgenliği, 
sağladığı serinlik etkisi yanında deride alerji 
oluşturmayan doğal anti-bakteriyel özelliği ile 
bamboo lifi, yataklar için eşsiz bir elyaf olma 
özelliği taşımaktadır.

LAVANTA
Lavanta bitkisinin, yatıştırıcı ve de sakinleş-
tirici etkisi de bulunmaktadır. Yatıştırıcı etki, 
kendini en iyi şekilde uykusuzluk proble-
minde göstermektedir. Uykusuzluk problemi 
çekenler için lavanta bitkisi oldukça önem-
lidir. Bu bitki türünün sakinleştirici etkisi, 
kendine has olan özel kokusundan gelmekte-
dir. Bu bitki türünün, ağrıları giderici özelliği 
de bulunmaktadır.

MEDITATION
Gece boyunca insan vücudunun ısısı değiş-
tikçe uyku ortamının sıcaklığıda değişir, 
meditation kumaş, mevsim ne olursa olsun iki 
yönlü vücut ısısını dengeleme işlevini üstle-
nerek üstün konfor sağlayan akıllı bir kumaş 
teknolojisidir. Meditation kumaşlar vücuttaki 
statik elektriği alma özelliğine sahiptir. Statik 
elektriğe bağlı olarak oluşan stress etkilerini 
azaltır. 
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RAMSES
SET

Ramses Başlık
Ramses Baza
Diva Yatak



-5-

Yatağımızda, yüksek nem emme kapasitesine sahip pamuklu kumaş 
kullanılarak terleme problemi ortadan kalkmıştır. İç ve dış özellikleri ile 
uyku kalitenizi maksimum seviyelere taşımak için gerekli tüm koşullar 
sağlanmıştır. 420 gr m2 özel dokunuş örme kumaştan üretilmiş olup 
lüks konforlu bir uyku sağlamak için 9 cm kuş tüyü harici cırtlı pedi 
bulunur.

• Yatak konstrüksiyonunda kullanılan yay herkül yay
• Kapitonede kullanılan termo silikonlu elyaf 500 gr/m2
• Kapitonede kullanılan çekici tela 18gr/m2
• Yatak konstrüksiyonunun etrafı 22 dansite takoz süngerle çevrilidir.
• Yatak yüzü örgü pamuklu kumaş olup 420gr/m2
• Yatak her ıkı tarafında 2,5 cm 18 dns gri plaka sünger kullanılmaktadır.
• Yatak tek taraf cırt’lı ped kısmı 4 cm 25 dns.kuştüyü sünger kullanılmaktadır
• Yatakta kullanılan sert keçe fırınlanmış antibakteriyel beyaz keçe olup 1200/m2 dir.
• Yatağın yüzü kumaş-elyaf-18 dns sünger ve çekici tela ile full kapitonelidir.
• Yataklarda hava giriş çıkışını sağlayan 4 adet özel hava kapsülü bulunmaktadır.
• Yataklarda 4 adet taşıma kulpu bulunmaktadır.
• Yataklarımız 4 mevsimliktir.
• Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cmsünger ile çevrilmiştir.
• Kalınlık 35 cm dir.

DİVA

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

MAYT



CLARA
SET

Clara Başlık
Clara Karyola
Venüs Yatak
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YUVARLAK SET
Mega Yatak
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QUEEN
SET

Queen Başlık
Queen Baza
Venüs Yatak
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Gece boyunca insan vücudunun ısısı değiştikçe uyku ortamının 
sıcaklığıda değişir, thermo spa kumaş,mevsim ne olursa olsuniki yönlü 
vücut ısısını dengeleme işlevini üstlenerek üstün konfor sağlayan akıllı 
bir kumaş teknolojisidir. Soguk hava ani ısı değişimleini bloke eder,sıcak 
havada ise sıcaklığı,nemi uzak tutar.

• Örme kumaş 310 gr/m2
• 500 gr/m2 termoslikonize elyaf
• Kontinü sünger 18 dns (2cm)
• 40 gr/m2 tela
• 4 cm 65 dns visco elastik sünger
• Beyaz sıcak astar 200 gr/m3
• 5 Zone Pocket yay sistemi
• Kenar takoz süngeri 22 dns (7*14 cm)
• 15 gr/m2 tela
• Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cmsünger ile çevrilmiştir.
• 4 cm 22 dns sünger plaka

VENÜS

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

YAY
MAYT



RIXOS
SET

Quenn Başlık
Rixos Baza
Venüs Yatak
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Gece boyunca insan vücudunun ısısı değiştikçe uyku ortamının 
sıcaklığıda değişir, thermo spa kumaş,mevsim ne olursa olsuniki yönlü 
vücut ısısını dengeleme işlevini üstlenerek üstün konfor sağlayan akıllı 
bir kumaş teknolojisidir. Soguk hava ani ısı değişimleini bloke eder,sıcak 
havada ise sıcaklığı,nemi uzak tutar.

VENÜS

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

• Örme kumaş 310 gr/m2
• 500 gr/m2 termoslikonize elyaf
• Kontinü sünger 18 dns (2cm)
• 40 gr/m2 tela
• 4 cm 65 dns visco elastik sünger
• Beyaz sıcak astar 200 gr/m3
• 5 Zone Pocket yay sistemi
• Kenar takoz süngeri 22 dns (7*14 cm)
• 15 gr/m2 tela
• Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cmsünger ile çevrilmiştir.
• 4 cm 22 dns sünger plaka

5 ZONE
POCKET YAY

MAYTPAMUKLUÖRME KUMAŞYAZLIK-KIŞLIKVISCOELASTIC SİLİKONİZE 
ELYAF



ELEXUS
SET

Santana Başlık
Serra Baza
Elexus Yatak
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Yatağımızın üretiminde pelüş kumaş kullanılıp, vücudun ağırlığına göre 
vücudu dengede tutan torba yay sistemi uygulanmıştır.

ELEXUS

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

• Yatak konstrüksi̇yonunda  kullanilan yay 5 zone pocket yay sistemidir.
• Kapi̇tonede kullanilan termo si̇li̇konlu elyaf 500 gr/m2
• Kapi̇tonede kullanilan çeki̇ci̇ tela 18gr/m2
• Yatak konstrüksi̇yonunun etrafi 22 dansi̇te takoz süngerle çevri̇li̇di̇r.
• Yatak yüzü örgü pamuklu tavşan tüyü kumaş olup 320 gr/m2
• Yatak tek tarafinda 4 cm 25 dns kuştüyü  sünger kullanilmaktadir.
• Yatak di̇ğer tarafinda 4 cm 22 dns gri̇ plaka sünger kullanilmaktadir.
• Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cmsünger ile çevrilmiştir.
• Yatakta kullanılan sicak astar  firinlanmiş anti̇bakteri̇yel  beyaz keçe olup  200 gr/m2
• Yatağin yüzü kumaş-elyaf-18 dns 2 cm sünger ve çeki̇ci̇ tela i̇le full kapi̇toneli̇di̇r.
• Kalinlik 28 cm



ZEUS
SET

Zeus Başlık
Zeus Baza
Viscocell Yatak
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Visco sünger kullanılmaktadır. Yüksek nem emme kapasitesine sahip 
pamuklu kumaş kullanılarak terleme problemi ortadan kalkmıştır. İç ve 
dış özellikleri ile uyku kalitenizi maksimum seviyelere taşımak için gerekli 
tüm koşullar sağlanmıştır.

• Yatak konstrüksiyonunda kullanılan yay herkül yay
• Yatakta kullanılan sert kece fırınlanmıs antibakteriyal beyaz keçe olup 1200/m2
• Kapitonede kullanılan termo silikonlu elyaf 500gr/m2
• Kapitonede kullanılan çekici tela 18gr/m2
• Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cm sünger ile çevrilmiştir.
• Yatak konstrüksiyonunun etrafı 22 dansite takoz süngerle çevrilidir.
• Yatak yüzü bambu kumaş olup 280gr/m2
• Yatak tek tarafında 4 cm 65 dns visco elastik sünger kullanılmaktadır.
• Yatağın yüzü kumaş-elyaf-18 dns sünger ve çekici tela ile full kapitonelidir.
• Yataklarda hava giriş çıkışını sağlayan 4 adet hava kapsülü bulunmaktadır.
• Yataklarda 4 adet taşıma kulpu bulunmaktadır.
• Kalınlık 27cm dir.

VISCOCELL

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

MAYT



CROWN
SET

Crown Başlık
Crown Baza
Elegant Yatak
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Yatağımızın üretiminde King Coil kumaş kullanılıp, vücudun 
ağırlığına göre vücudu dengede tutan herkür yay sistemi uygulanmıştır. 
Kuştüyü sünger il estetik kazandırılmıştır.

• Herkül yay sistemi kullanılmaktadır.
• 1200 gr/m2 sert beyaz keçe kullanılmaktadır.
• 350 gr/m2 termo silikonlu elyaf
• 12 gr/m2 kapitone telası
• 22 DNS süngerle çevrelenmiştir.
• 360 gr/m2 örme kumaş kullanılmaktadır.
• 18 dns 2 cm plaka sünger yatağın iki tarafında da kullanılmaktadır.
• 25 dns kuştüyü sünger yatağın pedinde kullanılmaktadır.
• Yatakta 4 adet hava kapsülü ve taşıma kulpu bulunmaktadır.
• Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cm sünger ile çevrilmiştir.
• Yüksekliği 32 cm dir.

ELEGANT

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

MAYT



LATINA
SET

Latina Başlık
Latina Baza
Night Star Yatak
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Hayal ettiğiniz uyku konforunu sizlere Night Star ile sunuyoruz.
Kullanılan malzemeden dolayı hava dolaşımını sağlayarak koku,bakteri 

oluşumunu önlediği gibi terlemeyi önler ve ısı dengesini sağlar. Fermuarlı 
30 derece de yıkanabiliyor ve hijyen sağlanabiliyor.

• Yatak konstrüksiyonunda kullanılan yay herkül yaydır.
• Kapitonede kullanılan düz elyaf 350 gr/m2
• Kapitonede kullanılan çekici tela 18gr/m2dir
• Yatak konsturiksıyonun etrafı 22 dansite takoz süngerle çevrilidir.
• Yatak yuzu örme pamuk 350gr/m2.dir
• Yatak her iki tarafında 2 cm 18 dns gri plaka sünger kullanılmaktadır.
• Yatakta kullanılan keçe beyaz keçe olup 1200/m2
• Yatağın yüzü elyaf –kumaş ve çekici tela ile full kapitonelidir.
• Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cm sünger ile çevrilmiştir.
• Yatak çevresi fermuarlı olup kumaş çıkarilen özelliktedir.
• Yataklarımız 4 mevsimliktir
• Kalınlık 27 cm dir

NIGHTSTAR

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

FERMUAR



DİVA
SET

King Başlık
Oscar Baza
Diva Yatak
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Yatağımızda, yüksek nem emme kapasitesine sahip pamuklu kumaş 
kullanılarak terleme problemi ortadan kalkmıştır. İç ve dış özellikleri ile 
uyku kalitenizi maksimum seviyelere taşımak için gerekli tüm koşullar 
sağlanmıştır. 420 gr m2 özel dokunuş örme kumaştan üretilmiş olup 
lüks konforlu bir uyku sağlamak için 9 cm kuş tüyü harici cırtlı pedi 
bulunur.

• Yatak konstrüksiyonunda kullanılan yay herkül yay
• Kapitonede kullanılan termo silikonlu elyaf 500 gr/m2
• Kapitonede kullanılan çekici tela 18gr/m2
• Yatak konstrüksiyonunun etrafı 22 dansite takoz süngerle çevrilidir.
• Yatak yüzü örgü pamuklu kumaş olup 420gr/m2
• Yatak her iki tarafında 2,5 cm 18 dns gri plaka sünger kullanılmaktadır.
• Yatak tek taraf cırt’lı ped kısmı 4 cm 25 dns.kuştüyü sünger kullanılmaktadır
• Yatak yan duvarı tay tüyü kumaş ve 18 dns kontinü sünger ile çevrilmiştir.
• Yatakta kullanılan sert keçe fırınlanmış antibakteriyel beyaz keçe olup 1200/m2 
• Yatağın yüzü kumaş-elyaf-18 dns sünger ve çekici tela ile full kapitonelidir.
• Yataklarda hava giriş çıkışını sağlayan 4 adet özel hava kapsülü bulunmaktadır.
• Yataklarda 4 adet taşıma kulpu bulunmaktadır.
• Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cm sünger ile çevrilmiştir.
• Yataklarımız 4 mevsimliktir.
• Kalınlık 35 cm dir.

DİVA

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

MAYT



FLASH
SET

Serra Başlık
Oscar Baza
Flash Yatak
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Yüksek nem emme kapasitesine sahip pamuklu kumaş kullanılarak 
terleme problemi ortadan kalkmıştır. Daimi pede sahiptir. İç ve dış özel-
likleri ile uyku kalitenizi maksimum seviyelere taşımak için gerekli tüm 
koşullar sağlanmıştır. Kuş tüyü pede sahip yarı sert bir yataktır.

• Yatak konstrüksiyonunda kullanılan yay herkül yaydır
• Kapitonede kullanılan termo silikonlu elyaf 350gr/m2
• Kapitonede kullanılan çekici tela 18gr/m2
• Yatak konstrüksiyonunun etrafı 22 dansite takoz süngerle çevrilidir.
• Yatak yüzü örgü pamuklu kumaş olup 360gr/m2
• Yatak her iki tarafında 4 cm 24 dns kuştüyü plaka sünger kullanılmaktadır.
• Yatakta kullanılan sert keçe fırınlanmış antibakteriyel beyaz keçe olup 1200/m2
• Yatağın yüzü kumaş-elyaf- 18 dns sünger ve çekici tela ile full kapitonelidir.
• Yataklarda hava giriş çıkışını sağlayan 4 adet hava kapsülü bulunmaktadır.
• Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cm sünger ile çevrilmiştir.
• Yataklarda 4 adet taşıma kulpu bulunmaktadır.
• Kalınlık 32 cm dir.

FLASH

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

MAYT



ULTRA
SET

Loft Başlık
Loft Baza
Ultra Yatak
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Gümüş iyonları,vücudunuzda tüm gün boyunca biriken elektriği boşaltmanıza 
yardımcı olmak stresini alır, güne yeni doğmuş gibi başlamanızı sağlar. Bu özel 
yatağın kumaşı içerisinde gizlenmiş gümüş iyonları uyurken bakteri ve mantar-
lara karşı savaşarak gece boyunca üstün koruma ve tazelik sağlar. Full ortapedik.

• Örme kumaş 280gr /m2 silver gümüş iyonlu
• 350gr/m2 termo slikonize elyaf
• Kontinü sünger 18 dns (2cm)
• 40 gr/m2 tela
• 4 cm 25 dns kuştüyü sünger
• Beyaz sert keçe 1200gr/m2
• Herkül yay (14cm)
• 15 gr/m2 tela
• Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cm sünger ile çevrilmiştir.
• Yüksekliği 28 cm dir

ULTRA

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

MAYT



ALARA
SET

Alara Başlık
Oscar Baza
Alara Yatak

-26-
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Hassas kumaş ve sünger birleşimiyle üretilen günün yorgunluğunu 
atacağınız keyif veren uyku kalitesi için tercihiniz “ALARA” olmalıdır.

ALARA

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

• Yatak konstrüksiyonunda kullanılan tel 60 Karbon 2.0 mm Herkül yay
• Kapitonede kullanılan Termo Silikonlu Elyaf 350 gr/m2
• Kapitonede kullanılan çekici tela 18 gr/m2
• Yatak konstrüksiyonunun etrafı 22 dns takoz süngerle çevrilidir.
• Yatak yüzü örgü pamuklu kumaş olup 260gr/m2
• Yatak tek tarafında 4 cm. 23 dns gri plaka sünger kullanılmaktadır.
• Yatakta kullanılan sert keçe fırınlanmış antibakteriyel beyaz keçe olup 1200gr/m2 
• Yatağın yüzü kumaş-elyaf 18 dns 2 cm. Sünger-çekici tela ile full kapitonelidir.
• Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cm sünger ile çevrilmiştir.
• Yataklarda Holt-Melt sıcak yapıştırıcı kullanılmaktadır.
• Kalınlık 27 cm.



İMAJ
SET

Flora Başlık
Oscar Baza
İmaj Yatak
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“İMAJ” dünyanın en değerli yünü olan Cashmere yününden yapılmış 
olup, gece boyunca vücut ısısını dengeler ve gerekli düzeyde tutar. 
Cashmere zarafetini ve asaletini “İMAJ” la uykunuzda buluşturur.

• Yatak konstrüksiyonunda kullanılan yay herkül yaydır
• Kapitonede kullanılan termo silikonlu elyaf 500 gr/m2
• Kapitonede kullanılan çekici tela 18gr/m2
• Yatak konstrüksiyonunun etrafı 22 dansite takoz süngerle çevrilidir.
• Yatak yüzü örgü pamuklu kumaş olup 260gr/m2
• Yatak her iki tarafında 2,5 cm 18 dns gri plaka sünger kullanılmaktadır.
• Yatak yan duvarı tay tüyü kumaş ve 18 dns kontinü sünger ile çevrilmiştir.
• Yatakta kullanılan sert keçe fırınlanmış antibakteriyel beyaz keçe olup 1200/m2
• Yatağın yüzü kumaş-elyaf- 18 dns sünger ve çekici tela ile full kapitonelidir.
• Yataklarda hava giriş çıkışını sağlayan 4 adet özel hava kapsülü bulunmaktadır.
• Yataklarda 4 adet taşıma kulpu bulunmaktadır.
• Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cm sünger ile çevrilmiştir.
• Yataklarımız 4 mevsimliktir.
• Kalınlık 28 cm dir.

İMAJ

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

MAYT



MEGA
SET

Kuğu Başlık
Oscar Baza
Mega Yatak
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• 280gr. örme kumaş
• 350gr/m2 termoslikjonize elyaf
• 18 dns 2 cm ;Kontini sünger
• 40 gr/m2 tela
• 1,8 cm 18 dns sünger plaka
• 1200 gr/m2 beyaz keçe
• 22 dns (4*15cm)kenar takoz süngeri
• 15 gr/m2 tela
• Yükseklik 25 cm.

Uyku konforunu daha yükseklerde yaşamak isteyenlere ...

MEGA

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200



ULTRA
SET
90 cm. Dallas Kumaş

Loft Başlık
Loft Baza
Ultra Yatak
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MEGA
SET 
90 cm.Dallas Pembe

Loft Başlık
Loft Baza
Ultra Yatak

MEGA
SET 
90 cm.Dallas Mavi

Loft Başlık
Loft Baza
Ultra Yatak-33-
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Kendinizi Diva plus ın torba yay, Latex pedi sayesinde Kral ve Kraliçe gibi 
hissedeceksiniz. Rahatlığın simgesi olan diva plus, 5 Zone Pocket yay yapısı-
na sahip olan Latex fermuarlı pedi ile Dünya standartlarında bir uyku sağlar. 
Yatak yüzü 480 gr m2 kumaştan yapılmaktadır.. Yatakta yüksek nem emme 
kapasitesine sahip pamuklu kumaş kullanılarak terleme problemi ortadan 
kalktığı gibi daha sağlıklı ve hijyenik bi uyku ortamı sağlanmıştır. Gerek iç ve 
dış özellikleri ile maksimum seviyelere taşıyarak iyi bir uyku için gerekli tüm 
koşulları sağlar.

• Yatak konstrüksiyonunda kullanılan yay 5 zone pocket yay sistemidir.
• Kapitonede kullanılan termo silikonlu elyaf 500gr/m2
• Kapiyonede kullanılan çekici tela 18 gr /m2
• Yatak konstrüksiyonunun etrafı 22 dansite takoz süngerle çevrilidir.
• Yatak yüzü 480 m2
• Yatak tek tarafta 5 cm lateks sünger kullanılmaktadır.
• Yatak diğer tarafında 4 m 22 dns gri plaka sünger kullanılmaktadır.
• Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cm sünger ile çevrilmiştir.
• Yatakta kullanılan sıcak astar fırınlanmış antıbakterıyel beyaz keçe olup 200gr/m2
• Yatağın yüzü kumaş-elyaf-18dns 2 cm sünger ve çekici tela ile full kapionelidir.
• Yataklarda hava giriş çıkışını sağlayan 4 adet özel hava kapsülü bulunmaktadır.
• Yataklarda 4 adet özel taşıma kulbu bulunmaktadır.
• 4 mevsimliktir
• Yükseklik 35 cm.

DIVAPLUS

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

LATEKS FERMUAR
YAY
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Viscolife yatak,vücut ısısı ve ağırlığa duyarlı olup,yüksek yoğunlukta 
elastic malzeme ile üretilmiştir. Dış yüzeyi termal regülasyon sağlayan 
özel ipliklerden üretilmiştir.

• Kapitonede kullanılan termo silikonlu elyaf 500gr/m2
• Kapitonede kullanılan çekici tela 18gr/m2
• Yatak yüzü haricare kumaş olup 280 gr/m2
• Yatakta 14 cm 30 dns hr sünger kullanılmaktadır.
• Yatağın tek yüzünde 7 cm 65 dns visco elastık sünger kullanılmaktadır.
• Yatağın yüzü kumaş-elyaf-çekici tela ile full kapitonelidir.
• Kalınlık 25 cm dir.

VISCOLIFE

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

FERMUAR
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Prestij yatağın en büyük özelliği 5 torba yay sistemi ile üretilmiş ol-
masıdır. Vücudun yatağa farklı ağırlıklarla basan bölgelerini dikkate alan 
bu sistem,uyku boyunca vücudumuzu olması gereken pozisyonda kalmasını 
sağlayarak bizlere kaliteli bir uyku sunar.Temizlik ve anti-stres denince akla 
ilk gelen koku olan Lavanta ile geliştirdiğimiz sistemle,huzur yanıbaşınızda. 
Mikrokapsülleme yöntemi kullanılarak üretilen yataklarımız Lavanta kokusu 
ile içinize ferahlık sağlayarak güne sağlıklı ve mutlu bir şekilde başlamanıza 
yardımcı olur. Lavanta kokusunun mayt kovucu özelliği vardır.

Sağlıklı güne Prestijli merhaba!

• Yatak konstrüksiyonunda kullanılan yay 5 zonlu pocket yay sistemidir.
• Kapitonede kullanılan termo silikonlu elyaf 500 gr/m2
• Kapitonede kullanılan çekici tela 18gr/m2
• Yatak konstrüksiyonunun etrafı 22 dansite takoz süngerle çevrilidir.
• Yatak yüzü örgü pamuklu lavanta kokulu kumaş olup 370 gr/m2
• Yatak her iki tarafında 4 cm 25 dns kuştüyü plaka sünger kullanılmaktadır.
• Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cm sünger ile çevrilmiştir.
• Yatakta kullanılan sıcak astar fırınlanmış antibakteriyel beyaz keçe olup 200 gr/m2
• Yatağın yüzü kumaş-elyaf-18 dns sünger ve çekici tela ile full kapitonelidir.
• Yataklarda hava giriş çıkışını sağlayan 4 adet özel hava kapsülü bulunmaktadır.
• Yataklarda 4 adet taşıma kulpu bulunmaktadır.
• Yataklarımız 4 mevsimliktir.
• Kalınlık 27 cm dir.

PRESTİJ

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

YAY
MAYT
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• Yatak konstrüksi̇yonunda  kullanilan tel 60 karbon 2.0 mm herkül yay
• Kapi̇tonede kullanilan termo si̇li̇konlu elyaf 350 gr/m2
• Kapi̇tonede kullanilan çeki̇ci̇ tela 18gr/m2
• Yatak konstrüksi̇yonunun etrafi 22 dansi̇te takoz süngerle çevri̇li̇di̇r.
• Yatak yüzü örgü pamuklu kumaş olup260 gr/m2
• Yatak tek tarafinda 4 cm 23 dns gri plaka  sünger kullanılmaktadir.
• Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cm sünger ile çevrilmiştir.
• Yatak  yan duvari   kumaş ve 18 dns konti̇nü sünger i̇le çevri̇lmi̇şti̇r.
• Yatakta kullanilan keçe  firinlanmiş anti̇bakteri̇yel  beyaz keçe olup  1200 gr/m2
• Yatağin yüzü kumaş-elyaf-18 dns 2 cm sünger ve çeki̇ci̇ tela i̇le full kapi̇toneli̇di̇r.
• Kalınlık 27 cm

Avrupa da en fazla üretilen ve tercih edilen cashmire kumaşın huzur 
veren dokunuşuyla mutlu bir uyku...

KAŞMİR

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200
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Tamamen çıkarılıp yıkanabilen (30 derece önerilmektedir) fermuarlı 
kılıfı ile yüksek konfor keyfi. 

• Yatak konstrüksi̇yonunda  kullanılan yay 5 zone pocket yay sistemidir.
• Kapi̇tonede kullanılan termo silikonlu elyaf 200 gr/m2
• Kapi̇tonede kullanılan çekici tela 18gr/m2
• Yatak konstrüksi̇yonunun etrafı 22 dns takoz süngerle çevrilidir.
• Yatak yüzü örgü pamuklu kumaş olup 320gr/m2 di̇r
• Yatakta kullanılan sıcak astar fırınlanmış anti̇bakteriyel beyaz keçe olup 200 gr/m2
• Yatak her i̇ki̇  tarafinda 4 cm 25 dns kuştüyü plaka sünger kullanilmaktadir.
• Yatağin yüzü kumaş-elyaf  ve çeki̇ci̇ tela i̇le full kapi̇toneli̇di̇r.
• Yatak çevresi̇ fermuarli olup kumaş çikabi̇len özelli̇ktedi̇r.
• Kalınlık 25 cm.

CROWN

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200
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Fermuarlı,çıkarılabilir,çamaşır makinasında yıkana bilir kılıfı ile SUNSET 
yatak hijyenik yarı sert bir uyku sağlar. Sunset 320 gr/m2 özel dokunmuş 
kumaşı sayesinde yarı sert bir full ortopedi sağlarken,bel ve sırt ağrılarnın 
iyileşmesine de yardımcı olur. 30 derecede yıkanabilen kılıf

• Herkül yay
• Kapitonede kullanılan termo slikonlu elyaf 200 gr/m2
• Kapitonede kullanılan çekici tela 18gr/m2
• Yatak konsturiksıyonun etrafı 22 dns takoz süngerle çevrilidir.
• Yatak yuzu örme pamuku kumaş İstanbul desen olup 320gr/m2
• Yatak he riki tarafında 2 cm 18 dns grı plaka sünger kullanılmaktadır.
• Yatakta kullanılan keçe beyaz keçe olup 1200/m2
• Yatağın yüzü elyaf –kumaş ve çekici tela ile full kapitonelidir.
• Yatak çevresi fermuarlı olup kumaş çıkailen özelliktedir.
• Yataklarımız 4 mevsimliktir
• Kalınlık 23 cm dir

SUNSET

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

FERMUARMAYT
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Özel örme kumaş sayesinde vücut yorgunluğunun atılmasına 
yardımcı olarak rahat bir uyku ortamı sağlar .uyku kalitesini arttırarak 
bel ve sırt ağrılarını minimuma indiren,rahat bir uykudan sonra güne 
dinamik başlamanıza olanak sağlar.

• 220 gr/ m2 örme kumaş
• 300gr / m/2 termo slikoniz elyaf
• 18 dns 1 cm kontini sünger
• 18gr /m3 tela
• 1200 gr/m2 beyaz keçe
• 60 karbon 2.00 tela
• Herkül yay
• 22 dns (4x15cm)
• Kenar takoz süngeri
• 12 gr 7m2 tela
• 150 gr /m2 silikonize elyaf
• Kalınlık 21 cm.

ELİT

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

MAYT
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Best yatak soft zemin tercih edenler için tasarlanan yataktır. Yatakta 
kullanılan sert keçe ve vatka, yatağa soft ortopedik özellik kazandırır.

• Yatak konstrüksiyonunda kullanılan yay herkül yaydır
• Yatakta kullanılan sert kece fırınlanmıs antibakteriyal sert keçe olup 1000/m2
• Kapitonede kullanılan termo silikonlu elyaf 200gr/m2 dir
• Kapitonede kullanılan çekici tela 18gr/m2 dir
• Yatak konstrüksiyonunun etrafı 22 dansite takoz süngerle çevrilidir.
• Yatak yüzü örgü pamuklu kumaş olup 180gr/m2 dir
• Yatağın yüzü kumaş-elyaf-15 dns 1 cm sünger ve çekici tela ile full kapitonelidir.
• Yataklarda hava giriş çıkışını sağlayan 4 adet hava kapsülü bulunmaktadır.
• Yataklarda 4 adet taşıma kulpu bulunmaktadır.
• Yataklarımız 4 mevsimliktir.
• Kalınlık 19 cm dir.

BEST

EBATLAR

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

MAYT
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• Örme kumaş 180 gr/m2
• 200 gr/m2 termo slikonize elyaf
• Kontinü sünger 18 dns (1cm) 18gr/m2 tela
• Beyaz sert keçe 100 gr/m2
• Herkül yay (14 cm)
• Kenar takoz süngeri 22 dns (4x15 cm)

BABYSOFT

EBATLAR

  60 x 120

  70 x 130

  70 x 140

  80 x 130

Bebek vücüdu, yetişkin insan vücutlarına göre daha farklı ve dış et-
kenlere karşı duyarlıdır.Bebekler için zeka ve bedensel gelişim sağlıklı 
uyuma ile gerçekleşir.Bebeklerin rahat uyumaları ve kendilerini anne 
kucağında hissetmeleri için tasarlanan bu yatak özel yay ve süngerler 
kullanılarak üretilmiştir.

MAYT
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Katlanır Somya

Yavrulu Set
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Ramses

Queen

Serra

Rixos

Bazalar
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Latina

Bazalar

Zeus

Crown

Pool



-46-

Bazalar

Loft

Oscar

Oscar

Japon



-47-

Oscar

Oscar

Loft

Bazalar
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Başlıklar

SantanaClara

QuennRamses
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Latina

Başlıklar

Luna

Bellaport

Zeus



-50-

Lovely

Başlıklar

Lucas

AlaraCrown
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Royal Serra

Flora Loft

Başlıklar



-52-

Loft Kuğu Kuğu Lara

Kuğu

Başlıklar

King

Kuğu Plus
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Bench

Lotus Tekli Koltuk

Lotus Çiftli Koltuk

Tekil Ürünler

Bench Josephine  Koltuk

Komidin Sandık
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Baza/Başlık

Ramses/Ramses

Serra/Santana

Latina/Latina

Rixos/Rixos

Zeus/Zeus

Oscar/King

Queen/Queen

Crown/Crown

Oscar/Serra
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Baza/Başlık

Loft/Loft

Oscar/Kuğu

Loft/Loft

Oscar/Alara

Pool/Lovely

Oscar/Flora

Oscar/Kuğu
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Yataklar

Diva Plus

Venüs

Viscocell

Elegant

Diva

Prestij Pocket

Elexus

Visco Life
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Yataklar

Night Star

Crown

Alara

Elit

Flash

İmaj

Mega

Best

Kaşmir

Ultra

Sunset 

Babysoft



-58-

Climarel Yastık-Yorgan Set
(Fermuarlı kapitone kılıflı)

Kaztüyü Yastık-Yorgan Set

Climarel Yorgan
(Fermuarlı kapitone kılıflı)

Yün Yorgan

Micro Fiber Yastık-Yorgan Set

Micro Fiber Yorgan

Bamboo Yastık-Yorgan Set
(Fermuarlı kapitone kılıflı)

Bamboo Yorgan
(Fermuarlı kapitone kılıflı)

Cotton YorganKaztüyü Yorgan

Wellsoft Yastık-Yorgan Set

Wellsoft Yorgan

Yorgan ve Yorgan Setleri
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Climarel Yastık
(Fermuarlı kapitone kılıflı)

Micro Fiber YastıkBamboo Yastık
(Fermuarlı kapitone kılıflı)

Kaztüyü Yastık

Yün Yastık Ortopedik Visco Yastık

Pamuk Yastık Cool Yastık

Wellsoft Yastık

Visco Yastık
(Tombul)

Fitted Alez

Yastıklar
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