
BAZA SETLERİ
BEDBASE SETS



ROYAL SET 



ROYAL SET 

Baza Ölçüsü / Bedbase Size: Ayak / Foot: 12 cm - Kasa / Frame: 29 cm - Toplam / Total: 41 cm 
Başlık Ölçüsü / Headboard Size: Derinlik / Depth: 10 cm - Yükseklik / Height: 127 cm

Baza / Bedbase: 21.24.1001.00  (100x200x41 cm)
Başlık / Headboard: 21.20.1022.00

Uykunuzu taçlandırın...
Crown your sleep...



ROYAL YATAK / ROYAL MATTRESS



Hava geçirgenliğine sahip ve yumuşak tuşeli özel viskonlu kumaşı ile uyku kalitenizin artmasına yardımcı olan Royal Yatak güne 
güzel uyanmanızı sağlar. Royal Mattress provides you a good start by helping you to increase your sleep quality with the air permeable 

and soft touching special viscose fabric it has.

Pamuk, eşsiz bir filtreleme, bakteri 
mukavemeti, havalanma, nem tutma ve nemi 
tahliye etme özelliklerine sahiptir. Buna ek 
olarak doktorlar alerjisi olan hastalara ve 
çocuklara pamuk dolgulu yatak kullanmalarını 
önermektedir. Cotton has features as unique 
filtration, bacteria resistance, ventilation, 
moisture holding and moisture draining. Besides, 
doctors recommend patients with allergy and 
children to use cotton filled bed. 

21. yüzyılın uyku teknolojisi olan, birbirinden bağımsız 
hareket eden torba yay sistemi, sizleri sessiz ve dingin 
bir uykuya davet ediyor. 21th century sleep technology, 
individually moving pocket spring system, invites yo to a 
quiet and peaceful sleep.

Alanında uzman mühendislerimiz rahatınız için 
geliştirmiş olduğu iki ayrı yüzünde iki ayrı uyku 
konforunu sunan malzemelerin bir araya getirilmesi 
ile üretilmekte olan bu yataklarda ister sert ve 
dinamik, isterseniz konforlu ve rahat bir hayatın 
kapılarını aralayacaksınız…
You will open the door of a solid and dynamic or a 
comfortable and cosy life on these mattresses
produced with the compilation of the materials 
which provide two different sleep comfort on its two 
different sides that our engineers developed for your 
comfort…

Yumuşaklığı ve konforu en üst seviyede hissedebilmeniz için, alanında uzman mühendislerimiz 
tarafından geliştirilen FeatherTouch sünger kullanılmıştır. Feather Touch sponge, developed by our 
engineers expert in their own field, is used for you to feel softness and comfort at the highest level.
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Viskon Kumaş / Viscose Fabric 
90 gr/m2 Elyaf / 90 gr/m2 Fibre 
150 gr/m2 Pamuk Vatka Katmanı / 150 gr/m2 Cotton Padding Layer 
25 mm Feathertouch Sünger Katmanı / 25 mm Feathertouch Sponge Layer 
Yüksek Mukavemetli Spunbond Astar / High Resilient Spunbond Lining 
50 mm Feathertouch Sünger Katmanı / 50 mm Feathertouch Sponge Layer 
Yüksek Mukavemetli Spunbond Astar / High Resilient Spunbond Lining 
25 mm Yüksek Mukavemetli Sünger Katmanı / 25 mm High Resilient Sponge Layer 
1,80 mm Tel Çapında Son Teknoloji Sss Yay Sistemi / 1,80 mm In Wire Diameter Latest Technology Sss Spring System 
25 mm Yüksek Mukavemetli Sünger Katmanı / 25 mm High Resilient Sponge Layer 
Yüksek Mukavemetli Spunbond Astar / High Resilient Spunbond Lining
10 mm Yüksek Mukavemetli Sünger Katmanı / 10 mm High Resilient Sponge Layer 
250 gr/m2 Elyaf / 250 gr/m2 Fibre 
Jakarlı Kumaş / Jackuard Fabric
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Yatak Ölçüleri / Mattress Sizes

21.01.1176.00 (100x200 cm)
21.01.1185.00 (120x200 cm)

ROYAL YATAK / ROYAL MATTRESS

Tam Ortopedik / Full Orthopedic



EQUINOX SET



Baza Ölçüsü / Bedbase Size: Ayak / Foot: 10 cm - Kasa / Frame: 29 cm - Toplam / Total: 39 cm 
Başlık Ölçüsü / Headboard Size: Derinlik / Depth: 10 cm - Yükseklik / Height: 121 cm

Baza / Bedbase: 21.24.1002.00  (100x200x39 cm)
Başlık / Headboard: 21.20.1023.00

Geceye hayat katın...
Bring life to the night...

EQUINOX SET



EQUINOX YATAK / EQUINOX MATTRESS



Yatak Ölçüleri / Mattress Sizes

21.01.1177.00 (100x200 cm)
21.01.1186.00 (120x200 cm)

Kullanılan kumaş ve doku kalitesi ile uykunuzu düzenlemek, sağlıklı ve dinamik bir sabaha uyanmanızı sağlamak için üretilen Equinox yatak, verdiği 
rahatlık ile güneşin doğuşundaki romantizmi hissettirecek, uyku kalitenizi zirveye taşıyacak. Equinox mattress, produced to regulate your sleep with the 

fabric used and its fibre quality and provide yo to wake up to a healthy and dynamic morning, will make you feel the romance in sunrise
through its comfort and crown your sleep quality.

21. yüzyılın uyku teknolojisi olan, birbirinden bağımsız 
hareket eden torba yay sistemi, sizleri sessiz ve 
dingin bir uykuya davet ediyor. 21th century sleep 
technology, individually moving pocket spring system, 
invites yo to a quiet and peaceful sleep.

Alanında uzman mühendislerimiz rahatınız için 
geliştirmiş olduğu iki ayrı yüzünde iki ayrı uyku 
konforunu sunan malzemelerin bir araya getirilmesi 
ile üretilmekte olan bu yataklarda ister sert ve 
dinamik, isterseniz konforlu ve rahat bir hayatın 
kapılarını aralayacaksınız…
You will open the door of a solid and dynamic or a 
comfortable and cosy life on these mattresses
produced with the compilation of the materials 
which provide two different sleep comfort on its two 
different sides that our engineers developed for your 
comfort…

Yumuşaklığı ve konforu en üst seviyede hissedebilmeniz için, alanında uzman mühendislerimiz 
tarafından geliştirilen FeatherTouch sünger kullanılmıştır. Feather Touch sponge, developed by our 
engineers expert in their own field, is used for you to feel softness and comfort at the highest level.

Tam Ortopedik / Full Orthopedic

EQUINOX YATAK / EQUINOX MATTRESS
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Equinox Kumaş / Equinox Fabric
235 gr/m2 Elyaf / 235 gr/m2 Fibre 
2x15 mm Feathertouch Sünger Katmanı / 2x15 mm Feathertouch Sponge Laye 
Yüksek Mukavemetli Spunbond Astar / High Resilient Spunbond Lining 
50 mm Feathertouch Sünger Katmanı / 50 mm Feathertouch Sponge Layer
10 mm Yüksek Mukavemetli Sünger Katmanı / 10 mm High Resilient Sponge Layer 
25 mm Yüksek Mukavemetli Sünger Katmanı / 25 mm High Resilient Sponge Layer
1,80 mm Tel Çapında Son Teknoloji Sss Yay Sistemi / 1,80 mm In Wire Diameter Latest Technology Sss Spring System
10 mm Yüksek Mukavemetli Sünger Katmanı / 10 mm High Resilient Sponge Layer 
Darbe Emici Thermofelt Keçe Katmanı / Shock Absorber Thermofelt Felt Layer 
Yüksek Mukavemetli Spunbond Astar / High Resilient Spunbond Lining
10 mm Yüksek Mukavemetli Sünger Katmanı / 10 mm High Resilient Sponge Layer 
90 gr/m2 Elyaf / 90 gr/m2 Fibre
Jakarlı Kumaş / Jackuard Fabric
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OMEGA SET



OMEGA SET

Baza Ölçüsü / Bedbase Size: Ayak / Foot: 10 cm - Kasa / Frame: 29 cm - Toplam / Total: 39 cm 
Başlık Ölçüsü / Headboard Size: Derinlik / Depth: 20 cm - Yükseklik / Height: 121 cm

Baza / Bedbase: 21.24.1003.00  (100x200x39 cm)
Başlık / Headboard: 21.20.1024.00

Uykuda estetik tercih...
Aesthetic choice in sleep...



OMEGA YATAK / OMEGA MATTRESS



Yatak Ölçüleri / Mattress Sizes

21.01.1178.00 (100x200 cm)
21.01.1187.00 (120x200 cm)

Thermic kumaşı ve benzersiz sünger yapısı ile kesintisiz uyku konforu sağlarken, sağlıklı bir uyku ile tüm gün ve
hatta tüm hayatınız boyunca, omurga ve diğer ortopedik problemlerden uzak duracaksınız. As it provides continuous sleep comfort with its Thermic 

fabric and unique sponge structure, you will stay clear from spine and other orthopedic problems through all day and even whole life with a healthy sleep.

21. yüzyılın uyku teknolojisi olan, birbirinden 
bağımsız hareket eden torba yay sistemi, sizleri 
sessiz ve dingin bir uykuya davet ediyor. 21th 
century sleep technology, individually moving 
pocket spring system, invites yo to a quiet and 
peaceful sleep.

Yumuşaklığı ve konforu en üst seviyede hissedebilmeniz için, alanında uzman mühendislerimiz 
tarafından geliştirilen FeatherTouch sünger kullanılmıştır. Feather Touch sponge, developed by our 
engineers expert in their own field, is used for you to feel softness and comfort at the highest level.

Tam Ortopedik / Full Orthopedic

OMEGA YATAK / OMEGA MATTRESS

Vucüt ve çevre sıcaklığı arttığında bunu 
geçici  olarak depolar,  daha sonra sıcaklık 
düştüğünde ise bunu yayar. Böylelikle siz 
uyurken vücut ısınızı dengeler. It stores 
temperature when body or environment 
temperature increases and then spreads it when 
temperature decreases. Thus it stabilizes your 
body temperature while you are sleeping.

Yatağınızdaki dengeli ısı yönetimi / Balanced temperature 
management in your mattress.
Aynı ortamda erkekler terler iken bayanlar üşeyebilir. Yatakta 
Thermic kumaş sayesinde vucut sıcaklığınıza göre dengeleme 
yaparak fazla ısınmanın veya aşırı ısı kaybının önüne geçer. 
Böylelikle rahat konforlu bir uyku deneyimi sunar. Women 
might get cold while men might sweat in the same weather. 
Owing to the Thermic fabric in mattress it avoids over heating or 
heat loss through stabilizing according to your body temperature. 
Thus it provides a comfortable sleep experience.
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Thermic Kumaş / Thermic Fabric
235 gr/m2 Elyaf / 235 gr/m2 Fibre  
2x15 mm Feathertouch Sünger Katmanı / 2x15 mm Feathertouch Sponge Laye 
Yüksek Mukavemetli Spunbond Astar / High Resilient Spunbond Lining  
50 mm Feathertouch Sünger Katmanı / 50 mm Feathertouch Sponge Layer  
15 mm Yüksek Mukavemetli Sünger Katmanı / 15 mm High Resilient Sponge Layer
1,80 mm Tel Çapında Son Teknoloji Sss Yay Sistemi / 1,80 mm In Wire Diameter Latest Technology Sss Spring System 
25 mm Yüksek Mukavemetli Sünger Katmanı / 25 mm High Resilient Sponge Layer
100 mm Yüksek Mukavemetli Çevreleme Süngeri / 100 mm High Resilient Enclosure Sponge 
Yüksek Mukavemetli Spunbond Astar / High Resilient Spunbond Lining 
10 mm Feathertouch Sünger Katmanı / 10 mm Feathertouch Sponge Layer  
90 gr/m2 Elyaf / 90 gr/m2 Fibre
Thermic Kumaş / Thermic Fabric
 


