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Revella’nın sizler için hazırladığı özel ürünler dünyasına hoş geldiniz.
Huzurla yaşadığımız evimizin mobilyaları, asla cansız eşyalardan ibaret değildir.
Bizimle birlikte yaşanmışlıkları olan ve koca bir ömrü paylaşan “yaşayan” birer aile fertleridir.

İnsanların yaşadıkları mekân ile dünyayı anlamlandırma biçimleri arasında mutlak bir ilişki vardır.
Biz de Revella olarak, hayatın bize sunduğu tüm değerler ile sizler için rahatlığı ve konforu yatak 
odanıza getirmeyi
ve uykunuzun, gününüzün en konforlu saatleri olmasını amaç ediniyoruz.

Kendine özgü renk ve desenleriyle farklı model ve renk çeşitliliğinde yeni tasarımlarımızı ürün 
portföyümüze dahil ediyor ve Revella’nın tarz yaratacak birbirinden özel ürünlerini, siz değerli 
müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

Ruhunuzu yansıtan ve bedeninizi rahatlatan sımsıcak renklerin, özel kumaşlarla
ve kaliteyle harmanlandığı bir dekorasyon yolculuğuna çıkmaya hazırsanız; sizi,
kataloğumuzda incelediğiniz ürünlerimizi yakından görmek ve Revella konforunu
denemek üzere showroomlarımıza bekliyoruz.

Revella baza ve yataklarından sizin için en doğru olanı seçin,
kaliteli uykunun yaşam kalitenizi artırmasına tanıklık edin.

Tecrübe ve Sanat
Yüzünüzdeki gülümsemeyi hayal ederek her defasında özenle, sabırla ve

hep en iyisini yapma arzusuyla ürettiğimiz ürünlerimizde yeni teknolojilerle konfor ve mutluluğu yeniden tanımlıyoruz.



Dogal
OCEAN



OCEAN

BAZA BAŞLIK

Paslanma ve çürüme yapmayan
çelik konstrüksiyon.

Ses yapmayı önleyen ve dayanıklılığı
arttıran, taban iç suntasında
 kızaklı mekanizma.



Bir tür kauçuk ağacından elde edilen 
reçineden üretilen tamamen doğal bir 
malzemedir. Yatak içerisinde hem hava 
dolaşımını sağlaması, hem de sıcaklığı 
dengelemesi ile sağlıklı bir uyku ortamı 
sağlar. Ayrıca, üzerinde oluşturulan pim 
delikleri sayesinde Lateks, 5 bölgeli yay 
efekti sağlar ve mevcut yayların etkisini 
artırır.

LATEKS

AIRCORE

Kolay işlenebilen liflerin başında gelen 
pamuk en çok tercih edilen dolgu ve 
kumaşlar arasındadır. Dokuma işlemi 
sırasında çok fazla kimyasal işleme maruz 
kalmadan doğallıklarını ve yumuşaklıklarını 
korur. Dayanıklı bir malzeme olan pamuk
oldukça yumuşaktır. Pamuğun havayı içine 
hapsetmesi, kumaşa yalıtım özelliği
kazandırır.

PAMUK

AIRCORE  özel geliştirilmiş polietilen 
madde ile AIRCORE PE %100 fiberin 3D 
Loop Teknolojisi kullanılarak içiçe 
geçirilmesi ile tasarlanmıştır.
Bu teknolojinin yarattığı benzersiz kolay  
şekil alma ve eski haline dönme 
teknolojisi ve vücut basınç dağılım
teknolojileri sayesinde hergün çok rahat
dinleneceksiniz.    
 



HYPER SENSITIVE POCKET-YAY TABLET YAY
OCEAN 2000 Countluk Pocket-Yay 

sistemi, yüksek yay yoğunluğu ile 
vücut kıvrımlarına hassas ve 
ortopedik dokunuş sağlar. 

2000 Count Tablet Pocket-Yay 
sistemleri geliştirilmiş en son yay 
sistemidir. Bir kovandaki petekler gibi 
olan tablet yaylar; birbirleri arasındaki 
bağlantı ve destek tabakası ile yatağın 
merkezini oluşturur. Kullanılan yay 
sayısının artması ile yatağın konforunu 
yükselten dünyadaki en küçük ve en 
kısa yay sistemidir.

Micro Yay ile gücüne güç katılan 
Hyper Sensitive Paket-Yay ve 
doğal Lateks ile bir arada. 
Toplamda 4000 count yayın 
rahatlığı ve içeriğinde bulunan 
Pamuk ve kapok ile bunaltıcı 
havalarda bile doğal serinliğin 
konforunu
yaşayacaksınız.

YATAK ÖLÇÜLERİ
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160 cm

MİKRO

PAKET 

YAY

ÇİFT

ÇEKİRDEK

4000

ADET YAY

SAYISI

ÇİFT KAT

PAKET YAY

AIRCORE

ORTOPEDİK

36

YÜKSEKLİK

4 MEVSİM

KULLANIM

LATEKS 32 DANSİTE

KONFOR SÜNGERİ

32 DANSİTE

KENAR DESTEK 

SÜNGERİ

ÖRME KUMAŞ PAMUK KAPOK

PAKET YAY

SİSTEMİ

SERTLİK

55



Benzersiz tasarımıyla göz dolduran başlık,
dolgun kenarlı baza ile mükemmel bir estetik bütünlük oluşturuyor.

KING MASTER



KING MASTER

BAZA BAŞLIK

Zemin temizliğinin yapılmasını
kolaylaştıran yüksek
ve dayanıklı güçlendirilmiş ayaklar.



% 100 doğal, biyolojik olarak çözünebilir ve 
yinelenebilir özelliğe sahip olan yün sıcak ve 
soğuğa karşı mükemmel yalıtım sağlamakla 
birlikte havadaki nemin içeriğini 
düzenleyerek kullanıcıya deliksiz bir uyku 
sağlar. Kir ve lekelere karşı oldukça dirençli 
olan yün ürünlerin temizlenmesi de 
kolaydır.
• Yün, ıslaklık hissi vermeden kendi kuru 
ağırlığının yüzde 33’ü oranında nem 
emebilme özelliği bulunur.

KUZU YÜNÜ



YATAK ÖLÇÜLERİ

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200
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BAZA VE BAŞLIK ÖLÇÜLERİ
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YATAK

MİKRO
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PAKET YAY 

SİSTEMİ

ÇİFT

ÇEKİRDEK

3000

ADET YAY

SAYISI

ÇİFT KAT

YAY SİSTEMİ

1000 COUNT

EXTRA KALIN

PED

ORTOPEDİK

40

YÜKSEKLİK

SERTLİK

50

LATEKS PAMUK KAPOK ÖRME KUMAŞ 32 DANSİTE

KONFOR SÜNGERİ

32 DANSİTE

KENAR DESTEK 

SÜNGERİ

4 MEVSİM

KULLANIM

Bir tür kauçuk ağacından elde edilen 
reçineden üretilen tamamen doğal 
bir malzemedir. Yatak içerisinde hem 
hava dolaşımını sağlaması, hem de 
sıcaklığı dengelemesi ile sağlıklı bir 
uyku ortamı sağlar. Ayrıca, üzerinde 
oluşturulan pim delikleri sayesinde 
Lateks, 5 bölgeli yay efekti sağlar ve 
mevcut yayların etkisini artırır.

LATEKS

2000 Countluk Pocket-Yay sistemi, 
yüksek yay yoğunluğu ile vücut 
kıvrımlarına hassas ve ortopedik 
dokunuş sağlar. 

HYPER SENSITIVE POCKET-YAY

2000 Count Pocket-Yay içeren 
pedin içerisinde, 5cm Mikro 
Pocket-Yay ve doğal Lateks içeren 
pedle güçlendirilmiş KING 
MASTER yatak, toplamda 3000 
adet yay içeriği ile muhteşem 
konforun yanı sıra tamamen doğal 
dolgu maddeleri ile sağlıklı uyku 
için de vazgeçilmez bir ürün.
Doğal örgü kumaşının oluşturduğu 
manyetik alan ile uykuya geçiş 
sürenizi kısaltmaya ve uyku 
kalitenizi artırmaya yardımcı 
olmaktadır. Bu sayede güne 
enerjik başlamanıza katkı sağlar.

KING MASTER



Konfor Görkemli tasarımı ile el işçiliğinin maharetiyle SPECIAL MOD set,
zerafeti her şeyin üstünde tutanların vazgeçilmez tercihi.

SPECIAL MOD



SPECIAL MOD

Ladin ağacı kaplı kapitoneli ahşap 
baza başlığı.

Zemin temizliğinin kolay 
yapılmasını sağlayan yüksek ve 
dayanıklı dekoratif ahşap ayaklar.

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş kaplı metal tutma kulpları.

BAZA BAŞLIK

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mezanizma.



YATAK ÖLÇÜLERİ
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YATAK

ÇİFT
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ADET YAY

SAYISI

ORTOPEDİK

33

YÜKSEKLİKSERTLİK

45

LATEKS PAMUK KAPOK

ÖRME KUMAŞ32 DANSİTE

KONFOR SÜNGERİ

32 DANSİTE

KENAR DESTEK 

SÜNGERİ

4 MEVSİM

KULLANIM

2000 Countluk Pocket-Yay 
sistemi, yüksek yay yoğunluğu ile 
vücut kıvrımlarına hassas ve 
ortopedik dokunuş sağlar. 

HYPER SENSITIVE POCKET-YAY

Bir tür kauçuk ağacından elde edilen 
reçineden üretilen tamamen doğal bir 
malzemedir. Yatak içerisinde hem 
hava dolaşımını sağlaması, hem de 
sıcaklığı dengelemesi ile sağlıklı bir 
uyku ortamı sağlar. Ayrıca, üzerinde 
oluşturulan pim delikleri sayesinde 
Lateks, 5 bölgeli yay efekti sağlar ve 
mevcut yayların etkisini artırır.

LATEKSSPECIAL MOD

Hyper Sensitive 2000 countluk 
Pocket-Yay teknolojisinin gücü, 
doğal Lateks’in konforu ile 
birleşiyor. Alerji ve bakteri 
oluşumunu önleyen doğal 
dokusu ve hava geçirgenliği 
arttırılmış Nano-Teknolojik 
kumaşı ile sizleri sağlıklı ve kaliteli 
uykuyla buluşturuyor.



SERENE

Benzersiz tasarımıyla göz dolduran başlık,
dolgun kenarlı baza ile mükemmel bir estetik bütünlük oluşturuyor.



SERENE

Zemin temizliğinin yapılmasını
kolaylaştıran yüksek
ve dayanıklı güçlendirilmiş ayaklar.



YATAK ÖLÇÜLERİ

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

YATAK

32

YÜKSEKLİKSERTLİK

60

32 DANSİTE

KONFOR SÜNGERİ

32 DANSİTE

KENAR DESTEK 

SÜNGERİ

4 MEVSİM

KULLANIM

PAKET YAY 

SİSTEMİ
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SERENE
HYPER SENSITIVE POCKET-YAY TABLET YAY

2000 Countluk Pocket-Yay 
sistemi, yüksek yay yoğunluğu ile 
vücut kıvrımlarına hassas ve 
ortopedik dokunuş sağlar. 

2000 Count Tablet Pocket-Yay 
sistemleri geliştirilmiş en son yay 
sistemidir. Bir kovandaki petekler gibi 
olan tablet yaylar; birbirleri arasındaki 
bağlantı ve destek tabakası ile yatağın 
merkezini oluşturur. Kullanılan yay 
sayısının artması ile yatağın konforunu 
yükselten dünyadaki en küçük ve en 
kısa yay sistemidir.

Micro Yay ile gücüne güç katılan 
Hyper Sensitive Paket-Yay ve 
doğal Lateks ile bir arada. 
Toplamda 4000 count yayın 
rahatlığı ve içeriğinde bulunan 
Pamuk ve deve yünü ile bunaltıcı 
havalarda bile doğal serinliğin 
konforunu
yaşayacaksınız.



Asaletin ve fonksiyonelliğin bir araya geldiği SIGNATURE set, 
yenilikçi tasarımıyla estetik ve konforlu mekanlar yaratıyor.Asalet

SIGNATURE



SIGNATURE

BAZA BAŞLIK

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş kaplı metal tutma kulpları.

Zemin temizliğinin kolay 
yapılmasını sağlayan yüksek ve 
dayanıklı dekoratif plastik ayaklar.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mezanizma.



YATAK ÖLÇÜLERİ
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YATAK
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YÜKSEKLİKSERTLİK

55

32 DANSİTE

KONFOR SÜNGERİ

32 DANSİTE

KENAR DESTEK 

SÜNGERİ

4 MEVSİM

KULLANIM

PAKET YAY 

SİSTEMİ

1000

ADET YAY

SAYISI

ORTOPEDİK PAMUKÇİFT

ÇEKİRDEK

PELUŞ

KUMAŞ

1000 Countluk Pocket-Yay sistemi, 
yüksek yay yoğunluğu ile vücut 
kıvrımlarına hassas ve ortopedik 
dokunuş sağlar. 

HYPER SENSITIVE POCKET-YAY

Hyper sünger çok yumuşak ve esnek 
yapılı özel bir süngerdir. Vücudun 
yatak ile temasında yumuşak bir 
dokunuş sağlar. Kapitonede kullanılan 
Hyper sünger yumuşak bir doku hissi 
verir.

HYPER SÜNGER

REVELLA / NEW COLLECTİON

SIGNATURE

1000 count Pocket-Yay teknolojisi 
ile siz yatağınıza değil, yatağınız size 
uyum sağlıyor. Terletmeyen 
yumuşak dokunuşlu Peluş kumaşı 
ve Hyper süngeri ile sizlere 
konforlu uyku sağlıyor.



Yeni tasarımlı şık başlığı ile yatak odanıza estetik değer katan DUKE set,
dayanıklı ve ergonomik yatağı ile uykunuzada konfor katar.

DUKE



DUKE

BAZA BAŞLIK

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş kaplı metal tutma kulpları.

Nefes alabilen keten kumaş.

Nem ve koku önleyici 
havalandırma kapsülleri.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mezanizma.



YATAK ÖLÇÜLERİ
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YÜKSEKLİKSERTLİK

60

ORTOPEDİK BONEL YAY

 2.38 MM.

28 DANSİTE

KONFOR SÜNGERİ

32 DANSİTE

KENAR DESTEK 

SÜNGERİ

ÖRME KUMAŞ 4 MEVSİM

KULLANIM

REVELLA / NEW COLLECTİON

DUKE

Hyper sünger çok yumuşak ve esnek 
yapılı özel bir süngerdir. Vücudun 
yatak ile temasında yumuşak bir 
dokunuş sağlar. Kapitonede kullanılan 
Hyper sünger yumuşak bir doku hissi 
verir.

HYPER SÜNGER

Yay sargılarının birbirine metal teller 
ile mekanik olarak bağlanmasıyla 
oluşan Bonel Yay Sistemi ile ‘Yatak 
çöktü!’ derdine son. Ekstra yay 
adediyle, vücut ağırlığını tüm yatak 
yüzeyine yayarak baskıyı azaltır ve 
böylece uyku kalitesini yükseltir. Bu 
sağlam ve dayanıklı sistem, ürünün 
ömrünüde uzatır.

BONEL YAY SİSTEMİ

Duke ile sırt ve bel ağrılarına 
çözüm sunan Revella, sağlıklı ve 
kaliteli uyku prensibiyle yenilikçi 
teknolojileri ile dayanıklı yapıya 
sahiptir. Full ortopedik yapıdaki 
Duke, kenar destek takozları ile 
yatağın dört bir yanında eşit 
konfor sağlayarak, sırt ve beli en 
doğru şekilde destekler. Dayanıklı 
yapısıyla DUKE kalite ve formunu 
yıllarca korur.



Denge Klasik çizgilerin modern uyarlaması olan STELLA set,
şıklığı detaylarda arayan modern çağın klasik ruhlu insanlarını
kendisine aşık ederken ihtişamıyla yatak odalarının havasını değiştiriyor.

STELLA



STELLA

BAZA BAŞLIK

Kumaş kaplı yüksek ve dayanıklı 
güçlendirilmiş ahşap ayaklar.

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş tutma kulpları.

Yatağın kaymasını önleyen 4cm 
derinliğinde havuz sistemi.

Yatak genişliğinde kullanım 
alanına sahip baza sandığı.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mezanizma.



YATAK ÖLÇÜLERİ
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YATAK

SERTLİK
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32 DANSİTE

KENAR DESTEK 

SÜNGERİ

4 MEVSİM

KULLANIM

PAKET YAY 

SİSTEMİ

ÇİFT

ÇEKİRDEK

PED EXTRA

ÉPAISSEUR

ORTOPEDİK

31

YÜKSEKLİK PAMUK

32 DANSİTE

KONFOR SÜNGERİ

ÖRME KUMAŞ

Hyper sünger çok yumuşak ve 
esnek yapılı özel bir süngerdir. 
Vücudun yatak ile temasında 
yumuşak bir dokunuş sağlar. 
Kapitonede kullanılan Hyper 
sünger yumuşak bir doku hissi 
verir.

HYPER SÜNGER

1000 count Pocket-Yay sistemi 
geliştirilmiş yüksek yay 
yoğunluğu ile vücut kıvrımlarına 
hassas ve ortopedik tepki verir. 
Vücudun yatağa temas eden 
yerlerinin nefes almasını sağlar.

POCKET-YAY

Yatay konumda omurgayı her 
noktadan destekleyen dayanıklı 
yaylarla üstün kaliteli 
malzemeleri bir araya getiren 
STELLA yatak, şık tasarımı ve 
havlu örme kumaşıyla yatak 
odanıza estetik değer katar. 
Nem dengeleme özelliğine 
sahip doğal lifleri, vücut ısınızı 
ayarlar ve terlemenizi önler.

STELLA



WRINKLE

Modern çizgilerle tasarlanmış WRINKLE set, yatak odanızı benzersiz bir dünyaya çeviriyor.



WRINKLE

BAZA BAŞLIK

Kumaş kaplı yüksek ve dayanıklı 
güçlendirilmiş ahşap ayaklar.

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş tutma kulpları.

Yatağın kaymasını önleyen 4cm 
derinliğinde havuz sistemi.

Yatak genişliğinde kullanım 
alanına sahip baza sandığı.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mezanizma.



Okaliptus ağacından elde edilen 
doğal selülozik bir liftir. Doğal olması 
sebebiyle nefes alabilen bir yapıya 
sahip olan tencel, nem barındırmayan 
yapısı ile serin tutar, terleme 
sorununu önlemeye yardımcı olur. 
Bakteri gelişimini doğal bir şekilde 
engeller. Tencel elyaftan yapılmış 
ürünler ipek gibi yumuşak, keten gibi 
serin olduğu kadar polyester gibi de 
dayanıklı özelliğiyle eşsiz bir konfor 
sunar.

TENCEL ELYAF

Çift kat yay sistemi ile toplamda 
2000 count Ekstra yay adediyle, 
vücut ağırlığını tüm yatak yüzeyine 
yayarak baskıyı azaltır ve böylece 
uyku kalitesini yükseltir. Bu sağlam ve 
dayanıklı sistem, ürünün ömrünüde 
uzatır.

ÇİFT KAT POCKET-YAY



YATAK ÖLÇÜLERİ
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32 DANSİTE

KENAR DESTEK 

SÜNGERİ

4 MEVSİM

KULLANIM

PAKET YAY 

SİSTEMİ

ÇİFT

ÇEKİRDEK

ORTOPEDİK

35

YÜKSEKLİK

PAMUK 32 DANSİTE

KONFOR SÜNGERİ

ÖRME KUMAŞ 3000

ADET YAY

SAYISI

ÇİFT KAT

PAKET YAY

SİSTEMİ

TENSEL

ELYAF

Micro Pocket-Yay sisteminde, 
yaylar birbirinden bağımsız 
hareket ettikleri için çiftlerin 
hareketleri birbirini etkilemez. 
En rahat yatak sistemlerinden 
biridir.

MİKRO POCKET-YAY

Hyper sünger çok yumuşak ve 
esnek yapılı özel bir süngerdir. 
Vücudun yatak ile temasında 
yumuşak bir dokunuş sağlar. 
Kapitonede kullanılan Hyper 
sünger yumuşak bir doku hissi 
verir.

HYPER SÜNGERRELAX WELL

Çift kat Pocket-Yay sistemi ile 
desteklenmiş RELAX WELL 
yatak, içeriğindeki doğal Tencel 
elyafın nefes alma ve nem çekme 
özellikleriyle 2000 count yayın 
muhtesem konforu ile benzersiz 
bir uyku ortamı oluşturur.



SWİSS

Görkemli tasarımı ile el işçiliğinin maharetiyle SWİSS set,
zerafeti her şeyin üstünde tutanların vazgeçilmez tercihi.



SWİSS

BAZA BAŞLIK

Zemin temizliğinin kolay 
yapılabilmesi için, yüksek ve 
dayanıklı güçlendirilmiş ahşap 
ayaklar.

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş kaplı metal tutma kulpları.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mekanizma.
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90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

3
0
 c

m

10 cm

180 cm

1
5
0
 c

m

194 cm

YATAK

SERTLİK

55

32 DANSİTE

KENAR DESTEK 

SÜNGERİ

PAKET YAY 

SİSTEMİ

ÇİFT

ÇEKİRDEK

ORTOPEDİK

36

YÜKSEKLİK

32 DANSİTE

KONFOR SÜNGERİ
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SAYISI

EXTRA KALIN

PED

LATEKS PAMUKKUZU

YÜNÜ

PELUŞ

KUMAŞ

ÖRME KUMAŞ 4 MEVSİM

KULLANIM

Micro Pocket-Yay sisteminde, 
yaylar birbirinden bağımsız 
hareket ettikleri için çiftlerin 
hareketleri birbirini etkilemez. 
En rahat yatak sistemlerinden 
biridir.

MİKRO POCKET-YAY

Hyper sünger çok yumuşak ve 
esnek yapılı özel bir süngerdir. 
Vücudun yatak ile temasında 
yumuşak bir dokunuş sağlar. 
Kapitonede kullanılan Hyper 
sünger yumuşak bir doku hissi 
verir.

HYPER SÜNGERSWİSS

2000 count  Pocket-Yay sistemi 
ile desteklenmiş SWİSS yatak, 
lateks ped ile muhtesem konforu 
ile benzersiz bir uyku ortamı 
oluşturur.



Sade ve şık tasarımıyla FORM set,
minimal tarzı yatak odasına taşımak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.

FORM



FORM

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş kaplı metal tutma kulpları.

Paslanma ve çürüme yapmayan 
çelik konstrüksiyon iç aksam.

Sizin ve çocuklarınızın güvenliği 
için  emniyet kilitleriyle takviye 
edilmiş amortisör ve makaslar.

Nem ve koku önleyici 
havalandırma kapsülleri.

BAZA BAŞLIK

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mekanizma.



HYPER SENSİTİVE POCKET-YAY

1000 Countluk Pocket-Yay sistemi, 
yüksek yay yoğunluğu ile vücut 
kıvrımlarına hassas ve ortopedik dokunuş 
sağlar. Pocket-Yay, sürekli yatan hastalarda 
tıbbi yara oluşumunu engelleme özelliğine 
sahiptir.

Kolay işlenebilen liflerin başında gelen 
pamuk en çok tercih edilen dolgu ve 
kumaşlar arasındadır. Dokuma işlemi 
sırasında çok fazla kimyasal işleme maruz 
kalmadan doğallıklarını ve yumuşaklıklarını 
korur. Dayanıklı bir malzeme olan pamuk 
oldukça yumuşaktır. Pamuğun havayı içine 
hapsetmesi, kumaşa yalıtım özelliği 
kazandırır.

PAMUK

KAPOK

Kapok Ağacı; Hindistan, Afrika gibi tropik 
iklimin hakim olduğu bölgelerde yetişir. 
Dalları dikenlerle kaplı, 300 yıl hayatta 
kalabilen, 70 metreye kadar büyüyebilen 
Kapok bu nedenle sınır ağacı olarak 
kullanılmıltır. Kapok ağacından doğal 
yollarla elde edilen kapok yumuşak bir 
elyaftır. Elyaf, yapısındaki delikler 
yüzünden iyi bir hava izolasyonu sağlar. 
Suda ıslanmadığından, terlemenin verdiği 
rahatsızlığı ve yataktaki nemlenmeyi 
azaltır. %100 bitkiseldir. En hafif doğal 
liftir. 
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ÖRME KUMAŞ 4 MEVSİM

KULLANIM

KAPOK

1000 countluk Pocket-Yay 
sistemi, yüksek yay yoğunluğu ile 
vücut kıvrımlarına hassas ve 
ortopedik dokunuş sağlar. 

POCKET-YAY

Hyper sünger çok yumuşak ve 
esnek yapılı özel bir süngerdir. 
Vücudun yatak ile temasında 
yumuşak bir dokunuş sağlar. 
Kapitonede kullanılan Hyper 
sünger yumuşak bir doku hissi 
verir.

HYPER SÜNGERSILENT NIGHT

1000 countluk Pocket-Yay 
sisteminin gücünü Bio-Koton 
kumaş ve doğal kapok elyafının 
kumaş konforu ile bütünleştiren 
SILENT NIGHT Yatak, 
uykularınızın keyfine keyif katar.



NEW FORM

Sade ve şık tasarımıyla NEW FORM set,
minimal tarzı yatak odasına taşımak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.



NEW FORM

Zemin temizliğinizi kolay 
yapmanızı sağlayan yüksek ve 
dayanıklı plastik ayaklar.

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş kaplı metal tutma kulpları.

Sizin ve çocuklarınızın güvenliği 
için emniyet kilitleriyle takviye 
edilmiş amortisör ve makaslar.

BAZA BAŞLIK

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mekanizma.
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ÖRME KUMAŞ 4 MEVSİM

KULLANIM

KAPOK

ÇİFT YÖNLÜ

KULLANIM

Hyper sünger çok yumuşak ve 
esnek yapılı özel bir süngerdir. 
Vücudun yatak ile temasında 
yumuşak bir dokunuş sağlar. 
Kapitonede kullanılan Hyper 
sünger yumuşak bir doku hissi 
verir.

HYPER SÜNGERFORM

Hyper süngerin yumuşaklığı ile 
konforu arttırılmış olan FORM 
yatak, 1000 countluk Pocket-Yay 
sistemi ile bel, sırt, boyun ve diz 
bölgenizi detekler, vücudunuzun 
doğal omurga eğrisini korur. Çift 
taraflı kullanım seçeneğine sahip 
FORM yatak ile rahat ve huzurlu 
uykunuzla sabahlara zinde 
uyanırsınız.

1000 countluk Pocket-Yay 
sistemi, yüksek yay yoğunluğu ile 
vücut kıvrımlarına hassas ve 
ortopedik dokunuş sağlar. 

POCKET-YAY



MIRACE

Geleneksel karyoladan vazgeçemeyenler için MIRACE set,
modern çizgilerle tasarlanmış özel bir tasarım.



MIRACE

BAZA BAŞLIK

Montaj esnasında  dilediğiniz yöne 
ayarlanabilen, yandan açılan baza.

Yandan açılan baza sayesinde, kolay 
ve kullanışlı depolama özelliği.

Estetik ve kolay kavranabilen kumaş 
kaplı metal tutma kulpları .

Yüksek ve dayanıklı plastik ayaklar.

Dayanıklılığı arttıran ve ses yapmayı 
önleyen, taban iç suntasında kızaklı 
mekanizma.



Hyper sünger çok yumuşak ve 
esnek yapılı özel bir süngerdir. 
Vücudun yatak ile temasında 
yumuşak bir dokunuş sağlar. 
Kapitonede kullanılan Hyper 
sünger yumuşak bir doku hissi 
verir.

HYPER SÜNGER
MIRACE

Terletmeyen yumuşak dokunuşlu 
Peluş kumaşın ve Hyper Süngerin 
konforu ile Bonel Yay sisteminin 
gücünün birlikteliği, sizlere 
konforlu uykunun kapılarını 
aralıyor.

Yay sargılarının birbirlerine metal 
teller ile mekanik olarak 
bağlanmasıyla oluşan Bonel Yay 
Sistemi ile ‘Yatak Çöktü!’ derdine 
son. Ekstra yay adediyle, vücut 
ağırlığını tüm yatak yüzeyine yayarak 
baskıyı azaltır ve böylece uyku 
kalitesini yükseltir. Bu sağlam ve 
dayanıklı sistem, ürünün ömrünüde 
uzatır.

BONEL YAY SİSTEMİ
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90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

160cm

1
4

0
 c

m

6
7
 c

m

10 cm

160 cm

YATAK

SERTLİK

55

32 DANSİTE

KENAR DESTEK 

SÜNGERİ

ORTOPEDİK

28

YÜKSEKLİK 32 DANSİTE

KONFOR SÜNGERİ

PAMUK

4 MEVSİM

KULLANIM

PELUŞ

KUMAŞ

BONEL YAY

 2.38 MM.



POINT

Estetik tasarımlı POINT set ile yatak odanızın stilini değiştirirken,
konforlu yatağı ile de uykunuzun kalitesni yükselteceksiniz.



POINT

BAZA BAŞLIK

Yüzey temizliğini kolay yapmanızı 
sağlayan yüksek ve dayanıklı 
plastik ayaklar.

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş kaplı metal tutma kulpları.

Nem ve koku önleyici 
havalandırma kapsülleri.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mekanizma.
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1000

ADET YAY

SAYISI

PAMUK 28 DENSITÉ

KONFOR SÜNGERİ

ÖRME KUMAŞ

Hyper sünger çok yumuşak ve 
esnek yapılı özel bir süngerdir. 
Vücudun yatak ile temasında 
yumuşak bir dokunuş sağlar. 
Kapitonede kullanılan Hyper 
sünger yumuşak bir doku hissi 
verir.

HYPER SÜNGERPOINT

Birbirinden bağımsız hareket 
eden Pocket-Yay sistemi 
sayesinde derin uykunuzdayken 
yataktaki eşinizin hareketlerinden 
etkilenmeyeceksiniz.

1000 countluk Pocket-Yay 
sistemi, yüksek yay yoğunluğu ile 
vücut kıvrımlarına hassas ve 
ortopedik dokunuş sağlar. 

POCKET-YAY



OPTIMAL

Estetik tasarımı ve modern çizgileri ile OPTIMAL set,
yatak odanızın havasını değiştiriyor. 



OPTIMAL

BAZA BAŞLIKBAZA BAŞLIK

Yüzey temizliğini kolay yapmanızı 
sağlayan yüksek ve dayanıklı 
plastik ayaklar.

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş kaplı metal tutma kulpları.

Nem ve koku önleyici 
havalandırma kapsülleri.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mekanizma.
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ÖRME KUMAŞ 4 MEVSİM

KULLANIM

Pamukla benzer özelliklere sahip 
Viscon kumaş, kayın ağacından 
elde edilir. Üretimi esnasında 
selülozunda kimyasal bir 
değişiklik olmadığından dolayı 
doğallığını korur. Hava alma 
özelliği ve yüksek oranda nem 
emiciliği ile terletmeyen viscon 
kumaş, pamuğa göre iki kat 
esneme özelliğine sahiptir.

VISCON KUMAŞOPTIMAL

Bonel yay sisteminin gücü ile 
terletmeyen özel kabartmalı ve 
yumuşak dokunuşlu Viscon 
kumaşın mükemmel uyumu, 
sizlere konforlu uykunun 
kapılarını aralıyor.

Yay sargılarının birbirlerine metal 
teller ile mekanik olarak 
bağlanmasıyla oluşan Bonel Yay 
Sistemi ile ‘Yatak Çöktü!’ derdine 
son. Ekstra yay adediyle, vücut 
ağırlığını tüm yatak yüzeyine yayarak 
baskıyı azaltır ve böylece uyku 
kalitesini yükseltir. Bu sağlam ve 
dayanıklı sistem, ürünün ömrünüde 
uzatır.

BONEL YAY SİSTEMİ



W

Geometrik desenlerin modern uyarlaması olan W baza başlık,
 ihtişamıyla yatak odanıza şıklık katıyor.



W 

BAZA BAŞLIK

Kumaş kaplı yüksek ve dayanıklı 
ahşap ayaklar.

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş tutma kulpları.

Yatağın kaymasını önleyen 4cm 
derinliğinde havuz sistemi.

Yatak genişliğinde kullanım 
alanına sahip baza sandığı.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mekanizma.



VESA



VESA

Kumaş kaplı yüksek ve dayanıklı 
ahşap ayaklar.

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş tutma kulpları.

Yatak genişliğinde kullanım 
alanına sahip baza sandığı.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mekanizma.



Benzersiz Sade, şık ve keskin hatları ile RELAX WELL baza başlık,
yatak odanıza şıklık ve sadelik getiriyor.

RELAX WELL



RELAX WELL

BAZA BAŞLIK

Zemin temizliğinin kolay 
yapılabilmesi için, yüksek ve 
dayanıklı plastik ayaklar.

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş kaplı metal tutma kulpları.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mekanizma.



CHESTER



CHESTER 

BAZA BAŞLIK

Zemin temizliğinin kolay 
yapılabilmesi için, yüksek ve 
dayanıklı ahşap kumaş kaplı 
ayaklar.

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş tutma kulpları.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mekanizma.



CLOUD

Geometrik desenlerin asimetrik ve modern uyarlaması olan CLOUD baza başlık,
 ihtişamıyla yatak odanıza şıklık katıyor.



CLOUD

BAZA BAŞLIKBAZA BAŞLIK

Yüzey temizliğini kolay yapmanızı 
sağlayan yüksek ve dayanıklı 
plastik ayaklar.

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş kaplı metal tutma kulpları.

Nem ve koku önleyici 
havalandırma kapsülleri.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mekanizma.



MILKWAY



MILKWAY

BAZA BAŞLIK

Zemin temizliğinin kolay 
yapılabilmesi için, yüksek ve 
dayanıklı ahşap kumaş kaplı 
ayaklar.

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş kaplı metal tutma kulpları.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mekanizma.



MAJESTI

Asaletin ve fonksiyonelliğin bir araya geldiği MAJESTI baza başlık, 
yenilikçi tasarımıyla estetik ve konforlu mekanlar yaratıyor.



MAJESTI

BAZA BAŞLIK

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş kaplı metal tutma kulpları.

Zemin temizliğinin kolay 
yapılmasını sağlayan yüksek ve 
dayanıklı dekoratif plastik ayaklar.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmayı önleyen, taban iç 
suntasında kızaklı mezanizma.



RELAX WELL XL

Geometrik desenli tasarımıyla yatak odanıza modern bir hava katacak.



RELAX WELL XL



CHESTER XL

Onu anlatmaya kelimeler yetmez...



CHESTER XL



Geometrik desenli tasarımıyla yatak odanıza modern bir hava katacak.

VERONA



Çift taraflı kullanım kolaylığı ile sizlere seçenek sunan GREY STONE,
yüksek hava geçirgenliğine sahip doğal dokuma kumaşı ile uykunuza sağlık katar.

GREY STONE



GREY STONE

BAZA BAŞLIK

Yüzey temizliğini kolay yapmanızı 
sağlayan yüksek ve dayanıklı 
plastik ayaklar.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmasını önleyen taban iç 
suntasında kızaklı mekanizma.

Paslanma ve çürüme yapmayan 
çelik konstrüksiyonlu iç aksam.
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ÖRME KUMAŞ

4 MEVSİM

KULLANIM

ÇİFT YÖNLÜ

KULLANIM

Sağlıklı ve kaliteli uyku prensibiyle 
yenilikçi teknolojiler sunan Revella, 
Grey Stone ile sırt ve bel ağrılarına 
çözüm sunuyor. Full Ortopedik 
yapıdaki Grey Stone, kenar destek 
yayları ile dört bir yanında eşit konfor 
sağlayarak, sırt ve beli en doğru 
şekilde destekler. Dayanıklı yapısıyla 
Grey Stone kalite ve formunu yıllarca 
korur.

BEL VE SIRT AĞRILARI İÇİN SERT YÜZEY

Yay sargılarının birbirlerine metal 
teller ile mekanik olarak 
bağlanmasıyla oluşan Bonel Yay 
Sistemi ile ‘Yatak Çöktü!’ derdine 
son. Ekstra yay adediyle, vücut 
ağırlığını tüm yatak yüzeyine yayarak 
baskıyı azaltır ve böylece uyku 
kalitesini yükseltir. Bu sağlam ve 
dayanıklı sistem, ürünün ömrünüde 
uzatır.

BONEL YAY SİSTEMİ
GREY STONE

Pamuk ve Hyper Sünger ile 
konforu artırılarak idealize 
edilmiş olan sert zemini, kan 
dolaşımınızı düzenleyerek 
uyku kalitenizi yükseltir. Full 
ortopedik yatağı ile uyku 
kalitenizi yükselten GREY 
STONE, şık tasarımlı bazası 
ile yatak odanıza değer katar.



LOVE

Tasarımıyla sadelik ve şıklığı bir arada sunan LOVE set,
odanızda estetik bir dokunuş katacak.



LOVE

Estetik ve kolay kavranabilen 
kumaş kaplı metal tutma kulpları.

Paslanma ve çürüme yapmayan 
çelik konstrüksiyon iç aksam.

Sizin ve çocuklarınızın güvenliği 
için  emniyet kilitleriyle takviye 
edilmiş amortisör ve makaslar.

Nem ve koku önleyici 
havalandırma kapsülleri.

BAZA BAŞLIK



Hyper sünger çok yumuşak ve esnek yapılı özel bir 
süngerdir. Vücudun yatak ile temasında yumuşak bir 
dokunuş sağlar. Kapitonede kullanılan Hyper sünger 
yumuşak bir doku hissi verir.

HYPER SÜNGER

- %100 Doğaldır ve çevre dostudur.
- Serinletici etkiye sahiptir.
- Doğal gözenekleri sayesinde hava geçirgenliği yüksektir.
- Bakteri ve parazit gelişimine izin vermez ve koku 
yapmaz.

KETEN KUMAŞIN AVANTAJLARI

Pocket-Yay ve Hyper Sünger 
dolgusuyla güçlenen Love 
Yatak, %100 doğal Keten 
kumaşın sağladığı  yüksek 
hava geçirgenliği ve serinletici 
etkisiyle uyku kalitesini 
arttırırken, iki farklı yüzey 
sertliği ile çift taraflı kullanım 
seçeneğide sunuyor.

LOVE 1000 Countluk Pocket-Yay sistemi, 
yüksek yay yoğunluğu ile vücut 
kıvrımlarına hassas ve ortopedik 
dokunuş sağlar. 

HYPER SENSITIVE POCKET-YAY

YATAK ÖLÇÜLERİ
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BALLOON

Farklı tasarımı ile BALLOON baza başlık ile odanıza neşe katacaksınız.



BALLOON

BAZA BAŞLIK

Yüzey temizliğini kolay yapmanızı 
sağlayan yüksek ve dayanıklı 
plastik ayaklar.

Dayanıklılığı arttıran ve ses 
yapmasını önleyen taban iç 
suntasında kızaklı mekanizma.

Paslanma ve çürüme yapmayan 
çelik konstrüksiyonlu iç aksam.



LUNA

Farklı tasarımı ile LUNA baza başlık ile odanıza tarz katacaksınız.



RABBIT



MAJESTI JR



CAT

Figürlü tasarımıyla CAT baza başlık, çocuk odalarının en sevimli üyesi olacak.



BEAR



CAR



Geometrik desenli tasarımıyla yatak odanıza modern bir hava katacak.

FULL SİZE 1



Geometrik desenli tasarımıyla yatak odanıza modern bir hava katacak.

FULL SİZE 2



FULL SİZE 3

Geometrik desenli tasarımıyla yatak odanıza modern bir hava katacak.



Geometrik desenli tasarımıyla yatak odanıza modern bir hava katacak.

FULL SİZE 4



Geometrik desenli tasarımıyla yatak odanıza modern bir hava katacak.

FULL SİZE 5



Geometrik desenli tasarımıyla yatak odanıza modern bir hava katacak.

FULL SİZE 6



sleep & beyond


	Sayfa 1
	Sayfa 2
	Sayfa 3
	Sayfa 4
	Sayfa 5
	Sayfa 6
	Sayfa 7
	Sayfa 8
	Sayfa 9
	Sayfa 10
	Sayfa 11
	Sayfa 12
	Sayfa 13
	Sayfa 14
	Sayfa 15
	Sayfa 16
	Sayfa 17
	Sayfa 18
	Sayfa 19
	Sayfa 20
	Sayfa 21
	Sayfa 22
	Sayfa 23
	Sayfa 24
	Sayfa 25
	Sayfa 26
	Sayfa 27
	Sayfa 28
	Sayfa 29
	Sayfa 30
	Sayfa 31
	Sayfa 32
	Sayfa 33
	Sayfa 34
	Sayfa 35
	Sayfa 36
	Sayfa 37
	Sayfa 38
	Sayfa 39
	Sayfa 40
	Sayfa 41
	Sayfa 42
	Sayfa 43
	Sayfa 44
	Sayfa 45
	Sayfa 46
	Sayfa 47
	Sayfa 48
	Sayfa 49
	Sayfa 50
	Sayfa 51
	Sayfa 52
	Sayfa 53
	Sayfa 54
	Sayfa 55
	Sayfa 56
	Sayfa 57
	Sayfa 58
	Sayfa 59
	Sayfa 60
	Sayfa 61
	Sayfa 62
	Sayfa 63
	Sayfa 64
	Sayfa 65
	Sayfa 66
	Sayfa 67
	Sayfa 68
	Sayfa 69
	Sayfa 70
	Sayfa 71
	Sayfa 72
	Sayfa 73
	Sayfa 74
	Sayfa 75
	Sayfa 76
	Sayfa 77
	Sayfa 78
	Sayfa 79
	Sayfa 80
	Sayfa 81
	Sayfa 82
	Sayfa 83
	Sayfa 84
	Sayfa 85
	Sayfa 86
	Sayfa 87
	Sayfa 88
	Sayfa 89

