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BULUT ULTRA ORTOPEDİK YAYLI YATAK (PEDLİ)

• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, Bonel yay sistemi
• Yatağın üst kısmında ergonomik, konfor arttırıcı uyku pedi
• Yatağın her iki yüzeyinde extra rahatlık sağlayan sünger
• Yumuşak tuşeli lüx örme kumaş
• Konforu arttıran Thermoband elyaf
• Uyku konforunu arttıran rulo sünger
• Destek süngerleri
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit oranda dağıtan sert keçe
• 32 cm yatak yüksekliği (±1 cm)
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• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, Bonel yay sistemi
• Yatağın üst kısmında ergonomik, konfor arttırıcı uyku pedi
• Yatağın her iki yüzeyinde extra rahatlık sağlayan sünger
• Yumuşak tuşeli lüx örme kumaş
• Konforu arttıran Thermoband elyaf
• Uyku konforunu arttıran rulo sünger
• Destek süngerleri
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit oranda dağıtan sert keçe
• 30 cm yatak yüksekliği (±1 cm)

HAYAL ULTRA ORTOPEDİK YAYLI YATAK (PEDLİ)
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LUNA ULTRA ORTOPEDİK YAYLI YATAK (PEDLİ)

• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, Bonel yay 
sistemi

• Yatağın üst kısmında ergonomik, konfor arttırıcı 
uyku pedi

• Yatağın her iki yüzeyinde extra rahatlık sağlayan 
sünger

• Yumuşak tuşeli lüx örme kumaş
• Konforu arttıran Thermoband elyaf
• Uyku konforunu arttıran rulo sünger
• Destek süngerleri
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit oranda 

dağıtan sert keçe
• 28 cm yatak yüksekliği (±1 cm)
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• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, Bonel yay 
sistemi

• Yatağın üst kısmında ergonomik, konfor arttırıcı 
gizli uyku pedi

• Yatağın her iki yüzeyinde extra rahatlık sağlayan 
sünger

• Yumuşak tuşeli lüx örme kumaş
• Konforu arttıran Thermoband elyaf
• Uyku konforunu arttıran rulo sünger
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit oranda dağıtan 

sert keçe
• 30 cm yatak yüksekliği (±1 cm)

KASMIR ULTRA ORTOPEDİK YAYLI YATAK (GİZLİ PEDLİ)
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RÜYA ULTRA ORTOPEDİK YAYLI YATAK (GİZLİ PEDLİ)

• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, Bonel yay 
sistemi

• Yatağın üst kısmında ergonomik, konfor arttırıcı 
gizli uyku pedi

• Yatağın her iki yüzeyinde extra rahatlık sağlayan 
sünger

• Yumuşak tuşeli lüx örme kumaş 
• Konforu arttıran Thermoband elyaf
• Uyku konforunu arttıran rulo sünger
• Destek süngerleri
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit oranda 

dağıtan sert keçe
• 30 cm yükseklik (±1 cm)
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VERA ULTRA ORTOPEDİK YAYLI YATAK (GİZLİ PEDLİ)

• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, Bonel yay 
sistemi

• Yatağın üst kısmında ergonomik, konfor arttırıcı gizli 
uyku pedi

• Yatağın her iki yüzeyinde extra rahatlık sağlayan 
sünger

• Yumuşak tuşeli lüx örme kumaş
• Konforu arttıran Thermoband elyaf
• Uyku konforunu arttıran rulo sünger
• Destek süngerleri
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit oranda dağıtan 

sert keçe
• 28 cm yatak yüksekliği (±1 cm)
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ZAMBAK ULTRA ORTOPEDİK YAYLI YATAK (PEDLİ)

• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, Bonel yay 
sistemi

• Yatağın üst kısmında ergonomik, konfor arttırıcı 
uyku pedi

• Yatağın her iki yüzeyinde extra rahatlık sağlayan 
sünger

• Yumuşak tuşeli lüx örme kumaş 
• Konforu arttıran Thermoband elyaf
• Uyku konforunu arttıran rulo sünger
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit oranda 

dağıtan sert keçe
• 28 cm yatak yüksekliği (±1 cm)
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DAMLA ULTRA ORTOPEDİK YAYLI YATAK (GİZLİ PEDLİ)

• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, Bonel yay 
sistemi

• Yatağın üst kısmında ergonomik, konfor arttırıcı gizli 
uyku pedi

• Yatağın her iki yüzeyinde extra rahatlık sağlayan 
sünger

• Yumuşak tuşeli lüx örme kumaş
• Konforu arttıran Thermoband elyaf
• Uyku konforunu arttıran rulo sünger
• Destek süngerleri
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit oranda dağıtan 

sert keçe
• 28 cm yatak yüksekliği (±1 cm)

...... .... . ..
... .
... .. . . .... ....

. .... .....
...
.

Örme Kumaş Keçe yüksek yoğunlukta
 sünger

Ekolojik Antibakteriyel OrtopedikTermobont 
Elyaf

Bonel Yay



12

• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, Bonel yay 
sistemi

• Yatağın üst kısmında ergonomik, konfor arttırıcı 
uyku pedi

• Yatağın her iki yüzeyinde extra rahatlık sağlayan 
sünger

• Yumuşak tuşeli lüx örme kumaş 
• Konforu arttıran Thermoband elyaf
• Uyku konforunu arttıran rulo sünger
• Destek süngerleri
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit oranda 

dağıtan sert keçe
• 24 cm yükseklik (±1 cm)

PREMIER ULTRA ORTOPEDİK YAYLI YATAK (PEDLİ) 
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SELEN FULL ORTOPEDİK YAYLI YATAK

• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, Bonel yay 
sistemi

• Yatağın her iki yüzeyinde extra rahatlık sağlayan 
sünger

• Yumuşak tuşeli lüx örme kumaş
• Konforu arttıran Thermoband elyaf
• Uyku konforunu arttıran rulo sünger
• Destek süngerleri
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit oranda dağıtan 

sert keçe
• 26 cm yatak yüksekliği (±1 cm)
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ATLAS FULL ULTRA ORTAPEDİK YAYLI YATAK

• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, Bonel yay 
sistemi

• Yatağın her iki yüzeyinde extra rahatlık sağlayan 
sünger

• Yumuşak tuşeli lüx örme kumaş
• Konforu arttıran Thermoband elyaf
• Uyku konforunu arttıran rulo sünger
• Destek süngerleri
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit oranda 

dağıtan sert keçe
• 25 cm yatak yüksekliği (±1 cm)

...... .... . ..
... .
... .. . . .... ....

. .... .....
...
.

Örme Kumaş Keçe yüksek yoğunlukta
 sünger

Ekolojik Antibakteriyel OrtopedikTermobont 
Elyaf

Bonel Yay



15

PAPATYA VİSCO ULTRA ORTAPEDİK YATAK

• Yatağa yattığınızda vücudu saran viscoelastik sünger
• Yoğunluğu yüksek destek süngeri
• Yumuşak tuşeli lüx örme kumaş
• Fermuarlı kılıf
• Sıcaklığa ve basınca duyarlı
• Uzay teknolojisi ile üretilen visco sünger ile kan 

dolaşımını hızlandırıcı etki
• 18 cm yatak yüksekliği (±1 cm)
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VENÜS VİSCO ULTRA ORTOPEDİK YAYLI YATAK

• Uzay teknolojisi ile üretilmiş viscoelastik sünger
• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan yay sistemi
• Konforu arttıran Thermoband elyaf
• 26 cm yatak yüksekliği (±1 cm)
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• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, Bonel 
yay sistemi

• Yatağın üst kısmında ergonomik, konfor arttırıcı 
gizli uyku pedi

• Yatağın her iki yüzeyinde extra rahatlık sağlayan 
sünger

• Jakarlı dokuma kumaşı
• Yüzey konforunu arttıran Thermoband elyaf
• Uyku konforunu arttıran rulo sünger
• Destek süngerleri
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit oranda 

dağıtan sert keçe
• 27 cm yatak yüksekliği (±1 cm)

• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, Bonel 
yay sistemi

• Yatağın her iki yüzeyinde extra rahatlık sağlayan 
sünger 

• Jakarlı dokuma kumaşı
• Konforu arttıran Thermoband elyaf
• Uyku konforunu arttıran rulo sünger
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit oranda 

dağıtan sert keçe
• 25 cm yükseklik (±1 cm)

KARDELEN FULL ORTOPEDİK YAYLI YATAK

INCI ULTRA ORTOPEDİK YAYLI YATAK (GİZLİ PEDLİ)
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• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, 
Bonel yay sistemi Yatağın her iki yüzeyinde 
vücuda destek sünger

• Jakarlı dokuma kumaşı
• Yüzey konforunu arttıran Thermoband elyaf
• Uyku konforunu arttıran rulo sünger
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit oran-

da dağıtan sert keçe
• 23 cm yatak yüksekliği (±1 cm)

• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, 
Bonel yay sistemi

• Jakarlı dokuma kumaşı
• Yüzey konforunu arttıran Thermoband elyaf
• Uyku konforunu arttıran rulo sünger
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit oranda 

dağıtan sert keçe
• 21 cm yatak yüksekliği (±1 cm)

OKYANUS  SOFT ORTOPEDİK YAYLI YATAK

BELLA SEMİ ORTOPEDİK YAYLI YATAK
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FILIZ YAYLI YATAK

GÜL ORTOPEDİK YAYLI YATAK

• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, 
Bonel yay sistemi

• Jakarlı dokuma kumaşı
• Rulo sünger
• Thermoband elyaf
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit 

oranda dağıtan sert keçe
• 19 cm yatak yüksekliği (±1 cm)

• Vücut ağırlığını dengeli biçimde dağıtan, 
Bonel yay sistemi

• Jakarlı dokuma kumaşı
• Yay karkasının yüzeyinde basıncı eşit 

oranda dağıtan sert keçe
• 17 cm yükseklik (±1 cm)
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ELIT
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LINDA BAZA
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EKOL
Başlık

ASOS
Başlık

BAZA BASLIKLARI

AKSESUARLAR
Visco Uyku Pedi

Sünger Uyku Pedi

Yatak Alezi

Visco Boyun Lastigi

Visco Yastik




