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KONFORLU UYKUNUN KEYFİNE VARIN...
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MÜKEMMEL BİR SANAT ESERİ
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Kesintisiz uyku için King Koil
Bir King Koil yatağı aldığınızda,

100 yılı aşkın deneyimin el işçiliği ile 
birleştiği mükemmel bir sanat eseri 

satın almış olursunuz. Benzersiz hatları, 
göz kamaştırıcı tasarımı ve muhteşem 

King Koil yatakları, yatak odanızın 
sihirli pırıltısı haline gelecek. 

Gerçek rahatlığın
sunduğu sağlık

Sünger destekli kenarlar, 5 Zone Pocket 
Yay Sistemi, ekstra omuz desteği, 
viscoelastik akıllı sünger tabaka,

multispring yay sistemi, lateks tabaka, 
benzersiz havalandırma sağlayan

at kılı katman…

Tüm bunlar, o güzel tasarımların 
içerisinde gizlenmiş mühendislik

harikası sağlık simgeleri. King Koil 
yataklarında kullanılan doğal

malzemeler, sağlıklı bir uyku deneyimi 
yaşamanız için size özel tasarlandı.

Ve sonsuz mutluluk
King Koil, görsel zenginliği, mükemmel 

işçiliği ve seçilmiş en kaliteli
malzemeleri ile yatak odanıza renk, 

vücudunuza sağlık, ruhunuza
mutluluk katacak. 



SAĞLIKLI UYKUSAĞLIKLI UYKU



Sağlıklı uyku 

Sağlıklı yaşamın en önemli etkenlerinden biri, gece boyunca 
kesintisiz süren, düzenli ve rahat bir uykudur. Düzenli bir uyku 
deneyimi için, uyku saatlerinizi doğru ayarlamanız önemlidir. 

Eğer bunu alışkanlık haline getirirseniz, vücudunuz da 
bu uyuma-uyanma döngüsüne alışır ve geceleri yattığınızda 

uykuya dalmanız daha kolay olur. 

Yatak odanızı, uykuya özel hale getirmeniz de sağlıklı uykuyu 
etkileyen faktörlerden biridir. Yatak odanız, sessiz, karanlık ve 
serin olursa, uykuya dalmanız ve kesintisiz bir uyku çekmeniz 

daha kolay olacaktır. 

Geceleri, uyku vaktine yakın zamanlarda, yemek, alkol ve 
kafeinden kaçınır, bunlar yerine egzersiz yaparak vücudunuzu 

rahatlatırsanız; hem stresten uzak, daha sağlıklı bir yaşam 
hem de rahat bir uyku süreci yaşarsınız. 

Uyku için en önemli faktör: yatağınız uyku için
oluşturabileceğiniz çevresel faktörlerin yanında,

sizi rahat bir uykuya ve sağlıklı bir güne taşıyacak
en önemli şeydir. 

Yatağınız, kolayca uykuya dalmanızı sağlayacak kadar
konforlu olmalı ve uyurken sizi doğru pozisyonda tutup 

vücudunuzu her yönden destekleyecek
şekilde tasarlanmış olmalıdır. 

Böylece kesintisiz bir uyku deneyimi yaşayarak vücudunuzu 
tamamen dinlendirip stresten arındırır. Yatağınızın size 

sağladığı konforla ağrılarınızdan kurtulup güne enerji dolu ve 
mutlu başlayabilirsiniz. 

King Koil koleksiyonu, at kılından lateks sünger katmanlara, 
torba yay sisteminden viscoelastik materyale kadar,

teknolojinin elverdiği en kaliteli materyalleri barındırarak, 
sizi sağlıklı bir uyku deneyimi ile tanıştırır. Göz alıcı tasarımı 
ve mükemmel el işçiliği ile, uyandığınızda bile sizi rüyada
hissettirecek bir görsel zenginlikle hayatınıza renk katar. 

Her yönüyle mükemmel
King Koil yatakları, yalnızca sağlıklı bir uyku ya da yalnızca 
güzel bir görünüm değil, her iki özelliğin eşi görülmemiş 

koleksiyonunda birleştirildiği mükemmel bir
deneyim vaat ediyor. 
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Toplumun her kesiminden gelen insanlar olarak farklı kökenlere, 
farklı kültürlere, farklı sosyal çevrelere sahip olsak da hayatın 

getirdiği sorumluluklarımız birbirine 
çok benzer. Çoluk çocuk, iş güç, patronlar, krediler, 
hısım akraba derken küçük hayatlarımızda büyük

şeylerle uğraşıp dururuz. Her gün yeni bir gün, 
bizlere bağışlanmış bir nimet.

Kendinizi yeni güne nasıl hazırlarsınız?
Uzun ve yorucu bir günün sonunda nasıl rahatlarsınız?

İyi olmak, iyi hissetmek için neler yaparsınız?
Stresle nasıl başa çıkıyorsunuz?

Yatsan’da biz iyiliğe inanırız.
İyi geçen gecelerin gücüne inanırız.

Herkesin dingin ve sakin hissedebilmek için
gereken ortama sahip olup geceleri iyi uyuması

gerektiğine inanırız.
 İyi bir günün iyi bir geceden başladığına inanırız.

İnsanların gece uykularını güzelleştirerek dünyayı 
değiştirebileceğimize inanırız.

Tasarladığımız her ürünle insanlara huzur 
bulabilecekleri, mahremiyetlerini yaşayabilecekleri ve 

en güzel uykuları uyuyacakları konforlu, kullanışlı ve sağlıklı 
ortamlar sunmayı amaçlarız...

Tasarladığımız her üründe stilin ve güzelliğin gücüne inanırız. 
İnsanların etrafında güzel şeyler olsun isteriz. 

Kişilere özel mabetler olarak gördüğümüz evlerin 
güzel şeylerle donatılması gerektiğine inanırız.

Fakat başkalarına beğendirmek için değil, sadece ve sadece 
kendileri için. Çünkü insanlar önemlidir...

Yatsan tasarımları tüm duyulara hitap eder. Rahatlatan ve 
sakinleştiren kokular yayan, çok güzel görünen, 

kulağa hoş gelen ve konforlu ürünler üretilir. 
Ardından mutluluk yaymak üzere 53 ülkeye dağıtılır...

Yatak firması olarak doğan Yatsan’da gecelerinizi 
güzelleştirmek için çalışırız.

Hepinize güzel geceler, dinlendirici ve huzurlu uykular, 
tatlı rüyalar dileriz...

Gökalp BAHÇELİ  -   Yatsan CEO



DÜNYANIN EN KONFORLU
UYKU DENEYİMİ ÇOK
YAKININIZDA...
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SAVOY
Her uykuda kendinizi özel hissedeceksiniz…

Alışkanlığa dönüşürse şaşırmayın! Hünerli el işçiliği adeta dantel gibi işlenmiş 
kabartmalı kumaşında kendini göstererek Savoy farkını ortaya koyuyor.   

Mükemmel yay desteği üzerine yerleştirilen tek taraflı ped, özel tekniklerle 
oluşturulmuş ve konforu katlamak üzere tasarlanmıştır.

SAVOY

Pocket Yay 
Sistemi 

36cm

Tek Taraflı
Kullanım

Tek Taraflı
Ped

PamukEl İşçiliği Örme Kumaş



Savoy’da Hangi Özellikler Var?

Pamuk 
Pamuk liflerinin nemi dengeleme özelliği 
vücut ısısını ayarlar. Terlemeyi azaltarak 
sağlıklı uyuyup zinde uyanmanızı sağlar.  

Tactel Lifli Kumaş
Yatak konforunu katlamak üzere
tasarlanan, yatağın hava almasını 
sağlayan ve terlemeyi azaltan 
tactel lifli kumaş kullanılmıştır. 

Pocket Yay Sistemi
Birbirinden bağımsız torbalara
yerleştirilmiş yaylardan oluşan bu sistem 
sayesinde farklı kilo, boy ve yatış 
pozisyonuna sahip partnerler bile
birbirini rahatsız etmeden uyuyabilir. 
Üstelik yatak konforu yıllarca hiç
eksilmeden. 



Yatak odanızdaki ışıltı... 

Değerli bir mücevher gibi yatak odanızda ışıldamaya geliyor. At kılı ve ekstra 
yumuşak Hyper Soft sünger kullanılan Lateks yatak kolayca bedenin şeklini alıyor. 

Esnek yapısıyla dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunuyor. 

AMETHYSTEAMETHYSTE

5 Zone Pocket 
Yay Sistemi 

35cm

Tek Taraflı
Kullanım

Pedli YatakÖrme Kumaş At Kılı Lateks



Amethyste’de 
Hangi Özellikler Var?

Lateks 
Kauçuk ağacından üretilen bu doğal 
malzeme, yatak içerisinde hava 
dolaşımını sağlayıp sıcaklığı
dengeleyerek sağlıklı bir uyku
ortamı sağlar. 

At Kılı
Yatak içinde hava sirkülasyonunu
arttırmak üzere doğal klima özelliği 
nedeniyle at kılı kullanılmıştır. 

Örme Kumaş
Örme kumaş hypoalerjenik özellik taşır. 

5 Zone Pocket Yay Sistemi
5 Zone Pocket yay sistemi, bedeni uyku 
süresince farklı sertlik derecesine sahip
5 ayrı noktadan destekler. Birbirinden 
bağımsız torbalara yerleştirilmiş
yaylardan oluşan sistem sayesinde
farklı kilo, boy ve yatış pozisyonuna 
sahip eşler bile birbirini rahatsız 
etmeden uyuyabilir. Üstelik konforu 
yıllarca hiç eksilmeden. 



Katlanarak artan uyku keyfi…

Konforlu bir uykuya kavuşmak için daha fazla beklemeye gerek yok!
Sağlam yay sistemi ve yatağın çift tarafında kullanılan pedler ile

mükemmel yaylanma hissini yakalayın. 

CONTINENTALCONTINENTAL

5 Zone Pocket 
Yay Sistemi 

33cm

Örme Kumaş Çift Taraflı
Kullanım

Çift Taraflı
Ped



Continental’de 
Hangi Özellikler Var?

Keten Örme Kumaş
Maksimum hava sirkülasyonu sağlamak
için keten örme kumaş kullanılmıştır.  

Çift Taraflı Ped
Tamamen el işçiliğiyle üretilen çift katlı 
pedin içerisinde yüksek yoğunlukta Hyper 
dolgu malzemesi kullanılmıştır. Pedin alt 
tarafı yatağa ekstra esneklik katarak
yaylanma hissini güçlendirirken üst tarafı 
masaj hissi vererek uyku sırasında istem dışı 
hareketleri azaltır. Olası eklem ağrılarının 
giderilmesinde etkilidir. 

5 Zone Pocket Yay Sistemi
İnsan bedeninin yatağa uyguladığı basınç
5 bölgede yoğunlaşır. Buna yönelik
geliştirilen 5 Zone Pocket yay sistemi, 
bedeni uyku süresince farklı sertlik
derecesine sahip 5 ayrı noktadan destekler. 
Yatay pozisyonda gereken desteği bulan 
bedende kan akışı düzene girer, istem dışı 
hareketler azalır. Birbirinden bağımsız 
torbalara yerleştirilmiş yaylardan oluşan 
sistem sayesinde farklı kilo, boy ve 
yatış pozisyonuna sahip eşler bile 
birbirini rahatsız etmeden uyuyabilir.
Üstelik konforu yıllarca hiç 
eksilmeden. 



Benzersiz bir uykuya kucak açın…

Yatağa yatar yatmaz sarmalandığını hissetmek kimin hoşuna gitmez? 
Visco malzeme ekstra yumuşak Hyper Soft sünger ile birlikte vücudu sararak 

benzersiz bir konfor sunuyor. Hipoalerjenik özel gül desenli örme kumaşı, 
benzersiz bir rahatlık sunan özel pedi ve ekstra omuz desteği onu 

diğer yataklardan ayırıyor. 

ROSEROSE

5 Zone Pocket 
Yay Sistemi 

33cm

Tek Taraflı
Kullanım

Örme Kumaş Visko Pedli Yatak



Rose’da Hangi Özellikler Var?

Visco 
Yüksek teknoloji ile geliştirilen visco, 
vücut ağırlığına ve ısısına bağlı olarak 
hareket ederek bedeni yatay konumda 
en ideal biçimde destekler. Kan akışı 
dengelenirken dolaşım sorunları 
ortadan kalkar. 

Ped 
Yataktan bağımsız yapısıyla bedene 
tam uyum sağlayarak uyku esnasında 
sağa sola dönmeleri azaltır ve uyku 
kalitenizi arttırır. Bedenin yatay
konumda ihtiyaç duyduğu desteğin 
sağlanmasını kolaylaştırır. Daha dinç 
uyanmanıza katkıda bulunur.

5 Zone Pocket Yay Sistemi
İnsan bedeninin yatağa uyguladığı 
basınç 5 bölgede yoğunlaşır. Buna 
yönelik geliştirilen 5 Zone Pocket yay 
sistemi, bedeni uyku süresince farklı 
sertlik derecesine sahip 5 ayrı
noktadan destekler. Yatay pozisyonda 
gereken desteği bulan bedende kan 
akışı düzene girer, istem dışı hareketler 
azalır. Farklı kilo, boy ve yatış 
pozisyonuna sahip eşler bile birbirini 
rahatsız etmeden uyuyabilir. Üstelik 
konforu yıllarca hiç eksilmeden. 



DAHA İYİ UYUMANIN
KEYFİNE VARIN....





MONTPELLIERMONTPELLIER

Pocket Spring
Yay Sistemi 

37cm

Tek Taraflı
Kullanım

Örme Kumaş Yün Visko Jel Dolgulu 
Visko

İpek

Daha iyi uyumanın keyfine varın...

World Luxury Collection serisine ait bu modelin paha biçilmez konfora eşlik eden 
büyüleyici şıklığı ipek ve yün harmanlarıyla lüksü yeniden tanımlıyor. Kendinizi 

üzerine bıraktığınız an hafiflediğinizi hissettiren ve nasıl rahat ettiğinizi hatırlayan 
jel dolgulu visco malzeme ile bedenin şeklini alırken lateksin doğal desteği ile  

özgün bir konfor sunuyor. 

Lateks



Montpellier’de 
Hangi Özellikler Var?

İpek & Yün 
İpeğin doğal dokusu sıcak gecelerde 
vücut ısısını dengeleyerek terlemeyi 
önler. Yün, soğuk kış gecelerinde 
ısınmanıza yardımcı olur.

Visco 
Yüksek teknoloji ile geliştirilen visco, 
vücut ağırlığına ve ısısına bağlı olarak 
hareket ederek bedeni yatay konumda 
en ideal biçimde destekler. Kan akışı 
dengelenirken dolaşım sorunları 
ortadan kalkar. 

Jel Dolgulu Visco
Visco malzeme içine binlerce kapsül 
yerleştirilerek iklimlendirme özelliği 
eklenir. Terleme hissi en aza
indirgenirken geçirgenliği artırılmış 
hücrelerle yatak içinde hava dolaşımı 
sağlanır. 

Lateks 
Kauçuk ağacından üretilen bu doğal 
malzeme, yatak içerisinde hava 
dolaşımını sağlayıp sıcaklığı 
dengeleyerek sağlıklı bir uyku 
ortamı sağlar. 

Pocket Yay Sistemi
Birbirinden bağımsız torbalara 
yerleştirilmiş yaylardan oluşan bu 
sistem sayesinde farklı kilo, boy ve 
yatış pozisyonuna sahip partnerler 
bile birbirini rahatsız etmeden 
uyuyabilir. Üstelik yatak konforu 
yıllarca hiç eksilmeden. 







www.kingkoil.com.tr

Bu katalogda yer alan tipografik hatalardan Yatsan sorumlu değildir. 
Yatsan, önceden haber vermeksizin ürün model ve ölçülerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. 


