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Diamond Europed
Pedli ve dolgun görünümüyle eşsiz konfor sunar. Üst yüzey içerisinde bulunan

ekstra sünger katman uyku pedi ile vücudun ergonomik yapısını korur.

Ultra Full ortopediktir. Yatağa uygulanan basıncı eşit oranda dağıtan keçe ve her

iki yüzünde kullanılan sünger ile Ergonomik Ortopedik özellik sağlanmıştır.

Her mevsim rahat ve mükemmel bir uyku zemini sunar.

LEEEPEASY



Diamond Europed

Çift yüzlü kullanım ile alt yüzeyinde sert üst
yüzeyinde yumuşak sert bir uyku deneyimi 
sağlanmaktadır. Özel jakarlı kumaşı ile yatak
odanıza şık bir dokunuş. Diamond Europed
pedli katmanı ile full ortopedik ve orta sertlikte
bir uyku deneyimini ayağınıza kadar getiriyor.
Yatak yüksekliği 29 cm (+/-1)
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Çelik Bonel
Yay

Özel Dokulu
Jakarlı Kumaş
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Silikonlu Elyaf

Yüksek Perfor-
manslı Hava

kapsülü

Destek
Süngeri



Diamond
Ekstra ergonomi, kalite ve eşsiz uyku konforu sizlerle...

Çelik Bonel yay sistemi kullanılan yatağınızın daha sağlam daha uzun ömürlü.

Üst yüzeyinde kullanılan yüksek DNS plaka sünger ve basıncı eşit oranda dağıtan
keçe ile Ultra Full Ortopedik özellik sağlanmıştır.

Özel dokulu jakarlı kumaşı ve dolgu malzemeleri ile, her mevsim mükemmel bir
uyku zemini sunan Diamond›da estetik bir görünüm için özel kapitone deseni uygulan
mıştır.
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Diamond

Çift yüzlü kullanımı ile her mevsimde ultra uyku 
konforu sağlayan Diamond, özel jakarlı kumaşı ile
yatak odanıza şık bir dokunuş sağlıyor. Diamond
Ultra Full Ortopedik ve orta sertlikte bir uyku deneyimini
ayağınıza kadar getiriyor.
Yatak yüksekliği 29 cm (+/-1)
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Ruby Europed 
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Pedli ve dolgun görünümüyle eşsiz konfor sunar. Üst yüzey içerisinde bulunan

ekstra sünger katman uyku pedi ile vücudun ergonomik yapısını korur.

Ultra Full ortopediktir. Yatağa uygulanan basıncı eşit oranda dağıtan keçe ve her

iki yüzünde kullanılan sünger ile Ergonomik Ortopedik özellik sağlanmıştır.

Her mevsim özel dokulu örme kumaşı sayesinde rahat ve mükemmel bir uyku 

zemini sunar.



Çift yüzlü kullanımı ile alt yüzeyinde sert üst
yüzeyinde yumuşak sert bir uyku deneyimi sağ-
lanmaktadır. Özel dokulu örme kumaşı ile yatak
odanıza şık bir dokunuş. Ruby Europed pedli
deneyimini ayağınıza kadar getiriyor.
Yatak yüksekliği 29 cm (+/-1)

Diamond Europed
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Ruby 
Ultra Full Ortopedik ve konforu bir arada tercih edenler için tasarlanmış biir

yataktır.

Üst yüzeyinde kullanılan yüksek DNS plaka sünger ve elyaf katman sayesinde

ekstra yumuşaklık ve rahatlık sunar.

Yatağa uygulanan basıncı eşit oranda dağıtan keçe ve her iki yüzündeki sünger

ile bel ve sırt ağrılarının azaltılmasına yardımcıdır. 
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Ruby

Özel dokulu örme kumaşı ve elyaf destekli kapitonesi
ile ultra uyku konforunu ayağınıza kadar getiren Ruby
Ultra Full Ortopedik olma özelliği sayesinde bel ve sırt
ağrılarınıza son verir. Yüksek performanslı hava
kapsülleri ile yatağınız hava alır ve asla nem barındır-
maz. Çift yönlü kullanımı ile mevsimlere ayak uydur-
manızı sağlar.
Yatak yüksekliği 29 cm (+/-1)
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Pearl Europed 
Pedli ve dolgun görünümüyle eşsiz konfor sunar. Üst yüzey içerisinde bulunan

ekstra sünger katman uyku pedi ile vücudun ergonomik yapısını korur.

Ultra Full ortopediktir. Yatağa uygulanan basıncı eşit oranda dağıtan keçe ve her

iki yüzünde kullanılan sünger ile Ergonomik Ortopedik özellik sağlanmıştır.

Her mevsim rahat ve mükemmel bir uyku zemini sunar.
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Pearl Europed

Çift yüzlü kullanımı ile alt yüzeyinde sert üst
yüzeyinde yumuşak sert bir uyku deneyimi sağlan-
maktadır. Özel jakarlı kumaşı ile yatak odanıza şık bir
dokunuş.Pearl Europed pedli katmanı ile full ortopedik
ve orta sertlikte bir uyku deneyimini ayağınıza kadar
getiriyor.
Yatak yüksekliği 29 cm (+/-1)
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Pearl 
Ultra Full Ortopedik ve konforu bir arada tercih edenler için tasarlanmış bir yataktır.

Üst yüzeyinde kullanılan yüksek DNS plaka sünger ve elyaf katman sayesinde 

ekstra yumuşaklık ve rahatlık sunar.

Yatağa uygulan basıncı eşit oranda dağıtan keçe ve her iki yüzündeki sünger ile

bel ve sırt ağrılarının azaltılmasına yardımcıdır.
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Pearl

Çift yüzlü kullanımı ile her mevsimde ultra uyku konfo-

ru sağlayan Pearl özel jakarlı kumaşı ile yatak odanıza

şık bir dokunuş sağlıyor. Pearl Ultra Full Ortopedik ve

orta sertlikte bir uyku deneyimini ayağınıza kadar

getiriyor.  

Yatak yüksekliği 29 cm (+/-1)
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Nanoclean 
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Ekstra katmanı ve dolgun görünümüyle eşsiz konfor sunar. Üst yüzey içerisinde

bulunan ekstra sünger katman ile vücudun ergonomik yapısını korur.

Ultra Full ortopediktir. Yatağa uygulanan basıncı eşit oranda dağıtan keçe ve her

iki yüzünde kullanılan sünger ile Ergonomik Ortopedik özellik sağlanmıştır.

Her mevsim rahat ve mükemmel bir uyku zemini sunar.



Nanoclean

Çift yüzlü kullanımı ile her mevsimde ultra uyku

konforu sağlayan Nanoclean özel örme kumaşı

ile yatak odanıza şık bir dokunuş sağlıyor. Nano-

clean Ultra Full Ortopedik bir uyku deneyimini 

ayağınıza kadar getiriyor.

Yatak yüksekliği 29 cm (+/-1)
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Nano Clean
Kumaş

Özel Dokulu
Örme Kumaş

Çift Yüzlü
Kullanım

Hijyenik
Kullanım

Thermobond
Silikon Elyaf

Çelik 
Bonel Yay

Destek
Süngeri
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Viscospring
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Ultra Full Ortopedik ve konforu bir arada tercih edenler için tasarlanmış bir yataktır.

Üst yüzeyinde kullanılan yüksek DNS Visco ve plaka sünger ile elyaf katman

sayesinde ekstra yumuşaklık ve rahatlık sunar.

Yatağa uygulanan basıncı eşit oranda dağıtan visco her iki yüzündeki sünger ile

bel ve sırt ağrılarının azaltılmasına yardımcıdır.



Viscospring

Özel dokulu örme kumaşı ve elyaf destekli kapitonesi
ile ultra uyku konforunu ayağınıza kadar getiren Vis-
cospring Ultra Full Ortopedik olma özelliği sayesinde
bel ve sırt  ağrılarınızı azalatmaya yardımcı olur. Açık
hücreli 5cm›lik visco katmanı sizi sararak kesintisiz
bir uyku olanağı sunar. Yüksek performanslı hava
kapsülleri ile yatağınız hava alır ve asla nem barındır-
maz.

Yatak yüksekliği 27 cm (+/-1)
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Viscoplus
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Ultra Full Ortopedik ve konforu bir arada tercih edenler için tasarlanmış bir yataktır.

Üst yüzeyinde kullanılan yüksek DNS Visco ve plaka sünger ile elyaf katman

sayesinde ekstra yumuşaklık ve rahatlık sunar.

Yatağa uygulanan basıncı eşit oranda dağıtan visco ve her iki yüzündeki sünger ile

bel ve sırt ağrılarının azaltılmasına yardımcıdır.



Viscoplus

Viscoplus Aloevera›nın üst yüzeyinde 7 cm kalın-
lığında açık hücreli viskoelastik malzeme bulun-
maktadır. Böylece vücudunuz üzerindeki basıncı
minimuma indirir.

Yatak yüksekliği 24 cm (+/-1)
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Aloevera
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Özel Dokulu
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Çift Yüzlü
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Kullanım

Thermobond
Elyaf

Yüksek Dnsli
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Viscoline
İdeal uyku için ortopedik visco yatak çözümüdür.

Yatağın üst kısmına yerleştirilen yüksek DNS Viscosünger ile vücudu saran özel-

lik kazandırılmıştır.

Kuru temizlemeye uygun fermuarlı aloevera kumaş vücudu canladıran özelliği

ile derin uykularınızda sizlere eşlik edecektir
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Viscoline

Viscoline›nin üs yüzeyinde 5 cm kalınlığında açık
hücreli viskoelastik malzeme bulunmaktadır.
Böylece vücudunuz üzerindeki basıncı minimuma
indirir.

Yatak yüksekliği 22 cm (+/-1)
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Soft Argan
Kumaş

Özel Dokulu
Örme Kumaş

Çift Yüzlü
Kullanım

Hiyenik
Kullanım

Thermobond
 Elyaf

Yüksek Dnsli
Visco Sünger

Destek
Süngeri
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Eros
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Ultra Full Ortopedik ve konforu bir arada tercih edenler için tasarlanmış bir yataktır.

Üst yüzeyinde kullanılan yüksek DNS plaka sünger ve elyaf katman sayesinde

ekstra yumuşaklık ve rahatlık sunar.

Yatağa uygulanan basıncı eşit oranda dağıtan keçe ve her iki yüzündeki sünger ile

bel ve sırt ağrılarının azaltılmasına yardımcıdır.



Eros

Özel dokulu örme kumaşı ve elyaf destekli kapi-
tonesi ile ultra uyku konforunu ayağınıza kadar
getiren Eros Ultra Full Ortopedik olma özelliği
sayesinde bel ve sırt ağrılarınıza son verir.
Yüksek performanslı hava kapsülleri ile
yatağınız hava alır ve asla nem barındırmaz.Çift
yönlü kullanımı ile mevsimlere ayak uydur-
manızı sağlar.

Yatak yüksekliği 24 cm (+/-1)
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Olimpus
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Full Ortopedik ve konforu bir arada tercih edenler için tasarlanmış bir yataktır.

Üst yüzeyinde kullanılan yüksek DNS plaka sünger ve elyaf katman sayesinde

ekstra yumuşaklık ve rahatlık sunar.

Yatağa uygulanan basıncı eşit oranda dağıtan keçe ve her iki yüzündeki sünger ile

bel ve sırt ağrılarının azaltılmasına yardımcıdır.



Olimpus

Özel dokulu örme kumaşı ve elyaf destekli kapi-
tonesi ile ultra uyku konforunu ayağınıza kadar
getiren Olimpus Full Ortopedik olma özelliği
sayesinde bel ve sırt ağrılarınıza son verir.
Yüksek performanslı hava kapsülleri ile
yatağınız hava alır ve asla nem barındırmaz.Çift
yönlü kullanımı ile mevsimlere ayak uydur-
manızı sağlar.

Yatak yüksekliği 22 cm (+/-1)
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Gold
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Semi Ortopedik ve konforu bir arada tercih edenler için tasarlanmış bir yataktır.

Üst yüzeyinde kullanılan yüksek DNS plaka sünger ve elyaf katman sayesinde

ekstra yumuşaklık ve rahatlık sunar.

Yatağa uygulanan basıncı eşit oranda dağıtan keçe ve her iki yüzündeki sünger ile

bel ve sırt ağrılarının azaltılmasına yardımcıdır.



Gold

Örme kumaşı ve çift yüzlü kullanımı ile semi orto-
pedik özellikli Star Yatak içerisinde bulunan re-
bounded keçe ve bonel yay sistemi ile sizlere
mükemmel bir uyku deneyimi kazandıracak.
Yüksek performanslı hava kapsülü sayesinde
yatağınız nefes alacak ve sizlere hijyenik bir uyku
ortamı sağlayacaktır.

Yatak yüksekliği 20 cm (+/-1)

LEEEPEASY
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Star
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Ortopedik ve konforu bir arada tercih edenler için tasarlanmış bir yataktır.

Üst yüzeyinde kullanılan yüksek DNS plaka sünger ve elyaf katman sayesinde

ekstra yumuşaklık ve rahatlık sunar.

Yatağa uygulanan basıncı eşit oranda dağıtan keçe ve her iki yüzündeki sünger ile

bel ve sırt ağrılarının azaltılmasına yardımcıdır.



Gold

Örme kumaşı ve çift yüzlü kullanımı ile ortopedik
özellikli Star Yatak içerisinde bulunan rebounded
keçe ve bonel yay sistemi ile sizlere mükemmel bir
uyku deneyimi kazandıracak. Yüksek performanslı
hava kapsülü sayesinde yatağınız nefes alacak ve
sizlere hijyenik bir uyku ortamı sağlayacaktır.

Yatak yüksekliği 18 cm (+/-1)
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Baby

LEEEPEASY

Bebeğinize rahatlık konfor ve sağlığı bir arada sunuyor.

Yatak yüzeyindeki elastikiyeti ve çökmeye karşı direnci arttıran, vücut ağırlığını
dengeli biçimde tüm yaylara dağıtan Bonel yay sistemi ve yay karkasının her iki
yüzeyinde bulunan, uzanma rahatlığı sağlayan sert keçe ile bebeğiniz için ultra
konfor sağlar.



Özel dokulu örme kumaşı ve elyaf destekli kapitonesi
ile bebeğinize ultra uyku konforunu ayağınıza kadar
getiren Baby Ortopedik olma özelliği sayesinde be-
beğinizin gelişimi için en önemli unsur olan uyku kali-
tesini sağlıyor. Yüksek performanslı hava kapsülleri ile
bebeğiniz için gerekli olan hijyenik uyku ortamını sizler
için hazırlıyor.
Yatak yüksekliği 18 cm (+/-1)
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