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DÜNYANIN EN İYİ YATAKLARINI ÜRETİYORUZ.





1931’de kurulan ve insanoğlunun uyuma alışkanlıklarını 
temelden değiştiren Serta’nın uyku ürünleri tarihine 

etkisi tek bir cümle ile özetlenebilir: 

Tasarım, kullanılan malzeme, teknoloji ve satış sonrası 
müşteri iletişimi konularında devrim yaratmış ve 

ardıllarına esin kaynağı olmuştur. Cesaret dolu yaratıcılığını 
teknolojinin olanaklarıyla bütünleştirerek her zaman 
fark yaratmayı başarmıştır. Gündelik yaşam kültürleri 

arasında belirgin farklar olsa da, Serta’nın bütünleştirici 
kalitesi dünyanın hemen her ülkesinde kabul görmüştür. 

Amerikan yatak devi Serta, “Biz dünyanın en iyi yataklarını 
üretiyoruz.” Sloganını koleksiyonuyla bir kez daha kanıtlıyor. 

Bu katalogda sadece yeni ürünlerle tanışmakla kalmayacak, 
uyku ürünleri sektörünü derinden etkilemiş bir kültürün 

izlerini de göreceksiniz. 

"Biz Dünyanın En İyi
Yataklarını Üretiyoruz"





Koyunların
Emeklilik Vakti 

Bilirsiniz, 

Uyku tutmayınca çitten atlayan koyunları saymak 
yeteneksiz şairlerin ilham perilerini beklediği gibi, 

rüyalar aleminin meleklerini beklemek, evrensel bir 
davranış biçimidir. Ama bu eylem sanıldığı kadar 
kolay ve sonuç veren bir uygulama değil. Eğer titiz 

biriyseniz işiniz daha da zor. Çitin renginden 
çimlerin boyuna, koyunların cinsinden ideal 
kilolarına her ayrıntıyı düşünürsünüz. Çitin 

üstünden atlayan koyunları hatasız sayabilmek 
için gösterdiğiniz aşırı dikkat uykunuzu daha da 

kaçırabilir. Üstelik, her şey umduğunuz gibi 
gitmeyebilir. Adı üstünde koyun bu; kimi çitin 
altından geçmek isteyebilir, kimi kenarından. 
Kimisi de işten kaytarıp yemyeşil çimenlerin 

üstünde keyif çatmaya başlayabilir. Hatta bir ara 
çitin üstünden atlayarak size doğru koşturan 
patronunuza bir anlam vermeye çalışırken, 

sırıkla yüksek atlayan koyunlar kafanızı 
iyiden iyiye karıştırabilir. 

Neyse, 

Şimdi bunları geride bırakıp, koyunları emekliye 
ayırmanın vakti geldi. 

Çünkü Serta’nın koleksiyonu, koyunlara asla iş 
düşürmeyecek birer tasarım ve teknoloji harikası…



YATSAN’DA
BİZ İYİLİĞE
İNANIRIZ



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 52 ülkeye dağıtılır...

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

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

Gökalp BAHÇELİ
CEO
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Çiftlerin Mutluluğu İçin Tasarlanan Yatak…

Birçok çiftin sıkıntısı olan, yataktaki yumuşaklık ve sertlik 
konusu, Royalty Luxury Double Core ile tarihe karışıyor… 
Uyku konusundaki anlaşmazlıklarda, çiftlerin konforlu bir 

uyku için partnerlerinden farklı sertlik seviyesine duydukları 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye’de ilk defa ve sadece 

Yatsan tarafından üretilen Double Core özellikli yatak, 
çiftlerin ihtiyacı olan kişiselleştirilmiş konfor dereceleri 

sayesinde, yatağın iki bölümünde iki farklı yay ve 
destek sistemi kullanılarak üretilmektedir. 

Farklı yumuşaklık hissi tek bir yatakta
Sipariş esnasında belirlenebilen, Yumuşak (Soft), Orta Sert 
(Medium) veya Sert (Firm) olmak üzere; sağ bölümünde 

3 farklı ve sol bölümünde 3 farklı destek seviyesi 
sayesinde; aynı yatağın sağ bölümünde siz, sol bölümünde 

partneriniz, farklı iki vücut yapısına göre farklı rahatlık 
seviyelerine ulaşabilirsiniz.

5 Zone Pocket Yay Sistemi
İnsan bedeninin yatağa uyguladığı basınç 5 bölgede 

yoğunlaşır. Buna yönelik geliştirilen Royalty Luxury, bedeni 
uyku süresince farklı beş noktadan destekler. Yatakta 

istem dışı dönmeler engellenirken, farklı boy, kilo ve yatış 
şekline sahip çiftler birbirini rahatsız etmeden uyuyabilir.

Visko 
İleri 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.

Dokuma Kumaş
Doğal liflerden oluşan özel dokuma kumaşa sahiptir.

ROYALTY LUXURY
DOUBLE CORE 

36cm

Visko

5 Zone
Pocket Yay

Sistemi

Dokuma
Kumaş

Tek Taraflı
Kullanım

Ayarlanabilir
Sertlik/

Yumuşaklık
Seviyesi





Benzersiz, konforlu bir uyku için...

Nasıl rahat ettiğinizi adeta hafızasına kazıyan sadık bir 
yatağınız olsun ister miydiniz? Visco, iki ayrı yay sistemi ve 

12 katmanın mükemmel birleşimiyle üretilen Royalty, 
yaylı bazaya gerek kalmadan aynı etkiyi yaratarak 

müthiş bir rahatlık sunuyor. 

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 bagımsız torbalara
yerlestirilmis yaylardan olusan sistem sayesinde farklı kilo,
boy ve yatıs pozisyonuna sahip esler bile birbirini rahatsız

etmeden uyuyabilir; üstelik konforu yıllarca
hiç eksilmeden...

Multi Spring Yay Sistemi
Yatak çöktü derdine çözüm olarak tasarlanan bu sağlam 
ve dayanıklı sistem, ürünün ömrünü uzatmakla kalmaz. 
Ekstra yay adediyle, vücut ağırlığını tüm yatak yüzeyine 

yayarak bedene baskıyı azaltır. 

Visko 
Yüksek teknoloji ile geliştirilen visko, vücut ağırlığına ve 

ısısına bağlı olarak hareket ederek bedeni yatay konumda 
en ideal biçimde destekler. Kan akışı dengelenirken 

dolaşım sorunları ortadan kalkar. 

Hipoalerjenik Kumaş 
Doğal liflerden oluşan özel dokuma kumaşı hipoalerjenik 

özelliğe sahiptir.

ROYALTY

5 Zone
Pocket Yay

Sistemi

Multi Spring
Yay Sistemi

Visko

Dokuma
Kumaş

36cm

Tek Taraflı
Kullanım





Renkli rüyalara dalmak için... 

Gelenekle yüksek teknoloji birleşince ortaya çıkan doğal 
sonuç. Vücut ısısını dengeleyen ipek dolgunun yanı sıra 

doğal lateks dolgusu vücuda ihtiyacı olan desteği sunuyor. 
İçindeki saf ipek ve uyurken dönme isteğini azaltan özel 

yay sisteminin ağrıyan kasları rahatlatma özelliğiyle 
kendini şımartmak isteyenler için ideal. 

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 partnerler birbirini rahatsız 

etmeden uyuyabilir; üstelik yatak konforu yıllarca hiç 
eksilmeden...

İpek 
İpeğin doğal dokusu sıcak gecelerde vücut ısısını 

dengeleyerek terlemeyi önler. 

Lateks
Kauçuk ağacından üretilen bu doğal malzeme, 

yatak içerisinde hava dolaşımını sağlayıp sıcaklığı 
dengeleyerek sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. 

İpek Dokuma Kumaş
Hava sirkülasyonu sağlayan doğal yapısıyla ipek dokuma 

kumaş vücut ısısını dengeleyerek terlemeyi önler. 

       CARAMEL

Lateks

5 Zone
Pocket Yay

Sistemi

İpek

Dokuma
Kumaş

32cm

Çift Taraflı
Kullanım





Saray görkemine sahip bir uyku ortamı... 

Kesintisiz yay örgüsü ve ekstra yumuşak Hyper Soft 
sünger dolgusuyla kesintisiz uykuya ideal zemin olmak için 
tasarlanan Majesty yaylı yatak Hilton otellerinin de tercihi. 
Çünkü ihtiyacınız olan dinlenme imkanını tam anlamıyla 
sunuyor.  Bağımlılık yapan yaylanma efektiyle uykusuz 

geceler maziye karışırken sabahları dinç kalkmak 
alışkanlığa dönüşüyor. 

Mira Coil Yay Sistemi 
Varolan yay sistemleri arasında yay adedi en fazla olandır. 

Kesintisiz yay örgüsüyle tam anlamıyla yaylanma efekti 
sağlarken yıllarca bozulmaya uğramadan bedeni destekler. 

Farklı ağırlık noktalarını kusursuz şekilde algılar, kasların 
gevşemesine, kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur. 

Ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku 
pozisyonunda rahat ve kesintisiz bir 

uyku deneyimi sunar.

Hipoalerjenik Kumaş 
Doğal liflerden oluşan özel örme kumaşı hipoalerjenik 

özelliğe sahiptir.

MAJESTY

31cm

MiraCoil
Yay Sistemi

Örme Kumaş

Çift Taraflı
Kullanım



ABD’de uyku sağlığının öncü kurumu National Sleep Foundation 
katkısıyla geliştirilen Serta Perfect Sleeper serisi uyku sorunlarınızı 

çözmek için tasarlandı.
En yaygın 5 uyku problemine çözüm sunan 5 özellik

tüm Perfect Sleeper modellerinde...

1. Problem: Uyku sırasında fazla
dönme/hareket

Çözüm: 
ComfortRight™ Layers

Uyku sırasında dönmelerin azalmasına 
yardımcı olur.

Konfor Katmanları: Nefes alabilen bir 
yapıya sahip jel dolgulu visco gibi anında 

konfor sağlamak üzere tasarlanmış
süngerler ve yumuşak liflerden oluşan 

konfor katmanları beden üzerinde 
basınç noktalarındaki baskıyı 
azaltmaya yardımcı olur ve 

gece boyu daha rahat 
uyumanızı sağlar.

2. Problem: Sırt-Bel
ağrıları/tutulmaları

Çözüm: 
Custom Support® System

Omurgaya uyum sağlar ve en uygun
desteği verir.

Özelleştirilmiş Destek Sistemi: 
Dayanıklı olduğu kadar esnek olan

iç yay sistemi karbon çelikten
üretilmiştir ve havalandırma

özelliğine sahiptir.



3. Problem: Terleme / Üşüme

Çözüm: 
Cool Balance® Technology

Uyku sırasında vücut ısısını dengeler
Isı Dengeleme Teknolojisi: Isı ve nem

düzenleyici özelliğe sahip üstün
performanslı kumaşı ve tüm yatak

yüzeyini kaplayan hava akımını
artırıcı özellikli tasarımı sayesinde

rahat ve dengeli bir sıcaklıkta
uyumanızı sağlar.

4. Problem: Eşlerin hareketlerinden
doğan rahatsızlık

Çözüm: 
TrueSense® Design

Çiftlerin birbirlerinin hareketlerinden 
rahatsız olmasını önler.

Hareketi Algılayan Tasarım: Hareketi 
kaynağında yalıtarak eşlerin birbirlerinin 

hareketlerinden etkilenmesini 
önlemeye yardımcı olur.

Böylece partneriniz kıpırdanıp 
dursa da siz rahatsız olmadan 

huzur içinde uyumaya 
devam edebilirsiniz.

5. Problem: Yataktaki 
şekil bozuklukları

Çözüm:
 Comfort Last ® Construction

Yatak ve yatak kenarlarının 
çökmesine dirençlidir.

Konforu Eksilmeyen Yapı: Sayısız 
testten geçirilmiş Perfect Sleeper 

yatakların özel yapısı çökmeye 
karşı dirençlidir ve yatağın

sağlamlığını artıran bir 
teknolojiyle donatılmıştır.





Mükemmel uykuya çok yakınsınız…

Daha iyi uyumayı kim istemez? Herkesin istediği ve ihtiyaç 
duyduğu mükemmel uykuya kavuşmak artık kolay. 
En sık rastlanan uyku sorunlarını gidermek üzere 

geliştirilen Perfect Sleeper bir tarafında visco; 
diğer tarafında doğal lateks katmanı, içerisinde torba 

yay sistemiyle mükemmel uyku için çözüm ortağı olmaya 
geliyor. Hava sirkülasyonu sağlayan ipek örme kumaşıyla 

sağlıklı uykulara çağırıyor.    

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 partnerler birbirini rahatsız 

etmeden uyuyabilir; üstelik yatak konforu yıllarca hiç 
eksilmeden...

Lateks 
Kauçuk ağacından üretilen bu doğal malzeme, 

yatak içerisinde hava dolaşımını sağlayıp sıcaklığı 
dengeleyerek sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. 

Visko 
Uzay teknolojisi ile geliştirilen visko dolgu malzemesi 
vücut ağırlığına ve ısısına bağlı olarak hareket ederek 

bedeni yatay konumda en ideal biçimde destekler. 
Kan akışı dengelenirken dolaşım sorunlarının 

giderilmesine katkı sağlar. 

İpek Örme Kumaş
Hava sirkülasyonu sağlayan doğal yapısıyla ipek örme 

kumaş vücut ısısını dengeleyerek terlemeyi önler. 

PERFECT SLEEPER TWIN

Lateks

5 Zone
Pocket Yay

Sistemi

28cm

Visko

Örme Kumaş

Çift Taraflı
Kullanım





Seçkin bir rüya gibi…

Mükemmel uyku sunan ergonomik tasarımlı Perfect Sleeper 
serisinden bir model. Bedenin ideal şekilde dinlenmesini 
sağlar. Yayların hissedilmesini engellerken aynı zamanda 

konforu arttıran kalın keçe katmanı ve ekstra dolgu 
malzemesi sayesinde uyku kalitesi yükselir. 

Bedenin şekline kolayca uyum göstererek her noktaya 
destek sağlar ve uyku sırasında vücut ısısını dengeler. 

Kenar destek süngerleri yatak kenarlarının çökmesini önler. 
Özel silikon karışımlı elyaf ve tela ile kapitone örme 

kumaşıyla fark yaratır. 

Pocket Yay Sistemi
Birbirinden bağımsız torbalara yerleştirilmiş yaylardan 

oluşan bu sistem sayesinde farklı kilo, boy ve yatış 
pozisyonuna sahip partnerler birbirini rahatsız etmeden 
uyuyabilir; üstelik yatak konforu yıllarca hiç eksilmeden..

Jel Dolgulu Visko 
Visko malzeme içine binlerce kapsül yerleştirilerek 
iklimlendirme özelliği eklenir. Terleme hissi en aza 
indirilirken geçirgenliği artırılmış hücrelerle yatak 

içinde hava dolaşımı sağlanır. 

PENNYFIELD

Jel Dolgulu
Visko

Pocket Yay
Sistemi

29cm

Örme Kumaş

Tek Taraflı
Kullanım









Tıpkı çocukluğumuzdaki gibi.... 

Uyku deneyimini taçlandırmak üzere tasarlanıp baştan 
sona el işçiliğiyle üretilen Clementine, nostaljiyle üstün 

teknolojiyi harmanlıyor. Tamamen doğal dolgu malzemeleri 
ve dokuma kumaşıyla klasik konfor anlayışını modern bir 
yaklaşımla yorumluyor. Özel üretim yay sistemiyle doğal 
omurga eğrisini korurken vücut ağırlığını da dengeliyor. 

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 partnerler birbirini rahatsız 

etmeden uyuyabilir; üstelik yatak konforu yıllarca
hiç eksilmeden...

İpek 
İpeğin doğal dokusu sıcak gecelerde vücut ısısını 
dengeleyerek terlemeyi önlemeye yardımcı olur. 

İpek yumuşaklığında tatlı uykular! 

Deve Tüyü 
Termostatik özelliği sayesinde vücut ısısını dengeleyen 

deve tüyü burnunuzu dışarı uzatamadığınız gecelerde bile 
rüya kervanlarına binmenizi sağlayacak.

Pamuk 
Pamuk liflerinin nemi dengeleme özelliği vücut ısısını 

ayarlar. Terlemeyi azaltarak sağlıklı uyuyup zinde 
uyanmanızı sağlar.  

CLEMENTINE

27cm

5 Zone
Pocket Yay

Sistemi

İpek

Pamuk

Deve Tüyü

El Yapımı

Dokuma
Kumaş

Çift Taraflı
Kullanım





İçinizi ısıtan doğal konfor...  

Doğadan esinlenerek uyku deneyimini kusursuz bir hale 
getirmek için tasarlanan Clementine Deluxe, tamamen 

elişçiliği ürünü. İçindeki doğal dolgu malzemeleri ve 
ekstra yumuşak Soft sünger sayesinde klasik konfor 

anlayışını modern bir yaklaşımla sunuyor. 
Çift kat kullanılan Pocket yay sistemiyle sert yatak 

sevenler için ideal bir seçenek.  

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 partnerler birbirini rahatsız 

etmeden uyuyabilir; üstelik yatak konforu yıllarca hiç 
eksilmeden...

İpek 
İpeğin doğal dokusu sıcak gecelerde vücut ısısını 
dengeleyerek terlemeyi önlemeye yardımcı olur. 

İpek yumuşaklığında tatlı uykular! 

Deve Tüyü 
Termostatik özelliği sayesinde vücut ısısını dengeleyen 

deve tüyü burnunuzu dışarı uzatamadığınız gecelerde bile 
rüya kervanlarına binmenizi sağlayacak.

Pamuk 
Pamuk liflerinin nemi dengeleme özelliği vücut ısısını 

ayarlar. Terlemeyi azaltarak sağlıklı uyuyup zinde 
uyanmanızı sağlar.  

CLEMENTINE DELUXE

41cm

5 Zone
Pocket Yay

Sistemi

İpek

Pamuk

Deve Tüyü

El Yapımı

Dokuma
Kumaş

Çift Taraflı
Kullanım





  

Multi Spring Yay Sistemi
Yatak çöktü derdine çözüm olarak tasarlanan bu sağlam 
ve dayanıklı sistem, ürünün ömrünü uzatmakla kalmaz. 
Ekstra yay adediyle, vücut ağırlığını tüm yatak yüzeyine 

yayarak bedene baskıyı azaltır. 

Pamuk 
Pamuk liflerinin nemi dengeleme özelliği vücut ısısını 

ayarlar. Terlemeyi azaltarak sağlıklı uyuyup zinde 
uyanmanızı sağlar.  

Örme Kumaş
Hava sirkülasyonu sağlayan doğal yapısıyla örme kumaş 

vücut ısısını dengeleyerek terlemeyi önler. 

Yün
Yumuşak ve esnektir. Vücut ısısını korumaya yardımcı 

olarak kışın sıcak, yazın serin tutar, nefes aldıran yapısıyla 
son derece sağlıklıdır.

BOWERY

Pamuk

24cm

Multispring
Yay

Çift Taraflı
Kullanım

Örme Kumaş

Daha iyi uyku için mucizevi rahatlık...

Yün





  

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...

Pamuk 
Pamuk liflerinin nemi dengeleme özelliği vücut ısısını 

ayarlar. Terlemeyi azaltarak sağlıklı uyuyup zinde 
uyanmanızı sağlar.  

Örme Kumaş
Hava sirkülasyonu sağlayan doğal yapısıyla örme kumaş 

vücut ısısını dengeleyerek terlemeyi önler. 

Yün
Yumuşak ve esnektir. Vücut ısısını korumaya yardımcı 

olarak kışın sıcak, yazın serin tutar, nefes aldıran yapısıyla 
son derece sağlıklıdır.

TRIBECA

Pamuk

Yün

23cm

Çift Taraflı
Kullanım

Örme Kumaş

Konforla gelen huzurlu uyku gibisi yok...

5 Zone
Pocket Yay

Sistemi
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