Giriş		
Referanslarımız
Neden “Sabah”
Çevre Politikamız
Hammaddeler
Yataklar
Vip Flex
Royal Flex
Integrale
Terapia
Elegante
Prima
Diamente
Maxxflex
Multirama
Napolitano
Segreto
Bazalar
İlave Yataklar
Fonksiyonel Yatak Sistemleri
Tekstil		
Alez Grubu
Şilteler		
Yorgan Grubu
Havlu Grubu
Yastıklar
Koltuk		
Ayaklar
Notlar		

1

3
6-7
8
9
10-11
12-23
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24-25
26-27
28-29
30-31
32
33
34
35
36-37
38
39
40

Nice 31 yıllara...
Serüvenimiz bundan 31 yıl önce sadece 800 metrekare alanda
günlük 70 yatak üretim kapasitesi ile başladı. Bugün ise 10.000
metrekare kapalı alanda, ileri teknoloji makine parkımızla günlük
2000 yatak kapasitesine ulaştık. 39 yıl önce mütevazi bir adımla
başladığımız iş hayatında, bugün dünyanın birçok noktasına
ihracat yapan, uluslar arası zincir markaların tedarikçisi ve
sektörün öncü firmalarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz.
Kurulduğumuz günden bugüne ilkelerimizden ödün vermeden,
inançla ve istekle, yola çıktığımız ilk gün hissettiğimiz şevkle
çalıştık.
Yataklarından huzurla kalkıp, güne sağlıklı ve mutlu başlamaları
için genç, yaşlı her yaş müşterimizin memnuniyetini, ailemizin bir
parçası olarak gördüğümüz sizlere en iyi hizmeti vermeyi misyon
edindik.
Sektördeki yenilikleri takip ederek, teknolojimizi sürekli yenileyerek
zengin ürün yelpazemizle daima en iyi olmayı hedefledik.
30 yıl önce başladığımız yolculuğumuzda “Turizm Sektörü”
bizim için çok özel bir önem taşıdı. Bu anlamlı yolculukta turizm
yatırımcılarımızın sonsuz güveni ve inancı için teşekkürü bir borç
biliriz. Omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda turizmcilerimizle hem
yurt içinde hem de yurt dışında birçok projenin çözüm ortağı
olmaktan gurur duyuyoruz.
Bugün oteller için geliştirdiğimiz üç farklı ürün grubu ile
(VIP Line-premium Line-Comfort Line) 12 farklı yatak modeli, bunları
destekleyen baza sistemlerimiz, ilave yatak gruplarımız ve yatak
üzeri beyaz tekstil ürünlerimizle siz otelcilerimizin yanında yer
almaktan mutluyuz.
Sizlerin güvenine layık olmak, en iyi hizmeti vermek ve daha da
iyisine ulaşmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.
Daha yolumuz uzun...
Hep birlikte,
Daha nice 30 yıllara...
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Rezidor Group
Radisson Blu - Tuzla
Radisson Blu - Ataşehir
Radisson Blu - Royal Hotel, St.Petersburg
Radisson Blu - Bosphorus Hotel, İstanbul
Radisson Blu - Çeşme, İzmir
Radisson Blu - Iveria Hotel Batumi
Radisson Blu - Tblisi, Gürcistan
Radisson Blu - Al Mahary, Libya
Park Inn Hotel - Baku, Azerbaycan
Park Inn Hotel - Güneşli İstanbul
Park Inn Hotel - Atatürk Airport, İstanbul
Hyatt International
Hyatt Regency - Bishkek, Kırkızistan
Hyatt Regency - Baku, Azerbaycan
Hyatt Regency - Belgrad, Serbia
Hyatt Regency - Bosphorus - İstanbul
Hyatt Place - Amsterdam, Holland
Marriott International
JW Marriott Hotel - Baku, Azeybaycan
Marriott Hotel - İstanbul Asia, İstanbul
Marriott Executive Apartments - Atryou
Marriott Courtyard - İstanbul
Renaissance Hotel - Aktou, Kazakistan
Renaissance Hotel - Atryou, Kazakistan
Marriott Hotel - Dzaghghgadzor, Ermenistan
Marriott Hotel - Şişli, İstanbul
JW Marriott Hotel - Bodrum
AC Hotels By Marriott - İstanbul
Marriott’s Marbella Beach Resort - İspanya
Marriott Hotel - Yerevan
Inter Continental Hotels Group
Crowne Plaza Bayrampaşa
Holiday Inn Express - Bayrampaşa
Holiday Inn - Çukurambar, Ankara
Holiday Inn Express - Güneşli
Starwood Group
Le Meridien İstanbul
Ramada Hotels
Ramada Hotel & Suites Viyana
Ramada Plaza Hotel İstanbul City Center
Ramada Podgorica City Hotel - Karadağ
Ramada Uşak
Ramada Kuşadası Resort
The Marmara Hotels
The Marmara Residences
The Marmara Hotel İstanbul
The Marmara Hotel Pera
The Marmara Hotel Bodrum
The Marmara Hotel Antalya
Divan Hotels
Divan Hotel, Çorlu
Divan Otel, Irak
Corinthia Hotels Internatıonal
Corinthia Labranda, Bodrum

Dedeman Hotels
Dedeman Denizli
Dedeman Erbil
Dedeman Moskova
Paloma Hotels
Paloma Grida Village&Spa Belek
Sendido Perissia,Side
Paloma Pasha Resort, Özdere
Paloma Oceana Resort, Side
Paloma Club Sultan, Özdere
Papillon Hotels
Papillon Hotel - Aysha
Papillon Hotel - Belvil
Club Mediterranee SA
Club Mediterranee Cancun, Mexico
Club Mediterranee Val d’isere, France
Club Mediterranee Chamonix, France
Club Mediterrane Farukolufushi, Maldives
Club Mediterranee, Guadoloupe
Club Mediterranee Palmyre, France
Club Mediterrane, Martinique
Club Mediterrane Bodrum
Club Mediterrane Beldibi Kemer
Club Mediterrane Palmiye
Club Mediterrane Valmorel Chalets, FR
Club Mediterrane Cap Skirring,Senegal
Club Mediterrane Vittel, France
Club Mediterrane Da Balaia, Portugal
Club Meditarrane La Sarenne, France
Club Mediterrane Arcs Extreme,FR
Club Mediterrane Val Thorens, France
Club Mediterrane Val Claret, France
Richmond Hotels
Richmond Ephesus, İzmir
Richmond Pamukkale Thermal, İzmir
Richmond Nua Wellness, Sapanca
Richmond İstanbul
Liberty Hotels
Liberty Lykia
Liberty Ölüdeniz
Liberty Hisarönü
Liberty Lara
Fame Hotels
Fame Residence, Lara Antalya
Fame Hotel, Kemer Antalya
Güral Hotels
Güral Premier Belek
Güral Premier Tekirova
Limak Hotels
Limak Lara Deluxe Hotel&Resort
Rixos Hotels
Rixos Duhok
Rixos Naftalan
Saray Regency, Titreyengöl
Sırma Hotel, Side
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Mövenpick Hotels
Mövenpick Hotel Levent İstanbul
Mövenpick Golden Horn İstanbul
Sunprime Numa Beach Hotel
Utopia World
Gypsophilo Holiday Village
Barut Hemera Hotel
Ilıca Hotel, Çeşme
Hillside Beach Club
Hapimag Sea Garden
Mercure Hotel Taksim
Gorrion Hotel İstanbul
Rox Hotel İstanbul
Pik Palace Hotel, Shahdag, AZ
Hotel Kabadoni, Gürcistan
Aşgabat Olimpiyat Otel - Türkmenistan
Berkarar Otel - Aşgabat,Türkmenistan
Deniz Otel - Aşgabat,Türkmenistan
Bakü Intourist Hotel - Azerbaycan
Yelken Hotel - Türkmanistan
Olimpiyat Hotel - Türkmanistan
Vikingen Infinity Resort Hotel, Antalya
Lares Park Hotel, Lara Antalya
Club Marverde, Bodrum
Hotel Arinna, Antalya
Miracle Deluxe Resort, Antalya
Mirage Park Resort, Antalya
Concorde Resort&SPA Hotel, Antalya
Kemer Resort Hotel
BelConti Resort Hotel, Antalya
Joy Victoria Hotel, Antalya
Queen’s Park Resort, Antalya
Green Park Hotel, Merter
Green Park Hotel, Bostancı
Miramare Beach Hotel, Antalya
Miramare Queen Hotel, Antalya
Kiriş Alinda Beach Hotel, Antalya
Antedon Deluxe Hotel, Antalya
Side Perissia Hotel, Antalya
Blue Water Club & Resort, Antalya
Botanik Hotel, Antalya
Commodore Elit Suite Hotel, Antalya
Hydros Clup Hotel, Antalya
Zeynep Golf Resort, Belek Antalya
Lonicera World Hotel, Antalya
Kemal By Hotel, Alanya Antalya
Riviera Hotel, Alanya Antalya
Altın Orfoz Hotel, Mersin
Taksim Obaköy Hotel, Alanya
Holiday Gargen Hotel, Alanya
Saphir Hotel, Alanya
Grand Prestige Hotel, Titreyengöl
Casa De Maris, Marmaris
Saphir Resort Hotel, Alanya

Kamu Kurumları, Yurtlar, Orduevleri ve
Hastaneler
Koç Üniversitesi Yurdu/istanbul
Sabancı Üniversitesi Yurdu /İstanbul
Residorm Öğrenci Yaşam Merkezi - Kırıkkale
Residorm Öğrenci Yaşam Merkezi - Muğla
Yeditepe Ünivesitesi Yurdu/İstanbul
Özyeğin Üniversitesi Yurdu/İstanbul
Işık Üniversitesi Yurdu/İstanbul
Arel Üniversitesi Yurdu/İstanbul
Okan Üniversitesi Yurdu /İstanbul
Ticaret Üniversitesi Yurdu /İstanbul
Bilgi Üniversitesi Yurdu /İstanbul
Hacettepe Üniversitesi Yurdu /Ankara
29 Mayıs Üniversitesi Yurdu/İstanbul
18 Mart Üniversitesi Yurdu /Çanakkale
Kemerburgaz Üniversitesi Yurdu
Astana Nazarbayev Üniv. Yurdu/Kazakistan
Namık Kemal Üniversitesi/Tekirdağ
Beyazıt Öğrenci Yurdu/İstanbul
Kalemler Yurt İşletmeleri/Karabük
Akdeniz Toros Öz. Eğt.ve Yurt Hizm/Antalya
Edirne Eğitim Kültür ve Sos Hizm.
Özel Ata Erkek Öğr. Yurdu /Eskişehir
Yüceler Yatılı Bölge Okulu/Ünye Ordu
İzmir İl Sosyal Hizmetler Huzurevi
Zonguldak Merkez Çoçuk Yuvası
Ergürbağ Talebe Yurdu/istanbul
Çağdaş Öğrenci Yurdu/Afyon
Çamlıca Kız Öğrenci Yurdu/İstanbul
Geylani Hizmet Vakfı/Aksaray
Pınarhisar Öğrenci Yurdu/Kırklareli
Antalya Koleji Eğitim Tesisleri/Antalya
İstinye Öğrenci Yurdu/İstanbul
Çınarlı Kız Yurdu/Tekirdağ
Çerkezköy Çoçuk Yuvası/Tekirdağ
Süleymaniye Yurtları/Vefa-İstanbul
Veliköy Kız Yurdu/Çerkezköy-Tekirdağ
Altınova Erkek Öğrenci Yurdu/Tekirdağ
Dernek Pazarı Kız Kuran Kursu/Trabzon
Beykoz Kurs ve Okul Taleb.Derneği/İstanbul
İğdere Eğitim ve Kül. Hiz Der. Yurdu/Rize
İslam Ve Milli Kültüre Hizmet Vakfı Yurdu,İstanbul
Eğitim Kültür ve Öğr. Yrd. Der. Yurdu,Balıkesir
Tekirdağ İl Özel İdaresi Erkek Yetiştirme Yurdu
Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi ve Çocuk Yuvası
Armağanevler Kız Yurdu/Ümraniye-İstanbul
Süleymaniye Yüksek Öğrenim Yurdu/İstanbul
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NEDEN SABAH

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Sabah Yatakları olarak, çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmanın bilincindeyiz.
Çevre korumasıyla ilgili üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. Çevre ve insan
sağlığı ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uymak, sosyal sorumluluk kampanyalarına
katılmak temel prensibimiz. Öyle ki, bu konuda yasal düzenlemelerle yetinmedik,
sadece evsel atık olarak tanımlanan suyumuzu dahi kurduğumuz arıtma tesisinde
arıtarak tekrar kullanımını sağladık.
Üretimden çıkan atıklarımızın %100’e yakınını geri dönüşüm firmalarına ulaştırarak doğal
kaynakların korunmasını ve bu atıkların tekrar kullanılmasını sağlıyoruz.
Sadece kendi personelimizin değil, hammadde tedarikçilerimizin de çevreye duyarlı üretim
yapmaları için bilinçlendirilmesine katkıda bulunuyoruz.
TÜKÇEV (Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı) ile yürüttüğümüz sosyal sorumluluk
kampanyası dahilinde her yıl piyasaya sürülen ürün ambalajlarımızın %40’ını piyasadan
toplatarak hem geri dönüşüme katkıda bulunuyoruz hem de sahamızdaki enerji
sarfiyatının azaltılmasını sağlıyoruz.
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HAMMADDELER

Sizin için en iyi hammaddeleri özenle seçtik...

Koşulsuz müşteri memnuniyetinin ilk halkası, doğru hammade seçimi ve yüksek standartlarda
kalite kontrol mekanizmasıdır. Bunun bilinci ile her bir hammaddemizi ve üretici firmayı özenle
seçeriz. Bunun neticesidir ki toplam yıllık üretimimizde hatalı ürün payımız %1’in altındadır.
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YATAKLAR

Vip Flex

VIP Misafirleriniz
için üretildi...

Latex

Visco

Sünger

Konfor Pedi (PillowTop)
Tercihe göre 3 farklı alternatif seçimi (Latex / Viscoelastik / Sünger)
Vücut ağırlık noktalarındaki basıncı azaltmak için dizayn edilen bu model ile kılcal damarlardaki kan
basıncı uyku esnasında maksimum seviyeye çıkar, bu sayede yatakta sürekli dönme, rahatsız uyku ve
yorgun uyanma gibi problemler minimuma iner.
Torba Yay Sistemi
Özel kumaş torbalar içerisine yerleştirilen yaylar vücut ağırlığına bağımsız olarak tepki vererek her yaş ve
kilo için ideal ortopedi sağlar. Çift kişilik ölçülerde partnerinizin hareketleri sizi uykunuzdan uyandırmaz.
Metrekarede 320 adet bağımsız torba yay ile vücudun her bir noktası maksimum seviyede desteklenir.
Bölgeli Destek Sistemi
Vücut anatomisine göre dizayn edilen bölgeli yay sistemi ile ağırlık noktaları farklı oranlarda desteklenir.
Dolgu Malzemeleri
Yün, pamuk gibi doğal dolgu malzemeleri ile hem sağlıklı, hem de yüksek konfor.
Alev Almazlık ve Hijyen
Sadece alev geciktiricilik değil, FireBarrier® dolgu malzemesi sayesinde açık alev dayanıklılık
kazandırılmıştır. Sanitized® yüksek hijyen apresi uygulanan yatak kumaşı mite ve bakteri oluşumunu
engeller.
Yatak Yüksekliği : 34 - 36 cm (+/-1 cm)
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Royal Flex

“Air-flow“ yay teknolojisi ile her
yer saray konforunda

Integrale

Eskidi mi? Hepsini değil, sadece
üstünü değiştirin…

Open-Cell Foam

Back Support Sünger

Air-Flow Spring
System

MultiPocket Spring

Air-Flow Spring
Technology

Sünger

Air-Flow® Yay Teknolojisi 		
Patentli Air-Flow yay sisteminde torba yaylar farklı boyutlarda üretilerek 3 farklı hava boşluğu oluşturur. Bu
boşluklar sayesinde vücut ağırlığı farklı yüksekliklerde absorbe edilerek minumum basınç etkisi oluşturulur.
Azalan baskı sayesinde kan dolaşımı maksimum seviyede sağlanır ve uyku esnasında buna bağlı dönme etkisi
minimize edilmiş olur.
Open-Cell Foam® (açık hücreli sünger katmanı) 		
Üretim aşamasında farklı bir prosesden geçirilerek hava gözenekleri olan ve bu özelliği ile de yüksek hava
geçirgenliği sağlayan, minumum 35-40 dansitelerde üretilen esnek ve uzun ömürlü Open-Cell foam sayesinde
kan dolaşımı maksimum oranda sağlanır.
Kumaş 		
550 gr/m2 ağırlığında örgü kumaş, üst yüzeyi tamamen pamuktur. Bu özelliği sayesinde terletmez
ve sağlıklıdır. Sadece parmak uçlarınızla dokunarak bile farkı anlayabileceğiniz çok özel bir kumaştır.
Dolgu Malzemeleri 		
Alev geciktirici özellikli, yumuşak elyaf dolgu malzemesi ile ideal konfor. Üst yüzeyde kullanılan soft-touch sünger
vücudunuzu kavrar ve ekstra konfor sunar.		
Alev Almazlık ve Hijyen 		
Yüksek alev almazlık kazandırılmış özel kumaşı sayesinde British Standart BS EN 5977 597.1 ve 2’ye göre test
edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Ayrıca Sanitized® yüksek hijyen apresi uygulanmıştır.
Yatak Yüksekliği : 32 cm (+/-1 cm)
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Zip-Off Topper (Çıkartılabilir Üst Ped) 		
Üst yüzeyde yer alan konfor şiltesi 2 uzun kenardan, ya da tercihe göre 4 kenardan yatak ana gövdesine fermuar ile
sabitlenir. Özellikle otel kullanımında, yay sistem uzun yıllar sağlam kalırken, daha kısa sürede kir ve lekeye maruz
kalan üst yüzey, bu sistem sayesinde yenilenerek düşük bir bütçe ile yatağınız yepyeni olur. 		
Yay Sistemi 		
Multi-flex torba yay sistemi. 		
Back Support Katmanı 		
Kanallı kesimi sayesinde uyku esnasında noktasal basınçı azaltır, dolaşımı engellemez ve konforlu bir
uyku sağlar.
Kumaş 		
320 gr/m2 ağırlığında örgü kumaş, üst yüzeyi tamamen pamuktur. Bu özelliği sayesinde terletmez ve sağlıklıdır.
Dolgu Malzemeleri 		
Alev geciktirici özellikli, yumuşak elyaf dolgu malzemesi ile ideal konfor. Ayrıca üst yüzeyde kullanılan soft-touch
foam ile bulutların üzerinde uyuduğunuzu hissedeceksiniz.
Alev Almazlık ve Hijyen 		
Yüksek alev almazlık kazandırılmış özel kumaşı sayesinde British Standart BS EN 5977 597.1 ve 2’ye göre test
edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Ayrıca Sanitized® yüksek hijyen apresi uygulanmıştır. 		
Yatak Yüksekliği : 27 - 30 cm (+/-1 cm)
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Terapia

İlave kenar destek sistemi

Kenar Destek
Yay Sistemi

Elyaf

Yün

Pamuk

Back Support
Sünger

Side Support Pocket Spring System (Kenar Destekli Torba Yay Sistemi) 		
Torba yay sistemin kenar kısımlarında 2’şer sıra yay, iç bölgede kullanılan çelik telden daha kalın bir tel kullanılarak
“havuzlama” sistemi yapılmıştır. Özellikle otellerde yatak kenar ve ayak ucu kısımlarında oturmadan kaynaklanan
ezilme ve çökmelere karşı ekstra destek sağlar. 		
Back Support Katmanı 		
Kanallı kesimi sayesinde uyku esnasında noktasal basınçı azaltır, dolaşımı engellemez ve konforlu bir uyku sağlar.
HR özellikli bu süngerde hem deformasyon süresi diğer süngerlere göre daha uzundur, hem de hava kanalları
sayesinde terlemeyi azaltıcı etkisi vardır. 		
Kumaş 		
320 gr/m2 ağırlığında örgü kumaş, üst yüzeyi tamamen pamuktur. Bu özelliği sayesinde terletmez ve sağlıklıdır.
Dolgu Malzemeleri 		
Alev geciktirici özellikli, yumuşak elyaf dolgu malzemesi ile ideal konfor. Ayrıca üst yüzeyde kullanılan soft-touch
foam ile bulutların üzerinde uyuduğunuzu hissedeceksiniz. 		
Alev Almazlık ve Hijyen 		
Yüksek alev almazlık kazandırılmış özel kumaşı sayesinde British Standart BS EN 5977 597.1 ve 2’ye göre test edilmiş
ve sertifikalandırılmıştır. Ayrıca Sanitized® yüksek hijyen apresi uygulanmıştır. 		

Yatak Yüksekliği : 30 - 32 cm (+/-1 cm)
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Elegante

Dünya devi birçok
otel zincirinin tercihi...

Sünger

Torba Yay Sistemi (Birçok 5 yıldız dünya devi zincir otelin tercihi torbayay sistemdir)
Torba Yay sisteminde herbiri bağımsız hareket özelliğine sahip 320 adet/m2’lik yüksek yay sayısı ile vücudun her
noktasına maksimum destek sağlar. Her yaş ve kiloya uygun ideal ortopedi ve konfor sağladığı için birçok dünya
devi zincir otel, torba yay sistemini tercih eder. Torba yay sistem sayesinde, partnerinizin uyku esnasındaki hareketleri
sizi rahatsız etmeyecektir.
Yüksek Direnç ve Esneklik Sunan Konfor Katmanı
Herbir yüzeyde kullanılan HR 35 (High resilence - 35 dansite) yoğun ve özel elastikiyet kazandırılmış sünger plakalar
sayesinde vücut ağırlık noktaları maksimum seviyede desteklenir.
Dolgu Malzemeleri
Üst yüzeyde kullanılan Soft-touch sünger ile derinlemesine yumuşaklık hissi verir ve yün, pamuk gibi doğal dolgu
malzemeleri sayesinde sağlıklı ve konforlu uyku sağlar.
Kenar Destekler
Yatak kenarları, özellikle otel kullanımı için çok önemlidir. Yatak kenarında oturmak vücut ağırlığının konsantre olarak
tek bir noktaya verilmesi sonucu çökme ve deformasyona sebep olabilir. Sabah Yatakları’ında bu sorunu gidermek
için çok daha geniş ve yüksek dansite kenar destek süngeri kullanılmaktadır.

Yatak Yüksekliği : 30 cm (+/-1 cm)
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Prima

5 Yıldır şehir otellerinin
değişmez tercihi...

Sünger

Yün

Yün

Elyaf

Pamuk

Pamuk

Sünger

5 Bölgeli Torba Yay Sistemi
Herbiri bağımsız hareket özelliğine sahip 260 adet/m2 torba yay. Omuz-Kalça ve baldır gibi vücudun
nispeten daha ağır olduğu bölgelerde yoğun destek sağlayan ve basınç etkisini azaltmak için dizayn
edilmiş yay sistemi.
Konfor Destek Katmanı
İzolasyon malzemesi üzerine uygulanan yüksek dansite özel destek katmanı sayesinde hem yatak
yüzeyinde oluşacak deformasyon etkisi ortadan kalkar, hem de omurga sistemi maksimum seviyede
desteklenerek sağlıklı ve konforlu bir uyku sunar.
Kenar Destekler
Yatak kenarları, özellikle otel kullanımı için çok önemlidir. Yatak kenarında oturmak vücut ağırlığının konsantre
olarak tek bir noktaya verilmesi sonucu çökme ve deformasyona sebep olabilir. Sabah Yatakları’ında bu
sorunu gidermek için çok daha geniş ve yüksek dansite kenar destek süngeri kullanılmaktadır.

Yatak Yüksekliği : 26 cm (+/-1 cm)
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Diamente

Maksimum konfor,
ideal ortopedi...

Maksimum konfor, ideal ortopedi
Diamente modeli özellikle 5 yıldız şehir otelleri hedeflenerek tasarlanmıştır. Özel formu ve vücut anatomisini
destekleyen yay sistemi ile ideal ortopedi sunar. Soft-touch sünger ve dolgu malzemeleri ile kan dolaşımını
rahatlatarak uyku esnasında maksimum konfor sunar.
lzolasyon Katmanı
Vücut ağırlığını yay sisteme homojen olarak dağıtarak yatak yüzeyinde ekstra destek sağlayan 1400 gr/m2 sert keçe.
Derinlemesine Konfor ve Dayanıklılık
Diamente modeli için geliştirilen sünger plaka katmanı, vücut formunu koruyarak omurganın en yüksek seviyede
desteklenmesini hedefler.
Dolgu Malzemeleri
Üst yüzeyde kullanılan Soft-touch sünger ile derinlemesine yumuşaklık hissi verir ve yün, pamuk gibi doğal dolgu
malzemeleri sayesinde sağlıklı ve konforlu uyku sunar.
Kenar Destekler
Yatak kenarlan, özellikle otel kullanımı için çok önemlidir. Yatak kenarında oturmak vücut ağırlığının konsantre olarak
tek bir noktaya verilmesi sonucu çökme ve deformasyona sebep olabilir. Sabah Yataklan’ında bu sorunu gidermek
için çok daha geniş ve yüksek dansite kenar destek süngeri kullanılmaktadır.

Yatak Yüksekliği : 30 cm (+/-1 cm)
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Maxxflex

Multirama

Hem konforlu
hem ekonomik...

Yün

Elyaf

Elyaf

Sünger

Pamuk

Sünger

Yay Sistemi
Yüksek karbon oranlı çelikten üretilen yay sisteminde her bir yaya “ISIL” işlemi ile ekstra direnç
kazandırılmıştır. Yaylar çelik spiral tel ile birbirine bağlanır. Bu bağlantı sayesinde yay yüzeyinde ideal
form ve dayanıklık sağlanır.

Yay Sistemi
Yüksek karbon oranlı çelikten üretilen yay sisteminde her bir yaya “ISIL” işlemi ile ekstra direnç
kazandırılmıştır. Yaylar çelik spiral tel ile birbirine bağlanır. Bu bağlantı sayesinde yay yüzeyinde ideal
form ve dayanıklık sağlanır.

lzolasyon Katmanı
Vücut ağırlığını yay sisteme homojen olarak dağıtarak yatak yüzeyinde ekstra destek sağlayan
1400 gr / m2 sert keçe

Soft-Touch Konfor Katmanı
Multirama yatak üst yüzeyinde basınç azaltıcı etkili özel soft-touch sünger kullanılır.

Konfor Destek Katmanı
Yüksek dansite özel destek katmanı sayesinde hem yatak yüzeyinde oluşacak deformasyon etkisi ortadan
kalkar hem de omurga sistemi maksimum seviyede desteklenerek sağlıklı ve konforlu bir uyku sunar.
Kenar Destekler
Yatak kenarları, özellikle otel kullanımı için çok önemlidir. Yatak kenarında oturmak vücut ağırlığının
konsantre olarak tek bir noktaya verilmesi sonucu çökme ve deformasyona sebep olabilir. Sabah
Yatakları’nda bu sorunu gidermek için çok daha geniş ve yüksek dansite kenar destek süngeri
kullanılmaktadır.

Yatak Yüksekliği : 27 cm (+/-1 cm)
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Yüksek Pamuk Oranlı Yatak Kumaşı
Pamuk oranı yüksek jakar dokuma yatak kumaşı, hem alev geciktiricidir, hem de yüksek hijyen sağlayan
anti-bakteriyal ve anti-allerjik özellik veren Sanitized® aprelidir.
Plaka Sünger Katmanı
Multirama modeli için kullanılan plaka sünger katmanı yatağa ideal formunu vererek yatak yüzeyinin
deformasyonunu engeller ve konfor seviyesini arttırır.
Kenar Destekler
Yatak kenarları, özellikle otel kullanımı için çok önemlidir. Yatak kenarında oturmak vücut ağırlığının
konsantre olarak tek bir noktaya verilmesi sonucu çökme ve deformasyona sebep olabilir. Sabah
Yatakları’nda bu sorunu gidermek için çok daha geniş ve yüksek dansite kenar destek süngeri
kullanılmaktadır.
Yatak Yüksekliği : 25 cm (+/-1 cm)
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Napolitano

Segreto

30 Yıldır değişmeyen bir klasik

Elyaf

Elyaf

Sünger

Sünger

Napolitano modeli, firmamızın 30 yıldır yüzbinlerce adet ürettiği, yüksek müşteri memnuniyeti olan
aynı zamanda ekonomik ve uzun seneler boyunca kullanabileceğiniz modelidir.
Yay Sistemi
2.20 mm kalınlığında yüksek karbon oranlı çelik tele ısı ile helezon yay şekli verilir. Bu işlem esnasında
“ISIL” işlem uygulanarak çelik özelliği kuvvetlendirilir. Herbir yay birbirine çelik spiral tel ile bağlanarak
vücudun ağırlık noktalarına aktif tepki özelliği sağlanır.
lzolasyon Katmanı
Vücut ağırlığını yay sisteme homojen olarak dağıtarak yatak yüzeyinde ekstra destek sağlayan sert keçe
Yumuşak Özel Dolgu
Her iki yatak yüzeyinde de kullanılan alev geciktirici özellikteki elyaf dolgu malzemesi ve sünger, vücut
kıvrımlarını sarar, yatak yüzeyinde ideal konfor sunar.
Alev Geciktirici Yatak Kumaşı
Polyester/Polipropilen karışımlı jakar dokuma yatak kumaşı hem alev geciktirici özelliktedir, hem de
yüksek hijyen sağlayan ani-bakteriyal Sanitized® aprelidir.
Form Veren Sünger Katman
Her iki yüzeyde kullanılan sünger plaka katmanı uyku esnasında omurganın ideal-S yapısını koruyarak
maksimum ortopedi sunar.
Yatak Yüksekliği : 23 cm (+/-1 cm)
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Yay Sistemi
Yüksek karbon oranlı çelikten üretilen ”Bonnell“ Yay sistemi. Yaylar 2.20 mm kalınlığında yüksek karbon
oranlı çelik telden üretilir. Yayların özelliği ve dizilim şekli bu modele ekstra esneklik ve dayanıklılık
kazandırır.
Alev Geciktirici Yatak Kumaşı
Polyester/Polipropilen karışımlı jakar dokuma yatak kumaşı hem alev geciktirici özelliktedir, hem de
yüksek hijyen sağlayan anti-bakteriyal Sanitized® aprelidir.
Yumuşak Özel Dolgu
Her iki yatak yüzeyinde de kullanılan elyaf dolgu malzemesi ve sünger, vücut kıvrımlarını sararak konfor
sunar.
Plaka Sünger Katmanı
Her iki yüzeyde kullanılan sünger plaka katmanı yatağa ideal formunu vererek yatak yüzeyinin
deformasyonunu engeller ve konfor seviyesini arttırır.
Kenar Destekler
Deformasyonu engeller, uyku esnasında yatak kenarının esnemesinden kaynaklanan konfor bozukluklarını
ortadan kaldırır, tam yüzey kullanımı sağlar. 7 cm lik geniş sünger kullanımı çökme problemini elimine
eder.
Yatak Yüksekliği : 22 cm (+/-1 cm)
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BAZALAR
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STANDART İKİZ YATAK BAZASI

YAYLI BAZA

Tavsiye edilen standart baza yüksekliği 24 cm ve 7 cm
ayak olmak üzere toplamda 31 cm’dir.
Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
Kumaş ve deri kaplama seçenekleri mevcuttur.

Tavsiye edilen yaylı baza yüksekliği 24 cm ve 7 cm
ayak olmak üzere toplamda 31 cm’dir.
Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
Kumaş ve deri kaplama seçenekleri mevcuttur.

SANDIKLI BAZA - LATALI MODEL

SANDIKLI BAZA - KUMAŞ KAPAKLI

Tavsiye edilen sandıklı baza yüksekliği 28 cm ve 7 cm
ayak olmak üzere toplamda 35 cm’dir.
Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
Kumaş ve deri kaplama seçenekleri mevcuttur.

Tavsiye edilen sandıklı baza yüksekliği 28 cm ve 7 cm
ayak olmak üzere toplamda 35 cm’dir.
Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
Kumaş ve deri kaplama seçenekleri mevcuttur.
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İLAVE YATAKLAR

YAVRULU YATAK

YAYLI YATAKLI KATLANIR SOMYA

Ölçüler: Yatak ve baza set 100 x 200 cm
Ekstra yatak (Yavru) 90 x 190 cm
Yükseklik: 52 cm
Yatak Napolitano modelidir.

Ölçüler: 90 x 200 cm
100 x 200 cm
İlave yatakta yaylı yatak konforu

KANGURU MOBİL
Ölçüler: 90 x 190 cm
Yatak modeli Segreto
İlave yataklarda 22 cm ortopedik
yaylı yatak konforu

LATALI KATLANIR SOMYA
Ölçüler: 90 x 190 cm
Bel bölgesini destekleyen sertlik ayar mekanizması
Kavisli lata sistemi sayesinde ilave yataklarda
maksimum konfor.

EKSTRA FLEX
Ölçüler: 90 x 190 cm
90 x 200 cm - 100 x 200 cm
Sık, konforlu ve sağlam

BEBE KATLANIR SOMYA
Ölçüler: 60 x 120 cm
Kolay açılıp kapanabilen
güvenli ilave bebe yatağı
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YATAK BİRLEŞTİRME OPSİYONLARI

KUMAŞ KAPLI BAZALAR
Yatak bazalarınızı odanızın renk ve konseptine uygun deri ya da kumaş alternatifleri ile kaplayabiliriz. Stoklarımızda
bulunan renk ve çeşitlerin haricinde, sizlerden gelen farklı talepleri de karşılıklı görüşerek çözümleyebiliriz.

İstediğiniz zaman tek kişilik
iki yatak; birleştirince bir çift
kişilik yatak olarak kullanım
imkanı

BAZA BİRLEŞTİRME OPSİYONLARI

Dıştan Kanca Bağlantısı

DERİ BAZALAR

Alttan Kanca Bağlantısı

Ayaktan Velcro Bağlantı
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TEKSTİL

ÇARŞAF GRUBU
% 100 Pamuk, Pamuk/Polyester, düz, stripe, desenli olmak üzere farklı dokuma sıklığında geniş bir yelpaze
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ALEZ GRUBU

ŞİLTELER

ALEZ
Çift yüzeyli, alt ve üst yüzeyler %100 pamuklu kumaş.
Ara dolgu malzemesi elyaf ile kapitone edilir.
Kenarları tercihe göre biye ya da overlok dikiş ile
birleştirilir. Dört köşe noktasındaki lastikler sayesinde
yatağa rahatça takılıp çıkartılır.

KONFOR ŞİLTESİ - Model 1
(250 gr./m2 ve 400 gr./m2 alternatifli)
Alt ve üst yüzeyinde %100 pamuklu kumaş ile silikonize
özellikli elyaf kapitone edilir. Kenar kısımları biye ile
kapatılır. Dört köşesinden lastikler ile yatağa monte
edilir. Yatak üzerinde yumuşaklık ve ilave konfor sağlar.

SIVI GEÇİRMEZ ALEZ
Üst yüzeyi pamuklu (havlu kumaş) alt kısmı ise sıvı
geçirmeyen özel bir malzeme ile kaplanmıştır. Yüksek
hava geçirgenliğine sahiptir. Ses yapmaz, terletmez.
Dört köşe noktasındaki lastikler sayesinde yatağa
rahatça takılıp çıkartılır.

KONFOR ŞİLTESİ - Model 2
(800 gr./m2 ve 1200 gr./m2 elyaf dolgu alternatifli)
Alt ve üst yüzeyinde %100 pamuklu kumaş ile silikonize
özellikli elyaf kapitone edilir. Kenar kısımları biye ile
kapatılır. Dört köşesinden lastikler ile yatağa monte
edilir. Yatak üzerinde yumuşaklık ve ilave konfor sağlar.

SIVI GEÇİRMEZ KOMPLE ALEZ
Üst yüzeyi pamuklu (havlu kumaş) alt kısmı ise sıvı
geçirmeyen özel bir malzeme ile kaplanmıştır. Yüksek
hava geçirgenliğine sahiptir. Yatağı komple sarar, kir ve
tozdan uzak tutar.

KONFOR ŞİLTESİ - Model 2
(1700 gr./m2 elyaf dolgu ile)
Alt ve üst yüzeyinde %100 pamuklu kumaş ile silikonize
özellikli elyaf kapitone edilir. Kenar kısımları biye ile
kapatılır. Dört köşesinden lastikler ile yatağa monte edilir.
Yatak üzerinde yumuşaklık ve ilave konfor sağlar. 6 cm

SIVI GEÇİRMEZ YASTIK KILIFLARI
Özel kumaş yapısı ile ses yapmayan ve sıvı geçirmeyen
kılıf sayesinde yastıklarınız ilk günkü kadar temiz.

KONFOR ŞİLTESİ - Model 2
Soft - touch Sünger / Latex / Visco alternatifleri. 6 cm
Latex
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Viscoelastik

Sünger

Elyaf Dolgu

YORGAN GRUBU

HAVLU GRUBU

KAZTÜYÜ YORGAN

ELYAF YORGAN
Havlu
%100 Pamuk
Farklı gramaj, ölçü ve model
seçenekleri ile...

BATTANİYE

PİKE

Bornoz
Farklı model alternatifleri ile...

Plaj-Sauna Havluları
%100 Pamuk
Renk alternatifleri
Farklı gramaj, ölçü ve model
seçenekleri ile...
BAZA ETEĞİ

Ayak Havluları
Ayak motifli ya da düz modeller
Farklı gramaj alternatifleri ile...
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YASTIKLAR

YASTIKLAR

SİLİKONİZE ELYAF YASTIK
%100 Pamuklu kumaş kılıf, silikonize elyaf dolgu ya da tercihe
göre boncuk elyaf dolgu

JUNIOR VISCO YASTIK (60*40*12 cm)
Viscoelastik malzemeden üretilmiştir.Uyku esnasında boyun
ve omuz kaslarının gevşemesine yardımcı olur. Yuvarlak hatlı
dizaynı ile boyun ve omuzlar doğal pozisyonda kalır, dönme
ihtiyacı azalır, kaliteli bir uyku sağlar.

KAZTÜYÜ YASTIK
Gıdık ve sırt tüyünün (Down/Feather) farklı karışım oranları ile
hazırlanan kaztüyü yastıklarımız doğal thermo-regülasyon
özelliği ile terletmeyi azalaltır ve yumuşak yapısı ile boynu tam
kavrar.

ORTOPEDİK VISCO YASTIK (50*40 cm)
Viscoelastik malzemeden üretilmiştir. Sırt üstü ve yan
yatışlar için özel dizayn edilmiştir. Uyku esnasında istem dışı
hareketlerinizi engeller ve rahat uyku uymanızı sağlar.

PAMUK YASTIK ( 50*70 cm)
Özel yıkama prosesinden geçirilerek elde edilen pamuk
dolgulu yastık. Yüksek hava geçirgenliği ve doğallığı
sayesinde terletmez. Sert formlu yastık sevekler için idealdir.

REFLÜ YASTIK (70*60*22/2 cm) (Sünger + Visco)
Yatarken vücudun üst kısmı ile başın yüksekte olmasını
sağlayarak, mide asidini yemek borusuna kaçmasını engeller
ve gece boyunca rahat uymanıza yardımcı olur.

DR SLEEP BOYUN YASTIĞI (35*50 cm)
Kontür kesimli üst yapısı uyku esnasında kılcal damarlardaki
kan dolaşımını rahatlatır, iç bükey kesimi ile boyun kısmını
destekler ve boyun kaslarına binen yükü azaltır.

D MULTİFONKSİYON YASTIK (42*18*10 cm)
Boyun bölgesi yanısıra diz, kol, dirsek ve omurga için
idealdir. Basıncı azaltan dokuları koruyan destek konumunda
kullanılabilir.Kas yorgunluğunu ve uyuşukluğunu ortadan
kaldırır.

RELAX BOYUN YASTIĞI (40*50 cm )
Özel kesimi sayesinde uyku esnasında boyun kaslarındaki
basıncı azaltır, özellikle sırt üstü uyku pozisyonunda hava
yollarının açık kalmasını ve horlama etkisini azaltır.

LATEX YASTIK (60*40 cm)
Kauçuk sütünden elde edilen doğal latexin sentetik latex ile
karıştırılmasından elde edilen latex yastık, hava kanalları
sayesinde süreki bir hava sirkülasyonu sağlar. Yumuşak ve
doğal formu ile terletmez ve ideal uyku sunar.

CLASSIC MEMORY FOAM YASTIK (60*40*16 cm)
Viscoelastik yastıklarımız, kesintisiz ve derin uymanızı sağlar.
Uyku esnasında boyun ve omuz kaslarının gevşemesine
yardımcı olur.Yuvarlak hatlı dizaynı ile boyun ve omuzlar doğal
pozisyonda kalır, dönme ihtiyacı azalır, kaliteli bir uyku sağlar.

ORTOPEDİK LATEX YASTIK (60*43 cm)
Kauçuk sütünden elde edilen doğal latexin sentetik latex ile
karıştırılmasından elde edilen latex yastık, hava kanalları
sayesinde süreki bir hava sirkülasyonu sağlar. Yumuşak ve
doğal formu ile terletmez ve ideal uyku sunar. Özel şekli
sayesinde boynu destekleyerek basıncı azaltır.
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KOLTUKLAR

AYAKLAR
AHŞAP SİLİNDİRİK AYAK (SERA)
Meşe: S001

Venge: S002

Siyah: S003

Gri: S004

Altın: S005

Sedef: 3573

Gri: 3574

Krom: 3582

Krom: 3584

Gri: 3579

Bej: 3580

Siyah: 3581

12 cm
15 cm

METAL SİLİNDİRİK AYAK (JULİA)
Siyah: 3572

7 cm
10 cm
15 cm

METAL SİLİNDİRİK AYAK (EVA)
Beyaz: 3578

12 cm
15 cm

AHŞAP KARE AYAK (VERA)

10 cm
12 cm
18 cm
23 cm

PLASTİK AYAK (ELİ)
6 cm: 3575

10 cm: 3576

7 cm
10 cm

TEKERLEKLER
Ahşap Geniş Silindir: 3587
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Ahşap Dar Silindir: 3588
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Plastik: 3589

Notlar:
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