


TO FIND OUT EVERY NEED FOR BEDDING
İyi uyku tüm günü değiştirir. Yatak odası takımının güzelliği, şıklığı ve estetik yapısı ise tüm uyku konforunuzu değiştirebilir… 
İyi tasarlanmış bir yatak odasında geçirilen zaman ve yaşanılan konfor da paha biçilemez değerdedir. 
Doğru yatağı seçmek için alışkanlıklarımızı, vücudumuzun yapısını ve konfor tercihlerimizi göz önünde bulundurmalıyız.
İmkanlar sonsuzdur. Bu nedenle Weltew Home, her ihtiyacı karşılamak için teknolojiyi, geleneği, detaylara gösterilen özeni ve 
işçiliği birleştiren yeni, değerli ve zarif yatak koleksiyonları sunmaktadır.

Good sleep changes the whole day. The beauty, elegance and aesthetic structure of the bedroom set can change 
all your sleeping comfort… The time spent and the comfort experienced in a well-designed bedroom is invaluable.
In order to choose the right mattress, we must consider our habits, body structure and comfort preferences. The 
possibilities are endless. For this reason, Weltew Home offers new, valuable and elegant bedding collections that 
combine technology, tradition, attention to detail and craftsmanship to meet every need.
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setCARMEN
      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard
Yatak / Matters

Kahverengiyle kremin renk uyumu, ketenin muhteşem 
dokusu, Carmen baza ve başlıkta bir arada...İddialı 
tasarımıyla Carmen baza, saklama alanı ve baza taşı-
ma kapasitesi ile her kullanıcıya faydalı bir kullanım 
sağlayacaktır. Yerden yüksek ayakları sayesinde, kolay 
temizlik imkanı sunmaktadır. Ayrıca nem ve rutubete 
karşı iklimlendirme kapakları hava akışı sağlar, böy-
lelikle sakladığınız eşyaların yıllar geçse de deforme 
olmasını engeller.

Carmen Yatak, desenli yan bordürleri ve bazası 
ile uyumlu kahverengi biyeleri şıklığın,  
Silver Care teknolojisi ile dokunmuş kumaşı, 
sağlıklı bir uykuyu temsil eder.

 Ölçüler / Dimensions: 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 cm

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Y/H: 24 cm Antibakteriel Sertlik Derecesi
Orta Sert

Yay
Garantisi

Kumaş ve 
Dolgu Malzemesi

Garantisi

YIL
5

Hava Kapsülü

ayaklar.

YIL
2

H- Destek Sünger

ürünün formunu daha uzun süre korur.

54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



setOKYANUS      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard
Yatak / Matters

Kolay silinebilir kumaşlar ile tasarlanmış Okyanus 
koleksiyonunda renkler denizin mavisinden esinlenerek 
ortaya çıktı. Beyaz ile mavinin uyumu evinizdeki alan-
lara ferahlık katacak. Çelik profil kasa ile uzun ömürlü 
kullanım sağlayan Okyanus baza-başlık sağlamlıkla 
beraber geniş saklama alanı ile birlikte evinize ergono-
mik faydalar sunacak. 10 cm yerden yüksek ayağı ile 
kolay silinebilirlik özelliği kullanıcılara ekstra fayda 
sağlamaktadır. 

 Ölçüler / Dimensions: 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

* Çift yönlü kullanım özelliğine sahip olduğu için tek yönü yumuşak diğer yönü ise orta yumuşak özelliktedir.

Y/H: 32 cm Antibakteriel Sertlik Derecesi
(*)

Yay
Garantisi

Kumaş ve 
Dolgu Malzemesi

Garantisi

YIL
5

Magnecare kumaş özelliği ile kötü koku oluşumunu önleyen, nefes alan 
dokunmuş yüzeye sahip Okyanus yatak. Silikonize elyaf dokusu ile yatakta 
form sağlayıp rahat sağlıklı bir uyku ortamı sunar. Kuş Tüyü omurga destek 
süngerleri ile vücutta  uykuya soft bir hava katar.

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Hava Kapsülü

ayaklar.

YIL
2

I- Destek Sünger

ürünün formunu daha uzun süre korur.

76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



setCONCORD      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard
Yatak / Matters

Concord Baza-Başlık modern çizgilerinin yanı sıra 
kapitoneli başlığı ile klasikten yana kullanıcıların ara-
dığı şıklığı sunuyor. Krom ayak kaplaması hem görsel 
zenginlik katarak hem de yüksek ayak fonksiyonu ile 
Concord baza-başlığı ergonomik ve estetik açıdan ön 
plana çıkartıyor.

 Ölçüler / Dimensions: 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Y/H: 28 cm Antibakteriel Sertlik Derecesi
Yumuşak

Yay
Garantisi

Kumaş ve 
Dolgu Malzemesi

Garantisi

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Concord Yatak antistres özelliği ile elektromanyetik dalgalar yayar. Doğal seratoni 
ve melatonin hormonlarımızın azalmasına neden olur. Bu sayede güne stressiz bir 
şekilde uyanmamızı sağlar. Ayrıca üst katmanda bulunan ekstra soft flexi süngeri 
ile kolayca vücudun şeklini alıp uyku dostu bir kullanım avantajı sunar.

Hava Kapsülü

ayaklar.

YIL
2

G- Destek Sünger

ürünün formunu daha uzun süre korur.

98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



setPURE      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard
Yatak / Matters

İsminden de anlaşılabileceği gibi Pure baza-başlık mavi 
ile ekrunun buluşması ile saflığı temsil ediyor.
Başlığındaki spor çizgiler ile modernlik ve şıklığı bir 
arada sunuyor. Paslanmaz krom kaplama ayakları ürünü 
yerden yükselterek hem kolay silinebilirlik özelliği 
taşıyor hem de uzun ömürlü bir şıklık sunuyor.

Nanoteknoloji örme kumaşı ile koku ve nem giderme özelliğine 
sahip Pure yatak, saflığın, temizliğin ve hijyenin evlerde yansıması 
oluyor.

 Ölçüler / Dimensions: 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Y/H: 24 cm Antibakteriel Sertlik Derecesi
Sert

Yay
Garantisi

Kumaş ve 
Dolgu Malzemesi

Garantisi

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm
Hava Kapsülü

ayaklar.

G- Destek Sünger

ürünün formunu daha uzun süre korur.

1110 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



setROYAL
      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard
Yatak / Matters

Ahşabın dokusu ile kumaşın yumuşaklığı başlıkta sade 
çizgiler ile bir arada…
Kahverengi ahşap ayaklar ile başlık ve bazanın uyumu
Royal serisinde sizlerle. İki bölmeli saklama alanı ile 
küçük m2’li evlerde büyük fayda sağlayacak Royal 
baza-başlık çelik profil kasası ile 5 yıl kasa garantisi
sunuyor. Royal baza’da emniyet kilitleri ile kullanıcıla-
rın güvenliği ön planda…

Kuş tüyü omurga destek süngeri ile vücudun temasında yumuşak 
bir doku sağlayan Royal yatak, hempium kumaş özelliği ile kötü 
koku oluşumunu engeller. Bölünmeden kesintisiz bir uyku sunar.

 Ölçüler / Dimensions: 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Y/H: 24 cm Antibakteriel Sertlik Derecesi
Yumuşak

Yay
Garantisi

Kumaş ve 
Dolgu Malzemesi

Garantisi

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Hava Kapsülü

ayaklar.

G- Paket Yay

F- Destek Sünger

1312 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



setYAKAMOZ      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard
Yatak / Matters

Simetrik çizgiler ile oluşturulmuş başlık formu ve doğal 
dokuma kumaşı sayesinde Yakamoz baza-başlık zamansız 
bir moda estetiği sunuyor. Krom ayak kaplaması hem
görsel zenginlik katarak hem de yüksek ayak fonksiyonu 
ile Yakamoz baza ve başlığı ergonomik ve estetik açıdan
ön plana çıkartıyor. Çelik profil kasa ile uzun ömürlü
kullanım sağlayan Yakamoz baza ve başlık sağlamlıkla 
beraber geniş saklama alanı ile birlikte evinize ergonomik 
faydalar sunacak.

 Ölçüler / Dimensions: 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Y/H: 34 cm Antibakteriel Sertlik Derecesi
Yumuşak

Yay
Garantisi

Kumaş ve 
Dolgu Malzemesi

Garantisi

YIL
2

YIL
5

Esneklik seviyesi ile vücudunuzu destekleyen mikro paket yaylar 
sayesinde kusursuz konfor sağlar. Doğal lifler ile dokunularak 
üretilmiş koton örme kumaşı ile terleme yapmaz ve serinlik katar.

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Hava Kapsülü

ayaklar.

G- Destek Sünger

ürünün formunu daha uzun süre korur.

1514 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



setVALENTİNA      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard
Yatak / Matters

Başlığındaki deri detayı, bazadaki deri yan bordürler 
ile tamamlanıyor. Kapitone başlık formu ile klasik bir 
havaya bürünen Valentina, sade ve şık baza dokuması 
ile modern evlere de uyum sağlıyor.
Krom ve siyahın zarafeti ile tasarlanan Valentina, 
yerden yüksekliği ile de kolay silinebilirlik özelliği 
taşıyor.

 Ölçüler / Dimensions:  90x190 100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Y/H: 30 cm Antibakteriel Sertlik Derecesi
Yumuşak

Yay
Garantisi

Kumaş ve 
Dolgu Malzemesi

Garantisi

YIL
2

YIL
5

Spor yan bordürleri, spor bir görünüm sunmasının yanı sıra yatağın formunu koruyor. 
Paket yay sistemi ile vücut basıncının yatağa eşit dağılmasını ve omurga şeklinin doğru
pozisyonda kalmasını sağlar ve böylelikle çiftler uyku esnasında birbirlerinin hareketlerin-
den daha az etkilenir.

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm
Hava Kapsülü

ayaklar.

G- Paket Yay

H- Destek Sünger

1716 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



setLİFE ENERGY      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard
Yatak / Matters

Kahverengi  yumuşak dokulu kumaşı ile Life energy 
modası eskimeyen bir görünüme sahiptir. Deri ile 
kumaşın uyumu başlıkta ve bazada ön plana çıkıyor.  
Çelik kasa uzun ömürlü imkanı sunarak aynı zamanda 
güvenlik kilitleri ile kullanıcıya duyarlı bir ürün ola-
rak ortaya çıkıyor. Baza altında kullanılan nemlendir-
me kapakları saklanan eşyaların nemden ve rutubetten
etkilenmesini engeller.

 Ölçüler / Dimensions:  90x190 100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Y/H: 30 cm Antibakteriel Sertlik Derecesi
Yumuşak

Yay
Garantisi

Kumaş ve 
Dolgu Malzemesi

Garantisi

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Zamanın çoğunu geçirdiğimiz ürün olan yatak  sağlıklı bir yaşam sürmemizin anahtarı. 
Manyetik bakım özellikli örme kumaşı ile dokunmuş Life energy yatak, kesintisiz bir 
uyku ile enerjinize enerji katacak.

Hava Kapsülü

ayaklar.

G- Paket Yay

F- Destek Sünger

1918 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



setATLANTİS      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard
Yatak / Matters

Mükemmellik ve özveri ile zamansız bir tasarım.
Yumuşak çizgileri ile gerçek bir klasik olan Atlantis 
Baza-başlık yerden yüksekliği ile kullanım kolaylığı 
yanında iki bölmeli saklama alanı ile de ergonomik 
fayda sağlar.  Dokumasında kullanılan keten kumaşlar 
doğal liflerden elde edildiği için hem kolay silinebilir 
hem de yumuşak bir dokunuş sağlar.

 Ölçüler / Dimensions: 90x190 100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Y/H: 30 cm Antibakteriel Sertlik Derecesi
Orta

Yay
Garantisi

Kumaş ve 
Dolgu Malzemesi

Garantisi

YIL
2

YIL
5

Çift kullanım özelliğine sahip Atlantis yatak, aynı konfor
barındıran hem ön hem arka yüzey sayesinde uzun ömürlüdür. 

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm
Hava Kapsülü

ayaklar.

G- Destek Sünger

ürünün formunu daha uzun süre korur.

2120 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



setPREMIUM BRAND      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard
Yatak / Matters

Premıum Brand’daki el yapımı kapitonelerin bulun-
duğu basit, zamansız ve dayanıklı tasarım ilk günkü 
gibi rahatlığını ve güzelliğini uzun yılar koruyacak-
tır. İçeriğinde bulunan yumuşak elyaf dolgusu
titizlikle hesaplanır el ile yerleştirilir ve eşit bir
şekilde dağıtılır. Zamansız tasarım böyle başlar…

 Ölçüler / Dimensions:  100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Y/H: 38 cm Antibakteriel Sertlik Derecesi
Orta

Yay
Garantisi

Kumaş ve 
Dolgu Malzemesi

Garantisi

YIL
2

YIL
5

Kuş tüyü omurga destek süngerleriyle paket yay sistemi ile
vücudun ağırlığını dengeleyerek Premıum bir uyku konforu sunar.
Premıum Brand iyi bir yatak iyi bir uyku sunar.

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

H- Paket Yay

G- Destek Sünger

E- Tela

Hava Kapsülü

ayaklar.

2322 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



setARİZONA      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard
Yatak / Matters

Çift yastık formuna uygun çift başlık pedi ile dizayn edilen 
Arizona Başlık, konfor ve ergonomiyi tüketiciye bir arada 
sunar. Kapitoneli kumaş ile dokunmuş baza tasarım kadar 
geniş saklama alanı ile kullanışlılığıyla da ön plana çıkar. 
Ahşabın sıcaklığı ayaklardan, tasarımın şıklığı dokumadan 
gelir. Çelik  profil kasası ile ömrü tükenmez Arizona baza-
başlık serisi ...

 Ölçüler / Dimensions: 100X200 120X200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Y/H: 32 cm Antibakteriel Sertlik Derecesi
Yumuşak

Yay
Garantisi

Kumaş ve 
Dolgu Malzemesi

Garantisi

YIL
2

YIL
5

Doğal pamuk liflerinden elde edilen linium kumaş 
ile nemi dengeler, vücut ısısını ayarlar ve uykuda 
konfor sunar.

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm
Hava Kapsülü

ayaklar.

F- Paket Yay

B- Tela

G- Sert Sünger

2524 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



setSTAR       Baza / Storage 
   Başlık / Headboard
Yatak / Matters

Deri ile kumaşın, beyaz ile antrasitin uyumunu 
sunan Star baza hem modern hem sade tasarımı ile 
yıldızlaşıyor. Yerden 10 cm yüksek ayak formu ile 
kolay temizlenebilir bir baza olmasının yanı sıra
tabanında bulunan hava kapsülleri sayesinde
saklanan eşyaların nem ve rutubetlenmesini
engeller. Yüksek açılabilir amortisörler ile kullanı-
lan Star bazada, kullanılmayan  yada ulaşılamayan
alanlar yoktur. 

 Ölçüler / Dimensions:  100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Y/H: 28 cm Antibakteriel Sertlik Derecesi
Orta Sert

Yay
Garantisi

Kumaş ve 
Dolgu Malzemesi

Garantisi

YIL
2

YIL
5

Yatağa form ve destek kazandırmaya yardımcı katmanlara sahip Star 
yatak, dayanıklılığını arttırılmış forza süngeri ile de ortopedik fayda 
sağlar.

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Hava Kapsülü

ayaklar.

H- Destek Sünger

E- Tela

ürünün formunu daha uzun süre korur.

2726 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BELLA      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard

Yumuşak hatlar ile dizayn edilmiş tasarım. Ah-
şap ve torna ayaklar ile birleşerek kullanıcılara 
sıcak bir ortam oluşturuyor. Silinebilir kumaşlar 
ile dokunan baza-başlık sayesinde yıpranmadan, 
eskimeden uzun yıllar kullanma imkanı sağlıyor.

 Ölçüler / Dimensions:  100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

DİVA      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard

Diva başlık ile kalite ve ince işçilik konusundaki 
iddiamızın zirvesine çıkıyoruz. Usta zanaatkarların 
elinden çıkan el yapımından geleneksel kapitoneler 
zarifçe yuvarlatılmış köşebentli dokuma ile
buluşuyor. Diva zaman üstü tasarımı ile koleksiyo-
nun en özel serilerinden bir tanesi.

 Ölçüler / Dimensions:  100x200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Hava Kapsülü

ayaklar.

Hava Kapsülü

ayaklar.

2928 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



HÜRREM KARAMEL      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard

      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard

Evinizdeki mobilyalar içerisinde en çok kulla-
nılanlar baza ve başlıklardır. Bu nedenle iyi bir 
baza başlık lüks değil bir ihtiyaçtır. Ulaşılabilir 
sadeliği ile Hürrem Baza-başlık tamda bu ihti-
yaca cevap veriyor.

Geniş saklama alanı, güvenli amortisör sistemi 
ve soft renkleri ile Karamel baza ve başlık yatak 
odalarınıza değer katacak.

 Ölçüler / Dimensions:  90X190 100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm  Ölçüler / Dimensions:  90X190 100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Hava Kapsülü

ayaklar.

Hava Kapsülü

ayaklar.

3130 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ORİGAMİ      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard

Adındaki sanat başlıktaki döşeme işçiliğinde 
hayat buluyor. Uzak doğudan esinlenen desenler 
Origami set ile tüketiciyle buluşuyor. Ahşabın 
sıcaklığı ile oluşan ayaklar kumaşın yumuşak 
dokusu ile tamamlanıyor.

 Ölçüler / Dimensions:  100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

OSLO      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard

Dokumada kullanılan deri  döşeme ile kirlenmeye 
karşı kolay silinebilir bir özelliğe sahiptir. Çift
bölgeli baza alanı ile eşyalara geniş saklama alanı 
sunar. Çelik kasa uzun ömürlü imkanı sunarak aynı 
zamanda güvenlik kilitleri ile kullanıcıya duyarlı bir 
ürün olarak ortaya çıkıyor.

 Ölçüler / Dimensions:  100x200 120X200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Hava Kapsülü

ayaklar.

Hava Kapsülü

ayaklar.

3332 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



OTTOMAN      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard

Baza ve başlığındaki detaylar ile klasik bir hava 
sunan Ottoman set, yerden yüksek ahşap ayakları 
ile kolay temizlenebilir özelliği sunmaktadır.
Yüksek açılır pistonları ile geniş saklama alanı 
sunar aynı zamanda emniyet kilitleri ile kullanıcı 
güvenliğini ön planda tutar.

 Ölçüler / Dimensions:  100x200  150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

VOGA      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard

Bilgi ve tecrübe ile Weltew tasarım uzmanları 
tarafından tasarlanan Voga Baza-Başlık set, en 
yüksek üretim tekniklerinden harmanlanarak 
ortaya çıkmıştır. Sadelik ve şıklık arayanların 
şimdiye kadar verdiği en iyi karar olabilir.

 Ölçüler / Dimensions:  100x200 120X200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Hava Kapsülü

ayaklar.

Hava Kapsülü

ayaklar.

3534 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ALİSSE      Yatak / Matters

Nano teknoloji örme kumaşı ile sürtünmeden kaynaklı
elektriklenmeyi önler. Böylelikle vücudunuzdaki fazla 
enerjiden kaynaklı oluşabilecek yorgunluğun önüne
geçer.Soft ergonomik süngeri ile size muhteşem bir 
uyku deneyimi sunar.Birleşik yay sistemi ile yay
katmanı üzerinde  bulunan soft süngerin bütünlük
dengesini korur. Böylelikle uzun ömürlü kullanım ve
yumuşak uyku olanağı sağlar. 

Y/H: 32 cm Antibakteriel Sertlik Derecesi
Orta

Yay
Garantisi

Kumaş ve 
Dolgu Malzemesi

Garantisi

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm
I- Destek Sünger

E- Tela

ürünün formunu daha uzun süre korur.

KİEV      Baza / Storage 
   Başlık / Headboard

Mükemmellik ve özveri ile üretilen Kiev, başlık 
tasarımında sadelik ve şıklık, baza tasarımında ise 
kullanışlığı ön plana çıkartıyor. İki bölmeli saklama 
alanı ile küçük m2’li evlerde büyük fayda sağlayacak 
Kiev  Baza-Başlık çelik kasası ile 5 yıl kasa garantisi 
sunuyor. Kiev baza’da emniyet kilitleri ile kullanıcı-
ların güvenliği ön planda…

 Ölçüler / Dimensions:  100x200 120X200 150x200 160x200 180x200 cm
Kumaş renk seçeneği / Fabric color option
Deri renk seçeneği / Leather fabric color option

Hava Kapsülü

ayaklar.
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MİNAS      Yatak / Matters

Flexi ekstra konfor süngeri uykuya geçişi hızlandırma-
da yardımcı olur. Üstelik dayanıklılığı arttırılmış forza 
sünger ile vücut için en uygun yatış ortamını oluştura-
rak sabaha dinlenmiş uyanmanızı sağlar. Nano teknoloji 
örme kumaşı ile sürtünmeden kaynaklı elektriklenmeyi 
önler. Böylelikle vücudunuzdaki fazla enerjiden kay-
naklı oluşabilecekyorgunluğun önüne geçer. Yan bordür 
kumaşı sayesinde yatakta deformasyondan korunarak 
uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

Y/H: 28 cm Antibakteriel Sertlik Derecesi
Orta

Yay
Garantisi

Kumaş ve 
Dolgu Malzemesi

Garantisi

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cmI- Destek Sünger

E- Tela

ürünün formunu daha uzun süre korur.

DAFNİ      Yatak / Matters

Nano teknoloji örme kumaşı ile sürtünmeden kaynaklı
elektriklenmeyi önler. Böylelikle vücudunuzdaki fazla
enerjiden kaynaklı oluşabilecek yorgunluğun önüne
geçer. Soft ergonomik süngeri ile size muhteşem bir 
uyku deneyimi sunar. Yoğunluğu arttırılmış vatka ile 
omuz ve yastık arasındaki boşluğu alarak vücudunuza 
düz form kazandırır.Böylelikle bölgesel ağrıların önüne 
geçer.

Y/H: 27 cm Antibakteriel Sertlik Derecesi
Orta

Yay
Garantisi

Kumaş ve 
Dolgu Malzemesi

Garantisi

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm
I- Destek Sünger

E- Tela

ürünün formunu daha uzun süre korur.
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Doğru yorgan seçimi

Güne enerjik başlaman için en önemli kriterlerden biri de gece boyunca ne şekilde uyuduğundur. 
Sabah uyandığında belinde, boynunda veya sırtında hafif ağrılar hissediyorsan bunun sebebi 
yanlış uyku pozisyonlarından kaynaklanıyor olabilir. Peki, doğru uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?

Yorgan seçimi kişinin vücut özellikleri,beklentiler ve uyunulan odanın iklimi ile ilintilidir. 
Vücut ısısına uygun seçilen yorgan ile uyku kalitesi de artar.

Relax Yorgan
Yumuşak bir yapısı olan ve hacmini uzun yıllar koruyabilen mikrofiber 
yorganlar, hava sirkülasyonunu  başarılı  bir  şekilde    sağlayabildikleri için  
terleme  yapma   oranları   düşüktür.    

Bambu Yorgan
Sürdürülebilirliğe önem veriyorsanız doğal olması nedeniyle kesinlikle tercih 
etmenizi önerdiğimiz bambu yorgan, hava geçirgenliği bakımından son 
derece başarılı ürünlerdir ve vücudunuzun nefes almasına katkı sağlar. 
Hafif ve yumuşak yapıda olması da bu ürünlerin bir diğer artısı.

Kaz Tüyü Yorgan
Isı tutma kapasitesi oldukça yüksek olduğundan kaz tüyü yorganlar en 
soğuk iklim koşullarında bile sıcak tutar ve böylece uyku kalitenizin yüksel-
mesine yardımcı olur. Buna rağmen bu ürünler, hafif ve yumuşaktır. Ayrıca 
kaz tüyü yorganların, gıdık tüyü ve sırt tüyü olmak üzere iki tüy çeşidi ile 
üretilebildiğini ve gıdık tüyü oranı arttıkça sıcak tutma, hafiflik ve yumuşak-
lık oranı da yükselir.

Yün Yorgan
Doğal, yenilenebilir, dayanıklı, sıcak tutan, sağlıklı bir yorgan seçimi yap-
mak istiyorsanız yün dolgulu ürünleri tercih edebilirsiniz. Yün yorganlar, 
ıslaklık hissi vermeden, kuru ağırlıklarının %33’ü kadar nem emebilirler.

Antistatic  Yorgan 
Antistatic kumaş, içerisinde bulunan karbon lifler sayesinde gün boyu 
biriken statik elektriği alır. Mükemmel elektrik iletkenliğine sahip olan karbon 
fiberli kumaşlarla, gün boyu vücudunuzda birikmiş olan elektrik ve gerginlik 
yaratan stresi uykunuz sırasında vücudunuzdan atmanız mümkündür. 

Thermolite  Yorgan
İçeriğindeki delikli ve silikonlu özel üretim elyaf sayesinde uygun yatak 
iklimini oluştururken yüksek ısıda yıkanabilir patentli yapısıyla kullanıcısına 
hijyenik uykular sunar. Hafif, sıcak ve rahattır. Toparlanma yapmaz. 95°C’de 
yıkanmasına rağmen yumuşaklığını ve şeklini korur.

Doğru yastık seçimi.

YÜZÜSTÜ YATIŞ

ALÇAK YASTIK

Yuzüstü yatıyorsanız;
başınızın ağırlığı yastığı 

aşağıya çektiğinden 
yumuşak bir yastık seçmeniz

gerekmektedir.

YÜKSEK YASTIK

YAN YATIŞ

Yan yatıyorsanız;
yastığınız yumuşaksa ve doğru 
desteği sağlamıyorsa,başınız 

yastığın içine gömülecek ve bu 
durum da ağrılara neden ola-
caktır. Bu nedenle başınıza tam 
destek sağlayacak dolgu oranı 
yüksek, sert ve esnek yastıkları 

seçebilirsiniz.

SIRTÜSTÜ YATIŞ

ORTA YASTIK

Sırtüstü yatıyorsanız;
Omuzunuz ve başınız yu-
muşak bir desteğe ihtiyaç 

duyar. Bu nedenle orta 
sertlikte bir yastık seçmeniz 

gerekir.

beyaz grup
 Uyku gün boyunca yorulan vücudumuzun ve sinir sistemimizin dinlendiği, fiziksel ve

zihinsel sağlığımız için ihtiyaç duyduğumuz bir gereksinimdir. Hayatımızın üçte birinden daha 
büyük bir kısmını kaplayan uyku günlük hayatımızın kesintiye uğraması ya da boşa geçen 

zaman değildir. Bu sürecin kendisi kadar hangi koşullarda ve nasıl geçirildiği, uyku  kalitesiyle 
birlikte vücudun yenilenme kalitesini belirleyen en önemli etken elbetteki uyku

 ürünleridir.

Sağlıklı uyku ve keyifli bir sabah
huzurlu bir hayattır...
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BAMBOO

Yastık / Pillow Yorgan / Quilt

Doğal bambu liflerine nefes alan lifler de denebilir. Selulozik lifler mükemmel nem absorbe etme 
yetenekleri, hızlı buharlaşma sağlamaları ile daha çok terlediğimiz yaz mevsiminde yüksek 

sıcaklıktaki ortamlarda kullanılır.

Bambu yorgan bambu içeriği ile doğal daya-
nıklı ve nefes almaya elverişlidir.Doğal bambu 
yapısı itibari ile pamuktan 3 kat fazla su emer 
ve 4 kat daha hızlı kurur.
Bedenin nefes almasına yardımcı olur ferahlık 
verir ve serin tutar.Bambunun doğal içeriği 
olan Bambu-Kun maddesi bakteri gelişimini 
engelleyici özelliktedir.
Ürünlerin kullanımı kolaydır, yıkanabilir ve koku 
yapmaz. Bahar ve yaz ayları için idealdir.

Bamboo yastık, Doğal bambu katkılı esnek ve 
ince elyaftan yapılmıştır. Nem çekme ve yüksek 
hava geçirgenliği özellikleriyle bedenin nefes 
almasını sağlar, terlemeyi önler. Tamamen 
doğaldır. Kimyasal içermeyen yapısıyla sizin ve 
bebeğinizin sağlığı için idealdir.
İpeksi, hafif ve yumuşak dokusuyla doğanın 
gücünü yataklarınızla buluşturur.
Yıkanabilir yapısıyla hijyenik ve pratiktir.

Sıcaklık: Orta/ılık.
Dolgu malzemesi : %30 bambu, % 70 HCS virgin nano elyaf - 300 gr/m2
Kumaş : %40 Bambu Kumaş, %60 Pamuk Jakarlı Kumaş
Ebat :  155x215 cm, 195x215 cm, 220x240 cm, 

LANA

Yastık / Pillow Yorgan / Quilt

Kişiler sıcaklık ihtiyaçlarına uygun uyumak ister. Yün vücut ısısına göre ısıtma yaptığından ihti-
yaca uygun rahatlatıcı bir üründür. Yün vücut ısısı ve nemi düzenleyen, termal stres giderici ve 
daha derin ferahlatıcı bir  uyku teşvikine yardımcı olan mikrolima oluşturur. Özel apreli dış kılıfı 

sayesinde tüy çıkışı önlenmiştir.

Nefes alan ve ısıyı eşit şekilde dağıtan organik 
bir ürün olan yün yorganlar, cildinize yumuşak 
bir dokunuş sağlar. %100 pamuk içeren ku-
maş ile kaplanan yün yorganlar, diğer yorgan 
seçeneklerine göre vücudunuzu daha fazla 
ısıtır. Hava geçiren yapısı ile vücudunuzun nem 
dengesinin korunmasına yardımcı olur.

Uyku dilini en iyi bildiğimiz, sağlıklı ve kaliteli bir 
uykuya eşlik etmek için tasarlanan özel yastık 
çeşitlerimiz ile her yeni güne yenilenmiş olarak 
uyanacaksınız.
Kişinin yatış şekline göre seçeceği doğru yastık 
seçimi, sağlıklı ve kaliteli uykuyu da beraberin-
de getirmektedir. Yün; binlerce yıldır; geceleri 
konforlu, lüks ve huzurlu bir uyku için doğal ve 
geleneksel bir dolgu malzemesi olmuştur.
Yünün doğal nefes alma ve vücut ısısını düzen-
leme özelliği sayesinde, farklı uyku ortamların-
da üstün konfor sağlama özelliği bulunmakta-
dır.

Sıcaklık: Sıcak.
Dolgu malzemesi : %100 Yün Dolgu
Kumaş : %100 Pamuk Kumaş
Ebat :  155x215 cm, 195x215 cm, 220x240 cm, 

+ + + +
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ROYAL GOOSE

Yastık / Pillow Yorgan / Quilt

Kaz tüyü bilinen en sağlıklı, uzun ömürlü ve 
benzersiz konforlu dolgu malzemesidir .
Higroskopi” özelliğine sahiptir. Isı ve nem den-
geleyicidir. Ortamdaki nemi emer, kullanılma-
dığında geri bırakır.
En hafif aynı zamanda en güçlü ısı yalıtımı 
sağlayan dolgu maddesidir. Doğal, hafif, sağ-
lıklı ve yumuşaktır.

Kaz Tüyü yumuşaklığından vazgeçemeyenler 
için 
her mevsime uyum sağlar. Yumuşak, dolgun ve 
sıcak tutan üst bölümüyle kışın, serin ve formu-
nu koruyan alt bölümüyle yazın, konforlu uyku 
deneyimi sağlar. Doğal ve sağlıklıdır. Nem ve 
yağ tutmadığından bünyesinde toz barındır-
maz ve hijyeniktir. Higroskopik özelliği sayesin-
de vücudun nefes almasını sağlar. Böylelikle 
ürün bakteri barındırmaz, koku yapmaz.
Yüz üstü yatış biçimi için ideal yastık.

Sıcaklık: Orta
Dolgu malzemesi : %100 kaz tüyü dolguludur
Kumaş : %100 Pamuk Kumaş
Ebat :  155x215 cm, 195x215 cm, 220x240 cm, 

ANTİSTATİC

Yastık / Pillow Yorgan / Quilt

Elektromanyetik dalgalar,doğal seratonin ve melatonin hormonlarımızın azalmasına neden olur. Bu 
hormonlar bazı patojenik etkilere karşı koruma ve uyku düzenimize rehberlik etmeye iplikler saye-

sinde vücuttaki statik elektriğin absorbe edilmesi ile rahat bir uyku ve mutlu bir uyanış sağlar.

Antistatic kumaş, içerisinde bulunan karbon 
lifler sayesinde gün boyu biriken statik elektriği 
alır. Mükemmel elektrik iletkenliğine sahip olan 
karbon fiberli kumaşlarla, gün boyu vücudu-
nuzda birikmiş olan elektrik ve gerginlik ya-
ratan stresi uykunuz sırasında vücudunuzdan 
atmanız mümkündür. 

Kumaşın içinde yer alan karbon teller sayesin-
de gün boyu vücutta biriken statik elektriği alır. 
Güne daha huzurlu ve zinde başlamayı sağlar.

Sıcaklık: Orta
Dolgu malzemesi : %100 elyaf
Kumaş : %100 Pamuk Kumaş
Ebat :  155x215 cm, 195x215 cm, 220x240 cm, 

+ + + +

Kaz tüyü doğal yapısından dolayı, sıcaklık değişimlerine karşı vücudu korur. Nemi ayarlar ve uyku 
için uygun bir atmosfer oluşturulur. Hygroscopic’tir. Yani, gece Vucudun terini emer ve gündüz bu 
nemi havaya geri püskürtür. Bakteri barındırmadığı için koku yapmaz, çok hafiftir. Yıkandığında 

sererek sıcak havada, gölgede havalandırarak kurutulur.
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RELAX

Yastık / Pillow Yorgan / Quilt

Ekonomik. kolay kullanım. hafif. konforlu ve  
hava alan kumaş ve elyaf sayesinde 4 mevsim uyku arkadaşınız. 

Yumuşak bir yapısı olan ve hacmini uzun yıl-
lar koruyabilen mikrofiber yorganlar, hava sir-
külasyonunu başarılı bir şekilde sağlayabil-
dikleri için terleme yapma oranları düşüktür.

Rahat  formu ve hacmini uzun yıllar koru-
yabilen mikrofiber yastıklar, hava sirkülas-
yonunu başarılı bir şekilde sağlayabildik-
leri için terleme yapma oranları düşüktür.

Sıcaklık: Orta/ılık
Dış Kumaş: 80 gsm micro
Dolgu: Nano Elyaf 300 gr m2 

THERMOLITE

Yastık / Pillow Yorgan / Quilt

Thermolite® lisanslı yastık ve yorgan dolgusu bu malzeme ile üretilen uyku ürünlerinin 60 C’de 
çamaşır makinesinde defalarca yıkanmasını ve kolaylıkla kurumasını sağlayan teknolojik bir 

dolgu malzemesidir.

Thermolite® 95 C 0 yorgan içerisinde delikli 
ve silikonlu elyaf kullanılmıştır. Hafif, sıcak ve 
rahattır. Toparlanma yapmaz seklini korur. 
Çamaşır makinesinde yıkanabilir ve kolayca 
kurur.
Kurutma makinesinde kurutulabiilr. Lisanslı 
üründür.

Thermolite® 95 C 0 yastık içerisinde kullanılan 
elyaf boncukları uyku boyunca hareketinize 
göre yer değiştirerek baş ve boynunuza gerekli 
desteği verir

Sıcaklık: Orta/ılık
Dolgu malzemesi :  %95 Thermolite 90 C yıkanabilir boncuk elyaf dolgu
Kumaş : %100 Microfiber Kumaş
Ebat :  155x215 cm, 195x215 cm, 220x240 cm, 
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luxury set
Sıvı geçirmez alezler ise, adından da anlaşılacağı gibi, sıvıyı yatağa geçir-
mezler. Sıvı geçirmez yatak koruyucular (alezler) 2 katmandan oluşur. Üst 
katman, pamuktan oluşur (havlu) ve uyku konforunu sağlamak, terleme ve 
ses gibi durumların önüne geçer. Alt Katman ise sıvı geçirmez, polyesterden 
oluşur.

SIVI GEÇİRMEZ ALEZ

Membran
Yüzey

Alez, çarşafsız yatağın üstüne yatak koruma amacıyla serilen ve hemen 
üzerine yatak çarşafı serilerek kullanılan bir koruyucu aparattır. Yatağın 
zamanla kirlenmesini önler. 

KORUYUCU ALEZ

Çeyiz Setleri
Heyecanlı ve yeni hayatının başlangıcında telaşlı ama oldukça keyif veren bu evlilik hazır-
lıkları sürecinde çeyiz setleri de önemli bir yere sahiptir. Geçmişten günümüze hala devam 
eden geleneklerden birisi olan çeyiz paketi hazırlığı, günümüzün modern dünyasında farklı 

modellere önemini koruyor.

Koleksiyonumuzda yer alan çeyiz setleri için genelde jakar dokuma yatak örtüsü kumaşlar 
tercih ettik. Bunun sebebi daha elegant bir algı uyandırmasıdır. Bunların kumaş renk ve de-

senlerini günümüz çizgisine taşıdık.

P

Yastığın oyuk merkezli özel şekli, sırt üstü uyuyanların hava yollarını açarak 
kolay nefes almalarını, horlamalarının azalmasını ve kaliteli bir uyku uyuma-
larını sağlar.

Yastığın etrafındaki hava kanalları serbest hava sirkülasyonu sağlar, böyle-
ce terlemeyi azaltır. 

HORLAMA ÖNLEYİCİ YASTIK

Ortopedik yastık modeli; uykuya geçiş esnasında sırt üstü ve yan yatmayı 
tercih edenler için ideal uyku konforunu yaşatmakla birlikte sahip olduğu 
serinlik hissi veren dokusu sayesinde tazelenmiş ferah bir uyku yaşatacaktır.

Serinlik hissi verir. Sadece kılıfı yıkanabilir.

ORTOPEDİK YASTIK
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luxury setluxury set Renklerin cezbedici ihtişamı ile güne neşe ve ışıltılarla 
başlamanızı sağlayacak aydınlık ve ferah ortamlar
hazırlar.

OCEAN OCEANMavi ve sarı tonlarının asil enerjisini zarif desenleri ile
buluşturarak rafine bir atmosfer yaratan Ocean Çeyiz 
Seti, şık tasarımını eşsiz kumaş kalitesiyle taçlandırıyor.Lacivert Jakar Dokuma Çeyiz Seti Orange Jakar Dokuma Çeyiz Seti

Yatak Örtüsü (250x260 cm)
Oxford Yastık 2 Adet (50x70+5 cm)
Kırlent 1 Adet (45x45 cm)

Nevresim Kılıfı (200x220 cm)
Çarşaf (240x260 cm)
Nakışlı Yastık Kılıfı 2 Adet (50x70+5 cm)
Uyku Yastığı 2 Adet (50x70 cm)

Yatak Örtüsü (250x260 cm)
Oxford Yastık 2 Adet (50x70+5 cm)
Kırlent 1 Adet (45x45 cm)

Nevresim Kılıfı (200x220 cm)
Çarşaf (240x260 cm)
Nakışlı Yastık Kılıfı 2 Adet (50x70+5 cm)
Uyku Yastığı 2 Adet (50x70 cm)
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luxury set luxury setTRİA
Pembe Jakar Dokuma Çeyiz Seti

TRİA
Turkuaz Jakar Dokuma Çeyiz Seti

Tria Çeyiz Seti, Otantik desen dizisi ile buluşturduğu su 
yeşili tonlarıyla dikkat çekiyor. Dingin, huzurulu bir yaşam 
enerjisini yatak odalarına yansıtıyor.

Yatak Örtüsü (250x260 cm)
Oxford Yastık 2 Adet (50x70+5 cm)
Kırlent 1 Adet (30x50 cm)

Nevresim Kılıfı (200x220 cm)
Çarşaf (240x260 cm)
Nakışlı Yastık Kılıfı 2 Adet (50x70+5 cm)
Uyku Yastığı 2 Adet (50x70 cm)

Yatak Örtüsü (250x260 cm)
Oxford Yastık 2 Adet (50x70+5 cm)
Kırlent 1 Adet (30x50 cm)

Nevresim Kılıfı (200x220 cm)
Çarşaf (240x260 cm)
Nakışlı Yastık Kılıfı 2 Adet (50x70+5 cm)
Uyku Yastığı 2 Adet (50x70 cm)
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luxury setluxury set ARTEMİS 
Gri Kadife Flok Çeyiz Seti

ARTEMİS
Krem Kadife Flok Çeyiz Seti

Masumiyeti ve tutkuyu temsil eden etnik 
desenleri ile dikkat çeken Artemis çeyiz seti 
zarif bir tarzı yansıtıyor.

Yatak Örtüsü (250x260 cm)
Oxford Yastık 2 Adet (50x70+5 cm)

Nevresim Kılıfı (200x220 cm)
Çarşaf (240x260 cm)
Nakışlı Yastık Kılıfı 2 Adet (50x70+5 cm)
Uyku Yastığı 2 Adet (50x70 cm)

Yatak Örtüsü (250x260 cm)
Oxford Yastık 2 Adet (50x70+5 cm)

Nevresim Kılıfı (200x220 cm)
Çarşaf (240x260 cm)
Nakışlı Yastık Kılıfı 2 Adet (50x70+5 cm)
Uyku Yastığı 2 Adet (50x70 cm)
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casual setcasual set TRUVATRUVA
Kadife Nakışlı Kapitone Yatak Örtüsü Kadife Nakışlı Kapitone Yatak Örtüsü

Yatak Örtüsü (250x260 cm)
Oxford Yastık 2 Adet (50x70+5 cm)

Nevresim Kılıfı (200x220 cm)
Nakışlı Yastık Kılıfı 2 Adet (50x70+5 cm)
Uyku Yastığı 2 Adet (50x70 cm)

Yatak Örtüsü (250x260 cm)
Oxford Yastık 2 Adet (50x70+5 cm)

Nevresim Kılıfı (200x220 cm)
Nakışlı Yastık Kılıfı 2 Adet (50x70+5 cm)
Uyku Yastığı 2 Adet (50x70 cm)

İki farklı renk seçeneği ile geleneksel nevresim takımları-
nın asil tarzını yatak odalarına taşıyor. Yalın ve göz alıcı 
bir zarafet yaratmak isteyenler için ideal.
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Kumaş yapısı pamuktan oluştuğu için kumaş dokusu nefes alır sağlıklı ve uzun ömürlüdür.
Ancak pamuk içeren kumaşların hepsinde olduğu gibi kırışmaya meyillidir.

ranforce
Ranforce kumaşlar, 57 tel/cm’den oluşan iplik dokumadır. Kumaş yüzeyindeki ipliklerin
oluşturduğu doku ile hava geçirgenliği yüksek, tamamen doğal bir hammadde olan

% 100 pamuktan yapılmış, sağlığa dost ürünlerdir. İçeriğinde sentetik bulunmamaktadır.

30 PO



ANGLE
Ranforce Nevresim Takımı Ranforce Nevresim Takımı

Renklerin sıradışı uyumu ile geometrik desenlerin çarpıcı 
estetiği, cesur tasarımı ile özgünlüğü eşsiz yansımalarını 
yatak odanıza taşıyor.

BAROQUE Mutluluğu, masumiyeti ve tutkuyu temsil eden
etnik desenleri ile zarif ve canlı bir tarz yansıtıyor.

1 Adet Nevresim (160x220 cm)
1 Adet Çarşaf (160x240 cm)
1 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (200x220 cm)
1 Adet Çarşaf (240x260 cm)
2 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (160x220 cm)
1 Adet Çarşaf (160x240 cm)
1 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (200x220 cm)
1 Adet Çarşaf (240x260 cm)
2 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)
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TITANIA Hem geleneksel hem de modern desen anlayışıyla 
renklerin geçişleri ile buluşan Titania nevresim takımı, 
zengin ve mistik enerjisini yatak odalarına taşıyor.Ranforce Nevresim Takımı JADE Renklerin canlılığı ile güne neşe ve ışıltılarla başlamanızı 

sağlayacak aydınlık ve ferah ortamlar hazırlar.

Ranforce Nevresim Takımı

1 Adet Nevresim (160x220 cm)
1 Adet Çarşaf (160x240 cm)
1 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (200x220 cm)
1 Adet Çarşaf (240x260 cm)
2 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (160x220 cm)
1 Adet Çarşaf (160x240 cm)
1 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (200x220 cm)
1 Adet Çarşaf (240x260 cm)
2 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)
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1 Adet Nevresim (160x220 cm)
1 Adet Çarşaf (160x240 cm)
1 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (200x220 cm)
1 Adet Çarşaf (240x260 cm)
2 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

MUCHOS Zarif tasarım detayları ve kumaş kalitesi ile modern 
tasarımın dingin enerjisini yatak odalarına taşıyor.

Ranforce Nevresim Takımı

1 Adet Nevresim (160x220 cm)
1 Adet Çarşaf (160x240 cm)
1 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (200x220 cm)
1 Adet Çarşaf (240x260 cm)
2 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

LOWEST Doğal neşeli ve huzur verici birbirinden şık, yaşam dolu 
renkleri ile doğanın huzurunu odanıza yansıtır.

Ranforce Nevresim Takımı
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Polycoton ürün grubundaki nevresim takımları kolay ütülenme özelliğine sahip
günlük kullanım için tasarlanmıştır. Çift ve tek kişilik ölçülerde üretilmiştir.

polycoton
Pamuk ile polyester malzemenin karıştırılmasıyla oluşan iplikten polycotton oluşmaktadır.

Polycotton içerisinde %60 pamuk, %40 polyester veya %50 pamuk %50 polyester gibi
karışım olabilmektedir. Polycotton kumaş, tamamı pamuktan oluşan kumaştan daha
dayanıklıdır ve kolay kolay kırışmaz. Polyester hava geçirmediği için yazın kullanıma

uygun değildir. Pamuk yaz aylarında kullanıma daha çok uygundur. 

30 PO



BONDİ
Polycoton Nevresim Takımı Polycoton Nevresim Takımı

Hem odanıza hem uykunuza renk ve konfor sunan 
doğal yumuşak ve gösterişli bir tasarım. BRİELLA Doğanın narin dokusunu uykularınıza seren, 

sonbahar tadında rahat bir uyku konforu....

1 Adet Nevresim (160x220 cm)
1 Adet Çarşaf (160x240 cm)
1 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (200x220 cm)
1 Adet Çarşaf (240x260 cm)
2 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (160x220 cm)
1 Adet Çarşaf (160x240 cm)
1 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (200x220 cm)
1 Adet Çarşaf (240x260 cm)
2 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)
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CHECK EİSHA Nötr pastel tonlarıyla dengeleyici bir etki yaratan
Eisha nevresim takımı, sade, huzurlu bir yaşam enerji-
sini yatak odalarına yansıtıyor.

Geometrik tasarımını dingin renkler ile buluşturan 
doğallıktan yana olanların tercihi Check nevresim
takımı, dinlendirici etkisi ile yumuşak bir dokunuş 
sunar.Polycoton Nevresim Takımı Polycoton Nevresim Takımı

1 Adet Nevresim (160x220 cm)
1 Adet Çarşaf (160x240 cm)
1 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (200x220 cm)
1 Adet Çarşaf (240x260 cm)
2 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (160x220 cm)
1 Adet Çarşaf (160x240 cm)
1 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (200x220 cm)
1 Adet Çarşaf (240x260 cm)
2 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)
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HARLOW URBAN
Polycoton Nevresim Takımı Polycoton Nevresim Takımı

Zarafeti ve canlı renkleri ile kalitesinin gösterişli bir 
tarz yarattığı Urban nevresim takımı, parlak dokusu 
ile odanıza yenilik katacak.

Baharın tazeliğini yansıtan çiçek desenleri ile yatak 
odanıza göz alıcı bir etki yaratıyor.

1 Adet Nevresim (160x220 cm)
1 Adet Çarşaf (160x240 cm)
1 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (200x220 cm)
1 Adet Çarşaf (240x260 cm)
2 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (160x220 cm)
1 Adet Çarşaf (160x240 cm)
1 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)

1 Adet Nevresim (200x220 cm)
1 Adet Çarşaf (240x260 cm)
2 Adet Yastık Kılıfı (50x70 cm)
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RUFFLE
Emboss Fırfırlı Yatak Örtüsü

RUFFLE
Emboss Fırfırlı  Yatak Örtüsü

Pudra

Denim mavi Gri

Taş

hardal

Yeşil

1 Adet Yatak Örtüsü (180x250 cm)
1 Adet Yastık Kılıfı (50x70 +5 cm)

1 Adet Yatak Örtüsü (250x260 cm)
2 Adet Yastık Kılıfı (50x70 +5cm)

Şık tasarımı ile size keyifli ve rahatlatıcı bir yolculuğa 
çıkartacak Ruffle yatak örtüsü 
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