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BAMBU YORGAN / BAMBOO  QUILT (155x215 cm)
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BAMBU YASTIK / BAMBOO PILLOW (50x70 cm)



BAMBU YASTIK / BAMBOO PILLOW (50x70 cm)



BAMBU YASTIK / BAMBOO PILLOW (50x70 cm) 
Ölçüler / Dimensions: G/W:70 D/D:50 cm

Ağırlık / Weight: 1,15 kg
Hacim / Volume: 0,018 m3

21.04.4512.00

BAMBU YASTIK / BAMBOO PILLOW (50x70 cm)



MALZEME BİLGİSİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

 MATERIAL INFO

PRODUCT FEATURES

• Dış kumaş % 70 pamuk, % 30 viskon
• İç dolgu % 70 nano elyaf, % 30 bambu

• Yapısı nedeniyle doğal bir serinliğe sahip bambu liflerin yumuşaklığı ipek hissiyatı         
vermektedir.

• Yumuşaklık hissiyatı, yıkandıktan sonra bile bu yumuşaklığı korur.
• Uyku esnasında hava geçirgenliği özelliği ile kaliteli bir uyku sunar.
• Su emicilik özelliği sayesinde, nemi daha hızlı içine hapseder ve terletmez.
• Hızlı koruma özelliği ile bakteri oluşumunu geciktirici özelliğe sahiptir ve bu nedenle koku 

yapmaz.
• 50x70 cm ölçülerindeki yastık kılıfları ile uyumludur.
• Dış kumaşı fermuarlı olup yıkanabilme özelliğine sahiptir.

• Cover fabric % 70 cotton, % 30 viscose
• Filling % 70 nano fiber % 30 bamboo

• The softness of bamboo fibers which have a natural coolness due to its nature gives a silky 
feeling.

• The soft feeling maintains this softness even after washing.
• It provides quality sleep during sleep thanks to its air permeability feature .
• Thanks to its water absorbency, it absorbs moisture more quickly and does not sweat.
• It has the ability to retard the formation of bacteria with its fast protection feature and there-

fore does not produce smell.
• Compatible with pillow cases measuring 50x70 cm.
• The outer fabric is zippered and washable.

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

YIKAMA TALİMATLARI WASHING INSTRUCTIONS
• Yastık kılıfı çamaşır makinesinde 30 derecelik hassas ayarda yıkanabilir.
• Yıkandıktan sonra çamaşır makinesinde ıslak olarak bekletilmemelidir.
• Ağartıcı kullanılmamalıdır.
• Ütüleme yapılmamalıdır.
• Kuru temizleme yapılmamalıdır.
• Sererek kurutulmalıdır.

• Washable at 30 degrees with precise setting of the hand wash program in washing machine.
• After washing, it should not be kept wet in the washing machine.
• Bleach should not be used.
• No ironing should be done.
• Dry cleaning should not be performed.
• It must be dried flat.



BAMBU YORGAN / BAMBOO QUILT (155x215 cm)



BAMBU YORGAN / BAMBOO QUILT (155x215 cm)



BAMBU YORGAN / BAMBOO QUILT  (155x215 cm) 
Ölçüler / Dimensions: G/W:155 D/D:215 cm

Ağırlık / Weight: 2,18 kg
Hacim / Volume: 0,033 m3

21.04.4513.00

BAMBU YORGAN / BAMBOO QUILT (155x215 cm)



MALZEME BİLGİSİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

 MATERIAL INFO

PRODUCT FEATURES

• Dış kumaş % 70 pamuk, % 30 viskon
• İç dolgu % 70 nano elyaf, % 30 bambu

• Yapısı nedeniyle doğal bir serinliğe sahip bambu liflerin yumuşaklığı ipek hissiyatı 
vermektedir.

• Yumuşaklık hissiyatı, yıkandıktan sonra bile bu yumuşaklığı korur.
• Uyku esnasında hava geçirgenliği özelliği ile kaliteli bir uyku sunar.
• Su emicilik özelliği sayesinde, nemi daha hızlı içine hapseder ve terletmez.
• Hızlı koruma özelliği ile bakteri oluşumunu geciktirici özelliğe sahiptir ve bu nedenle 

koku yapmaz.
• 160x220 cm ölçülerindeki nevresim ile uyumlu olarak kullanılabilir.

• Cover fabric % 70 cotton, % 30 viscose
• Filling % 70 nano fiber % 30 bamboo

• The softness of bamboo fibers which have a natural coolness due to its nature gives a 
silky feeling.

• The soft feeling maintains this softness even after washing.
• It provides quality sleep during sleep thanks to its air permeability feature .
• Thanks to its water absorbency, it absorbs moisture more quickly and does not sweat.
• It has the ability to retard the formation of bacteria with its fast protection feature and 

therefore does not produce smell.
• It may be used suitably with 160x220 cm duvet cover.

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

YIKAMA TALİMATLARI WASHING INSTRUCTIONS
• Çamaşır makinesinde, elde yıkama programının hassas ayarında 30 derecede yıkanabilir.
• Yıkandıktan sonra çamaşır makinesinde ıslak olarak bekletilmemelidir.
• Ağartıcı kullanılmamalıdır.
• Ütüleme yapılmamalıdır.
• Kuru temizleme yapılmamalıdır.
• Sererek kurutulmalıdır.

• Washable at 30 degrees with precise setting of the hand wash program in washing machine.
• After washing, it should not be kept wet in the washing machine.
• Bleach should not be used.
• No ironing should be done.
• Dry cleaning should not be performed.
• It must be dried flat.


