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Doğru yastığı seçmek için yatağınızı tanımanız gerekiyor.

Yastık seçiminiz, kullandığınız yatağın sertliğine veya

yumuşaklığına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin

kullandığınız yatak sertse, normalde seçmeniz gereken

yastık yüksekliğinden bir miktar daha yüksek yastıkları

tercih edilebilirsiniz. Yataklardaki sertlik seviyesi arttıkça,

omzun gömülme yüzdesi azalacaktır.

Bu nedenle boynumuz daha aşağıda kalır. Boynu gerekli

yüksekliğe ulaştırmak için daha kalın yastıklar seçilebilir.

Yatağınız yumuşaksa, bu sefer de omzunuzun gömülme

yüzdesi artacak ve boynunuz gerekenden yukarıda kalacaktır.

Yumuşak yatak tercih edenlerdenseniz, normalde tercih

ettiğiniz yastıklardan daha ince bir yastık deneyebilirsiniz.

YASTIKLAR
&

YORGANLAR



KAZ TÜYÜ
YASTIK & YORGAN

  Kaz tüyü (Gıdık ve Sırt)
Kaztüyü sırt ve gıdık tüyü Higroskopi özelliğine sahiptir.
Higroskopi  Nedir ; genel kimyada herhangi bir maddenin
içinde bulunduğu ortamdaki su moleküllerini difüzyon veya
çeperinde yoğunlaştırma yöntemi azaltabilme özelliğine
Higroskopi denir.

  Gıdık Tüyü
• En doğal, en sağlıklı ve en yumuşak dolgu malzemesidir.
• Az elde edilebilir bir malzeme olduğu için çok daha
  kıymetlidir.
• Ortamdaki fazla nemi emen, kullanılmadığında geri
  bırakan “ Higroskopi” özelliğine sahiptir.
• Isı ve nem dengeleyicidir.
• Dünyadaki en hafif doğal dolgu maddesidir.
• Kazın göğüs ve boyun bölgelerinden elde edilen özel
   tüylerdir.
• Yastık ve yorganda yumuşaklığı ve ısı tutma özelliğini ve
  hacmini artırır.
• Yumuşak ve hafif yapısından dolayı değişik oranlarda sırt
  tüyleriyle karıştırılarak kullanılır.
• Yıkanabilir ve uzun ömürlüdür.
  Sırt Tüyü
• En doğal, en sağlıklı ve en yumuşak dolgu malzemesidir.
• “Ortamdaki fazla nemi emen, kullanılmadığında geri
  bırakan“ Higroskopi” özelliğine sahiptir.
• Isı ve nem dengeleyicidir.
• Dünyadaki en hafif dolgu maddesidir.
• Kazın sırt bölgesinde bulunan uzun ve geniş tüylerdir.
• Yastıkta hacmin korunmasını sağlar.
• Yapısı nedeniyle dayanıklıdır ve ürüne esneklik sağlar.
• Yıkanabilir ve uzun ömürlüdür.



Horizon Yastık & Yorgan

Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan
Kumaş: tüy geçirmez apreli %100 pamuk kumaş
Dolgu malzemesi: %90 kaz gıdık tüyü,%10 kaz sırt tüyü
Ebat /gramaj: 50x70 cm-750 gr

Neptün Yastık & Yorgan

Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan
Kumaş: tüy geçirmez apreli %100 pamuk kumaş
Dolgu malzemesi: %70 kaz gıdık tüyü,%30 kaz sırt tüyü
Ebat /gramaj: 50x70 cm-750 gr

Venüs Yastık

Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan 
Kumaş: tüy geçirmez apreli %100 pamuk kumaş
Dolgu malzemesi: %30 kaz gıdık tüyü,%70 kaz sırt tüyü
Ebat /gramaj: 50x70 cm-850 gr

Horizon Yorgan

%90 oranında gıdık tüyü %10 oranında sırt
tüyü kullanılmıştır. Özel kılıfı tüy geçirmeyen
%100 pamuktan üretilmiştir.Tüy geçirmez apreli
kumaşı %100 pamuktur.

Neptün Yorgan
                 

 İçeriğinde %70 kaz gıdık tüyü ve %30
 sırt tüyünün yüksek termo gücüyle ısı
 koruma özelliği, diğer dolgu malzemelerine
 göre daha fazladır. Ortamdaki nemi
 emerek ısıyı dengeler.  

Tek Kişilik 155x215

Ölçüler (cm)

Ölçüler (cm)

Çift Kişilik 195x215

Tek Kişilik 155x215

Çift Kişilik 195x215

Kaz Tüyü

Kaz Tüyü

Kaz Tüyü

Kaz Tüyü



LATEKS
YASTIKLAR

Kauçuk ağacı ‘Hevea’ amazonlara özgü, tropik bölge

bitkisidir. Kauçuk ağacından nasıl lateks elde edilir?

Ağaçlar beş altı yaşlarına geldiğinde gövdelerinin üzerine

‘V’ şeklinde çizik atılır, 

Buradan sızan ve lateks adı verilen süt kıvamındaki sıvı, çanaklara

toplanır. Kauçuk ağacından gece saatlerinde daha iyi verim alındığı

için lateks toplayıcıları geceden sabah saatlerine kadar süt

kıvamındaki bu sıvıyı toplamaya çalışırlar.

İnce ve son derece elastik olan bu lateks; nişasta, şeker, yağ,

protein, alkaloid, reçine, tanin ve sakızın belli oranda

bileşiminden oluşmaktadır.



Anatomik Lateks Yastık

Yatış pozisyonu: sırt üstü /yan
Kumaş: Örme kumaş 
Dolgu malzemesi: Lateks
Ebat / gramaj: 43x63x11 cm

Deluxe Comfort 1500 L Yastık

Deluxe Comfort 2000 XL Yastık

Yatış pozisyonu: sırt üstü /yan
Kumaş: Örme kumaş, Kapitoneli
Dolgu malzemesi: %100 latex parçacıklı
Ebat /gramaj: 65x45 cm-iç dolgu :1500 gr

Yatış pozisyonu: yan
Kumaş: Örme kumaş ,Kapitoneli
Dolgu malzemesi: %100 latex parçacıklı
Ebat /gramaj: 65x45 cm-iç dolgu :2000 gr

Lateks

Lateks

Lateks



Lateks Sleep Yastıklar
1000/1500/2000

Yatış pozisyonu: Sırt üstü /Yan
Kumaş: %100 Organik Pamuk
Dolgu malzemesi: %100 latex parçacıklı
Ebat / gramaj: 65x45 cm

Lateks

Yatış pozisyonu: Sırt üstü /Yan
Kumaş: %100 Organik Pamuk
Dolgu malzemesi: %100 latex parçacıklı
Ebat / gramaj: 65x45 cm

Lateks

Yatış pozisyonu: Sırt üstü /Yan
Kumaş: %100 Organik Pamuk
Dolgu malzemesi: %100 latex parçacıklı
Ebat / gramaj: 65x45 cm

Lateks

1000

1500

2000

Dolgu Gramajı: 1000gr

Dolgu Gramajı: 1500gr

Dolgu Gramajı: 2000gr



VİSKO
YASTIKLAR

Astronotların uzay yolculuklarında ortamda oluşan basıncı

dengeleme ihtiyacı üzerine geliştirilen malzemedir. Hipoalerjeniktir.

Vücudunuzun  sıcaklığı ile şekil alır baş ve boyun bölgesinde

oluşan basıncı dağıtarak daha konforlu bir uyku sunar.

Baş ve boyun bölgenizdeki basıncı azalttığından uyku esnasındaki

istem dışı hareketleri minimum seviyeye indirmeye yardımcı olur.

Basınç kaynaklı oluşan ağrılarınızın giderilmesinde yardımcı olur.



Reflü Nedir; Midede bulunan asit, safra ve pankreas sıvısını da içeren gıda karışımının yemek
borusuna gelerek uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun kendini koruma özelliği yitirmesi
durumudur.

Reflü hastalarına yardımcı olmak için özel tasarlanmıştır. Üst katmanında viyol kesim sünger masaj
hissi verir rahatlamanızı sağlar.ikinci katmanda bulunan visko basınç azlatma özelliği ile devreye
girer. Baş ve boyun bölgesinin ideal seviyede durmasını sağlar.çift taraflı kullanılabilir.

Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan
Kumaş: Havlı dokuma kumaş.kılıf 30 derecede yıkanabilir.
Dolgu malzemesi: üst katman viyol orta katman visco
                              alt katman soft dolgu
Ebat /gramaj: 60x60x25 cm

Longwawe Air Visco Yastık

      Reflü Yastık

Anatomik yapısı sayesinde boyun bölgenizi tam olarak destekler boyun kaslarının gevşemesine
yardımcı olur. Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan

Kumaş: örme kumaş kılıf 30 derecede yıkanabilir
Dolgu malzemesi: visco
Ebat gramaj: 40x60 cm 

Dolphin Air Visco Yastık
Standart yastık formundan vazgeçemeyenler ve özellikle yüksek yastık sevenler için idealdir. 
Hipoalerjenik visco dolgu. Fermuarlı özel kılıfı 30 derecede yıkanabilir

Yatış pozisyonu: yan
Kumaş: örme kumaş kılıf 30 derece yıkanabilir.
Dolgu malzemesi: visco
Ebat: 40x60 cm

Sensitive Air Visco Yastık
Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan
Kumaş: örme kumaş kılıf 30 derecede yıkanabilir.
Dolgu malzemesi: visco
Ebat: 50x70 cm

Rain Air Visco Yastık

Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan
Kumaş: örme kumaş kılıf 30 derece yıkanabilir.
Dolgu malzemesi: visko
Ebat: 50x70 cm

Visko

Visko

Visko

Visko

Visko



 Doğal malzemedir, yıkanabilir ve uzun ömürlüdür. .

• Yün en esnek doğal liflerden biridir. 

  Vücuttaki fazla nemi alırken, ortama ısı verir. Bu özelliğine “ıslanma ısısı” denir.

• Ortam nemini düzenler..

• Hacmini ve yapısını, uzun yıllar koruyabilir

• 4 mevsim kullanıma uygundur.• Sıcak ve soğuğa karşı yalıtım sağlar.

• Diğer doğal dolgu malzemelerine oranla daha sıcak hissettirir.

• Statiği azaltır.

Wool Touch Yastık & Yorgan

Wool / yün;
Yün lifi protein yapıda olup keratinden meydana gelmektedir. Yapısında 20 çeşit aminoasit

bulunmaktadır. Yün liflerindeki keratin ve protein, bu lifin eşsiz özelliklerinden birçoğunu

sağladığına inanılan, zincir içi ve zincirler arası güçlü bağlar sayesinde oluşan katlı olmaktan

ziyade helisel formda bulunan bir zincir yapısına sahiptir.

  

Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan
Kumaş: % 100 pamuk
Dolgu malzemesi: Woolmark onaylı%100 boncuk yün 
Ebat - Gramaj: 50x70 cm 1000 gr
Yastık 30 derece yıkanabilir.

Wool Touch Yorgan
                  Yün doğal olarak nefes alabilen bir 

 malzemedir. Sıcak ve soğuğa karşı 
 yalıtım sağlar, havadaki nem içeriğini 
 düzenler, kesintisiz uyku konforu 
 sağlar. 

Yün

Yün

155x215

Ölçüler (cm)

195x215

215x235



  Cotton Touch Yorgan

                 
 Yaşamda doğallığı ve doğal ürünleri 
 kullanmayı tercih edenler için tasarlanmıştır.
 %100 pamuk yapısıyla cilt dostudur..

95x145

155x215

195x215

235x215

Ölçüler (cm)

  Cotton Touch Yastık

     Leaf Yastık

                 
Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan
Kumaş: Örme kumaş kılıf 30 derecede kılıf yıkanabilir.
Dolgu malzemesi: %70 Pamuk, %30 Mikroelyaf
Ebat: 50x70 cm

                 
Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan
Kumaş: %100 Pamuk kılıf 30 derecede kılıf yıkanabilir.
Dolgu malzemesi: Pamuk, Silikon elyaf
Ebat: 50x70 cm



Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan
Kumaş: jakarlı bamboo kumas
Dolgu malzemesi: %30 bamboo %70 nano elyaf
Ebat -  Gramaj: 50x70 cm 800 gr
Yastık 30 derece yıkanabilir.

Bamboo Touch Yastık & Yorgan

Bambu bitkisi, buğdaygiller familyasına dâhil olan ve
birbirinden oldukça farklı görünen birçok türden oluşan
bir bitkidir. Bambu insanoğlunun birçok alanda işine
yaramakta ve kullanılmaktadır. Özellikle, son yıllarda
ortaya çıkan bambu trendi ile ev dekorasyonunda sıkça
kullanılma başlanmıştır. Bambu türleri Asya’da, Kuzey
ve Güney Amerika’da ve Afrika’da yetişirler. Görülen en
büyük bambu türü 80 cm kalınlığında ve 38 metre
uzunluğundadır. Bazı bambu türleri çok seyrek olarak
çiçek verebilir.
Bambular iki farklı tipe ayrılırlar. Birincisi; ağaç gibi
büyüyen, tahtalaşan bir kabuğa sahip, ince yapraklı
fakat oldukça büyük çiçekler veren bambulardır.
İkinci ise; ot gibi büyüyen, boyları bir metreden fazla
uzamayan ince zayıf türdür.
Doğal bir malzemedir.
• Pamuktan 3 kat fazla su emer ve 4 kat hızlı kurur.
• Vücudun nefes almasına yardımcı olur.
• Yıkanabilir, koku yapmaz, serin ve ferah bir hissiyat verir
• Doğal Anti-bakteriyal özelliğine sahiptir
• Nefes alabilen bir yapıdadır
• Çok hafif,
• Kaşmir ve ipek tuşesine en yakın yumuşaklık,
• Vücutta oluşan teri anında emer
• Parlaklık görünümü nedeniyle merserizasyon gerektirmez.
• Ultra -viyole işıkları kırar.

Bamboo Touch Yorgan

                 

 Bambunun doğal bir nem giderici 
 oluşu ve çabuk kuruma özelliği 
 sayesinde terletmez, koku yapmaz. 

Bambu

Bambu
Tek Kişilik

Çift Kişilik

155x215

195x215

Ölçüler (cm)



Pure Touch Yastık
Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan
Kumaş: Dış Kumas: %100 pamuk iç kumaş:microfiber
Dolgu malzemesi: Dış ve İç 3 denye elyaf
Ebat-Gramaj: 50x70 cm Dış:680 gr İç:250 gr
Yastık 30 derece yıkanabilir.

Snow Yorgan

                  İçerisinde kullanılan silikon elyaf, daha 
 hafif olmasına rağmen yoğun ısıtma 
 performansına sahiptir. Özel kapitone 
 dikişi sayesinde yıkama sonrası 
 deformasyona uğramaz.

Mulberry Yorgan

                 
Kaz tüyüne yakın hafiflikte mikro elyaf 
malzemesi sayesinde üzerinizde yorgan
olduğunu unutturabilir. Kutu dikiş sistemi
uygulandığı için hava geçirgenliği daha da
arttırılmıştır. 

Sentetik elyaflar doğada mevcut olmayan maddelerden üretilir petro-kimya

ürünlerinden kimyasal tepkimeler (sentez) yoluyla oluşturulurlar. Elyaf uzunluğu

30 mm ila 60 mm arasında oluğunda; elyaflar kısa veya yaygın bilinen adıyla

“pamuk kesimi” olarak adlandırılır ve standart eğirme fabrikalarında işlenebilirler. 

Doğal Olmayan Elyaf Yastık & Yorganlar

Mullberry Yastık & Yorgan

Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan
Kumaş: %100 pamuk jakarlı körüklü
Dolgu malzemesi: 9 denye microelyaf
Ebat-Gramaj: 50x70 cm 1000 gr 
Yastık 30 derece yıkanabilir.

Elyaf

Elyaf

Elyaf

Elyaf

Tek Kişilik

Çift Kişilik

155x215

195x215

Ölçüler (cm)

Tek Kişilik

Çift Kişilik

155x215

195x215

Ölçüler (cm)



                 

İyi uyu, iyi hisset.

Glace Double Layer Yorgan

                 
Çıtçıtlı iki adet yorgandan oluştuğundan 
bahar aylarında bir katı çıkarılarak pike 
olarak kullanılabilir. İçerisinde kullanılan 
silikon elyaf, daha hafif olmasına rağmen 
yoğun ısıtma performansına sahiptir. 
Özel kapitone dikişi sayesinde yıkama 
sonrası deformasyona uğramaz. 

Soft Cuddle Yastık

Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan
Kumaş: %100 pamuk Jakarlı
Dolgu malzemesi: nano elyaf
Ebat-Gramaj: 50x70cm 800 gr 
Yastık 30 derece yıkanabilir.

Elyaf

Elyaf

Micro Kapitone Yastık
Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan
Kumaş: %100 pamuk Jakarlı
Dolgu malzemesi: % 100 Mıcrofıber,iç yastık tela
Kapitone Dolgu: 7 dn elyaf,iç;boncuk elyaf
Ebat-Gramaj: 50x70 cm  kapitone:130 gr iç: 650 gr
Yastık 30 derece yıkanabilir.

Elyaf

Tek Kişilik

Çift Kişilik

155x215

195x215

Ölçüler (cm)



Dual Pillow Yastıklar

Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan

Visko

Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan
 

Visko

MEDIUM

Yatış pozisyonu: sırt üstü / yan
 

Visko

LARGE

SMALL



Uyku konforunu yükselten çözümler sunan Yatsan, geliştirdiği

yeni akıllı alez teknolojileriyle sağlıklı uyku için en ideal ortamı

hazırlıyor. Özenle ürettiğimiz yatak koruyucu alezler yıpratıcı

etkenlerin önüne geçerek yatağın ömrünü uzatır. Yatsan

yatak koruyucu alezler ve yastık alezleri; neme, suya ve

zararlı maddelere karşı koruyucu teknolojilerle donatılmıştır. 

ALEZLER



    Basic Alez

                 
 Yatağın ömrünü uzatmanın en hijyenik
 yoludur. Volanlı microfiber kumaşı sayesinde
 sıvıyı hızla emer ve yine hızla kurur.
 Volanı sayesinde yatağınızı dört köşesinden
 sıkıca sarar ve yatak üzerindeki hareketlerden
 etkilenmez.

Bambunun doğal yapısı yazı serin, kışın sıcak
bir uyku ortamı sağlıyor. Dört köşesi elastik 
kılıfıyla yatağı sarar, kolay takıp çıkarılır.
Yıkanabilir ve çift taraflı kullanılabilir. 

Pamuk alez, pamuk dolgusu ile cilt dostudur.
Yazın serin, kışın sıcak tutan yapısı ile yıl boyu 
rahatça kullanılabilir. 

Bamboo Alez

                 

Pamuk Alez

                 

Aşırı ısınma ve terlemeyi önlemeye yardımcı olur.
Sıvı geçirmez özelliğe sahiptir. Diğer tüm sıvı
geçirmez alezlere göre hava geçirgenliği
daha yüksektir. 

İklim düzenleme teknolojisi sayesinde vücut ısısını
dengede tutar. Pamuklu kumaşıyla  nefes alan bir
yapıya sahip ve hijyeniktir.

Respira Organik Alez
                 

Outlast Pamuk Alez
                 

90x190/200

100x200

120x200

140x190/200

150x200

Ölçüler (cm)

160x200

180x200

200x200

200x220

90x200

100x200

120x200

140x200

150x200

Ölçüler (cm)

160x200

180x200

200x200

90x200

100x200

120x200

140x200

150x200

Ölçüler (cm)

160x200

180x200

200x200

90x200

100x200

120x200

140x200

150x200

Ölçüler (cm)

160x200

180x200

200x200

160x200

180x200

200x200

Ölçüler (cm)
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  Cotton Touch Alez

                 
 Yatağın ömrünü uzatmanın en hijyenik
 yoludur. Pamuğun sayesinde sıvıyı hızla
 emer ve yine hızla kurur. Yatağınızı dört
 köşesinden sıkıca sarar ve yatak üzerindeki
 hareketlerden etkilenmez.

90x200

100x200

120x200

140x200

150x200

160x200

200x200

180x200

Ölçüler (cm)





    Queen Yastık 
                 

    Symphony Yastık 

                 

  Ombracio Yastık 

                 

    Easy Clean Yastık 

    Millenium Yastık 

                 

  Premium Light Yorgan

60x50

Ölçüler (cm)

63 x 43 x 12,5
63 x 43 x 14

Ölçüler (cm)

61 x 31 x 10
61 x 31 x 11,5
61 x 31 x 13

Ölçüler (cm)

50x70

Ölçüler (cm)

64 X 32 X 12,5

Ölçüler (cm)

200x220

240x220
155x220

Ölçüler (cm)





   Technogel Deluxe 11 Yastık 

   Technogel Deluxe 14 Yastık 

   Technogel Deluxe 17 Yastık 

   Technogel Anatomic 11 Yastık 

                 

66X40X11 cm

Ölçüler (cm)

Ölçüler (cm)

Ölçüler (cm)

66x42x11 cm

Ölçüler (cm)

66x40x17cm

66x40x14cm



Bedeninizi sadece geceleri uyurken değil günlük yaşamda da

desteklemek amacıyla geliştiren yüksek kaliteli ürünlerle

hayatınızı kolaylaştırmak elinizde. Evde, iş yerinde veya sayahatte

size daha konforlu bir yaşam sunmak için tasarladığımız Yatsan

konfor ürünlerimizi kaçırmayın.

AKSESUARLAR



Visco Boyun Destek Yastığı

Visco Sırt Destek Yastığı

                 

                 

Beyne giden sinirler boyundan geçtiği için uzun yol
seyahatlerinde yaşanabilecek ufak bir rahatsızlık
bile tüm vücudunuzu etkileyerek yaşam kalitenizi
olumsuz etkileyebilir.Visco malzemeyle %100
ortopedik olarak bu tip yolculuklar için özel üretilmiştir.

Sürekli oturmaktan kaynaklanan bel rahatsızlıkları
düşünülerek sırt ve beli destekleyen en doğru oturma
pozisyonu için tasarlanmıştır.

  Sırt Destek Minderi

  Oturma Minderi

  Seyahat Yastığı

  Boyun Destek Yastığı

36 x36 x 7

Ölçüler (cm)

40 x42 x 5

Ölçüler (cm)

25 x 31 x 10/7

Ölçüler (cm)

70 x 38 x 11

Ölçüler (cm)



     Uyku Maskesi

41 x 9 x 2,5

Ölçüler (cm)



Bebeklerin sağlıklı uykulara dalıp deinlenmiş uyanmaları
için tasarladığımız bebek ürünlerimiz, ipeksi dokuları ve

doğal malzemeleri ile hassas bebek cildine yumuşacık bir
destek sağlar.

BEBEK UYKU
ÜRÜNLERİ



Baby Cotton Touch Yastık

Wool Touch Yastık

    Horizon Yastık

    Baby Visco Yastık

                 

                 

                 

                 

35x45

Ölçüler (cm)

35x45

Ölçüler (cm)

35x45

Ölçüler (cm)

35x45

Ölçüler (cm)



Bamboo Touch Yorgan

Wool Touch Yorgan

    Horizon Yorgan

    Bamboo Bebek Alez

                 

                 

  95x145

Ölçüler (cm)

  95x145

Ölçüler (cm)

  95x145

Ölçüler (cm)

60x120

70x130

70x140

80x140

80x180

Ölçüler (cm)




