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YATA K ODA SI SETLER İ
B e dr o o m Se ts

Yatak odanızı yaşam odası olarak kullanmanız için tasarlandı.
Rahat bir yaşam sizi bekliyor.

KOMPAKT

YATAK ODASI SETİ
•
•
•
•
•
•
•

Ses Sistemi, Aux Girişi, Usb, MP3 Çalar
Kilitli Dolap
Uzanma Koltuğu
Yan Kitaplık
Spiralli Okuma Lambası
Usb Şarj Ünitesi
Modüler Parçalar

KOMPAKT

YATAK ODASI SETİ / BEDROOM SET

KOMPAKT YAŞAM ODASI MODÜLLERİ
1- Kompakt başlık (160’lık)
2- Kompakt Sağ Komodin
3- Kompakt Sol Komodin
4- Kompakt Yan Kitaplık
5- Kompakt Uzanma Koltuğu
6- Kompakt Kare Puf
7- Kompakt Ayakucu Puf
8- K ompakt Yatak Altı Karyola

YATAK ODANIZ ARTIK YAŞAM ODANIZ...
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ELIPS

YATAK ODASI SETİ
Farklılık, fonksiyonellik ve rahatlık bir arada…

•
•
•
•
•

ELIPS

YATAK ODASI SETİ / BEDROOM SET

Komodin içi sandık fonksiyonu
USB girişli okuma lambası
USB şarz ünitesi
Yan Kitaplık
Yuvarlak tasarım

FARKLILIK, FONKSİYONELLİK VE
RAHATLIK BİR ARADA...
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BA ZA SETLER İ
So l i d B az a / So l i d B as e
Slepp House markamızla sizlere sunduğumuz bazalar
Elif mobilyanın yıllardır edindiği üretim tecrübesi ile imal
edilmektedir. Sağlamlığını çelik profil karkasından ve fırınlı statik
boyasından almaktadır. Çelik karkasın alt-üst bütün yüzeylerine
statik elektrikle kaplanan toz boya, fırınlanarak ürün üzerinde ayrı
bir katman oluşturur ve yıllarca bozulmadan kullanabilmeniz için
daha dayanıklı hale gelir. 8 mm bize özgü desenle üretilen lamine
levhalar ile kaplanan yüzeyler
esnemeden, eğilmeden, bükülmeden kullanmanızı sağlar.
Solid baza bütün bazalarımızın ortak özelliğidir. Modeller dış
kumaş ve döşeme farklılıklarıyla oluşturulmuştur.

LADY
BAZA SETİ
Avangart ve estetik birada bu kadar güzel yorumlanırdı…

LADY

BAZA SETİ / BASE SET

Lady Baza Setimizin kumaşını Avangart Koltuk takımlarımızda
kullandığımız satenli dokuma kumaşlarımızdan seçtik; koltuğun
dayanıklılık ve estetiğini yansıtmak için... Yatak yan bordürüyle de
bütünleşince bu konsept ortaya çıktı.

LADY İLE KONFOR & ZARAFET BİR ARADA
RAHAT UYUYUN...
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CLARA
BAZA SETİ / BASE SET

KEMİK
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CLARA LACİVERT
BAZA SETİ
Modern çizgideki Clara Baza Setinde iki renk alternatifi var,

CLARA

BAZA SETİ / BASE SET

odanıza hangi renk uyarsa onu tercih edersiniz. Clara Lateks yatak
iki renk için de uyacak şekilde tasarlandı.
Hayırlı olsun...

GÜNE ZİNDE BAŞLAMAK & DAHA KONFORLU
BİR YAŞAM İÇİN CLARA ...
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SIDNEY
BAZA SETİ / BASE SET

GOLD
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SIDNEY KREM
BAZA SETİ
Bu baza setinde avangardın iki yorumuna şahit olacaksınız;
biri klasik avangart diğeri

SIDNEY
BAZA SETİ / BASE SET

modern avangart, ikisini de çok

beğeneceksiniz.

YILLAR BOYU EKSTRA KONFOR
EKSTRA RAHATLIK
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LAGOS
BAZA SETİ / BASE SET
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LAGOS
BAZA SETİ
Modern tasarım klasik yorum. Konfeksiyon kapitoneli her takıma

LAGOS

BAZA SETİ / BASE SET

her odaya uyacak bir baza seti. Komodin ve ayakucu sandık
seçeneği de var, tam bir konsept.

KLASİK TARZA MODERN BİR TASARIM
HEYECAN VEREN BİR KONSEPT!
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LOVE
BAZA SETİ
Tema sevgi olunca, tasarım ve üretime de sevgi katınca ortaya adı

LOVE

BAZA SETİ / BASE SET

LOVE olan şirin bir baza seti çıkarttık.
Sevgiyle Kullanın...

LOVE İLE
EVİNİZDE SEVGİ EKSİK OLMASIN.
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MANYAS
BAZA SETİ / BASE SET

GRİ
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MANYAS GÜL
BAZA SETİ
Solid bazanın üzerine modası geçmeyecek modeli eskimeyecek,

MANYAS
BAZA SETİ / BASE SET

yıllarca kullanabileceğiniz bir döşeme yapınca çıkan modele
MANYAS denir.
Yıllarca beraber…

İYİ BİR DİNLENMEYLE; SAĞLIKLI,
AKTİF BİR YAŞAM & BAŞARILI BİR İŞ...
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SORENTO
BAZA SETİ
Modern tasarım, bilgisayarlı kapitone, kaliteli döşemelik kumaşlar

SORENTO
BAZA SETİ / BASE SET

bu bazanın üretimindeki en önemli özellikler…
SORENTO modern baza setimiz…

SORENTO SICAKLIĞIYLA
MUTLU & HUZURLU YARINLARA...
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NOVA
BAZA SETİ
Bazasıyla başlığıyla yatağıyla ahenk ve uyum bu setimizi tarif

NOVA

BAZA SETİ / BASE SET

edecek en güzel kelimeler. Dolayısıyla evlerinize ve odalarınıza da
ahengi yansıyacak.

FARKLI, SIRADIŞI & AHENKLİ...
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FORWET
BAZA SETİ
Moda olsun, sektörü peşinden sürüklesin, tarz olsun, kendine

FORWET
BAZA SETİ / BASE SET

özgü bir sitili olsun adı da Forvet olsun…
Bu Set FORWETİNİZ olacak.

OTANTİK ÇİZGİLERE SIRADIŞI
TASARIM & MODERN BİR YORUM.
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KELEBEK
BAZA SETİ
Yatak odanızdaki havayı değiştirecek, KELEBEK kelimesinin

KELEBEK
BAZA SETİ / BASE SET

zihinlerde bahar çağrıştırdığı gibi bu baza seti de evinizde BAHAR
havası estirecek…

NARİN & YUMUŞAK DOKUNUŞLARLA
BULUTLARDA BİR UYKU; KELEBEK...
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PALMİRA
BAZA SETİ
Elif Mobilya’nın üretim tecrübesinin baza setine yansımasıdır

PALMİRA
BAZA SETİ / BASE SET

PALMİRA. Döşemelik kumaşın kolay temizlenebilme ve leke
tutmama özelliğiyle kullanışlı solid baza ile dayanıklı bir set, uzun
soluklu birliktelikler için.

MODASI GEÇMEYEN RENGİ & ÖZGÜN
TASARIMIYLA PALMİRA ŞIKLIĞI.
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PERLA
BAZA SETİ / BASE SET
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PERLA
BAZA SETİ
Derinin kolay temizlenmesini isteyen vazgeçemeyenler için ...
Komodin ve ayakucu benç seçeneği de var. İki renk seçeneğiyle
heryere uyumlu.
Bütünleyin ve keyfine bakın.

SADE, ŞIK GÖRÜNÜMÜYLE & EKSTRA
SEÇENEKLERİYLE PERLA KEYFİ.
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BAŞLIKLAR
HEADBOARDS
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LADY BAŞLIK

CLARA BAŞLIK

CLARA BAŞLIK

MANYAS BAŞLIK

MANYAS BAŞLIK

SIDNEY BAŞLIK

SIDNEY BAŞLIK

LOVE BAŞLIK

NOVA BAŞLIK

FORVET BAŞLIK

KELEBEK BAŞLIK

LAGOS BAŞLIK

LAGOS BAŞLIK

SORENTO BAŞLIK

PALMİRA BAŞLIK

PERLA BAŞLIK

PERLA BAŞLIK
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BENÇLER & KOMODİNLER

BENÇ
&
KOMODİN
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LAGOS SANDIKLI PUF

LAGOS KOMODİN

LADY KOMODİN

PERLA BENÇ

PERLA KOMODİN

PERLA KOMODİN
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DEMONTE BAZA SİSTEMİ
·
·
·
·
·
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DEMONTE
BAZA

Bazaların demonte olarak kolay taşınmasını ve az yer kaplamasını sağlar.
Yıllarca kullanılabilir montaj ve demontaj ile yıpranıp eskimez.
Nakliye kolaylığı sağlar az yer kaplar, kolay taşınır.
İstenildiğinde her baza modelimize uyarlanır.
Çelik konstrüksüyonun dayanıklıklık ve sağlamlığı ile üretilmiştir.

1

PAKET İÇERİK

2

MONTAJ BAŞLANGIÇ

3

SAĞ VEYA SOL YAN MONTAJ

4

BAZA TOPLAMA

5

BAZA KASA MONTAJ

6

BAZA ÜST TABLA MONTAJ

www.sleephouse.com.tr

7

BAZA TAMAMLANMIŞ HALİ

53

RE LA X YATAKLAR
RELAX
YATAKLAR
İÇİN
GİRİŞ SAYFASI

Torba Yaylı Yatak l ar / Po cke t Sp r i n g Mattre s s
Uykunuzda rahatlık ve konfor için tercih edeceğimiz yataklar.
Torba yay sistemlerinin kullanıldığı, yumuşak yapısıyla vücudunuzu
saran konforlu yataklar.
Her model kendine özgü bir şekilde yorumladı torba yayı...
Kiminde latex sünger kiminde kuştüyü sünğer kullandık
ama hepsi de tek bir şeye odaklandı
sizin rahatlığınız ve konforunuza...

CLARA
LATEX

YENİ BİR GÜNE
STRESSİZ
&
ZİNDE
BİR BAŞLANGIÇ İÇİN...
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BIORYTMIC ÖRME KUMAŞ

CLARA LATEX YATAK

X
A
L

DOGAL LATEX SÜNGER

RE

YATAĞIN SERTLİK DERECESİ

YENİ BİR GÜNE STRESSİZ & ZİNDE BİR
BAŞLANGIÇ İÇİN CLARA LATEX
Biorytmic teknolojisi ile geliştirilen kumaşla kaplanan
Clara Latex yataklar antistress özelliktedir; kumaş
özelliğindeki mineraller sayesinde, titreşim enerjisi
yayarak vücut iletişimini harekete geçirmekte böylece
uyku sırasında stresin azalmasına, insanın kendisini
yenilenmiş ve rahatlamış hissetmesine yardımcı
olmaktadır..

ORTOPEDİK YÜZEY

Lateksin en önemli özelliklerinden biri hem yumuşak, esnek
olması hem de üzerindeki ağırlığı daha iyi taşıması ve eski haline
dönebilmesidir. Bu, vücudunuzun şeklini alan diğer malzemelerde
olmayan bir özelliktir. Vücut şeklini alan diğer malzemeler tamamen
elastik özellikte olmadıkları için vücut ısısıyla yavaş yavaş vücut
şeklini alır ve eski haline yavaş yavaş döner. Böylece üzerinde rahat
hareket edemeyebilir, hareket ettiğinizde bazı bölgelerde çukurluk
hissedebilirsiniz.

yumuşak

orta

orta sert

sert

İ

SE

S
Rİ

CLARA
LATEX
YATAK / MATTRESS

Lateks, doğal içeriği olan ve ağaç özünden çıkarılan
sütlerle bir araya getirilen bir malzemedir.
İçerisindeki hava kanalları doğal klima etkisiyle lateks
konforunu maksimum seviyede hissetmenizi sağlar.
Esnek olup darbe emici özelliğe sahiptir. Sürekli
yumuşaklık ve süspansiyon hissi verir. Dayanıklı ve
uzun ömürlüdür. Kas yapısı üzerinde rahatlatıcı ve
dinlendirici bir etkisi vardır.

350 gr Örme Kumaşlı Kapitoneli Katman
Doğal Latex Sünger

Kas ve iskelet sisteminin ortopedik duruşunun
yatarkende korunabilmesi için vücudun yapısına ve
omurgaya uyum sağlayan destek sistemidir.

Beyaz Geotex Battaniye
18 ‘lik High Low 1000 Count Torba Yay
Milform Beyaz Keçe
Örme Kumaşlı Kapitoneli Katman

HIGH & LOW
TORBA YAY SİSTEMİ

İki Boylu Yay Sistemi
İki farklı yükseklikte yayların birbiri ardına dizilmesiyle
oluşturulan yay sistemidir. Vücut şekline göre esneyerek
vücut anatomisine uygun hale gelir. konforlu bir uyku
için tercih edilen mükemmel bir sistemdir.

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200

Lateks yataklar hareketinize birebir cevap verir. Uyku esansında rahat
döner, hareket edersiniz, uyku kaliteniz bozulmaz. Üst katmanlarda
kullanılan beyaz hijyenik vatkalar ve doğal lateks sünger bu yatağa
sağlık katar. Lateks süngerin size sunacağı uyku konforunu en iyi
hissedeceğiniz Clara Lateks yataklarımızı mağazalarımızda görebilir
üzerine uzanarak rahatlığı hissedebilirsiniz.

32
cm

örme kumaş
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doğal latex
sünger

ortopedik
high & low
yüzey
torba yay sistemi

iki taraflı
kullanım

yatak
yüksekliği

sleephouse I clara latex
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SIDNEY

AŞIK OLACAĞINIZ
UYKU KONFORU !

60
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PELUŞ KUMAŞ

SIDNEY YATAK

X
A
L

TORBA YAYLI PED

İpliklerin iğnelerle ilmek haline getirilmesi ve bu şekilde
esnek ve elastik bir yüzeyin oluşmasıdır. %100 pamuklu
peluş kumaş dokusuyla yataklar üzerinde ekstra
bir yumuşaklık sağlar vücudunuza yapacağı sihirli
dokunuşla sizi rüyalara daldırır.

ORTOPEDİK YÜZEY

Bu yatağımızın alt katmanında 140 mm  torba yay sistemi ve üst ped
katmanında da 50mm’lik torba yay sistemi kullanılmıştır. Torba yay
bonel yaylardan farklı olarak her yayın bir torba içerisine konulması
ile oluşturulan bu sayede birbirinden bağımsız hareket edebilme
özelliğine sahip yay sistemidir. Bu sistem içerisindeki yaylar birbirine
çelik tellerle değil, yay torbalarıyla bağlanır. Küçük çaplarda kullanılan
yaylar klasik yaylara (bonel yaylar) göre daha sıktır ve metrekareye
düşen yay miktarı daha fazla olduğu için vücudun daha çok bölgesine
destek verir.

yumuşak

orta

orta sert

SE

RE

YATAĞIN SERTLİK DERECESİ

AŞIK OLACAĞINIZ UYKU KONFORU !

İ

S
Rİ

SIDNEY
YATAK / MATTRESS

sert

Sidney yataklarda kullanılan mini torba yay sistemi
sünger pedlere göre daha esnek ve ergonomik bir yapı
sağlar. Hava geçirgenliği ile yatağınız nefes alarak ferah
bir gece geçirmenizi sağlar.

Peluş Kumaşlı Kapitoneli Katman
5’lik 800 Count Torba Yay

Kas ve iskelet sisteminin ortopedik duruşunun
yatarkende korunabilmesi için vücudun yapısına ve
omurgaya uyum sağlayan destek sistemidir.

Ortopedik Soft Sünger
Beyaz Geotex Battaniye
14’lik 800 Count Torba Yay
Milform Beyaz Keçe
Örme Kumaşlı Kapitoneli Katman

TORBA YAY SİSTEMİ

Bu sistem her yay helezonunun bağımsız çalışması
için tasarlanmıştır. Yay helezonları tek tek nonwomen
tekstil torbalarla paketlenmiştir. Bütünlük için yaylar
değil torbalar birbirine bağlıdır. Her baskı noktasında
yay helezonlarının bağımsız hareketi uyku esnasında
eşlerin birbirlerini rahatsız etmelerini engeller. Konforlu
bir uyku sağlar. Vücudun her bölgesinin ağırlığı farklıdır.
Torba yay sistemi her bölge için gerektiği kadar esner.

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200

Üzerinde kullanılan 50 mm’lik torba yay alt yay sisteminin bölgesel
hareket imkanını destekler ve artırır. 400 gr elyaf ile kapitone edilen
peluş kumaş vücudunuza yapacağı sihirli dokunuşla sizi rüyalara
daldırır. İyi uykular.
32
cm

peluş
kumaş
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ortopedik
yüzey

torba yay
sistemi

mini torba
yay

yaylı ped

yatak
yüksekliği
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LOVE

YATTIKÇA SEVECEK
SEVDİKÇE YATACAKSINIZ !

64

www.sleephouse.com.tr

65

PAMUKLU ÖRME KUMAŞ

LOVE YATAK

X
A
L

SİLİNEBİLİR BORDÜR

İpliklerin iğnelerle ilmek haline getirilmesi ve bu
şekilde esnek ve elastik bir yüzeyin oluşmasıdır. %100
pamuklu örme kumaş dokusuyla yataklar üzerinde
ekstra bir yumuşaklık sağlanır. Kolay buruşmaz kısa
sürede toparlanır ve vücudun şekliyle uyumludur. Hava
tutma özelliği yüksek olduğundan, ısı tutma oranları da
yüksektir.

ORTOPEDİK YÜZEY

Daha konforlu bir uyku sağlaması ile torba yayların tercihi günden
güne artan bir popülarite kazanmaktadır. Torba yayların, bağımlı
ya da bağımsız olması yatağın esneme durumunu etkiler. Torba
veya paket yaylar, vücudun yapısına göre esneklik gösterir, yay
sarmalları birbirlerine bağlı değildir. Torba yayların üretiminde 80
gr/m2 spunbonded telalar kullanılmaktadır. Çelik tellerden üretilen
yaylar telaların içerisine hapsedilerek, bağımsız çalışması sağlanır bu
sebepten dolayı esneklik gösterir. Yay, torba içerisinde olduğundan
dolayı, yatak dışına çıkması ya da deformasyona uğraması da ortadan

yumuşak

orta

orta sert

SE

RE

YATAĞIN SERTLİK DERECESİ

YATTIKÇA SEVECEK SEVDİKÇE YATACAKSINIZ !

İ
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LOVE

YATAK / MATTRESS

sert

Yatakların yan yüzeylerinde silinebilir leke tutmayan ve
apreli döşemelik kumaş kullanılmaktadır. Yatağınızın
kirlenmeyerek yıllar boyunca kolay eskimeyerek yeni
kalmasını sağlar.

280 gr Örme Kumaşlı 400 gr Elyaflı Kapitoneli Katman
4’lük Kuştüyü Sünger

Kas ve iskelet sisteminin ortopedik duruşunun
yatarkende korunabilmesi için vücudun yapısına ve
omurgaya uyum sağlayan destek sistemidir.

18’lik 1000 Count Torba Yay
Milform Beyaz Keçe
280 gr Örme Kumaşlı 400 gr Elyaflı Kapitoneli Katman

TORBA YAY SİSTEMİ

Bu sistem her yay helezonunun bağımsız çalışması
için tasarlanmıştır. Yay helezonları tek tek nonwomen
tekstil torbalarla paketlenmiştir. Bütünlük için yaylar
değil torbalar birbirine bağlıdır. Her baskı noktasında
yay helezonlarının bağımsız hareketi uyku esnasında
eşlerin birbirlerini rahatsız etmelerini engeller. Konforlu
bir uyku sağlar. Vücudun her bölgesinin ağırlığı farklıdır.
Torba yay sistemi her bölge için gerektiği kadar esner.

kalkar. Bu yataklar insan vücuduna uyum sağlayarak vücut basıncını
yatağa eşit olarak dağıtır ve vücudun hareketlerine göre şekil alır. Kan
dolaşımını rahatlatarak uyku konforunu maksimuma çıkartır. Omurga,
uyku esnasında, bağımsız çalışan torba yaylar sayesinde daha sağlıklı
bir şekil alır ve sabahları zinde uyanmamızı sağlar. Love yatakta 180
mm’lik torba yay sistemi ve kuştüyü yüksek danste sünger kullandık.
Yatağın yüzeyini 3D görselliğinde olan desenle kapitone edilen ve
altına 400 gr/m2 elyaf serilen 300 gr/m2 örme kumaşla kapladık. Love
yatağımızı üretirken bu özellikleri yılların tecrübesi ve sevgi ile biraya
getirdik. Rahat edin, iyi uykular…

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200
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LAGOS

YUMUŞAK DOKUSU
&
SICAKLIĞI İLE
İLK GÖRÜŞTE
CEZBEDECEK...

68
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PAMUKLU ÖRME KUMAŞ

İpliklerin iğnelerle ilmek haline getirilmesi ve bu
şekilde esnek ve elastik bir yüzeyin oluşmasıdır. %100
pamuklu örme kumaş dokusuyla yataklar üzerinde
ekstra bir yumuşaklık sağlanır. Kolay buruşmaz kısa
sürede toparlanır ve vücudun şekliyle uyumludur. Hava
tutma özelliği yüksek olduğundan, ısı tutma oranları da
yüksektir.

LAGOS YATAK
Yatağın ana dolgu malzemesi 140 mm torba yaydır. Vücuda destek ve
yatağa esneklik sağlamak için bu yay sisteminde çelik yay mekanizması
kullanılır, çelik yaylar birbirine tekstil torbalarla bağlanarak yay karkası
bu şekilde elde edilir. Bu çelik yapının dışında konfor artırıcı kuştüyü
soft sünger, 400 gr. elyaf vb dolgu katmanları kullanılır. Yatakların en
dışı ise yorganlık elyaf ile kapitone edilmiş 300 gramlık pamuklu örme
yatak kumaşı ile kaplanır. Rahatlık aradığınızda tercihiniz bu yatak
olmalıdır.

X
A
L

SİLİNEBİLİR BORDÜR
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LAGOS
YATAK / MATTRESS

sert

Yatakların yan yüzeylerinde silinebilir leke tutmayan ve
apreli döşemelik kumaş kullanılmaktadır. Yatağınızın
kirlenmeyerek yıllar boyunca kolay eskimeyerek yeni
kalmasını sağlar.

ORTOPEDİK YÜZEY

350 gr Örme Kumaşlı 400 gr Elyaflı Kapitoneli Katman
3 Boyutlu Desenli Kumaş

4’lük Kuştüyü Soft Sünger

Kas ve iskelet sisteminin ortopedik duruşunun
yatarkende korunabilmesi için vücudun yapısına ve
omurgaya uyum sağlayan destek sistemidir.

18’lik 1000 Count Torba Yay
Milform Beyaz Keçe
350 gr Örme Kumaşlı 400 gr Elyaflı Kapitoneli Katman
3 Boyutlu Desenli Kumaş

TORBA YAY SİSTEMİ

Bu sistem her yay helezonunun bağımsız çalışması
için tasarlanmıştır. Yay helezonları tek tek nonwomen
tekstil torbalarla paketlenmiştir. Bütünlük için yaylar
değil torbalar birbirine bağlıdır. Her baskı noktasında
yay helezonlarının bağımsız hareketi uyku esnasında
eşlerin birbirlerini rahatsız etmelerini engeller. Konforlu
bir uyku sağlar. Vücudun her bölgesinin ağırlığı farklıdır.
Torba yay sistemi her bölge için gerektiği kadar esner.

YUMUŞAK DOKUSU & SICAKLIĞI İLE
İLK GÖRÜŞTE SİZİ CEZBEDECEK !

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200
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LADY

LADY RAHATLIĞI
LADY UYKUSU ...
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İKİ TARAFLI KULLANIM

LADY YATAK

X
A
L

KUŞTÜYÜ SOFT SÜNGER

Bir yüzü sert diğer yüzü yumuşak dolgulu yüzey
seçeneği ile iki taraflı kullanım özelliği sunar. Uzun
ömürlü kullanım imkanı sağlar.
Mevsim değişimlerinde ayak ucu / baş ucu ve diğer
yönünün kullanımı ile yüksek kaliteli uykuya sahip
olacaksınız.

ORTOPEDİK YÜZEY

Bu yatağımızda 180 mm  torba yay sistemi kullanılmıştır. Torba yay
bonel yaylardan farklı olarak her yayın bir torba içerisine konulması
ile oluşturulan bu sayede birbirinden bağımsız hareket edebilme
özelliğine sahip yay sistemidir. Bu sistem içerisindeki yaylar birbirine
çelik tellerle değil, yay torbalarıyla bağlanır. Küçük çaplarda kullanılan
yaylar klasik yaylara (bonel yaylar) göre daha sıktır ve metrekareye
düşen yay miktarı daha fazla olduğu için vücudun daha çok bölgesine
destek verir. Bu da kullanıcı için daha fazla rahatlık demektir.

yumuşak
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orta sert

SE
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YATAĞIN SERTLİK DERECESİ

LADY RAHATLIĞI, LADY UYKUSU...

İ

S
Rİ

LADY

YATAK / MATTRESS

sert

Omurgaya destek veren yüksek yoğunluklu süngerdir.
Kapitonede kullanılan Kuştüyü Sünger, ekstra yumuşak
ve esnek yapısı ile kolayca vücudunuzun şeklini almaya
yardımcı olur. Uyku esnasında kan basıncınız dengelenir
ve doğru uyku ortamında dinlenmiş olursunuz.

280 gr Örme Kumaşlı 400 gr Elyaflı Kapitoneli Katman
4’lük Kuştüyü Soft Sünger

Kas ve iskelet sisteminin ortopedik duruşunun
yatarkende korunabilmesi için vücudun yapısına ve
omurgaya uyum sağlayan destek sistemidir.

18’lik 1000 Count Bonel Yay
Milform Beyaz Keçe
2’lik Soft Sünger
280 gr Örme Kumaşlı 400 gr Elyaflı Kapitoneli Katman

TORBA YAY SİSTEMİ

Bu sistem her yay helezonunun bağımsız çalışması
için tasarlanmıştır. Yay helezonları tek tek nonwomen
tekstil torbalarla paketlenmiştir. Bütünlük için yaylar
değil torbalar birbirine bağlıdır. Her baskı noktasında
yay helezonlarının bağımsız hareketi uyku esnasında
eşlerin birbirlerini rahatsız etmelerini engeller. Konforlu
bir uyku sağlar. Vücudun her bölgesinin ağırlığı farklıdır.
Torba yay sistemi her bölge için gerektiği kadar esner.

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200

Her bir yayın ayrı ayrı paketlenmesi, yayların sürtünmesini ve ses
çıkarmasını engeller, konforlu bir uyku sağlar. Üzerinde kullanılan
kuştüyü soft sünger ve pamuklu örme kumaş ile uyku konforunuzu
katlayacak bir yatak.
32
cm

pamuklu
örme kumaş
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OP TIM U M YATAKLAR
Bon el Yaylı Yatak l ar / B o n e l Sp r i n g Mattre s s
Bonel Yay Karkasları dünya genelinde yatak, kanepe ve oturma
grubu üretiminde kullanılan en yaygın yay çeşitidir.
Elif Mobilya, sahip olduğu makine parkuru ve teknik donanımı ile
kendi ürettiği ürünlerin yay karkaslarını da üretmektedir.
85 mm - 180 mm yükseklik aralığında üretimi gerçekleştirilmekte
olan bonel karkaslar üretim aşamasında ısıl işleme tabi
tutularak uzun süreli kullanım için dayanıklı hale getirilerek
çelikleştirilmektedir. 1,90 mm’den 2,50 mm ‘ ye kadarki tel
kalınlıklarında üretim gerçekleştirilebilmekte ve yay spin sayıları
4-5-6 olarak yüksekliklere göre ayarlanabilmektedir.
• Klasik ve en iyi bilinen yay sistemidir.
• Rahat, sağlam ve ekonomiktir.
• Farklı tel ve yay çaplarında imal edilebilmektedir.
• Üretim esnasında yay yorma ve tavlama işleminden
geçtiğinden uzun süreli kullanım ve rahatlık avantajı sağlar.

BONEL YAY SİSTEMİ

GRAND VISCO YATAK

VISCO SÜNGER

O

HEM ZİHNİNİZ, HEM BEDENİNİZLE
UYUMLU TEKNOLOJİ...
Yorgunluğu alınmış yüksek karbonlu çelik tellerin
arasında full takozla desteklenen yüksek mukavemetli
bir yay sistemidir. İçerisine atılan takoz süngerler ile
vücudun ağırlık merkezlerine göre sert ve yumuşak
bölgeler oluşturur. Vücut hareketlerine tepki süresi ile
oldukça konforlu bir uyku sağlar.

ORTOPEDİK YÜZEY

Viskoelastik sünger yükleme hızına orantılı olarak tepki veren
viskoelastik mekanik özelliklere sahip yumuşak ve ağır bir poliüretan
köpüktür. Bu sünger yük altında aldığı şekli yük kaldırıldığında hemen
kaybetmemesi ve daha sonra ilk şekline dönmesi nedeniyle şekil
hafızalı ya da hafızalı sünger olarak da adlandırılır. Memory foam
1960’lı yıllarda Amerikan Uzay Araştırma Dairesi (NASA) tarafından
astronotların seyahatleri sırasında omurgaya binen yükü ve basıncı
azaltmak için geliştirilmiş bir teknolojidir. Sonraki yıllarda, kullanımının
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VISCO
YATAK / MATTRESS

Astronotların seyahatleri sırasında omurgaya binen
yükü ve basıncı azaltmak için geliştirilmiş olan
visco süngerin en belirgin özelliği vücudun ısısına
göre şekil almasıdır. Yatak içerisinde hareketlere
hızlı bir şekilde tepki vererek vücudu her noktada
desteklemiş olur. Bakterilere karşı dayanıklı ve koku  
barındırmama özelliğine sahiptir.

Örme Kumaşlı Kapitoneli Katman
60 DNS Visco Sünger

Kas ve iskelet sisteminin ortopedik duruşunun
yatarkende korunabilmesi için vücudun yapısına ve
omurgaya uyum sağlayan destek sistemidir.

Ortopedik Soft Sünger
Bonel Yay Sistemi
Ortopedik Soft Sünger
Örme Kumaşlı Kapitoneli Katman

İKİ TARAFLI KULLANIM

Bir yüzü sert diğer yüzü yumuşak dolgulu yüzey
seçeneği ile iki taraflı kullanım özelliği sunar. Uzun
ömürlü kullanım imkanı sağlar.
Mevsim değişimlerinde ayak ucu / baş ucu ve diğer
yönünün kullanımı ile yüksek kaliteli uykuya sahip
olacaksınız.

rahatlığı ve işlevselliği nedeni ile endüstri ortamına sunulmuştur.
Visco Elastic malzeme vücudunuzun ağırlığı ve sıcaklığı ile beraber
yatağa yaptığınız basınç sonrasında yumuşar ve vücudunuzun
şeklini alır. Ayrıca; visco yataklar açık hücreli bir yapıya sahip olduğu
için, hijyen açısından sıradan yataklara oranla bakterilere karşı son
derece dayanıklı olup, mikropların neden olduğu küf, akar, ve kokuları
barındırmaz. GRAND VISCO Yataklarımızda bonel yay sistemi üzerine
keçe vatkalar ve daha sonra kuştüyü sünger uygulanır. Full ortopedik
hale gelmiş olan yatağın üzerine 60mm Visco Sünger den mamul ped  
uygulanır. Ped bölümünün yanları hava geçirgen simli kumaş ile ve
üst katmanı da elyafla dokunmuş 350 gr/m2 örme kumaş ile kaplanır.
Visko süngerin rahatlığını uzun yıllar hissedebileceğiniz Grand Visco
yataklarımız mağazalarımızda…

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200
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BONEL YAY SİSTEMİ

SOFTLINE YATAK

YIKANABİLİR KILIF

O

yumuşak

Yorgunluğu alınmış yüksek karbonlu çelik tellerin
arasında full takozla desteklenen yüksek mukavemetli
bir yay sistemidir. İçerisine atılan takoz süngerler ile
vücudun ağırlık merkezlerine göre sert ve yumuşak
bölgeler oluşturur. Vücut hareketlerine tepki süresi ile
oldukça konforlu bir uyku sağlar.

orta

orta sert

SE

M

I
PT

YATAĞIN SERTLİK DERECESİ

UM

İ

S
Rİ

SOFTLINE
YATAK / MATTRESS

sert

Yumuşak tuşeli peluş kumaş fermuarlı sistemle
yatağınızdan kolaylıkla çıkarılabilir, yıkanabilir. Yatağınız
böylece yıllarca yeni gibi kalmış olur.

ORTOPEDİK YÜZEY

Peluş Kumaşlı Fermuarlı Çıkarılabilir Kılıf
Beyaz Vatka Koruma Kılıfı

Kas ve iskelet sisteminin ortopedik duruşunun
yatarkende korunabilmesi için vücudun yapısına ve
omurgaya uyum sağlayan destek sistemidir.

6’lık Soft Sünger
14’lük Bonel Yay ve Sert Keçe
Beyaz Vatka Koruma Kılıfı
Peluş Kumaşlı Fermuarlı Çıkarılabilir Kılıf

İKİ TARAFLI KULLANIM

Bir yüzü sert diğer yüzü yumuşak dolgulu yüzey
seçeneği ile iki taraflı kullanım özelliği sunar. Uzun
ömürlü kullanım imkanı sağlar.
Mevsim değişimlerinde ayak ucu / baş ucu ve diğer
yönünün kullanımı ile yüksek kaliteli uykuya sahip
olacaksınız.

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200

YAŞAM ENERJİSİ VEREN, KONFORLU BİR UYKU

29
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BONEL YAY SİSTEMİ

Yorgunluğu alınmış yüksek karbonlu çelik tellerin
arasında full takozla desteklenen yüksek mukavemetli
bir yay sistemidir. İçerisine atılan takoz süngerler ile
vücudun ağırlık merkezlerine göre sert ve yumuşak
bölgeler oluşturur. Vücut hareketlerine tepki süresi ile
oldukça konforlu bir uyku sağlar.

FORWET YATAK
FORWET yaylı yataklarda bonel yay sistemi kullanılmaktadır.
·
Yaylar kesintisiz olarak birbirine bağlanarak aynı anda ve aynı
dirençte hareket eder ve deforme olmaz.
·
Tam ortopedik ve sert yatak isteyenlerin tercih ettiği bonel yay
teknolojisi ile yatağın vücudun daha fazla bölgesine teması sağlanır.                                                                                                                                  
·
Yumuşak tuşeli örgü kumaşı ile yatağımıza ekstra konfor ve
estetiklik kazandırılmıştır.
·      Yatağımızın yüksekliği 30 cm’dir.

SİLİNEBİLİR BORDÜR

O
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Yatakların yan yüzeylerinde silinebilir leke tutmayan ve
apreli döşemelik kumaş kullanılmaktadır. Yatağınızın
kirlenmeyerek yıllar boyunca kolay eskimeyerek yeni
kalmasını sağlar.

ORTOPEDİK YÜZEY

250 gr Örme Kumaşlı 400 gr Elyaflı Kapitoneli Katman
4’lük Kuştüyü Soft Sünger

Kas ve iskelet sisteminin ortopedik duruşunun
yatarkende korunabilmesi için vücudun yapısına ve
omurgaya uyum sağlayan destek sistemidir.

14’lük Bonel Yay ve Sert Keçe
3’lük Miliform Beyaz Keçe
2’lik Soft Sünger
250 gr Örme Kumaşlı 400 gr Elyaflı Kapitoneli Katman

İKİ TARAFLI KULLANIM

Bir yüzü sert diğer yüzü yumuşak dolgulu yüzey
seçeneği ile iki taraflı kullanım özelliği sunar. Uzun
ömürlü kullanım imkanı sağlar.
Mevsim değişimlerinde ayak ucu / baş ucu ve diğer
yönünün kullanımı ile yüksek kaliteli uykuya sahip
olacaksınız.

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200

FORWET YATAK FAVORİNİZ OLACAK...
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BONEL YAY SİSTEMİ

KELEBEK YATAK

SİLİNEBİLİR BORDÜR

O

Yorgunluğu alınmış yüksek karbonlu çelik tellerin
arasında full takozla desteklenen yüksek mukavemetli
bir yay sistemidir. İçerisine atılan takoz süngerler ile
vücudun ağırlık merkezlerine göre sert ve yumuşak
bölgeler oluşturur. Vücut hareketlerine tepki süresi ile
oldukça konforlu bir uyku sağlar.

KELEBEK yaylı yataklarda bonel yay sistemi kullanılmaktadır.
· Yaylar kesintisiz olarak birbirine bağlanarak aynı anda ve aynı
dirençte hareket eder ve deforme olmaz.                                                                          
· Tam ortopedik ve sert yatak isteyenlerin tercih ettiği bonel yay
teknolojisi ile yatağın vücudun daha fazla bölgesine teması sağlanır.  
· 400 gr/m2 elyafla kapitone edilmiş üst katman ped olarak
uygulanarak yatağa ayrı bir konfor sağlanmıştır.
·
Yumuşak tuşeli örgü kumaşı ile yatağımıza ekstra konfor ve
estetiklik kazandırılmıştır.
·      Yatağımızın yüksekliği 30 cm’dir.
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Ranforce kumaşlar, kumaş yüzeyindeki ipliklerin
oluşturduğu doku ile hava geçirgenliği yüksek,
tamamen doğal bir hammadde olan %100 pamuktan
yapılmış, çevreye dost ürünlerdir. İpliği ince ve dokuması
sık olduğu için kumaşın tuşesinin yumuşak olmasını
sağlar. İpliklerin birbirleri ile yaptığı bağlantı birebirdir.
Doğaya ve insan sağlığına zararlı herhangi bir madde
içermezler.

ORTOPEDİK PED

300 gr Ranforce Pamuklu Kumaş 400 gr Elyaflı Kapitoneli Katman
4’lük Kuştüyü Soft Sünger
14’lük Bonel Yay ve Sert Keçe

Ped sayesinde ve ortopedik sünger teknolojisiyle tam
ortopedik yapıda olup sırt ve beli en iyi şekilde destekler.
Formunu yıllarca kaybetmez.

3’lük Miliform Beyaz Keçe
2’lik Soft Sünger
300 gr Ranforce Pamuklu Kumaş 400 gr Elyaflı Kapitoneli Katman

SİLİNEBİLİR BORDÜR

Yatakların yan yüzeylerinde silinebilir leke tutmayan ve
apreli döşemelik kumaş kullanılmaktadır. Yatağınızın
kirlenmeyerek yıllar boyunca kolay eskimeyerek yeni
kalmasını sağlar.

İKİ TARAFLI KULLANIM

RANFORCE SATEN KUMAŞLA SAĞLIKLI
UYKULAR SİZİ BEKLİYOR.

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200

Bir yüzü sert diğer yüzü yumuşak dolgulu yüzey
seçeneği ile iki taraflı kullanım özelliği sunar. Uzun
ömürlü kullanım imkanı sağlar.
Mevsim değişimlerinde ayak ucu / baş ucu ve diğer
yönünün kullanımı ile yüksek kaliteli uykuya sahip
olacaksınız.
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BONEL YAY SİSTEMİ

MANYAS YATAK

28 DNS SÜNGER

O

TEK GAYEMİZ VAR ; SİZİ RAHAT ETTİRMEK...
Yorgunluğu alınmış yüksek karbonlu çelik tellerin
arasında full takozla desteklenen yüksek mukavemetli
bir yay sistemidir. İçerisine atılan takoz süngerler ile
vücudun ağırlık merkezlerine göre sert ve yumuşak
bölgeler oluşturur. Vücut hareketlerine tepki süresi ile
oldukça konforlu bir uyku sağlar.

yumuşak

orta

orta sert

SE

M

I
PT

YATAĞIN SERTLİK DERECESİ

UM

İ

S
Rİ

MANYAS
YATAK / MATTRESS

sert

Uzun ömürlü dayanıklı süngerdir. Yatak yüzeyinin
blok esnemesini sağlar. Yumuşak yataklarda rahat
edemeyenler için Manyas yataklarımızda bu sünger
kullanılmıştır.

ORTOPEDİK YÜZEY

250 gr Örme Kumaşlı Kapitoneli Katman
2’lik Sert Sünger

Kas ve iskelet sisteminin ortopedik duruşunun
yatarkende korunabilmesi için vücudun yapısına ve
omurgaya uyum sağlayan destek sistemidir.

Milform Jütlü Keçe
14’lük Bonel Yay ve Sert Keçe
Milform Jütlü Keçe
2’lik Sert Sünger
250 gr Örme Kumaşlı Kapitoneli Katman

İKİ TARAFLI KULLANIM

Bir yüzü sert diğer yüzü yumuşak dolgulu yüzey
seçeneği ile iki taraflı kullanım özelliği sunar. Uzun
ömürlü kullanım imkanı sağlar.
Mevsim değişimlerinde ayak ucu / baş ucu ve diğer
yönünün kullanımı ile yüksek kaliteli uykuya sahip
olacaksınız.

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200

MANYAS yaylı yataklarda bonel yay sistemi kullanılmaktadır. Klasik
ve en bilinen yay sistemidir. Temel özellik yay sargılarının birbirlerine
metal teller ile mekanik olarak bağlantılı olmasıdır. Bonel yay sargıları
birbirine spiral formundaki teller ile bağlıdır böylece yatağın karkası
genel olarak hareket eder. Kapitone altı elyafı yatağımızın konforunu
sağlar. 250 gr/m2 örme kumaşla kaplanan yatağımızı uzun yıllar
kullanabilirsiniz.

30
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BONEL YAY SİSTEMİ

Yorgunluğu alınmış yüksek karbonlu çelik tellerin
arasında full takozla desteklenen yüksek mukavemetli
bir yay sistemidir. İçerisine atılan takoz süngerler ile
vücudun ağırlık merkezlerine göre sert ve yumuşak
bölgeler oluşturur. Vücut hareketlerine tepki süresi ile
oldukça konforlu bir uyku sağlar.

NOVA YATAK
O

yumuşak

orta

orta sert

SE

M

I
PT

YATAĞIN SERTLİK DERECESİ

NOVA yaylı yataklarda bonel yay sistemi kullanılmaktadır.
·
Yaylar kesintisiz olarak birbirine bağlanarak aynı anda ve aynı
dirençte hareket eder ve deforme olmaz.
·
Tam ortopedik ve sert yatak isteyenlerin tercih ettiği bonel yay
teknolojisi ile yatağın vücudun daha fazla bölgesine teması sağlanır.  
·       400 gr/m2 elyafla kapitone edilmiş örme pamuk kumaş 350 gr/m2
gibi yüksek yoğunluktadır.
·       Rahatlık kuştüyü soft süngerlerle sağlanmıştır.
·       Yatağımızın yüksekliği 29 cm’dir.

UM

İ

S
Rİ

NOVA

YATAK / MATTRESS

sert

ÖRME KUMAŞ

320 gr Örme Kumaş 400 gr Elyaflı Kapitoneli Katman
6’lık Kuştüyü Soft Sünger

İpliklerin iğnelerle ilmek haline getirilmesi ve bu
şekilde esnek ve elastik bir yüzeyin oluşmasıdır. %100
pamuklu ve çıkarılabilen örme kumaş dokusuyla
yataklar üzerinde ekstra bir yumuşaklık sağlanır. Kolay
buruşmaz kısa sürede toparlanır ve vücudun şekliyle
uyumludur. Hava tutma özelliği yüksek olduğundan, ısı
tutma oranları da yüksektir.

14’lük Bonel Yay ve Sert Keçe
2’lik Soft Sünger
320 gr Örme Kumaş 400 gr Elyaflı Kapitoneli Katman

KUŞTÜYÜ SOFT SÜNGER

Omurgaya destek veren yüksek yoğunluklu süngerdir.
Kapitonede kullanılan Kuştüyü Sünger, ekstra yumuşak
ve esnek yapısı ile kolayca vücudunuzun şeklini almaya
yardımcı olur. Uyku esnasında kan basıncınız dengelenir
ve doğru uyku ortamında dinlenmiş olursunuz.

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200

DİNAMİK BİR GÜNE KEYİFLİ BİR
BAŞLANGIÇ, NOVA İLE...
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BONEL YAY SİSTEMİ

Yorgunluğu alınmış yüksek karbonlu çelik tellerin
arasında full takozla desteklenen yüksek mukavemetli
bir yay sistemidir. İçerisine atılan takoz süngerler ile
vücudun ağırlık merkezlerine göre sert ve yumuşak
bölgeler oluşturur. Vücut hareketlerine tepki süresi ile
oldukça konforlu bir uyku sağlar.

SORENTO YATAK
O

yumuşak

orta

orta sert

SE

M

I
PT

YATAĞIN SERTLİK DERECESİ

SORENTO yaylı yataklarda bonel yay sistemi kullanılmaktadır.
·
Yaylar kesintisiz olarak birbirine bağlanarak aynı anda ve aynı
dirençte hareket eder ve deforme olmaz.
·
Tam ortopedik ve sert yatak isteyenlerin tercih ettiği bonel yay
teknolojisi ile yatağın vücudun daha fazla bölgesine teması sağlanır.  
·
400 gr/m2 elyafla kapitone edilmiş bir yüzeyi konforlu tarafı soft
sünger ile oluşturulmuş diğer yüzey ise kışlık tarafını oluşturur
·
Yumuşak tuşeli 300 gr/m2 örgü kumaş ile kaplanan yatağımız
ekstra konfor ve estetikliktedir.
·    Yatağımızın yüksekliği 28 cm’dir.

UM

İ

S
Rİ

SORENTO
YATAK / MATTRESS

sert

İKİ TARAFLI KULLANIM

320 gr Örme Kumaş 400 gr Elyaflı Kapitoneli Katman
6’lık Kuştüyü Soft Sünger

Bir yüzü sert diğer yüzü yumuşak dolgulu yüzey
seçeneği ile iki taraflı kullanım özelliği sunar. Uzun
ömürlü kullanım imkanı sağlar.
Mevsim değişimlerinde ayak ucu / baş ucu ve diğer
yönünün kullanımı ile yüksek kaliteli uykuya sahip
olacaksınız.

14’lük Bonel Yay ve Sert Keçe
2’lik Soft Sünger
320 gr Örme Kumaş 400 g Elyaflı Kapitoneli Katman

SOFT SÜNGER

Omurgaya destek veren yüksek yoğunluklu süngerdir.
Mikro boncuklar sayesinde omurgaya mükemmel
uyum sağlayarak yatakta dönmeleri azaltır, terlemeyi
önler. Konforlu, rahat ve serindir.

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200

GÜNE SAĞLIKLI & ZİNDE BAŞLAMAK İÇİN
KALİTELİ VE RAHAT BİR UYKU ...
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BONEL YAY SİSTEMİ

ROSE GARDEN YATAK
O

yumuşak

orta

orta sert

sert

SE
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YATAĞIN SERTLİK DERECESİ

Doğal pamuk  kullanılan bu model ile daha çabuk uykuya dalabilir, daha
kaliteli uykulara kavuşabilirsiniz. Rose Garden size rahat ve sağlıklı bir
uykunun ardından zinde uyanmanın getirdiği mutluluğu yaşatacak.
İster uyanık ister uykuda olun, yatak keyfinizi katlayacak bir doğallık
hissiyle karşılaşmaya hazır olun!

UM

İ

S
Rİ

ROSE
GARDEN
YATAK / MATTRESS

Yorgunluğu alınmış yüksek karbonlu çelik tellerin
arasında full takozla desteklenen yüksek mukavemetli
bir yay sistemidir. İçerisine atılan takoz süngerler ile
vücudun ağırlık merkezlerine göre sert ve yumuşak
bölgeler oluşturur. Vücut hareketlerine tepki süresi ile
oldukça konforlu bir uyku sağlar.

İKİ TARAFLI KULLANIM

Bir yüzü sert diğer yüzü yumuşak dolgulu yüzey
seçeneği ile iki taraflı kullanım özelliği sunar. Uzun
ömürlü kullanım imkanı sağlar.
Mevsim değişimlerinde ayak ucu / baş ucu ve diğer
yönünün kullanımı ile yüksek kaliteli uykuya sahip
olacaksınız.

1

Örme Kumaşlı Kapitoneli Katman

2

Ortopedik Sünger Ped

3

Bonel Yay Sistemi

4

Ortopedik Soft Sünger

5

Örme Kumaşlı Kapitoneli Katman

SOFT SÜNGER

Omurgaya destek veren yüksek yoğunluklu süngerdir.
Mikro boncuklar sayesinde omurgaya mükemmel
uyum sağlayarak yatakta dönmeleri azaltır, terlemeyi
önler. Konforlu, rahat ve serindir.

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200

GÜL BAHÇESİNDE HER GÜNE
MUTLU & SAĞLIKLI BİR UYANIŞ...
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E R GONOM İK YATAK LAR
B O N E L YAY SİSTEMİ
Bonel Yay Karkasları dünya genelinde yatak, kanepe ve oturma
grubu üretiminde kullanılan en yaygın yay çeşitidir.
Elif Mobilya, sahip olduğu makine parkuru ve teknik donanımı ile
kendi ürettiği ürünlerin yay karkaslarını da üretmektedir.
85 mm - 180 mm yükseklik aralığında üretimi gerçekleştirilmekte
olan bonel karkaslar üretim aşamasında ısıl işleme tabi
tutularak uzun süreli kullanım için dayanıklı hale getirilerek
çelikleştirilmektedir. 1,90 mm’den 2,50 mm ‘ ye kadarki tel
kalınlıklarında üretim gerçekleştirilebilmekte ve yay spin sayıları
4-5-6 olarak yüksekliklere göre ayarlanabilmektedir.
• Klasik ve en iyi bilinen yay sistemidir.
• Rahat, sağlam ve ekonomiktir.
• Farklı tel ve yay çaplarında imal edilebilmektedir.
• Üretim esnasında yay yorma ve tavlama işleminden
geçtiğinden uzun süreli kullanım ve rahatlık avantajı sağlar.

BONEL YAY SİSTEMİ

PERLA YATAK

NO

O
G
R

E

YATAĞIN SERTLİK DERECESİ

Yorgunluğu alınmış yüksek karbonlu çelik tellerin
arasında full takozla desteklenen yüksek mukavemetli
bir yay sistemidir. İçerisine atılan takoz süngerler ile
vücudun ağırlık merkezlerine göre sert ve yumuşak
bölgeler oluşturur. Vücut hareketlerine tepki süresi ile
oldukça konforlu bir uyku sağlar.

M

PERLA yaylı yataklarda bonel yay sistemi kullanılmaktadır.
· Yaylar kesintisiz olarak birbirine bağlanarak aynı anda ve aynı
dirençte hareket eder ve deforme olmaz.
· Tam ortopedik ve sert yatak isteyenlerin tercih ettiği bonel yay
teknolojisi ile yatağın vücudun daha fazla bölgesine teması sağlanır.  
·
90 gr/m2 elyafla kapitone edilmiş örme pamuk kumaş 200 gr/m2
gibi yoğunluktadır.
·
Her iki yüzeyde de 18 dns sünger katmanı uygulanmıştır.
·
Yatağımızın yüksekliği 25 cm’dir.

yumuşak

orta

orta sert

İK

İ

R
E
S

PERLA

YATAK / MATTRESS

sert

PAMUKLU ÖRME KUMAŞ

200 gr Örme Kumaş 90 gr Elyaflı Kapitoneli Katman
3’lük Sünger

İpliklerin iğnelerle ilmek haline getirilmesi ve bu
şekilde esnek ve elastik bir yüzeyin oluşmasıdır. %100
pamuklu ve çıkarılabilen örme kumaş dokusuyla
yataklar üzerinde ekstra bir yumuşaklık sağlanır. Kolay
buruşmaz kısa sürede toparlanır ve vücudun şekliyle
uyumludur. Hava tutma özelliği yüksek olduğundan, ısı
tutma oranları da yüksektir.

14’lük Bonel Yay ve Sert Keçe
2’lik Sünger
200 gr Örme Kumaş 90 gr Elyaflı Kapitoneli Katman

28 DNS SÜNGER

Uzun ömürlü dayanıklı süngerdir. Yatak yüzeyinin
blok esnemesini sağlar. Yumuşak yataklarda rahat
edemeyenler için sert yatak üretiminde kullanılırlar.

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200

PERLA İLE RAHAT BİR UYKU
SİZİN DE HAKKINIZ.

25
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BONEL YAY SİSTEMİ

PALMİRA YATAK

NO

O
G
R

E

YATAĞIN SERTLİK DERECESİ

Yorgunluğu alınmış yüksek karbonlu çelik tellerin
arasında full takozla desteklenen yüksek mukavemetli
bir yay sistemidir. İçerisine atılan takoz süngerler ile
vücudun ağırlık merkezlerine göre sert ve yumuşak
bölgeler oluşturur. Vücut hareketlerine tepki süresi ile
oldukça konforlu bir uyku sağlar.

M

PERLA yaylı yataklarda bonel yay sistemi kullanılmaktadır.
· Yaylar kesintisiz olarak birbirine bağlanarak aynı anda ve aynı
dirençte hareket eder ve deforme olmaz.
· Tam ortopedik ve sert yatak isteyenlerin tercih ettiği bonel yay
teknolojisi ile yatağın vücudun daha fazla bölgesine teması sağlanır.  
·
90 gr/m2 elyafla kapitone edilmiş örme pamuk kumaş 200 gr/m2
gibi yoğunluktadır.
·
Her iki yüzeyde de 18 dns sünger katmanı uygulanmıştır.
·
Yatağımızın yüksekliği 25 cm’dir.

yumuşak

orta

orta sert
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PALMİRA
YATAK / MATTRESS

sert

PAMUKLU ÖRME KUMAŞ

Örme Kumaşlı Kapitoneli Katman
55 DNS Granül Sünger

İpliklerin iğnelerle ilmek haline getirilmesi ve bu
şekilde esnek ve elastik bir yüzeyin oluşmasıdır. %100
pamuklu ve çıkarılabilen örme kumaş dokusuyla
yataklar üzerinde ekstra bir yumuşaklık sağlanır. Kolay
buruşmaz kısa sürede toparlanır ve vücudun şekliyle
uyumludur. Hava tutma özelliği yüksek olduğundan, ısı
tutma oranları da yüksektir.

Bonel Yay Sistemi
55 DNS Granül Sünger
Örme Kumaşlı Kapitoneli Katman

SOFT SÜNGER

Omurgaya destek veren yüksek yoğunluklu süngerdir.
Mikro boncuklar sayesinde omurgaya mükemmel
uyum sağlayarak yatakta dönmeleri azaltır, terlemeyi
önler. Konforlu, rahat ve serindir.

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200

ÖRME KUMAŞIN RAHATLIĞI & KONFORU İLE
RAHAT BİR UYKU ...
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CONFORT YATAK

CONFORT PEDLİ YATAK

NO

O
G
R

E

YATAĞIN SERTLİK DERECESİ
Confort yatakların karkasında dünyanın en bilinen yay sistemi olan  
bonel yay sistemi kullanılmıştır.

M

İK

İ

R
E
S

CONFORT

Confort yatakların bir yüzeyine elyafla kapitone edilmiş pedli katman
kullanılarak yatağın konforu arttırılmıştır.
yumuşak

Yatak yüzeyinde 90 gram elyafla kapitone edilmiş parlak jakarlı
kumaşlar kullanılır.

orta

orta sert

YATAK / MATTRESS

sert

BONEL YAY SİSTEMİ

Jakarlı Kapitoneli Elyaf Pedli Katman

Yorgunluğu alınmış yüksek karbonlu çelik tellerin
arasında full takozla desteklenen yüksek mukavemetli
bir yay sistemidir. İçerisine atılan takoz süngerler ile
vücudun ağırlık merkezlerine göre sert ve yumuşak
bölgeler oluşturur. Vücut hareketlerine tepki süresi ile
oldukça konforlu bir uyku sağlar.

Bonel Yay Sistemi ve Sert Keçe

Jakarlı Kapitoneli Katman

İKİ TARAFLI KULLANIM

Bir yüzü sert diğer yüzü yumuşak dolgulu yüzey
seçeneği ile iki taraflı kullanım özelliği sunar. Uzun
ömürlü kullanım imkanı sağlar.
Mevsim değişimlerinde ayak ucu / baş ucu ve diğer
yönünün kullanımı ile yüksek kaliteli uykuya sahip
olacaksınız.

tek kişilik

90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

çift kişilik

140x190 / 150x200 / 160x200 / 160x200

DAYANIKLI UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIM...

20
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E V TEK STİLİ

Ev tekstili reyonumuzdaki ürün çeşitlerini , bir ev için, otel için,
yurt için yatak odalarında en çok tüketilenlerden seçerek
aynı zamanda en dayanıklı ve kaliteli ürünleri
tercih ederek oluşturduk.
Hayırlı olsun...

EV TEKSTİLİ

LASTİKLİ PENYE ÇARŞAF

MICROSATEN LUX YORGAN

VISCO FORM YASTIK

YÜN YASTIK

Lastikli çarşaflar, kullanım özellikleri nedeni ile ençok tercih
edilen çarşaf çeşitlerinin başında gelmekte. Kolaylıkla
yatağa geçirilmesi, sık sık bozulmaması tercih edilmesinin
en büyük nedeni. Ancak aynı zamanda şık ve rahat olması
da son derece önemli.
Çarşaflar , uyku düzeni ve kalitesinde büyük etkiye sahip.
Yanlış ve kalitesiz çarşaf seçimi, uyku esnasında terlemenize,
kaşınmanıza ve bu nedenle de sık sık uyanmanıza neden
olabilir. Ayrıca cildinizi rahatsız edip alerji de yapabilir. Can
sıkıcı durumlarla karşılaşmamak adına her zaman kaliteli
ve doğru çarşafı tercih etmelisiniz.

Antistress özelliği ile vücudunuzdaki statik elektriği alır,
güne sağlıklı başlamanızı sağlar. Tüm gün süren zindelik ile
yorgun kalmanızı engeller.
Ürün microfiber desenli kumaş ve silikon elyafından
üretilmiştir.

İnsan vücudu ortopedik özelliklere sahip olduğundan dolayı
bu özelliklerin korunması ile birlikte hareket kabiliyeti ve
sağlıklı bir yaşam ihtimali korunabilir. Ortopedik yastık
kullanımında tercih edilebilecek en doğru seçeneklerden
birisi visco yastık ürünleri olmaktadır. Bu yastıklar Sleep
House markası ile birlikte kaliteli bir üretim ve güvenilir bir
kullanım oluşturmaktadır.
Doğru seçilmiş bir yastık, vücut anatomisi ile uyum sağlar
ve boyun ağrısı, bel ağrısı ya da kireçlenme gibi sıkıntıların
engellenmesine yardımcı olur. Boyun kavisi ve boyun
uzunluklarına göre ortalama bir şekilde değerlerle üretilen
bu yastıklar, insan vücuduna uyum sağlayan özelliği ile tam
ortopedik bir kullanım oluşturur.

Doğal bir ürün olan yün, nefes alır ve ısıyı eşit dağıtırken saf
ve organik yapısından dolayı ciltte alerji yapmaz, vücuttaki
nemi alır. Yün, vücuda diğer malzemelere oranla daha fazla
ısı verir bu nedenle bedeninizi daha fazla ısıtır. Zor yıpranır
ve uzun ömürlüdür.

KAPİTONELİ ALEZ
·     Yatağın komple kenarını da kaplayarak yatağınızın yıllarca
yeni kalmasını sağlar. Hiç bir sıvıyı geçirmez, leke tutmaz. Üst
yüzey elyafla kapitone edilmiş pamuklu kumaştır. Arka yüzey
poliüretan ile kaplanmıştır.
·     Kenarları sayesinde yatağı komple sarar,   kaymaz,
elastiktir ve buruşmaz.

ELYAF YASTIK

·     Uzun süre yatağınızın yeni kalmasını sağlar.

Minik boncuklar haline getirilmiş elyaftır. Elyaf boncuklar
birbirinden bağımsız olduğu için uyku sırasında
hareketlerimizi takip eder, baş ve boynunuza göre yer
değiştirir ve gerekli desteği verir. Bu özellik ürünlere üstün
bir konfor ve homojen ısı dağılımı özelliğini de yansıtır.
Boncuk elyafın temel özellikleri aşağıdaki gibidir;

·     Altını ıslatma problemi olan çocuklar ya da yetişkinler için
kullanılabilir.
·     Gece terleme problemi yaşayan kişilir için idealdir.
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ALEZ

MICROSATEN LUX NATUREL YORGAN

KIRPIK VISCO YASTIK

·     Hiç bir sıvıyı geçirmez, leke tutmaz.
·     Üst yüzey yumuşak havlu kumaştır. Arka yüzey poliüretan ile kaplanmıştır.
·     Kenarlarındaki lastikler sayesinde yatağı tam olarak sarar,  kaymaz, elastiktir ve
buruşmaz.
·     Uzun süreli yatak hastalar için kullanışlıdır.
·     Altını ıslatma problemi olan çocuklar ya da yetişkinler için kullanılabilir.
·     Gece terleme problemi yaşayan kişilir için idealdir.

Antistress özelliği ile vücudunuzdaki statik elektriği alır,
güne sağlıklı başlamanızı sağlar. Tüm gün süren zindelik ile
yorgun kalmanızı engeller.
Ürün microfiber desenli kumaş ve silikon elyafından
üretilmiştir.

Uyku kalitesinde en önemli argümanlardan biridir yastık.
Visco süngerin ısıya göre duyarlılığı bu yastığın başınıza ve
boynunuza uyum sağlamasını sağlar. For şeklindeki viscoyu
kullanamayanlar için ideal olan KIRPIK VİSCO YASTIK dır.

www.sleephouse.com.tr

·     % 100 Polyester
·     Oeko-Teks sertifikalı
·     Alerji yapmaz
·     Kokusuz
·     60 °C de otomatik çamaşır makinesinde yıkanabilir ve
kolay kurur. Bazı tipleri 95 °C de yıkanabilir
·     Uzun ömürlüdür
·     Kolay kabartılır ve hacimliliğini uzun süre korur
·     Düşük alev reaksiyonludur.

105

photograph
serkan göksu
graphic & design
talif karaca
www.pasifikreklam.com.tr
nisan 2019

Sleep House bu Broşürde olabilecek hatalardan, baskı kaynaklı renk sapmalarından sorumlu değildir.
Sleep House önceden belirtmeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

www.sleephouse.com.tr
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