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İyi uyu, iyi hisset.
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UYKU SANATINA VE BİLİMİNE DUYULAN BİR TUTKU
atakları ve uykuyu se-
viyoruz. Yatsan’da bizi 
buluşturan temel özellik 

bu ve tabii ki, işimizi severek yap-
mamızın sebebi de!
İnsanların temiz yataklarda rahat-
ça uyuduğu ve mutlu uyandığı bir 
gelecek hayal ediyoruz. Çünkü 
hayatımızın üçte birini uyuyarak 
geçirdiğimizi ve uykunun yaşam 
kalitemizi belirlediğini biliyoruz. 
Kesintisiz bir uykunun sonucun-
da zinde uyanmanın, bizi strese 
ve yorgunluğa karşı daha daya-
nıklı kıldığı bilimsel bir gerçek. İşte 
tam da bu yüzden yataklarımı-
zın kalitesi bizim için büyük 
önem taşıyor. Kendini sürekli 
geliştirmeye çalışan bir firma olan 
Yatsan’ın tüm yatakları, sağlık 
gözetilerek tasarlanır ve üretilir. 
Yatsan’ın ürünleri, sağlığına ve 
kesintisiz uykuya önem verenlere 

ek olarak, müşterilerine kaliteli 
bir uyku ortamı sunmak isteyen 
büyük otel zincirleri tarafından 
da tercih edilir. 40 senelik 
tecrübemiz bizim için büyük bir 
anlam taşıyor: AR&GE, kurul-
duğumuz ilk günden beri bizim 
için çok önemli ancak tek sırrımız 
bu değil. Sahip olduğumuz 
bilgiyi ve el işçiliğindeki tecrübe-
mizi, kullandığımız son teknoloji 
ürünü üretim teknolojileriyle 
tamamlıyoruz. Yataklarımız her 
vücudun farklı ihtiyaçları olduğu 
gerçeğini gözeterek tasarlanıyor. 
Aynı zamanda, doğal ve dayanıklı 
materyal kullanımını da oldukça 
önemsiyoruz. Sizi konforlu bir 
uykuyla ve vadettiğimiz mükem-
mel kaliteyle buluşturmak için, 
Yatsan imzalı her ürün büyük bir 
titizlikle kontrol ediliyor. Ancak, 
üretim de başlı başına yeterli 

değil. İyi bir yatak, daima bir takım 
çalışmasının ürünüdür. Güler yüzlü 
satış temsilcilerimiz, sizi ihtiyacı-
nız olan yatakla buluşturmak için 
her zaman hazırlar. Farklı özellik-
lerdeki yaylı yataklar, isteğinize 
göre farklı ebatlarda üretilebilen 
Visco, Lateks veya Hybrid 
yataklar, bebekler, çocuklar ve 
hatta yaşlılar ve hastalar için 
özel ürünler, özel tasarlanmış yat 
yatakları, turizm sektörü için özel 
üretilen otel ürünleri… 
Oldukça fazla ürün seçeneğimiz 
bulunuyor. İyi uyuduğumuz sü-
rece iyi bir hayat yaşayacağımıza 
inanıyoruz. Doğadan ilham alarak 
ürettiğimiz yenilikçi ürünlerimiz 
ve akıllı çözümlerimiz sizi iyi bir 
uyku ve dolayısıyla iyi bir hayatla 
buluşturmak için burada olacak. 
Çünkü siz hep daha iyisini hakedi-
yorsunuz.

Y
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BAŞLIK KOLEKSİYONU

*Ürün kumaş seçenekleri dönem                 
  içinde değişkenlik gösterebilir.
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Mükemmel el işçiliğinin ürünü olan Chess başlık, 
modern ruhu odanıza taşıyor. Yatak odanızı 
tamamlayacak ideal bir seçenek.

CHESS
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CHESS MINI

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

MAGNUM XL
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Standart başlıklardan oldukça yüksek oluşuyla yatak 
odasında gösterişli bir ortam isteyenlerce tercih 
edilebilecek farklı bir tasarım. Yatak odanıza lüks ve 
konfor katacak ideal bir başlık modeli.

MAGNUM XXL



12



13

Hünerli ellerin adeta sanatını konuşturduğu sıra dışı bir model. 
Yapımında 3 çeşit sünger kullanılan petekler, özel kesim sonrasında 
ustalarımız tarafından tek tek kumaş üzerine özenle dikilir. Estetik bir 
görünüm sunmanın yanında mekana derinlik katmak için de ideal bir 
seçenek. 

MOZAIQUE
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Klasik modellerden vazgeçmeyenler için gösterişli 
bir seçenek sunan bu modelde hünerli ustaların 
elinden çıkan ahşap oymalı kenarlar göze çarpıyor. 

SOCIETY PLAIN
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VIOLETTE
Göz alıcı zarafetiyle öne çıkan bu modern tasarımda estetik 
ve konfor bir arada. Yatak odası atmosferini değiştirmek 
isteyenlerin başlık modelleri arasında sıklıkla tercih ettiği 
Violette başlık uzun ömürlü ve rahat kullanım sağlıyor.

STARWOOD
Klasik modellerden vazgeçmeyenler için gösterişli bir seçenek 
sunan bu modelde hünerli ustaların elinden çıkan ahşap oymalı 
kenarlar göze çarpıyor.

YENİÜRÜN!
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Maharetli ustaların emeğiyle klasik formları birleştiren çarpıcı 
başlığın düğmeli döşemesi dekorasyona derinlik katıyor. İncelikli 
detaylara sahip tasarımıyla yatak odanızda görkemli bir tarz 
yaratmak için ideal bir seçenek. 

CHEVALIER
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HIGHLANDER
Sık ve derin düğmeli özel kapitonesi ve yüksekliğiyle öne çıkan 
bir başlık modeli. Farklı dekorasyon stilleriyle kolayca uyum 
sağlayabilecek bir tasarım. 

OXFORD
Konfor, estetik ve el işçiliğinin mükemmel birleşimi Oxford, 
rahatına bakarken şıklığından da ödün vermeyenler için özel 
olarak tasarlandı.

CHATEAU
Müthiş el işçiliğinin ürünü bu modelle yatak odanıza şatolara 
yaraşır bir atmosfer katın! Huzur ve güven hissettirecek bir 
yatak başlığı arayanlar için ideal. 

ARTEMIS
Görkemli ve göz dolduran tasarımıyla yatak 
odalarınıza saray ihtişamını taşıyabilirsiniz.

YENİÜRÜN!
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Gösterişi vurgulayan başlık kenarları ve derin düğmeli 
döşemesiyle dikkat çeken çarpıcı bir model. Mükemmel 
el işçiliğinin ürünü Wagner  ile yatak odanıza hem 
zarafet, hem de konfor katabilirsiniz.

WAGNER
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BELLISIMI

Yatak keyfinize keyif katmak üzere 
tasarlanmış bir başlık modeli. İster kitap 
okuyun ister uzanıp TV izleyin! Bellisimi 
başlıkla rahatlıktan ödün vermeden yatak 
odası dekorasyonuna estetik bir boyut 
katmak isteyenlere... 
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LOUNGE
Yatak odası dekorasyonunda hem şık hem de sade bir etki 
yaratmak istiyorsanız Lounge başlık tam size göre. 

SIERRA
Gösterişsiz ancak farklı tasarımıyla öne çıkan bir başlık modeli. 
Yatak odasında bir aksesuar olmaktan öte, hayatı güzelleştiren 
olmazsa olmazlardan. 

CHESTER
Kenarlarındaki ahşap kaplamayla dikkat çeken farklı bir yatak 
başlık modelimiz. Deri veya süet ile tercih edildiğinde kumaşa 
kıyasla daha göz alıcı sonuçlar elde edilir. 

THERAPY
Çizgili kapitonesiyle farklı bir stil ortaya koyan Therapy 
başlık, sırtı destekleyen eğimiyle yatakta oturup kitap 
okurken de tam anlamıyla rahat etmeniz için tasarlandı.   



23LOUNGE XL
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CASALETTO
Sırtınızı yaslayıp kitap okurken de uzanıp dinlenirken de 
bedeninizi destekleyecek sağlam ve kullanışlı bir model. 
Tam anlamıyla rahat hissettiren bir uyku ortamı için ideal. 

SQUARE 3’LÜ
Yanlardan taşmalı olarak seçebileceğiniz Square 3’lü 
başlığa uyacak mobilya ve aksesuar seçmek de kolay!

CARRE
Tasarımıyla yıllara meydan okuyacak kusursuz formları 
buluşturan Carre başlık, yatak odanıza modern bir hava 
katarken uzun süre kullanım rahatlığı sunar. 

SQUARE 2’Li
Yatak odanızda modern stili tercih ediyorsanız bu başlık tam 
size göre! İhtiyacınıza göre ister standart başlık genişliğinde, 
isterseniz yanlardan taşmalı olarak seçebileceğiniz modele 
uyacak mobilya ve aksesuar seçmek de kolay!    
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CASALETTO XL
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VIKING
Başlık modellerinden sık tercih edilen bu model sade tasarımının 
gücünü ortaya koyuyor. Seçeceğiniz kumaşa göre yatak 
odanızda farklı bir ortam yaratmak elinizde. Dokulu kumaşlarla 
ayrı bir boyut katabilirsiniz. 

SAILOR
İnce tasarımıyla yerden kazandırırken zarif görünümüyle saf 
bir güzellik sunuyor. Bu sık tercih edilen yatak başlık modeli 
özellikle yer sıkıntısı olan odalar için ideal bir çözüm.

SCARLET
Hareketli dolgun minderleri yatak keyfinize keyif katmak 
için tasarlandı. Modern konfor anlayışını yansıtan bu model, 
yatak başlığında farklı bir tarz arayanlar için cazip bir 
alternatif sunuyor.   

SCARLET



Zarif tasarımı ve sağlam desteğiyle beklentinizin üstünde 
bir rahatlık sunan Escorial başlıklarla odanıza şık bir 
hava katacaksınız. İncelikli görselliğinin yanında, gece 
okumalarınızı yaparken de sırtınızı yumuşakça destekler.

ESCORIAL
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A&G
Asil görünümlü özel kapitone başlık, sağlamlık ve yumuşaklık 
duygusu uyandırıyor. Deri veya süet ile tercih edildiğinde 
kumaşa kıyasla daha göz alıcı sonuçlar elde edilir.

FIGARO
Figaro, yatak odasında modern bir atmosfer yaratmak 
isteyenler için, konfor ve şıklığı buluşturan çizgilerle tasarlandı. 
Hemen her dekorasyon türüne uyum sağlayabilecek formlara 
sahip Figaro ile stilinizi öne çıkarın.

SERAFIN
Özel kapitonenin ayrıcalıklı bir his kattığı bu yatak başlık 
modelimizde bulunan ekstra dolgun ön yüzey konforu arttırır. 
Deri veya süet ile tercih edildiğinde kumaşa kıyasla daha göz 
alıcı sonuçlar elde edilir.

LEWIS
Modern ve estetik görününümlü bir tasarım. Uzun ömürlü 
olması ve sağlamlığıyla dikkat çekiyor.
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Özenli ustaların elinden çıktığı her detayından belli olan 
derin düğmeli, yüksek başlık, yatak odanızda ayrıcalıklı 
bir atmosfer yaratmak için ideal bir model. 

MAGNEFIQUE
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HERA
Minimalist dekorasyon arayanlar için farklı bir alternatif olan 
Hera Set ile yatak odalarınızda country tarzını yakalayabilirsiniz.

LOFT
Minimal tarzı yuvarlak hatlarla birleştiren bu tasarım, yatak 
odanıza ayrı bir karakter katmanın yanında rahat kullanımıyla 
hayatınızı kolaylaştırır. 

SILHOUTTE
Fonksiyonelliğin modern estetik anlayışıyla buluştuğu bir 
yatak odası için şık bir alternatiften öte... 

WIND
Zarif dokusu ve üç farklı renk seçeneğiyle yatak odanızda 
uzun yıllarca kullanılabilir.

YENİÜRÜN!
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Klasik ve moderni aynı formda buluşturan tasarımı ve 
uzun yıllar kullanım rahatlığıyla bir yatak başlığından 
beklenecek her şeye sahip.

OKURA YENİÜRÜN!





MOBİLYA KOLEKSİYONU

*Ürün kumaş seçenekleri dönem            
 içinde değişkenlik gösterebilir.
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GALLARDO SET

Usta ellerden çıkan, derin düğmeli detay tasarımı 
ile gösterişli olduğu kadar oldukça dayanıklı bir 
model. Bedeninize verdiği destek ve konfor hissi 
sayesinde sabahları uyandığınızda dinç ve güçlü 
hissetmeniz kolaylaşacak.

Nelerden oluşuyor? 
Başlık / Çerçeve / MDF Platform / Ayaklar

100’ü aşkın renk seçeneği ile tercih sizin. 
Mağazalarımızdan istediğiniz rengi seçip sipariş 
verebilirsiniz.
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STARWOOD SET

Klasik modellerden vazgeçmeyenler için şık ve gösterişli bir 
seçenek sunan bu model, yüksek standartları yansıtıyor. Başlık 
kenarlarıyla ayaklardaki el işçiliğinin ihtişamı, yatak odası 
dekorasyonunda asaleti tamamlamak üzere ekleyebileceğiniz 
markiz ve komodin detaylarında devam ediyor. Karyola başlığı 
ve ayakucundaki döşemede bulunan derin düğmelerin yarattığı 
doku nostaljik bir hava katıyor.   

Nelerden oluşuyor? 
Başlık / Çerçeve / MDF Platform / Ayaklar
100’ü aşkın renk seçeneği ile tercih sizin. Mağazalarımızdan 
istediğiniz rengi seçip sipariş verebilirsiniz.

YENİÜRÜN!
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SOCIETY PLAIN SET

Klasik modellerden vazgeçmeyenler için şık ve gösterişli bir 
seçenek sunan bu modelde ahşap oymalı başlık kenarları 
ve ayaklar göze çarpıyor. El işçiliğindeki ustalık, yatak odası 
dekorasyonunda asaleti tamamlamak üzere ekleyebileceğiniz 
markiz ve komodin detaylarında devam ediyor. 

Nelerden oluşuyor? 
Başlık / Çerçeve / MDF Platform / Ayaklar
100’ü aşkın renk seçeneği ile tercih sizin. Mağazalarımızdan 
istediğiniz rengi seçip sipariş verebilirsiniz.
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WISH KAPiTONELi SET



39

WISH SET 

Yuvarlak tasarımıyla sınırları ve sıradanlığı sevmeyenlerin 
tercihi. 230 cm çapındaki yatak, rahatça hareket 
edebileceğiniz şekilde tasarlandı. Modern çizgisiyle, 
yatak odasına yeni bir dokunuş getirmek isteyenleri 
bekliyor.

Nelerden Oluşur? Yuvarlak Yatak / Başlık / 2 parçalı Poly Baza / Ayaklar
Multi Spring Yay Sistemi
100’ü aşkın renk seçeneği ile tercih sizin. Mağazalarımızdan istediğiniz 
rengi seçip sipariş verebilirsiniz.
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ARTEMIS SET

Görkemli ve göz dolduran tasarımıyla yatak odalarınıza saray ihtişamını 
taşıyabilirsiniz.

Nelerden oluşuyor? 
Başlık / Çerçeve / MDF Platform / Ayaklar
100’ü aşkın renk seçeneği ile tercih sizin. Mağazalarımızdan istediğiniz 
rengi seçip sipariş verebilirsiniz.

YENİÜRÜN!
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HERA SET

Minimalist dekorasyon arayanlar için farklı bir alternatif 
olan Hera Set ile yatak odalarınızda country tarzını 
yakalayabilirsiniz.

Nelerden oluşuyor? Başlık/Çerçeve/MDF Platform/Ayaklar
100’ü aşkın renk seçeneği ile tercih sizin. Mağazalarımızdan istediğiniz 

rengi seçip sipariş verebilirsiniz.

YENİÜRÜN!
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LUNA SET

Yere yakın ve dolgun tasarımıyla modern konfor anlayışını yansıtan 
bu model, yatakta uzanıp kitap okumak ya da film izlemekten 
hoşlanıyorsanız tam size göre. Ayrıca yatağın etrafını kaplayan dolgu 
malzemesi sayesinde ayağınızı çarpıp acı içinde kıvranmalara da son 
veriyor.  *Yastıklı başlıklar 90-100-120 cm ölçülerinde tek parça olarak 
üretilir.

Nelerden oluşuyor? 
Başlık / Çerçeve / Lata Platform / Ayaklar
100’ü aşkın renk seçeneği ile tercih sizin. Mağazalarımızdan 
istediğiniz rengi seçip sipariş verebilirsiniz.
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BIANCA SET

Modern ve estetik görünümlü fonksiyonel bir tasarım. Yatak 
başındaki dolgun yastıklar, kitap okurken veya film izlerken 
sırtınızı destekler. 

Nelerden oluşuyor? 
Başlık / Çerçeve / Lata Platform / Ayaklar  
100’ü aşkın renk seçeneği ile tercih sizin.  
Mağazalarımızdan istediğiniz rengi seçip sipariş verebilirsiniz.
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LOUNGE SET
Yatak keyfine keyif katmak üzere tasarlanan bu model, 
modern görünümü ve benzersiz rahatlığıyla konfor 
algısını yeni bir boyuta taşıyor. 

LOFT SET
Minimal tarzı yuvarlak hatlarla birleştiren bu tasarım, yatak 
odanıza ayrı bir karakter katmanın yanında rahat kullanımıyla 
hayatınızı kolaylaştırır.

MAGNEFIQUE SET
Özenli ustaların elinden çıktığı her detayından belli olan 
bu model, derin düğmeli yüksek karyola başlığıyla yatak 
odanızda ayrıcalıklı bir atmosfer yaratmaya hazır.

STYLE SET
Yatak odası dekorasyonunda en azla en çok etkiyi  yaratmak 
istiyorsanız en ideal modeli buldunuz. Minimalist akımı 
selamlayan bu tasarım, konfor ve sadeliği birleştiriyor.
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SCARLET SET
Hareketli dolgun başlık minderleriyle yataktayken keyfinize 
keyif katacak bu model, modern rahatlığın yalın bir yansıması. 
Modern yatak odalarına farklı bir tarz katmak için cazip bir 
alternatif sunuyor.

VIOLETTE SET
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 
Violette yatak seti, uzun ömürlü ve rahat kullanım sağlıyor.

A&G SET
Asil görünümüyle seti tamamlayan özel desenli başlık sayesinde 
sağlamlık ve yumuşaklık duygusunu aynı anda hissetmek 
mümkün. Böylesi bir yatak setiyle iyi uyuyup zinde uyanmaya 
çabuk alışacaksınız! 

CARRE SET
Rahatlıktan ödün vermeden de güzel görünmenin mümkün 
olduğunun somut kanıtı. Tasarımıyla yıllara meydan okuyacak 
yatak başlığıyla kusursuz formları buluşturan bu model, estetik 
duruşu ve yumuşak hatlarıyla yatak odanıza modern bir hava 
katarken uzun süre kullanım rahatlığı sunar.
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BAZA KOLEKSİYONU
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PERFECT 2
Kitap okurken, TV izlerken, dinlenirken 
ya da en önemlisi uyurken… Hayatınıza 
konfor, sağlık ve mutluluk eklemek için 
Amorf Elektro Setlerin kalitesiyle tanışın. 
Vücudunuza sağladığı desteği sadece 
gece değil, gün boyu yaşayın.
* Yüksek performansı ve lüks tasarımıyla 
Perfect 2 Electro Baza, her uyku 
pozisyonunda rahatça uyumanızı sağlar.
* Amorf Electro Setlerle, vücudunuz 
için en rahat pozisyonu belirlemek ve 
dilediğiniz an kolayca değiştirmek çok 
kolay. Ergonomik vücut desteği sunarak 
omurganızı rahatlatan Amorf Electro serisi, 
sırt ve boyun ağrılarını hafifletmek için 
gece boyu hizmetinizde. 
* Teleskopik Boyun Desteği sayesinde 
sırtınızı yükselttiğinizde ağrı ya da 
rahatsızlık hissi çekmeden konforu bir 
şekilde durmanızı sağlar.
* Uzaktan kumanda cihazı sayesinde, 
konforunuzu bozmadan, yattığınız yerden 
dilediğiniz ayarı yapabilme avantajı sunar.

PERFECT TRIO
Yüksek performansı ve lüks tasarımıyla 
Perfect Electro Baza, her uyku pozisyonunda 
rahatça uyumanızı sağlar. Bazasının içine 
gizlenmiş çelik kasası sayesinde ise, değerli 
eşyalarınızı koruyup saklayabileceğiniz 
güvenli bir alan sunar.
* Amorf Electro Setlerle, vücudunuz için en 
rahat pozisyonu belirlemek ve dilediğiniz an 
kolayca değiştirmek çok kolay. Ergonomik 
vücut desteği sunarak omurganızı rahatlatan 
Amorf Electro serisi, sırt ve boyun ağrılarını 
hafifletmek için gece boyu hizmetinizde. 
* Teleskopik Boyun Desteği sayesinde sırtınızı 
yükselttiğinizde ağrı ya da rahatsızlık hissi 
çekmeden konforu bir şekilde durmanızı 
sağlar.
* Uzaktan kumanda cihazı sayesinde, 
konforunuzu bozmadan, yattığınız yerden 
dilediğiniz ayarı yapabilme avantajı sunar.
* Meraklı gözlerden uzak, özenle saklanmış 
olan çelik kasanız, yatağınızın son derece 
güvenilir bir diğer artısı. 

TESLA
Günün yorgunluğunu atmanız için 
gereken tüm desteği sağlayacak 
şekilde tasarlanan Tesla Electro Baza, 
üç farklı eklem kıvrımı sayesinde 
vücudunuza ihtiyacı olan desteği 
sağlar.
• Uzaktan kumandası sayesinde 
birbirinden bağımsız hareket edebilen 
mekanizmasını kişisel ihtiyacınıza 
göre düzenleyebilirsiniz.
• İster uyku, ister okuma, isterseniz de 
izleme moduna yerinizden kalkmadan 
sizi hazırlar.
• Üretiminde kullanılan çelik yapısı 
dayanıklılığı artırırken, modern dizaynı 
ile odanızın dekorasyonuna şıklık 
katar.
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AMORF ELECTRO BAZA KOLEKSIYONU

Her gün yeniden doğacaksınız.
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TRESOR ORIGINAL
Tresor Original Baza’nın ahşap 
kapağıyla uyumlu olarak tasarlanan 
ahşap kulp ve ayak detayıyla evinizde 
dekoratif bir atmosfer yaratabilir; 
kumaş, deri ve süet alternatiflerinden 
dilediğinizi seçerek zevkinizle göz 
kamaştırabilirsiniz. 

TRESOR ESSENTIAL
100’ü aşkın renk seçeneğiyle geniş bir 
renk yelpazesi sunan Tresor Essential 
Sandıklı Baza, yatay ve dikey depolama 
alanıyla organize bir ev hayatı sağlarken, 
makaslarında kullanılan özel kilit sistemiyle 
güvenliğinizi de düşünür. 

TRESOR SECRET
Tresor Secret Sandıklı Baza’nın farklı alçak 
tasarımının altında zevk sahibi bir dokunuş 
saklı. Göz dolduran estetik görüntüsünün yanı 
sıra geniş iç hacmiyle de ayrıcalıklı hissettirmek 
için tasarlandı. 

TRESOR EDGE
Pratik ve güvenli kapak özelliğiyle ağır 
yataklar dahil tüm yaylı veya yaysız yataklarla 
rahatça kullanılabilen Tresor Edge Sandıklı 
Baza, geniş iç hacmiyle evinizde yer açar. 
Özel ölçü seçenekleriyle tam da ihtiyacınız 
olan konforu sunar. 

KULLANILAN
AY

AYAK
YÜ K

(cm)

KULP VE AY

ÜST KA PAK
TEK PAR Ç PAR ÇA

BAZA YERE
BA SMALI

Standart
k ayak

3,5cm

Tüm renklerStandart

150 ve altı tek
üz

150 ve altı tek
üz

120 üz
kapak

Ayak 3,5cm Yere basmalı Yere basmalı Yere basmalı

Tek kapak
rça ama

alt
yor )

Standart Standart

3,5cm 3,5cm3cm

Standart
L ayak

Standart
L ayak

Standart
rcle
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VARY ORIGINAL
Vary ailesinin en zarif üyesiyle 
tanışın! O hem orijinal hem de 
mükemmel bir düzenleyici. 
Göz okşayan tasarımıyla yatak 
odası stilinizi tamamlar, geniş iç 
dizaynı ve kilitli makas özelliğiyle, 
güzelliğin tasarımla birleştiğinde 
ne kadar vazgeçilmez olduğunu 
kanıtlar!

VARY ESSENTIAL
Tam istediğiniz ebat ve kalitede, bütün 
ihtiyacınızı karşılayacak tek baza. Modern tarzı ve 
sade çizgileriyle öne çıkan Vary Essential sandıklı 
baza, manuel kilidiyle de güvenli bir seçim. Şimdi 
yatak odanızda daha fazla alana sahip olmanın 
tadını çıkarabilirsiniz!

VARY EDGE
Vary Edge sandıklı bazanız varsa hiçbir 
ev size küçük gelmez! Ebat seçenekleriyle 
algınızı değiştirir, yumuşak ve zarif kumaş 
döşemesi ile yatak odanızı güzelleştirir. 
Dayanıklı, güvenli ve kullanışlı tasarımıyla 
evinizin vazgeçilmez saklama ünitesi olur.

VARY SANDIKLI
BAZA AİLESİ

İÇ HACİM GENİŞLİĞİ
(160X200)

BİTMİŞ DIŞ
ÖLÇÜLERİ

YÜKSEKLİK

LATALI KAPAK*

KİLİTLİ MAKAS

KUMAŞ SEÇENEĞİ

VARY ESSENTIAL 
SANDIKLI BAZA

75X195X22
(iç ölçüsü)

160x200x30
ayak

30

YOK

MANUEL

VAR

VARY EDGE 
SANDIKLI BAZA

75X195X22
(iç ölçüsü)

160x200x30
ayak

30

YOK

MANUEL

VAR

VARY ORIGINAL
 SANDIKLI BAZA

75X193X22
(iç ölçüsü)

160x200x30
ayak

30

OPSİYONLU

VAR

VAR
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VARY SANDIKLI BAZA SET
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HERA ÇERÇEVE

VIOLETTE ÇERÇEVE

ARTEMIS ÇERÇEVE

A&G ÇERÇEVE SOCIETY ÇERÇEVE

YENİÜRÜN!
YENİÜRÜN!



55LOFT ÇERÇEVE
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COFFRE SANDIKLI BAZA CASALETTO BAZA

POLY BAZA ELITE BAZAYAYLI BAZA
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CHATEAU BAZA

Müthiş el işçiliğiyle klasik çizgileri birleştiren bu model, hem 
bedeninize hem de yatağınıza gereken desteği sunmak için 
tasarlandı. Konforunuza konfor katacak dayanıklı bir baza 
arıyorsanız bu model tam size göre olabilir. • Yaysız yatakların 
da yaylı yatakların da performansını yükseltir. Latex, Visco 
veya diğer malzemelerle üretilen yatakların esneklik ve 
konforunu artırır. Yaylı yapısı yatağın hava almasına yardımcı 
olur • Minik etek tasarımı ile klasik setleri bütünleyen baza 

modelidir. • Üst kısmında kullanılan astar sayesinde yatağın 
kaymasını engeller. • Yatsan tarafından üretilen tüm başlıklarla 
uyumludur. • Mağazalarımızdan verilen siparişlerde özel ölçü 
seçeneği bulunmaktadır. • 150X200 ölçü itibariyle çift parça 
üretim yapılarak teslimatta kolaylık sağlar.  • Kumaş, deri veya 
süet tercih sizin! 100’ü aşkın renk seçeneğinden istediğiniz 
rengi seçip sipariş verebilirsiniz.
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MOBİLYALAR



60

PALERMO TV 

SANDIKLI KANEPE MILANO

WELLINGTON
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YATAKLI KANEPE

WINDSOR KANEPE

KATLANIR YATAK

WINDSOR KOLTUK
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KOMODİNLER

VINTAGE

MOZAIQUE NOVA

SOCIETYINTENSE CHARME

MAGNUMOKURA
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STYLE PRIVILEGE MAGNEFIQUE

NAPOLION CHATEAU A&G
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VIVALDI STRAUSS LEE

BACH INTEGRALCHESTER
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VIVALDI AYNA CUBE CHOPIN

HARMONY RIVIERA CRISTI CHESS MINI



66

MARKİZLER

CHATEAU

CHAVERLIER

CASALETTO

MAGNEFIQUE

CHESS

OKURA
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SOCIETY PLAIN SOCIETY KAPİTONELİMAGNUM

MOZAIQUECHESS MINI ROMANCE
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LOUIS HERAVIKING

BIJOUXVOGUE CHARME



69

BARONESS SKY SPIRIT SKY VIVIANT

MAGNUM VIKING DUKE

SANDIKLI MARKİZLER
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MOONDREAM

WELLINGTON

PUFLAR

BLOOM VOGUE

VESCA

CHESS MINY

SOCIETY DICE DICE TRAY
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INTENSE NOVA SOCIETY

DRESUARLAR

HERADRAMACHESS SOPRANO
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CLK & TRIO

BARONESS CAPELLO

CIRCLE

AYAKLAR
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SOCIETY

KUBIX CLAUS

SPLENDID
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PLYON

NINA NINA

VERSO
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VENICE & DARIO

SIGNORA

TULIP

TILIA




