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KAZ TÜYÜ  
(QUEEN GOOSE)
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Kaz tüyü (Queen goose ) faydaları;

• Kaz tüyü, dünyada kullanılabilecek en doğal, 
sağlıklı, uzun ömürlü ve hafif dolgu malzemesidir.  

• Sıcaklık değişimlerine karşı vücudu korur, ısı ve nem 
dengesi sağlar.

• Kullanılan yastığın kişinin vücut yapısına ve yatış 
şekline uygunluğu uyku kalitesinin sağlanmasında en 
önemli ilk etkendir. 

• Kendi yatış şeklinize göre birçok yastık seçebilirsiniz 
ancak bu yastık kaz tüyü bir yastık olduğunda sizi ter-
letmeyeceğini ve kuru uyanacağınızı bilirsiniz ,çünkü 
kaz tüyü higroskopik özelliği sebebiyle ortamdaki faz-
la nemi emer, içine hapseder ve gündüz bunu ortama 
vererek kendini kurutur. 

• Yastığınız asla şeklini kaybetmez sabah havalandır-
dığınızda ilk günkü formuna geri döner. 

• Uyku esnasında size %100 uyum sağlar. 

• Uzun ömürlüdür yıkanır ve aynı formda hijyenik bir 
şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Yumuşaklığı 
ise size benzersiz bir konfor yaşatır.
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Kaz tüyün de müşteriden alacağız sorulara göre 
vereceğiniz teknik bilgiler;   

TÜY ÇEŞİTLERİ;
Su kuşlarının vücutlarını kaplayan tüyler sırt tüyü ve 
gıdık tüyü olarak 2 şekildedir. Bu 2 tip tüyün farklı 
fonksiyonları vardır.
   
SIRT TÜYÜ;
Su kuşlarının dış koruma kalkanıdır. Suda kaymayı ve 
uçmayı sağlayan tüylerdir. Ortasındaki sert telek sa-
pıyla ayırt edilebilir. Yastık ve yorganlarda sırt tüyü 
gıdık tüyünün ezilmesini önler, ürüne esneklik ve da-
yanıklılık sağlar. Dolgunluk yaparak vücut basıncını 
karşılayacak destek sağlaması için kullanılır.
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GIDIK TÜYÜ
Su kuşlarının iç koruma kalkanıdır. O yüzden İngilizce 
karşılığı down (aşağı) anlamına gelmektedir. Hayva-
nı, havada ve suda kimi zaman aşırı düşük olabilen 
sıcaklıklardan koruyan tüylerdir. Su geçirmez yapı-
dadır çok az su tutar. Sırt tüyü de yüzeyinde su fil-
mi oluşturuyor. Hint kazı (Bar-Headed Goose) 8.800 
metre irtifada uçabilir. Buradaki sıcaklık -44˚C ci-
varındadır. Sibirya kazları zaman zaman -50˚C’den 
daha düşük sıcaklıklara maruz kalabilir. Yastık ve 
yorganlarda gıdık tüyü yumuşaklığı sağlar, hacmi 
artır, ısı tutma özelliğine sahiptir,

+ + + +
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BAMBU

• Kimyasal içermez
• Serin tutar.
• Terlemeyi önler.
• Doğal, ferah.
• Yıkanabilir-Hızlı Kurur.
• Dolgu % 30 bambu +
 % 70 Nano Elyaf.
• Bahar,yaz ayları için 
ideal
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Bambu ‘nun faydaları ;

• Bambu Yorgan sıcak yaz ve bahar mevsimlerinde se-
rin, kuru bir uyku uyumak isteyenlerin doğal ve yumu-
şak tercihi olacaktır.Bambu yorgan bambu içeriği ile 
doğal dayanıklı ve nefes almaya elverişlidir.

• Doğal bambu yapısı itibari ile pamuktan 3 kat fazla 
su emer ve 4 kat daha hızlı kurur.Bedenin nefes alma-
sına yardımcı olur ferahlık verir ve serin tutar.

• Bambu nun doğal içeriği olan Bambu-Kun maddesi 
bakteri gelişimini engelleyici özelliktedir.Ürünlerin kul-
lanımı kolaydır, yıkanabilir ve koku yapmaz. Bahar ve 
yaz ayları için idealdir.

+ + + +
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THERMOLİTE
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  Thermolıte ‘ın faydaları;

• Thermolite lisanslı yastık ve yorgan dolgusu sayesin-
de üretilen uyku ürünlerinin.       60C’de çamaşır maki-
nesinde defalarca yıkanmasını ve kolaylıkla kuruması-
nı sağlayan teknolojik bir dolgu malzemesidir.60C’de 
yıkanan yastık ve yorganlar tüm toz akarı ve bakte-
rilerden arınır. Ürünleri alerjik bünyesi olanlara uygun 
hale getirir. Yatak hijyeni uyku kalitesinin en önemli 
ve ayrılmaz bir parçasıdır.Gece kafamızı koyduğumuz 
yastık, ya da üzerimize örttüğümüz yorganın temiz 
ve hijyenik olması aldığımız nefesin rahatlamasına ve 
sağlıklı uyumamıza yardımcı olur 

•Yastığımızın içinde kullanılan boncuk elyaflar, uyku 
boyunca hareketlerinize göre yer değiştirerek baş ve 
boynunuza gerekli desteği verir.Boncuklar birbirinden 
bağımsız olduğu için yastığınız ilk günkü şeklini korur.
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YÜN (LANA)
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Yün yorgan yastık faydaları;

•Doğa dostudur. Son derece sağlıklı ve doğal bir mal-
zeme olan yün, endüstriyel kirliliğe neden olmaz.

•Yün yastık ve yorgan , vücudunuzun hava almasını 
sağlayarak rahat bir uyku deneyimi yaşatır. 

• Isı dengeleyici özelliği ile sıcak havalarda bile yüze-
yini serin tutar.
• Teri çabucak kurutan yün yastıklar, uyurken rahatsız 
olmanızı engeller. Aynı zamanda uzun ömürlü olma-
sıyla bilinen yün yastık çeşitleri, zamanla sertleşmeye-
rek daima yumuşak kalır. 

•Alerji yapmayan yapısı ile her türlü cilt tipinin kullana-
bileceği yün yastık çeşitleri,  sağlıklı bir uyku uyumanı-
za yardımcı olur.

•Özel apreli dış kılıfı sayesinde tüy çıkışı önlenmiştir.
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ANTİSTATİC



13

Antistatic yorgan yastık faydaları;

• Mükemmel elektrik iletkenliğine sahip olan karbon fi-
berli kumaşlarla, gün boyu vücudunuzda birikmiş olan 
elektrik ve gerginlik yaratan stresi uykunuz sırasında 
vücudunuzdan atmanıza yardımcı olur.

• Elektromanyetik dalgalar,doğal seratonin ve mela-
tonin hormonlarımızın azalmasına neden olur.

• Bu hormonlar bazı patojenik etkilere karşı koruma ve 
uyku düzenimize rehberlik etmeye, iplikler sayesinde 
vücuttaki statik elektriğin absorbe edilmesi ile rahat 
bir uyku ve mutlu bir uyanış sağlar.
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RELAX
(MİCROFİBER)
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Microfiber (Relax) yorgan yastık faydaları;

• Mikrofiber yorganların hava geçirgen yapısı, geceleri 
vücut ısısını dengelemeye yardımcı olmaktadır. Yani 
bir diğer ifade ile mikrofiber yorganlar, teri hapseder-
ken ısıyı da muhafaza etmektedir. Bu sayede siz de 
geceleri terlemekten ya da üşümekten kurtulur; kon-
forunuzdan ödün vermeden dilediğiniz pozisyonda 
rahatça uyuyabilirsiniz.
• Mikrofiber yorganın yapısında bulunan elyaf, çok ha-
fif bir malzeme olduğundan geleneksel yorganların 
aksine uyuduğunuz sırada sizlere ağırlık hissettirmez. 
Yumuşacık yapısı ile rahat bir uyku uyumanıza önayak 
olur.
• Ekonomik. kolay kullanım. konforlu ve hava alan ku-
maş ve elyaf sayesinde 4 mevsim uyku arkadaşınız.
makinenizin 30 derecelik ısı ayarında gönül rahatlığıy-
la yıkayabilirsiniz.
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HORLAMA
ÖNLEYİCİ
YASTIK

Horlama Önleyici         
yastık faydaları;

Yastığın oyuk merkezli özel şekli, sırt üstü uyuyanların 
hava yollarını açarak kolay nefes almalarını, horlama-
larının azalmasını ve kaliteli bir uyku uyumalarını sağlar.
Yastığın etrafındaki hava kanalları serbest hava sirkü-
lasyonu sağlar, böylece terlemeyi azaltır. 
İçerik 100% pamuk kumaş ve boncuk elyaf kullanılmış-
tır.
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ORTOPEDİK
YASTIK

Ortopedik yastık faydaları;
Ortepedik yastık Boynunuzun şeklini alarak konforlu 
bir uyku almanızı sağlar. Yumuşak ve dayanıklıdır
60x80cm ebatında olan yastık kılıflarına uygundur.
%100 Silikonize Boncuk Elyaftır.

Yastıkta bulunan birbirinden izole iki hücrede farklı 
sertlikte elyaflar vardır. Bu sebeple yastığın, omuza ve 
kafaya verdiği destek, eşit bir şekilde sağlanır.

Boncuk silikon elyaf, havalı elyaftır (Hollow Fibre).denir
Boncuk elyaf doğası gereği yıkama ve toplanmaya, 
soft elyafa göre daha dayanıklıdır.

Dış mitil %100 pamuklu dokuma kumaştır.
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ALEZ

Membran
Yüzey
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Aleze kısaca yatak koruyucu diyebiliriz. Çarşafsız ya-
tağın üstüne serilir ve ardından yatak çarşafı serilir. 
yatağın zaman içinde kirlenmesini önler. Temelde, Ka-
pitoneli ve Sıvı geçirmez olarak ikiye ayrılır. Kapitoneli 
alezler standart kullanım içindir ve pamuklu bir yapıya 
sahiptirler. Sıvı geçirmez alezler ise, adından da anla-
şılacağı gibi, sıvıyı yatağa geçirmezler.

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 polyester-
den oluşur. Sıvıyı üst katmana hapseder. Sıvı geçirmez 
alez, bebek yataklarının dışında, tek kişilik ve çift kişilik 
yataklarda da kullanılabilir.
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POLYCOTON 
NEVRESİM
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• Ütü gerektirmez.

• Defalarca yıkanmasına rağmen aşınma yapmaz.

• İçindeki polyester sayesinde parlak ve canlı 
gözükmektedir.

• Ekonomik bir ürün grubudur.

• 4 mevsim kullanılabilir.

• Çamaşır makinesinde yıkanabilir, 30 derecede 
yıkanması tavsiye edilir.

• Kurutma makinesinde kullanımı uygundur.

30 PO
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RANFORCE
NEVRESİM



23

• %100 pamuktan üretilmiştir, doğaldır.

• Kumaş dokusu nefes alır.

• Yumuşak bir dokuya sahiptir.

• İnsan sağlığına zararlı madde içermez.

• Çamaşır makinesinde yıkanabilir, 30 derecede 
yıkanması tavsiye edilir.

• Kurutma makinesinde kullanımı uygundur.

30 PO
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