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Yüksek karbonlu çelik yaylar, geniş alt ve üst 
kısımları sayesinde yumuşak bir karşılama 
yaparken, ağırlık ve basınç arttıkça daha 
fazla destek sağlayacak şekilde tasarlanıştır. 
The high-carbon steel springs are designed to 
provide a gentle welcome thanks to their large 
bottom and top parts and provide greater 
support as weight and pressure increase.

Hastalıklara yol açan zararlı bakterilerin yaşam 
şartlarını bloke eder. It blocks the living conditions 
of harmful bacteria that cause diseases.

Alerjiye sebep olan maytlara karşı uzun süreli 
koruma sağlar. It provides long-term protection 
against allergy-causing mites.

Alerjik reaksiyon ve astıma yol açan alerjenlerin 
yoğunlaşmasını engeller. It prevents the 
condensation of allergens that cause allergic 
reactions and asthma.

Üründe tahribata yol açan küf ve mantar 
oluşumunu önlemektedir. It prevents the formation 
of mold and fungus that cause damage to the 
product.

Bakteri lekesi ve kötü koku oluşumundan korur.
It protects from bacteria stains and bad odors.

Üzerinde ortalama 8 saatimizi geçirdiğimiz yataklar, ağız ve burnumuzla çok yakın mesafede olduğu için solunum yolu ile oluşan birçok hastalığa yakalanma 
riskini arttırır. Uyku sırasında yatakta oluşan, nemli ve sıcak ortam, deri döküntüleri zararlı bakteriler mantarlar, alerji ve astıma sebep olabilen maytların yaşaması 

için çok elverişli bir ortam hazırlar. Çilek’te kullanılan ve özel antimikrobiyel işlemle üretilen HyCare Kumaş Teknolojisi ise tüm bu zararlı canlıların yatağınızda 
yaşamasını engeller. Since the beds on which we spend an average of 8 hours are very close to our mouth and nose, they increase the risk of developing many diseases 

caused by respiratory tract. Humid and warm environment that occurs in bed during sleep, skin rash provide a very convenient environment for survival of harmful 
bacteria, fungi, mites that may cause allergies and asthma. HyCare Fabric Technology, which is used by Cilek and produced with a special antimicrobial process, 

prevents all these harmful organisms from living in your bed.

Infinity Yay Teknolojisi
Infinity Spring Technology

Örme Kumaş / Knitted Fabric 
90 gr/m2 Elyaf / 90 gr/m2 Fibre
2 cm 25 DN soft sünger / 2 cm 25 DN soft sponge
1,5 cm 25 DN soft sünger / 1,5 cm 25 DN soft sponge
Darbe Emici Thermofelt Keçe Katmanı / Shock Absorber Thermofolt Felt Layer
2 mm Tel Çapında Infinity Yay Sistemi / Infinity Spring System with a wire diameter of 2 mm 
Darbe Emici Thermofelt Keçe Katmanı / Shock Absorber Thermofolt Felt Layer 
1,5 cm 25 DN soft sünger / 1,5 cm 25 DN soft sponge
2 cm 25 DN soft sünger / 2 cm 25 DN soft sponge 
90 gr/m2 Elyaf  / 90 gr/m2 Fibre
Örme Kumaş / Knitted Fabric
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Yatak Ölçüleri / Mattress Sizes

21.01.1180.00 (90x190 cm)
21.01.1181.00 (90x200 cm)
21.01.1182.00 (100x200 cm)
21.01.1183.00 (120x200 cm)

Tam Ortopedik / Full Orthopedic



FLEX YATAK / FLEX MATTRESS (90x190x23 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:90 Y/H:23 D/D:190 cm

Ağırlık / Weight: 14,2 kg
Hacim / Volume: 0,393 m3

21.01.1180.00

FLEX YATAK / FLEX MATTRESS (90x200x23 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:90 Y/H:23 D/D:200 cm

Ağırlık / Weight: 14,4 kg
Hacim / Volume: 0,414 m3

21.01.1181.00

FLEX YATAK / FLEX MATTRESS (120x200x23 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:90 Y/H:23 D/D:190 cm

Ağırlık / Weight: 18,6 kg
Hacim / Volume: 0,552 m3

21.01.1183.00

FLEX YATAK / FLEX MATTRESS (100x200x23 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:100 Y/H:23 D/D:200 cm

Ağırlık / Weight: 16,8 kg
Hacim / Volume: 0,460 m3

21.01.1182.00

FLEX YATAK / FLEX MATTRESS



MALZEME BİLGİSİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

 MATERIAL INFO

PRODUCT FEATURES

• Ana kumaş ve yan bordür kumaşlar % 100 polyester örme özelliğine sahiptir. Kolay 
nefes alabilir özelliği sayesinde terleme ve koku yapmaz.

• Sünger, özel olarak üretilen soft yüzeye sahiptir. Uyku esnasında vücudun yapısına 
göre şekil alarak rahat bir uyku imkanı sağlar. 

• Yay karkasında orta sertlikte çelik tel kullanılmıştır. Vücut ağırlığının yatağa eşit 
şekilde dağılmasını sağlar.

• Ürünlerimizde kullanılan kumaş yumuşak bir dokuya sahip olup, HyCare teknolojisi 
ile üretilmiştir. Bu özelliği sayesinde alerjik reaksiyon ve astıma yol açan alerjenlerin 
yoğunlaşmasını engelleyip, kolay nefes alma özelliği ile de üründe kötü koku oluşumunu 
önlemektedir.

• Yay karkası üzerinde ve kapitoneli kumaşta kullanılan soft yüzeye sahip özel sünger 
sayesinde, uyku kalitesi ve rahatlığı artırılmıştır. Kuştüyü yumuşaklığı özelliği ile de uyku 
esnasında vücut yapısına göre şekil alarak bel ve sırt ağrılarını önlemeye yardımcı olur. 

• Omurganın dogal formunun korunması, vücut ağırlığının yüzeye esit olarak dağıtılması 
ve her noktada temas sağlayabilmek amacıyla m2’de 185 adet orta sertlikte herkül yay 
kullanılmıştır.

• Havalandırma kapsülleri sayesinde yatak içindeki düzenli hava sirkülasyonu sağlanarak, 
sağlıklı bir uyku ortamı oluşturulmuştur.

• Mukavemeti yüksek taşıma kulpları sayesinde, ürünün daha güvenli ve daha kolay sekilde 
taşınmasına imkan sağlanmıştır.

• Main fabric and side border fabrics are 100% polyester knitted. It doesn’t cause sweating 
and odor thanks to its easy breathing feature.

• The sponge has a specially produced soft surface. It takes shape according to the 
structure of the body during sleep and provides a comfortable sleep.

• The sponge has a specially produced soft surface. It takes shape according to the 
structure of the body during sleep and provides a comfortable sleep.

• It provides a comfortable sleeping environment thanks to its soft surface sponge which is 
specially produced and mounted on spring frame with quilted fabric.

• Our fabric which is produced with the most sensitive way with Hycare technology provides 
high protection against microorganism formation and allergic factors. It is easy to breathe. 
Prevents the formation of bad odor in bed by not trapping sweat and moisture with its soft 
texture.

• In order to maintain the natural form of the spine, to distribute the body weight evenly to the 
surface and to provide contact at every point, 185 medium hard herkul spring are used per 
m2.

• Thanks to the ventilation capsules, regular air circulation in the bed is provided and a healthy 
sleeping environment is created.

• Thanks to its strong carrying handles, it is possible to carry the product in a safer and easier 
way.

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

TEMİZLEME VE KULLANMA TALİMATLARI CLEANING AND USAGE INSTRUCTIONS
• Yatak kumaşı aşırı ıslak bez ile ya da yıkama makineleri ile temizlemeye uygun değildir.
• Temizlik esnasında nemli bez kullanılmalıdır. 
• Kimyasal madde içeren deterjanlar, ağartıcı, vb. temizlik malzemeleri kesinlikle 

kullanılmamalıdır.
• Yatak üzerinde oluşabilecek lekelere anında müdahele edilmelidir.
• Belirli periyodlarla yatağın karyola içinde yönü değiştirilmelidir.
• Yatak kullanılmadığı zamanlarda dik duracak şekilde muhafaza edilmeli, kesinlikle 

katlanmamalıdır.

• Mattress fabric is not suitable for cleaning with extremely wet cloth or washing machines.
• Damp cloth must be used during cleaning. 
• Cleaning materials containing chemicals such as detergents, bleach etc. should not be used.
• The stains that may form on the bed should be intervened immediately.
• Direction of the mattress within the bedstead must be changed periodically.
• The bed should be kept upright when not in use, it mustn’t be folded.


