www.sleephouse.com.tr

İyi Uykular

Elif Mobilya altyapısı üzerine kurulan
Sleep House, 2018 yılında Yatak, Baza ve Başlık alanında
faaliyet göstermeye başlamıştır.
Yenilikçi moda ve tasarım anlayışını ev konseptleri ile
buluşturan Sleep House, gelişen teknolojiler sayesinde
kaliteden ödün vermeden ürün ve hizmet politikasını
yükseltmeye devam ediyor..

Established on Elif Furniture infrastructure
Sleep House was founded in 2018 in the Bed, Base and Headboard
area started to operate. Innovative fashion and design
understanding with home concepts bringing together Sleep House,
thanks to the developing technologies
product and service policy without sacrificing quality
continues to upgrade ..
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Sleep House markamızla sizlere sunduğumuz bazalar
Elif Mobilya’nın 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.
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RELAX SERİSİ / POCKET SPRING
DEVE YÜNLÜ YATAK / CAMEL WOOL MATTRESS
Deve yünü yazın serin ve kışın sıcak tutma özelliği ile ön plana çıkmaktadır.
Dünya’daki tarım üretiminin yaklaşık olarak %3’ünü pamuk üretimi oluşturur ve pamuk, kumaş üretiminde en
çok tercih edilen ham maddedir. Bu yatağımızda organik koton kumaş kullanılmıştır.

SOFT
S.KAHVE

YATAK SERTLİK DERECESİ

SERT

ORTA

YUMUŞAK

BAZA SETİ / BASE SET

Yenilikçi ve benzersiz tasarım...

Her bileşeni detaylı düşünülmüş Soft Yatak Seti, etkileyici ve farklı hatları ile sizleri yeni bir deneyime davet ediyor.
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organik
cotton kumaş
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torba yay
sistemi

Yazları serin
Kışları sıcak

yatak
yüksekliği
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CLARA
KEMİK

BAZA SETİ / BASE SET
10
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CLARA LATEX
RELAX SERİSİ / POCKET SPRING
YATAK / MATTRESS
Modern yaşam günlük stres ile birlikte hayatımıza bazı kolaylıklar da getirmektedir. Gün boyu strese ve yorgunluğa maruz
kalan insan bedeninin dinlenmesi ve yenilenmesi için ise gereken sağlıklı bir uykudan başka bir şey değil. Sleephouse,
stresin ve negatif enerjinin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olmak için içerisinde anti-stres ve anti-statik etki
olan Stressfree kumaşını geliştirdi. Stressfree kumaşı, uyku sırasında beden ve zihnin yenilenmesine yardımcı olarak,
kullanıcılarını her gece sadece bir uykuya değil terapiye de davet ediyor.

CLARA

YATAK SERTLİK DERECESİ

LACİVERT

SERT

ORTA

YUMUŞAK

BAZA SETİ / BASE SET

Güne zinde başlamak ve daha konforlu bir yaşam için Clara...
Modern çizgideki Clara Baza Setinde iki renk alternatifi var, odanıza hangi renk uyarsa onu tercih edersiniz.
Clara Lateks yatak iki renk için de uyacak şekilde tasarlandı.
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bioritmik
kumaş
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LAGOS
GRİ

BAZA SETİ / BASE SET
14
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LAGOS

RELAX SERİSİ / POCKET SPRING
YATAK / MATTRESS
Dokusu ve yeni renkleri ile asırlardır süregelen keten keyfi günümüzde değerini artırarak devam ediyor.
Keten, doğal bir elyaf olup, keten bitkisinin saplarından üretilir.

LAGOS
GRİ

YATAK SERTLİK DERECESİ

SERT

ORTA

YUMUŞAK

BAZA SETİ / BASE SET

Klasik tarza modern bir tasarım heyecan veren bir konsept!
Modern tasarım klasik yorum. Konfeksiyon kapitoneli her takıma her odaya uyacak bir baza seti.
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pamuklu
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kuştüyü
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ortopedik
yüzey

torba yay
sistemi

iki taraflı
kullanım

yatak
yüksekliği
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DIAMOND

RELAX SERİSİ / POCKET SPRING
OTEL SERİSİ YATAK / HOTEL MATTRESS
Doğal pamuk kullanılan bu model ile daha çabuk uykuya dalabilir, daha kaliteli uykulara
kavuşabilirsiniz. Diamond 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.

En konforlu otellerin yatağı!

YATAK SERTLİK DERECESİ

SERT

ORTA

YUMUŞAK

33
cm

SABİT BAZA

pamuklu viskon
dokuma kumaş

ortopedik
yüzey

torba yay
sistemi

iki taraflı
kullanım

yatak
yüksekliği

S.KAHVE

SABİT BAZA / SOLID BASE

Konforun estetik hali...
Yatakların uzun ömürlü kullanımı için düz yüzeyli sabit baza. Her model başlık ile uyumludur.
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O P T İ MU M SE RİSİ
YATA K S E TLER i
Bon el Yaylı Yata kla r / Bone 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.
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KUMSAL

OPTİMUM SERİSİ / BONNEL SPRING
YATAK / MATTRESS
Dokusu ve yeni renkleri ile asırlardır süregelen keten keyfi günümüzde değerini artırarak devam ediyor. Keten,
doğal bir elyaf olup, keten bitkisinin saplarından üretilir.

KUMSAL
KEMİK

YATAK SERTLİK DERECESİ

SERT

ORTA

YUMUŞAK

BAZA SETİ / BASE SET

Bulutların üzerinde uyku...

Sade görünümü ile yatak odanıza yalın bir şıklık sunan Kumsal, yüksek
ayaklı tasarımı ile temizlikte kolaylık sağlayacak.
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yatak
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SAFRAN

OPTİMUM SERİSİ / BONNEL SPRING
YATAK / MATTRESS
Sanitized® hijyen fonksiyonu ile sağlıklı ve gençleştirici uykunun tadını çıkarın. Sanitized® yatak kumaşı
hijyen teknolojisi ile güvenli bir uyku ortamı oluşturun. Yapılan araştırmada Almanya’da, her on kişiden biri;
Avrupa’da, her beş kişide biri toz akarı alerjilerinden etkilenmektedir.

SAFRAN
KAHVE

YATAK SERTLİK DERECESİ

SERT

ORTA

YUMUŞAK

BAZA SETİ / BASE SET

İlham veren tasarım...

Yatak odası dekorasyonuna ilham verebilecek bir model. Mekana ayrı bir derinlik katmak isteyenler için
cazip bir seçenek.
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SAFRAN

OPTİMUM SERİSİ / BONNEL SPRING
YATAK / MATTRESS
Sanitized® hijyen fonksiyonu ile sağlıklı ve gençleştirici uykunun tadını çıkarın. Sanitized® yatak kumaşı
hijyen teknolojisi ile güvenli bir uyku ortamı oluşturun. Yapılan araştırmada Almanya’da, her on kişiden biri;
Avrupa’da, her beş kişide biri toz akarı alerjilerinden etkilenmektedir.

SAFRAN
PEMBE

YATAK SERTLİK DERECESİ

SERT

ORTA

YUMUŞAK

BAZA SETİ / BASE SET

İlham veren tasarım...

Yatak odası dekorasyonuna ilham verebilecek bir model. Mekana ayrı bir derinlik katmak isteyenler için
cazip bir seçenek.
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LOTUS

OPTİMUM SERİSİ / BONNEL SPRING
YATAK / MATTRESS
Sleep Maker yatak kumaşı, topraklama terapisi yapmanın alternatif bir yoludur.
SleepHouse, Sleep maker ile doğanın topraklama özelliğini uyku ortamınıza getiriyor ve
Sleepmaker koleksiyonu ile uyku kalitenizin artmasına yardımcı oluyor.
Sleepmaker İLE DOĞANIN İÇİNDEYMİŞ GİBİ HİSSEDİN.

Vücutta biriken elektriği nötralize eder.

LOTUS
ANTRASİT

YATAK SERTLİK DERECESİ

SERT

ORTA

YUMUŞAK

BAZA SETİ / BASE SET

Extra Konforu Yaşayın...

Göz alıcı zarafetiyle öne çıkan bu modern tasarımda estetik ve konfor bir arada. Yatak odası atmosferini
değiştirmek isteyenlerin baza başlık modelleri arasında sıklıkla tercih ettiği Lotus,
uzun ömürlü ve rahat kullanım sağlıyor.
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sleepmaker
kumaş

kuştüyü
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ortopedik
yüzey

bonel yay

tek taraflı
kullanım

yatak
yüksekliği
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OPTİMUM SERİSİ / BONNEL SPRING
YATAK / MATTRESS
Ülkemiz koyunlarından elde edilmiş hijyen ve sağlık kuralları çerçevesinde işlenerek yatağa uyguladığımız yün
doku kullanılmıştır. Koyun yünü insanın doğa şartlarına ayak uydurmasında binlerce yıldır kullandığı en bilindik
üründür. Koyun yününün faydaları kıyafet, yorgan, yastıktan sonra artık yataklarda...

WOOL
S.KAHVE

YATAK SERTLİK DERECESİ

SERT

ORTA

YUMUŞAK

BAZA SETİ / BASE SET

Doğal, Kaliteli ve Sağlıklı Uyku

Yatak keyfine keyif katmak üzere tasarlanan bu model, modern görünümü ve benzersiz rahatlığıyla konfor
algısını yeni bir boyuta taşıyor.
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ortopedik
yüzey

bonel yay

tek taraflı
kullanım

yatak
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DIANA

OPTİMUM SERİSİ / BONNEL SPRING
YATAK / MATTRESS
Sanitized® hijyen fonksiyonu ile sağlıklı ve gençleştirici uykunun tadını çıkarın. Sanitized® yatak kumaşı
hijyen teknolojisi ile güvenli bir uyku ortamı oluşturun. Yapılan araştırmada Almanya’da, her on kişiden biri;
Avrupa’da, her beş kişide biri toz akarı alerjilerinden etkilenmektedir.

DIANA

YATAK SERTLİK DERECESİ

KREM

SERT

ORTA

YUMUŞAK

BAZA SETİ / BASE SET

Uykunuzdaki yeniliği hissedin...

Özenli ustaların elinden çıktığı her detayından belli olanbu model, yatak odanızda ayrıcalıklı bir
atmosfer yaratmaya hazır.
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sünger
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yüzey
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kullanım

yatak
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JOY

OPTİMUM SERİSİ / BONNEL SPRING
YATAK / MATTRESS
Sanitized® hijyen fonksiyonu ile sağlıklı ve gençleştirici uykunun tadını çıkarın. Sanitized® yatak kumaşı
hijyen teknolojisi ile güvenli bir uyku ortamı oluşturun. Yapılan araştırmada Almanya’da, her on kişiden biri;
Avrupa’da, her beş kişide biri toz akarı alerjilerinden etkilenmektedir.

JOY

YATAK SERTLİK DERECESİ

MAVİ

SERT

ORTA

YUMUŞAK

BAZA SETİ / BASE SET

Yaşam tarzınıza uyumlu tasarımlar...
Rahatlıktan ödün vermeden de güzel görünmenin mümkün
olduğunun somut kanıtı.
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yatak
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35

www.sleephouse.com.tr

ENJOY

OPTİMUM SERİSİ / BONNEL SPRING
YATAK / MATTRESS
Sanitized® hijyen fonksiyonu ile sağlıklı ve gençleştirici uykunun tadını çıkarın. Sanitized® yatak kumaşı
hijyen teknolojisi ile güvenli bir uyku ortamı oluşturun. Yapılan araştırmada Almanya’da, her on kişiden biri;
Avrupa’da, her beş kişide biri toz akarı alerjilerinden etkilenmektedir.

ENJOY

YATAK SERTLİK DERECESİ

KİREMİT

SERT

ORTA

YUMUŞAK

BAZA SETİ / BASE SET

İdeal rahatlık ve konfor...

Yatak odası dekorasyonunda en azla en çok etkiyi yaratmak
istiyorsanız en ideal modeli buldunuz.
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E R GO N O Mİ K SE RİSİ
YATA K S E TLER i
BON EL YAY S İ STEMİ
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.

PERLA
SİYAH

BAZA SETİ / BASE SET
40

41
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PERLA

ERGONOMİK SERİSİ / BONNEL SPRING
YATAK / MATTRESS

Perla ile rahat bir uyku
sizin de hakkınız.

PERLA
KREM

YATAK SERTLİK DERECESİ

SERT

ORTA

YUMUŞAK

BAZA SETİ / BASE SET

Sade, şık görünümü ve ekstra seçenekleriyle Perla keyfi.
Derinin kolay temizlenmesini isteyen ve deriden vazgeçemeyenler için ...
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iki taraflı
kullanım

yatak
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SİLVER
S.KAHVE

BAZA SETİ / BASE SET
44
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SİLVER

ERGONOMİK SERİSİ / BONNEL SPRING
YATAK / MATTRESS

SİLVER
KREM

YATAK SERTLİK DERECESİ

SERT

ORTA

YUMUŞAK

BAZA SETİ / BASE SET

Kendini özel hisset...

Açık tonlardaki rengi ile yatak odanıza ferahlık katan Silver,
sade ve yalın tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek.
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YATA K L AR
M AT T R E SSES

www.sleephouse.com.tr

www.sleephouse.com.tr

DIAMOND

NATUREL

RELAX SERİSİ / POCKET SPRING

OPTİMUM SERİSİ / BONNEL SPRING

YATAK / MATTRESS

YATAK / MATTRESS

OTEL SERİSİ YATAK / HOTEL MATTRESS
Doğal pamuk kullanılan bu model ile daha çabuk uykuya dalabilir, daha kaliteli uykulara
kavuşabilirsiniz. Diamond 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.

En konforlu otellerin yatağı!

Çıkarılabilir Pedli

YATAK SERTLİK DERECESİ

SERT

ORTA

YATAK SERTLİK DERECESİ

YUMUŞAK

SERT

ORTA

YUMUŞAK

TORBA YAY SİSTEMİ

ORTOPEDİK YÜZEY

İKİ TARAFLI KULLANIM

BONEL YAY SİSTEMİ

ORTOPEDİK YÜZEY

İKİ TARAFLI KULLANIM

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.

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

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.

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.

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

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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cm
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PLATİN

VENÜS

ERGONOMİK SERİSİ / BONNEL SPRING

ERGONOMİK SERİSİ / BONNEL SPRING

YATAK / MATTRESS

YATAK / MATTRESS

YATAK SERTLİK DERECESİ

YATAK SERTLİK DERECESİ

SERT

ORTA

SERT

YUMUŞAK

ORTA

YUMUŞAK

TORBA YAY SİSTEMİ

ORTOPEDİK YÜZEY

İKİ TARAFLI KULLANIM

BONEL YAY SİSTEMİ

ORTOPEDİK YÜZEY

İKİ TARAFLI KULLANIM

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.

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

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.

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.

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

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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cm

cm

280 gr. Örme
kumaş
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CONFORT

CONFORT PEDLİ

YATAK / MATTRESS

YATAK / MATTRESS

ERGONOMİK SERİSİ / BONNEL SPRING

ERGONOMİK SERİSİ / BONNEL SPRING

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

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

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

YATAK SERTLİK DERECESİ

SERT

ORTA

YATAK SERTLİK DERECESİ

YUMUŞAK

SERT

ORTA

YUMUŞAK

BONEL YAY SİSTEMİ

ORTOPEDİK YÜZEY

İKİ TARAFLI KULLANIM

BONEL YAY SİSTEMİ

ORTOPEDİK YÜZEY

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.

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

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.

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.

Kas ve iskelet sisteminin ortopedik duruşunun
yatarkende korunabilmesi için vücudun yapısına ve
omurgaya uyum sağlayan destek sistemidir.
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24

cm

jakarlı kumaş
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cm
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CLARA BAŞLIK

CLARA BAŞLIK

LAGOS BAŞLIK

SİLVER BAŞLIK

SAFRAN BAŞLIK

SAFRAN BAŞLIK
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PERLA BAŞLIK

PERLA BAŞLIK

KUMSAL BAŞLIK

SOFT BAŞLIK

LOTUS BAŞLIK

WOOL BAŞLIK

DIANA BAŞLIK

JOY BAŞLIK

ENJOY BAŞLIK
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serkan göksu
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Sleep House bu katalogda olabilecek hatalardan, baskı kaynaklı renk sapmalarından sorumlu değildir.
Sleep House önceden belirtmeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.
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