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-4 King



Ölçüler

100x200 cm 160x200 cm

Büyüleyici tasarımıyla yatak odalarınızda etkileyici bir görsellik oluş-
turan King Baza, tasarımı kaplayan şık kapitoneler sayesinde yaşam 
alanı tasarımında mükemmeli arayanlara hitap ediyor. Konforlu yapı-
sı sağlıklı bir uyku deneyimi sunarken şık görünüme sahip benchiyle 
yatak odalarının atmosferini değiştiriyor. Baza altında bulunan geniş 
saklama alanları evinizin dağınıklık problemini ortadan kaldırıyor.
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Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..



-6 Ritim



Modern tasarımıyla yeni nesil yatak odalarının en şık parçalarından biri 
olmaya aday Ritim Baza, estetik başlık tasarımıyla dikkatleri üzerine 
çekmeyi başarırken konforlu yapısıyla en güzel uykularınızı uyuyaca-
ğınız mekan tasarımını yapmanıza olanak tanıyor. Tasarıma ek olarak 
hazırlanan bench ise ürünü daha kullanışlı bir yapıya bürüyor.
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Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..

.



-8 Milano



Tüm ihtişamıyla yaşam alanlarınızda büyüleyici bir mekan tasarımı yap-
manıza olanak tanıyan Milano Baza, şık tasarımıyla yatak odanızda ku-
sursuz bir atmosfer oluşturmanıza olanak tanıyor. Baza başlığındaki şık 
kapitoneler ürüne göz alıcı bir zarafet katarken alt kısmındaki saklama 
alanları yaşam alanlarınızın dağınıklık problemine çözüm sunuyor. 
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Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..

.



-10 Country



Şık tasarımıyla göz kamaştıran bir görünüm ortaya koyan Country 
Baza, estetik form ve dokusuyla kusursuz bir duruş sergilerken 
tam ortopedik yatağıyla vücudunuzun en doğru pozisyonda 
uyumasına olanak tanıyor ve omurga sağlığınızı koruyor. Yatak 
odası tasarımında konfor ve şıklığı bir arada isteyenlere uzun yıl-
lar kullanacağı bir ürün olma özelliği sunuyor.
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Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..

.



-12 Glorya



Modern tasarımıyla yeni nesil yatak odalarının en şık parçalarından 
biri olmaya aday Gloria Baza, estetik başlık tasarımıyla dikkatleri üze-
rine çekmeyi başarırken konforlu yapısıyla en güzel uykularınızı uyu-
yacağınız mekan tasarımını yapmanıza olanak tanıyor. Tasarıma ek 
olarak hazırlanan bench ise ürünü daha kullanışlı bir yapıya bürüyor.
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Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..

.



-14 Comfort 



Şık tasarımıyla göz kamaştıran bir görünüm ortaya koyan Comfort 
Baza, estetik form ve dokusuyla kusursuz bir duruş sergiler. Tasarı-
mında konfor ve şıklığı bir arada isteyenlere uzun yıllar kullanacağı 
bir ürün olma özelliği sunuyor.
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Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..

.



-16 Luna



Etkileyici formuyla yaşam alanlarınızda büyüleyici bir mekan 
tasarımı yapmanıza olanak tanıyan Luna Baza, başlığındaki 
şık kapitone detayları ve estetik bench tasarımıyla yatak odası 
tasarımınızın en dikkat çeken parçalarından biri olmaya aday. 

-17

Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..

.



-18 Nirvana 



Kusursuz görselliğiyle yaşam alanlarınızda lüks bir görünüm sergile-
yen Nirvana Baza, konforlu yapısıyla dinlenmeniz için en doğru alanı 
oluştururken ferah tasarımıyla göze hitap ediyor. Yatak odası tasarımı-
nıza bambaşka bir görünüm kazandıran baza seti, estetik tasarımını 
süsleyen dikey çizgileriyle mükemmel bir görünüm ortaya koyuyor. 
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Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..

.



-20  Venüs



Sıra dışı tasarımıyla göz kamaştırıcı zarafet sunan Venüs Baza, kü-
çük karo desenleri ve başlığındaki şeritlerle yatak odası tasarımında 
kusursuzluğu arayanlara hitap ediyor. Konforlu yapısı vücut sağlığı-
nıza katkı sağlarken baza altındaki saklama alanlarını ürüne kulla-
nışlı ürün olma özelliği ekliyor.
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Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler.
..
..
..
..

.



-22 Tetra



Yatak odası tasarımında modern çağın tasarım anlayışını yaşa-
mak isteyenler için tasarlanan Tetra Baza, özel tasarım yatak baş-
lığıyla kusursuz bir görünüm sergilerken ergonomik yapısıyla her 
yeni güne daha mutlu uyanmanızı sağlıyor. Baza altındaki sakla-
ma alanları evinizin dağınıklık problemine çözüm oluştururken 
şık benchtasarımı ürünü cazip kılan detaylar arasında yer alıyor. 
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Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..

.



-24 Fuga 



Şık tasarımıyla yatak odalarınızda etkileyici bir görünüm sergileyen Fuga 
Baza, kadife kumaş döşemesiyle kusursuz bir duruş sergilerken soft renk 
tercihiyle dinginlik veren bir mekan tasarımı yapmanıza olanak tanır. 
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Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..

.



-26 Karya



Kusursuz formuyla yatak odası tasarımınızda fark yaratmanıza ola-
nak tanıyan Karya Baza, keskin hatları ile modern bir duruş sergiler-
ken etkileyici rahatlığıyla rüyalarınızın yeni adresi olacak. Büyüleyici 
puf tasarımı ve alt kısımlarındaki geniş saklama alanları ürünü cazip 
kılan özellikleri arasında yer alıyor.
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Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..

.



Y  A  T  A  K
-28 Alara  
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Ferah görüntüsü ile yatak odalarınızda huzur veren bir görünüm elde 
etmeniz için tasarlanan Alara Baza, üst düzey konforu ve sade görsel-
liğiyle evinizin vazgeçilmez parçaları arasında olmaya aday. 

Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..

.



-30 Flora



Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Şık tasarımını destekleyen baza başlığındaki dikey çizgilerle yatak oda-
larında kusursuz bir görünüm sergileyen Flora Baza, estetik görünümün 
yanı sıra konforuyla yaşam alanlarınızın vazgeçilmez parçaları arasın-
da yer alıyor. Tasarımı tamamlayan puf ise yatak odanızın atmosferine 
bambaşka bir hava katıyor. 
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Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..

.



-32 Gardenya 



Kusursuz görünümüyle göz kamaştıran zarafet ortaya koyan Gardenya 
Baza, sıra dışı başlık tasarımıyla estetik bir görünüm sergilerken konforuy-
la sağlıklı bir uyku deneyimi yaşamanız için en doğru alanı oluşturuyor. 
Şık formuyla yatak odası tasarımınıza ışıltılı bir görünüm kazandırıyor. 
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Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..

.



-34 Life 



Şık görüntüsüyle yaşam alanlarında şıklığa ve konfora önem verenle-
re hitap eden Life baza, tasarımındaki estetik şerit çizgiler ürüne bü-
yüleyici bir ortam sunarken baza altlarındaki saklama alanları ürünü 
fonksiyonel bir yapıya bürüyor.
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Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..

.



-36 Çizgi 



Estetik görüntüsüyle yatak odanıza kusursuz bir görünüm kazandıran 
Çizgi Baza, dokusu ve formuyla evinizin şık parçaları arasında yer alırken 
dayanıklılığıyla da uzun yıllar kullanım ömrü sunar. Baza üzerindeki es-
tetik çizgileri tasarıma çizgi üstü bir estetik katıyor.
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Ölçüler

90x190 cm 140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm
180x200 cm

100x200 cm
120x200 cm

90x200 cm

Yüksek dirençli çelik konstrüksiyon
Havalandırma kapsülleri
Dekoratif kapitone işçiliği
Pratik baza açma kulbu 
Emniyet kilidi
Geniş depolama alanı
Dayanıklı kolay temizlenebilen şık kumaş
Yerden yüksek ayak yapısıyla kolay temizlik olanağı
Yatağın Kaymasını Engelleyen Üst Yüzey
Bazanın kolay açılmasını sağlayan amortisörler

 

.

..

..

..

..
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Y  A  T  A  K  L  A  R
Yatağın ped kısmında yüksek yoğunluklu ve kaliteli 
süngerler kullanılmış olup, omurganızdaki yükü azal-
tır ve dinlenmiş bir şekilde uyanmanızı sağlar. 

Kenar destek süngeri sayesinde yatağınızın kenarla-
rında zamanla oluşabilecek deformasyonları engeller,
yatağınızın ömrünü uzatır.

-38



ELİTE

Elite Yatak, Rahatlığıyla beraber daha  az hareket ihtiya-
cı hissetmenizi sağlar.Elite Yatak ; özel tasarımı sayesinde 
estetik bir görüntüye sahiptir.

Elite Yatak, doğallığı ve saflığıyla evinizin vazgeçilmezi 
olmaya hazır.
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Ölçüler

Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Özel tuşe örme kumaş 
Slikonize elyaf 
Kuş tüyü konfor süngeri 
Tela 
Omurga destek süngeri 
Yoğunlaştırılmış destek süngeri
Yüksek gramajlı vatka 
Pocket yay
Kenar destek süngeri 
Dekoratif yan bordür
Hava kapsülü 
Taşıma Kulbu 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



NATURA VİSCO

Natura Visco Yatak, uyku kalitenizi artırırken sağlık-
lı bir hayat sürmenize olanak tanıyor. Paketlenerek 
işlevselliği arttıran yaylarla vücudun ideal duruşunu 
destekleyerek kaliteli bir uyku ortamı yaratır. Uyku dö-
nüşlerinden eşlerin rahatsızlığını minumuma indirir.

-40

Uyku sırasında vücut ısısının dengeleyerek sizi terletmez.
Gece boyunca omurgayı destekler, dinç uyanmanızı sağlar.

Ölçüler
Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Nano teknolojik örme kumaş 
Slikonize elyaf
Kuş tüyü konfor sünger
Tela
Visco elastik sünger 
Yoğunlaştırılmış destek sünger
Yüksek gramajlı vatka 
Pocket yay
Kenar destek süngeri
Dekoratif yan bordür 
Hava Kapsülü 
Taşıma Kulbu 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



NATURA VİSCO NATURA VİSCO PEDLİ

Natura Visco Pedli Yatak, delikli yapısı ile vücudun farklı 
bölgelerini optimum desteklerken omurga şeklini ko-
ruyarak sağlıklı ve konforlu uyku sağlar. Kullanılan hava 
geçiren özel air kumaş sayesinde yatağınız nefes alır ve 
uyku konforunu arttırır. Yatak ile yastığın vücudu des-
teklemesine yardımcı olup,Havanıza Hava Katar.

Havanıza hava katacak olan, Natura Visco Pedli Yatak, Pamuk 
örme kumaşı ile sizi mutlu etmek için hazır.
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Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Ölçüler

Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Nano teknolojik örme kumaş 
Slikonize elyaf
Kuş tüyü konfor sünger
Tela
Visco elastik sünger 
Yoğunlaştırılmış destek sünger
Yüksek gramajlı vatka 
Pocket yay
Kenar destek süngeri
Dekoratif yan bordür 
Hava Kapsülü 
Taşıma Kulbu 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



DİAMOND

Hiyenik bir uyku ortamı sağlayan Diamond Yatak, 
pocket yay ve Pamuk örme kumaşı ile mükemmel 
esnekleri ile tüm bedeni eşit olarak destekleyerek 
rahat ve konforlu uyku uyumayı sağlar.

Uyku sırasında vücut ısısının dengeleyerek sizi terletmez.
Gece boyunca omurgayı destekler, dinç uyanmanızı sağlar.
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Ölçüler

Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Nano teknolojik örme kumaş
Slikonize elyaf 
Kuş tüyü konfor sünger
Tela
Omurga destek süngeri 
Yoğunlaştırılmış destek süngeri
Yüksek gramajlı vatka 
Pocket yay 
Kenar destek süngeri
Dekoratif yan bordür
Hava kapsülü
Taşıma Kulbu  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



DİAMOND DİAMOND PEDLİ

Diamond Pedli Yatak, pamuklu örme kumaşı ve Kuş 
Tüyü süngeri gibi pek çok özel malzeme ile uyku 
problemlerini en aza indirgerken içeriğinde bulunan 
özel yay sistemi ile de yıllarca sağlıklı ve konforlu bir 
uyku ortamı oluşturur.

İçerisindeki Kuş tüyü süngeri ve Pamuklu örme kumaşı gibi 
pek çok malzeme ile uykunuza keyif katacak.
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140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Ölçüler

Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Nano teknolojik örme kumaş
Slikonize elyaf 
Kuş tüyü konfor sünger
Tela
Omurga destek süngeri 
Yoğunlaştırılmış destek süngeri
Yüksek gramajlı vatka 
Pocket yay 
Kenar destek süngeri
Dekoratif yan bordür
Hava kapsülü
Taşıma Kulbu  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



VİSCOLİNE

Uyku alanlarında her zaman yenilik ve kalite ön planda. 
Viscoline yatak omurgaya binen basıncı dengelemek için 
geliştirilmiştir. Vücut ısısı ve ağırlığı ile şekillenen Viscoline 
yatak omurgayı kusursuz destekleyerek sağlıklı kan dola-
şımını sağlar.

Kalitenin ve yeniliğin ön planda olduğu Viscoline Yatak, 
Bambu kumaşı ve Visco süngeri ile karşınızda.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bambu özellikli örme kumaş
Slikonize elyaf
Konfor süngeri
Tela 
Visco elastik sünger 
Yüksek gramajlı vatka 
HBT yay sistemi
Kenar destek süngeri 
Dekoratif yan bordür
Hava kapsülü
Taşıma kulbu.
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Ölçüler

Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm



COMFORT

Tam ortopedik yatağıyla vücudunuzun en doğru 
pozisyonda uyumasına olanak tanıyan Comfort Ya-
tak,omurga sağlığınızı koruyor. Yatak odası tasarı-
mında konfor ve şıklığı bir arada isteyenlere uzun 
yıllar kullanacağı bir ürün olma özelliği sunuyor. 

Pamuk dolgusu ve yine pamuklu kumaşı ısı geçirgenliğinin 
yüksek olması sayesinde serinlik hissi vererek kesintisiz bir 
uyku konforu sağlar.
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Nano teknolojik örme kumaş
Slikonize elyaf
Tela
Visco elastik sünger 
Kuş tüyü konfor sünger
Omurga destek süngri
Spacer kumaş 
Fermuar

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

VİSCOLİNE

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Ölçüler

Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm



ELEGANT

Elegant Yatak, Cashmire  kumaşı ile  daha rahat bir 
uyku ortamı sağlar ve kan dolaşımını hızlandırarak 
yorgunluğu minumuma indirirken, dayanıklı ve kas 
gücünüzü maximuma çıkartır.

Pamuklu kumaşı ısı geçirgenliğinin yüksek olması sayesinde 
serinlik hissi vererek kesintisiz bir uyku konforu sağlar.
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Ölçüler

Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Cashmire örme kumaş
Slikonize elyaf
Konfor süngeri
Tela 
Kuştüyü omurga destek süngeri 
Yüksek gramajlı vatka
HBT yay sistemi 
Kenar destek sügeri
Dekoratif yan bordür
Hava kapsülü
Taşıma kulbu 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



ELEGANT PEDLİ

Elegant Pedli Yatak, vücudumuzdaki statik elekti-
riği boşaltır ve daha rahat bir uyku ortamı oluştu-
rur. HBT yay sistemi sayesinde ise ; vücut ağırlığına 
karşı dengeli bir direnç oluşturulur. Böylece omur-
ganın korunması sağlanarak rahat ve konforlu bir 
uykuya zemin hazırlanır.

Elegant Pedli Yatak, Uyku sırasında vücut ısısının denge-
leyerek sizi terletmez.
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140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Ölçüler
Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Cashmire örme kumaş
Slikonize elyaf
Konfor süngeri
Tela 
Kuştüyü omurga destek süngeri
Yoğunlaştırılmış destek süngeri 
Yüksek gramajlı vatka
HBT yay sistemi 
Kenar destek sügeri
Dekoratif yan bordür
Hava kapsülü
Taşıma kulbu 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..



VİLLA

Güne dinlenmiş ve mutlu başlamak; ancak vücudunuzu 
anlayan bir yatakla mümkün. Tıpkı Villa Yatak gibi! Eklem-
lerdeki basıncı minimuma indiren ve en uygun şekli alan 
Villa yapı, tamamen doğal, dört mevsim kullanım imkanı… 
Mükemmel konfor için Villa Yatağı es geçmeyin!

Omurganın en hassas bölgesine mükemmel destekleme 
özelliğine sahiptir. Uyku kalitenizi maksimum düzeye taşır.
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Ölçüler

Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Silk örme kumaş
Slikonize elyaf
Konfor sünger
Tela
Omurga destekli sünger 
Yüksek gramajlı vatka
HBT yay sistemi
Kenar destek süngeri
Dekoratif yan bordür
Hava Kapsülü 
Taşıma kulbu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



SOFT AIR

Yüksek dayanıklılık ve zor kirlenme özelliğine sahip do-
kuma kumaşı ile uzun yıllar kullanabileceğiniz bir model 
olan Soft Yatak, İçeriğinde bulunan Aloevera kumaşı ve 
Kuş Tüyü süngeri ile yıllarca sağlıklı ve konforlu bir uyku 
ortamı sağlar.

Özel yıkanılabilir kumaşı ile kapitone yapılmış olup fermua-
rı ile rahatlıkla çıkarılıp yıkanılabilir.
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Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Ölçüler

Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Aloevera örme kumaş
Slikonize elyaf
Konfor sünger
Tela
Kuştüyü omurga destekli sünger 
Yüksek gramajlı vatka
HBT yay sistemi
Kenar destek süngeri
Dekoratif yan bordür
Hava Kapsülü 
Taşıma kulbu
Fermuar

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..



JUMBO

Jumbo Yatak, uyku süresince mükemmel bir ısı 
ve nem transferi sağlayarak kuru ve ferah bir uyku 
ortamı sağlar. Yatağın doğal yapısı ile mükemmel 
hava sirkülasyonu sağlayarak terlemeyi önler.

Jumbo Yatak ile Uykularınız 2 katına çıkarak sizi her zaman 
dinç tutmaya hazır.
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Ölçüler

Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Nano teknoloji örme kumaş
Slikonize elyaf 
Konfor süngeri
Tela 
Kalınlaştrılmış destek süngeri 
Yüksek gramajlı vatka
HBT yay sistemi
Kenar destek süngeri
Dekoratif yan bordür 
Hava kapsülü
Taşıma kulbu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



JUMBO ADONİS

Ekstra konfor katmanı, farklı geometride sünger kat-
manlarıyla yay sisteminin omurgaya sağladığı desteği 
artırır ve omurgaya en doğru desteği sunup, paketle-
nerek işlevselliği arttıran yaylarla vücudun ideal du-
ruşunu destekleyerek kaliteli bir uyku ortamı yaratır. 
Uyku dönüşlerinden eşlerin rahatsızlığını minimuma 
indirir.

Hiyenik bir uyku ortamı sağlayan Adonis Yatak, Mutlu günlere 
uyanmanıza yardımcı olmaya hazır.
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140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Ölçüler

Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Yıkanabilir örme kumaş
Slikonize elyaf 
Konfor süngeri
Tela
Fermuar  
Yoğunlaştırılmış destek süngeri 
Yüksek gramajlı vatka 
HBT yay sistemi 
Kenar destek süngeri 
Dekoratif yan bordür
Hava kapsülü 
Taşıma Kulbu 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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DELÜX

Delux Yatak, uyku kalitenizi artırırken sağlıklı bir 
hayat sürmenize olanak tanıyor. Her yeni güne iyi 
dinlenmiş bir şekilde uyanmanıza olanak tanırken 
sizi gün içinde her zaman dinç olmanızı sağlaya-
caktır.

Uyku sırasında vücut ısısının dengeleyerek sizi terletmez.
Gece boyunca omurgayı destekler, dinç uyanmanızı sağlar.
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Ölçüler

Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Aloevera örme kumaş
Slikonize elyaf
Konfor süngeri
Tela 
Yoğunlaştırılmış destek süngeri 
Yüksek gramajlı vatka 
HBT yay sistemi
Kenar destek süngeri
Dekoratif yan bordür
Hava kapsülü
Taşıma kulbu
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.
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.
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DELÜX DELÜX PEDLİ

Delüx Pedli Yatak, pamuklu örme kumaşı ile toz 
akarlarıyla mücadele ederek size temiz ve güven-
li bir uyku ortamı sağlar. İçeriğinde bulunan HBT 
yay sistemi ile yıllarca sağlıklı ve konforlu bir uyku 
ortamı oluşturur.

Extra Konfor isteyenlerin tercihi Delüx Pedli Yatak, tam sizin 
istediğinize göre tasarlanmıştır.
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140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Ölçüler

Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Aloevera örme kumaş
Slikonize elyaf
Konfor süngeri
Omurga destek süngeri 
Tela 
Yoğunlaştırılmış destek süngeri 
Yüksek gramajlı vatka 
HBT yay sistemi
Kenar destek süngeri
Dekoratif yan bordür
Hava kapsülü
Taşıma kulbu
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İyi bir yatak öncelikle omurga için doğru bir desteği garanti 
etmelidir; aynı zamanda rahatlığı da göz önüne almalıdır. 
Vücut ağırlığının yoğunlaştığı bölgelerde çökme olasılığını 
ortadan kaldıran Bonel yay sistemi ile vücudunuzun omur-
ga eğrisi korunurken, kullanılan Ultra Yatak ile; bel ve sırt 
ağrılarınızı iyileştirirken, uyku konforunuz artar.

Uyku sırasında vücut ısısının dengeleyerek sizi terletmez.
Gece boyunca omurgayı destekler, dinç uyanmanızı sağlar.

ULTRA
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Ölçüler

Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Jakarlı lüx dokuma kumaşı
Slikonize elyaf 
Konfor sünger
Tela
Yoğunlaştırılmış destek süngeri  
Yüksek gramajlı vatka 
Bonel yay
Kenar destek süngeri 
Dekoratif yan bordür 
Hava kapsülü 
Taşıma kulbu
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ULTRA

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

LÜX

Lüx Yatak, ergonomik bir yapıya sahiptir. Bonel yay siste-
mi ve yüksek yoğunlukta rahat bir kullanım alanı sağlar.

Lüx Yatak, vücudun doğal omurga eğrisini korumaya yardımcı 
olup vücudunuzu dinlendirir.
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Ölçüler

Tek 

90x190 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

Çift 

140x190 cm

150x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

Jakarlı lüx dokuma kumaşı 
Konfor süngeri
Tela
Destek süngeri  
Yüksek gramajlı vatka 
Bonel yay
Kenar destek süngeri 
Dekoratif yan bordür 
Hava kapsülü 
Taşıma kulbu

.

.

.

.

.

.

.

.
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www.avivayatak.com



Fabrika
Fevzi Çakmak Mahallesi Hüdai Caddesi

No : 83
Karatay/Konya/TÜRKİYE

Tel: +90 332 251 44 77
Fax: +90 332 251 44 88

E posta: info@avivayatak.com



www.avivayatak.com


