
YATAK KOLEKSİYONU





İyi uyu, iyi hisset.
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UYKU SANATINA VE BİLİMİNE DUYULAN BİR TUTKU

atakları ve uykuyu seviyoruz. 
Yatsan’da bizi buluşturan temel 
özellik bu ve tabii ki, işimizi 
severek yapmamızın sebebi de!

İnsanların temiz yataklarda rahatça uyu-
duğu ve mutlu uyandığı bir gelecek hayal 
ediyoruz. Çünkü hayatımızın üçte birini 
uyuyarak geçirdiğimizi ve uykunun yaşam 
kalitemizi belirlediğini biliyoruz. Kesintisiz 
bir uykunun sonucunda zinde uyanmanın, 
bizi strese ve yorgunluğa karşı daha 
dayanıklı kıldığı bilimsel bir gerçek. İşte 
tam da bu yüzden yataklarımızın 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, 
kurulduğumuz ilk günden beri bizim 
için çok önemli ancak tek sırrımız bu 
değil. Sahip olduğumuz bilgiyi ve el 
işçiliğindeki tecrübemizi, 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 mükemmel 
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 ihtiyacınız olan yatakla 
buluşturmak için her zaman hazırlar. Farklı 
özelliklerdeki 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 bulu-
nuyor. İyi uyuduğumuz sürece iyi bir 
hayat yaşayacağımıza inanıyoruz. Doğa-
dan 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 hakediyorsunuz.

Y
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KALİTELİ YATAĞIN FORMÜLÜ; 
DOĞAL MALZEMELER & 
KUSURSUZ EL İŞÇİLİĞİ

DEVE TÜYÜ 
Çok hafif olmasına rağmen son de-
rece iyi ısı yalıtımı sağlar. Doğal 
yapısı sayesinde sıcaklık değişimle-
rine karşı vücudu korur, nemi ayar-
lar ve uyku için uygun bir atmosfer 
oluşturur. Gece vücut terini emer 
ve gündüz bu nemi havaya geri ve-
rir. Bakteri barındırmadığı için koku 
yapmaz. Hijyeniktir.

BAMBOO 
Hafif dokusu sayesinde yazın doğal 
bir serinlik, kışın ise doğal bir sıcaklık 
sunar. Nemi emmesi ve hava geçir-
genliği sayesinde, vücudun nefes al-
masına yardımcı olur. İdeal bir uyku 
ortamı sunar. Sertliği ve dayanıklılığı 
sayesinde diğer malzemelere oranla 
daha üstündür.

BAMBOO KUMAŞI
Hava sirkülasyonunu attırıcı doğal 
bamboo kumaş, vücudun uyku süresin-
ce nefes almasına yardımcı olur. 

TAY TÜYÜ
Doğal tay tüyü yatağın içinde daha 
iyi bir hava sirkülasyonu sağlamak 
için kullanılır ve oldukça dayanıklı-
dır. Doğal havalandırma özelliği say-
sinde terlemeyi minimuma indirir ve 
dolgu malzemesi olarak tercih edilir.

LATEKS
Amazon ormanlarında yetişen ka-
uçuk ağacının özünden üretilen 
tamamen doğal bir malzemedir. 
Uzun ömürlü, yumuşak ve son de-
rece elastiktir. Bu sayede kendinden 
yaylanma hissi verir. Yatak içerisin-

de hava dolaşımını sağlar. Sıcaklığı 
dengeleyerek sağlıklı bir uyku orta-
mı sunar.

TALALAY LATEKS
Özel işlemden geçirilerek hava ge-
çirgenliği 4 kat artırılmış Talalay La-
teks, yatağın içerisinde bakteri üre-
mesini engeller. Kauçuk ağacından 
üretilen bu doğal malzeme, yatak 
içerisinde hava dolaşımını sağla-
yarak sıcaklığı dengeler ve sağlıklı 
bir uyku ortamı sağlar. Vücudu her 
noktadan destekler ve gece boyun-
ca bedenin tüm hareketlerine uyum 
gösterir. 

PAMUK
Dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Do-
ğal pamuk liflerinin nemi dengeleme 
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özelliği sayesinde vücut ısısını ayar-
lar. Terlemeyi azaltarak sağlıklı uyu-
yup zinde uyanmanızı sağlar.

İPEK
Dünyadaki en pahalı malzemelerden 
biri olan ipek oldukça dayanıklı ol-
masına ek olarak oldukça da hafiftir. 
Nemi hızlıca emer ve aynı hızda ku-
rur. Kışın sıcak tutar, yazın ise serin-
letir. Yumuşaklığı sayesinde yatağı-
nıza konfor kazandırır.

YÜN
Yumuşak ve esnek olan yün, vücut 
ısısını korumaya yardımcı olur. Kışın 
sıcak, yazın serin tutar. Nefes aldıran 
yapısıyla son derece sağlıklıdır.

VISCO
İleri teknoloji ile geliştirilen visco, vü-

cut ağırlığına ve ısısına bağlı olarak 
hareket eder. Vücüdunuzun yatağa 
uyguladığı basıncı emerek eşit da-
ğılım sağlar. Bu sayede, kan akışı 
dengelenirken dolaşım sorunları or-
tadan kalkar.

JEL DOLGULU VISCO
Visco malzeme içerisine yerleşti-
rilmiş jel kapsüller sayesinde iklim-
lendirme özelliğine yardımcı olur. 
Terleme hissi en aza indirgenirken, 
geçirgenliği artırılmış hücrelerle yatak 
içerisinde hava dolaşımı sağlanır.

MULTI SPRING YAY SİSTEMİ
Sağlam ve dayanıklı sistem, sadece 
ürünün ömrünü uzatmakla kalmaz, 
ekstra yay adediyle vücut ağırlığını 
tüm yatay yüzeyine yayarak vücuda 
baskıyı azaltır.

5 ZONE POCKET YAY SİSTEMİ
Vücut 5 bölgeden yatağa baskı ya-
par. Bu konuda özel olarak geliştirilen 
5 Zone Pocket Yay Sistemi, vücudun 
5 farklı bölgesine farklı yay sertlikleri 
ile destek sağlar. Kan akışını düzenler 
ve yatay düzlemde vücuda gerekli 
desteği sağlayarak vücudun istem-
siz hareketlerini azaltır. Farklı keseler 
içerisine yerleştirilmiş yaylardan olu-
şan bu sistem, farklı kilo ve boya ve 
uyku pozisyonlarına sahip çiftler için 
kesintisiz bir uyku sağlar. Ve konforu 
senelerce devam eder.

POCKET IN POCKET YAY SİSTEMİ
Bireysel vücut ağırlığına göre destek 
sağlayan ikinci bobin yayla birlikte, 
sertlik dengesini sağlar. Vücudun 
posturpedik yapısına göre vücut 
uyumu ve denge özelliği sağlar.





“Uyku, sağlığımızı ve 
vücudumuzu birbirine sıkı sıkı 
bağlayan altın bir zincirdir.”

― Thomas Dekker
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İyi yaşam için iyi uykuyu ilk sıraya koyanların 
tercihi Switzerland yatak ailesi, eşsiz ergo-
nomisiyle daha ilk denemeden itibaren uyku 
kalitenizi arttırmak amacı ile tasarlanmıştır. 
Bedeninizi, yatağa uyguladığı 5 farklı 
basınç bölgesinden destekleyen Pocket 
yay sistemiyle yatakta istem dışı dönmeleri 
engeller. Dünya’nın en iyi otellerinin tercihi 
olan Switzerland yatakları, otel konforunu 
evinize getirir. 

SWITZERLAND 
YATAK
KOLEKSİYONU

SWITZERLAND 
KOLEKSİYONU

SERTLİK

YAY

KUMAŞ

YÜKSEKLİK

KULLANIM

DOĞAL DOLGU
MALZEME

SWITZERLAND 
ESSENTIAL SOFT

Orta  

5 Zone Pocket 
Yay

Örme

27

Çift Taraflı

SWITZERLAND 
ORIGINAL

Sert   

5 Zone Pocket 
Yay

Örme

27

Çift Taraflı

SWITZERLAND 
PREMIUM

Sert   

5 Zone Pocket 
Yay

Bamboo Örme

27

Çift Taraflı

Bamboo Kumaş, 
Pamuk, Yün

SWITZERLAND 
PREMIUM PLUS

Sert   

5 Zone Pocket Yay

Bamboo Örme

34

Çift Taraflı

Bamboo Kumaş, Pamuk, 
Yün, Yıkanabilir Üst Ped

İdeal yay etkisi...

YA
Y
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YENİÜRÜN!
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34 cm yüksekliğindeki Switzerland
Premium Plus, lüks otel konforun
evinize taşır. Bamboo dolgulu 
çıkarılabilir ped ile çift taraflı pedli kullanıma uygundur. 
Yıkanabilir ped özelliğine sahiptir. İçeriğindeki yün ve pamuk 
birleşimi ise bedeni rahatlatır ve konforlu bir uykuya davet eder. 
*Çift taraflı kullanılmalıdır.

SWITZERLAND 
PREMIUM PLUS

27 cm yüksekliğindeki Switzerland 
Premium, içeriğindeki bamboo dolgu, yün 
ve pamuğun rahatlatıcı etkisi ve doğal 
bamboo kumaşı ile sert yatak sevenler için 
mükemmel konfor sağlar. 
*Çift taraflı kullanılmalıdır.

SWITZERLAND 
PREMIUM

27 cm yüksekliğindeki Switzerland Essential Soft, 
Switzerland yatak ailesinin orta sertlik sunan 
en yumuşak üyesidir. Bedeninizi saran yapısı ve 
5 zone pocket yay sistemi ile vücudunuzu ihtiyaç 
duyduğu her alandan destekleyerek sizi kesintisiz 
bir uykuya davet eder.
*Çift taraflı kullanılmalıdır.

SWITZERLAND 
ESSENTIAL SOFT

27 cm yüksekliğindeki Switzerland Orijinal, 
Yatsan sert yatak kategorisinin öne çıkan 
üyesidir. 5 Zone Pocket yay sistemi sayesinde 
bedeni ihtiyaç duyduğu 5 temel noktadan 
destekleyerek vazgeçilmez uyku konforu sunar. 
*Çift taraflı kullanılmalıdır.

SWITZERLAND 
ORIGINAL

30° yıkanabilir Düşük devirde sıkma 
yapılmalıdır

YIKANABİLİR KILIF YIKAMA TALİMATI

Kuru temizleme 
yapılabilir

Ütü yapılamazAğartıcı
kullanılmaz
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CROWN
Ekstra esneklik ve masaj hissi vermesi için 
yatağa eklenen çift katlı pedler sayesinde 
uyku sırasında istem dışı hareketleri azaltır. 
Sağlamlık ve dayanıklılık sunan Multispring 
yay sistemi ise hem ürünün ömrünü uzatır 
hem de ekstra yay adediyle, vücut ağırlığını 
tüm yatay yüzeyine yayarak bedene baskıyı 
hafifletir. 

İçerik: Multispring Yay Sistemi
Sertlik: Orta
Kumaş: Dokuma
Yükseklik: 32 cm
*Çift taraflı kullanılmalıdır.
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WISH
Çünkü bazıları farklı olmayı sever…  
230 cm. çapındaki Wish yuvarlak 
yatak, köşelerden sıkılanlar için özgün 
bir seçenek sunar. Klasik modellerin 
konforunu, şaşırtıcı bir tasarımla birleştirir. 
Üstelik sağlam ve dayanıklı yay sistemi ile 
hem vücut ağırlığınızı tüm yatak yüzeyine 
yayarak bedene baskıyı hafifletir hem de 
ürünün ömrünü uzatır.

İçerik: Multispring Yay Sistemi
Sertlik: Orta
Kumaş: Örme
Ebat: 230 cm çapında
Yükseklik: 27 cm





“Uyku en iyi meditasyondur.”

― Dalai Lama
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ANNIVERSARY 
1974

Anniversary 1974 Yatak Yatsan’ın 45.yıl 
dönümüne özel ve büyük titizlikle 
üretilmiştir. Mucizevi özellikleri ile Aleo vera 
kumaşı rahatlatıcı bir etki sağlar, huzurlu 
ve rahat bir uyku ortamı sunar. İçeriğindeki 
doğal pamuk malzemesi nem dengeleme 
özelliği ile vücut sıcaklığını ayarlar. Doğal 
malzeme lateks, yatak içindeki hava 
sirkülasyonu sağlar ve sağlıklı bir uyku 
ortamı için sıcaklığı dengeler. Yılların 
tecrübesini emeğimizle birleştirdiğimiz 
Anniversary 1974 yatak, kesintisiz ve derin 
uyku konforu arayanlar için ideal!

İçerik: Pamuk, Lateks, Çıkarılabilir Ped, 
Aleo Vera Örme, Tek Taraflı Kullanım
Sertlik: Orta
Yükseklik: 30 cm

LA
T
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K
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A
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K
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İyi Uykununun 45. Yılı!
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THERAPIST
Dayanıklı 5 zone pocket yay sisteminin konforu, 
vücut ısısı ve ağırlığına duyarlı Visco malzemenin 
çift taraflı kullanım avantajı… Therapist yaz/kış 
en rahat yatak seçeneklerinden biri. Bedenin her 
noktasına destek sağlayarak kan dolaşımını dengeler. 
Böylece yatakta istemsiz dönmeleri azaltarak derin 
uyku evresini uzatır. Artık bedenin uykuda kendini 
iyileştirme gücünü kullanabilmesi için gereken ortam 
hazır. Kenar destek süngerleri ise, yatak kenarına 
oturma alışkanlığından vazgeçemeyenler için...

İçerik: Visco, 5 Zone Pocket Yay Sistemi
Sertlik: Orta
Kumaş: Cool Dry
Yükseklik: 30 cm
*Çift taraflı kullanılmalıdır.
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BREEZE
Breeze lateks yatak, yüzeyindeki basıncı 
dengelemek üzere tasarlanmıştır. Gece boyunca 
bedenin hareketlerine uyum gösterir ve bedeni 
en ideal biçimde destekler. Her mevsim uyku 
konforunu arayanlar için ideal bir seçenek.

İçerik: Lateks 
Sertlik: Orta
Kumaş: Örme
Yükseklik: 21 cm
* Çift taraflı kullanılmalıdır.

CLOVER
Talalay Latex’ten üretilen Clover yatak 4 kat 
arttılımış hava geçirgenliği sayesinde yatağı 
uzun ömürlü kullanıma uygun hale getirir. Bu 
doğal malzeme, yatak içerisinde hava dolaşımını 
sağlayıp, sıcaklığı dengeleyerek sağlıklı bir uyku 
ortamı sunar. Vücudu her noktadan destekler ve 
gece boyunca bedenin tüm hareketlerine uyum 
sağlar. Yatağın içeriğindeki pamuk dolgusu ise 
nemi dengeleme özelliği sayesinde vücut ısısını 
ayarlar. Terlemeyi minimum seviyeye indirmeye 
yardımcı olur. 

İçerik: Talalay Lateks, Ketenli Kumaş
Sertlik: Bir tarafı orta sert, diğer tarafı sert
Kumaş: Örme
Yükseklik: 24 cm
*Çift taraflı kullanılmalıdır.  

YIKANABİLİR KILIF YIKAMA TALİMATI

30° Yıkanabilir Yıkama
Yapmayınız

Kuru Temizleme 
Yapılabilir

(Yılda 4 Kez)

Ütü YapılamazAğartıcı
Kullanılmaz

YENİÜRÜN!
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Dolgu malzemesi olarak kullanılan ekstra jel 
visko sayesinde yatağınız bedeninizin şeklini 
alır. Uyku teknolojilerinde çığır açan ektra jel 
dolgu malzemesiyle donatılmanın yanında 
Marine Cool ile deliksiz uyuyup dinlenmiş 
uyanacaksınız. Hemde ilk geceden başlayarak...

İçerik: Soğutucu Jel Visco, 
Tek Taraflı Kullanım
Kumaş: Örme
Sertlik: Yumuşak/Orta
Yükseklik: 25 cm
*Tek taraflı kullanılmalıdır.

MARINE COOL

YIKANABİLİR KILIF YIKAMA TALİMATI

30° Yıkanabilir Yıkama
Yapmayınız

Kuru Temizleme 
Yapılabilir

(Yılda 4 Kez)

Ütü YapılamazAğartıcı
Kullanılmaz
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Vücut ısısı ve ağırlığına göre bedeninizin 
şeklini almak üzere harekete geçen visko jel, 
yatakla temas eden her noktayı gerektiği 
kadar desteklerken kan dolaşımını da dengeler. 
İklimlendirme özelliğiyle hava dolaşımını 
artırıp terleme hissini en aza indirger. Marine 
yatak hayatınıza girdikten sonra uykuya 
dalmanız kolaylaşacak.

İçerik: Jel Dolgu Visco
Kumaş: Örme
Sertlik: Orta
Yükseklik: 20 cm
*Tek taraflı kullanılmalıdır.

MARINE JEL V
IS

C
O

 Y
A

TA
K

LA
R
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Lateksin doğal ve havalandırma özelliği 
sayesinde Whisper yataklar ideal bir uyku 
iklimi yaratıyor. Bedeni gece boyunca 
doğru ve dengeli biçimde destekleyerek 
güne zinde başlamaya hazırlıyor. Doğal 
malzemelerin ve el işçiliğini birleşimi ile 
uyku konforunu beklentilerin üzerine 
taşıyor.

WHISPER 
YATAK
KOLEKSİYONU

YA
Y
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WHISPER 
KOLEKSİYON

SERTLİK

YAY

KUMAŞ

YÜKSEKLİK

KULLANIM

DOĞAL DOLGU
MALZEME

NEW WHISPER
 

Orta Sert

5 Zone Pocket 
Yay

Dokuma

28

Çift Taraflı

Lateks, 
Deve Yünü, İpek

WHISPER
ELITE

Orta Sert   

-

Dokuma

28

Çift Taraflı

Lateks, 
Yün, Pamuk

WHISPER
DELUXE

Sert   

Pocket 
in Pocket

Dokuma

32

Çift Taraflı

Lateks, 
Deve Yünü, İpek

Uykusunun değerini bilenlere...

YENİÜRÜN!
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Lateksin ve eşsiz deve yününün doğal 
mucizesiyle tanışmak için ayrıcalıklı 
seçim: Whisper Deluxe. Doğal olarak 
kendi kendine havalanan yatağınız, vücut 
ısınızı dengeleyerek uyku konforunuzu 
artırır. Tasarımıyla bedene gece boyunca 
ihtiyacı olan desteği sağlar.

WHISPER DELUXE

Whisper Elite içeriğindeki doğal 
malzemeler yatağınızın daima hava 
almasını sağlar ve sağlıklı bir uyku 
ortamı yaratır. 

WHISPER ELITE
Benzersiz konforunu hissetmeden, 
dokunmadan nasıl olduğunu hayal etmek 
mümkün değil! Bedeni adeta kucaklayarak 
kusursuz uykulara davet ediyor. Lateksin doğal 
kendi kendine havalanma özelliği sayesinde 
Whisper yatak ideal bir uyku iklimi yaratıyor. 
Bedeni gece boyunca doğru ve dengeli 
biçimde destekleyerek güne zinde başlamaya 
hazırlıyor.

NEW WHISPER
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“Bir annenin kolları 
hassasiyetten yapılır ve çocuklar 

içinde sağlıklı uyurlar.”

― Victor Hugo



28

JOUJOU
Bebekler oyunda öğrendiklerini uykuda pekiştirir. 
Bebeğinizin gelişen beyni için çok gerekli 
olan REM uykusu almasını desteklemek üzere 
tasarlanan JouJou bebek yatağı kesintisiz gece 
uykusuna yardımcı olur. İçeriğindeki doğal dolgu 
tabakaları sayesinde hava dolaşımı sağlar.

HAPPY
Mutlu uykular, mutlu bebekler… Happy yatağın temel 
malzemesi olan ve mükemmel esneklik sağlayan doğal 
lateks, içindeki hava kapsülleri sayesinde uyku ortamının nem 
dengesini de ayarlar. Pamuk ve yünün doğal destek katmanı 
olarak kullanıldığı Happy bebek yatağı, pocket yay kullanımı 
ile en sağlıklı uykulara davet eder.
*Çift taraflı kullanılmalııdr.

BONBON
Yatsan’ın bebeklere özel tasarladığı Bonbon’da, en 
doğal ve hassas uyku ortamını sunmak için Hyper 
Soft özelliğe sahip dolgu tabakalar kullanılır. Dikey ve 
bamboo elyafı ise hem bakteri ve mikrop oluşumunu 
engeller hem de termal konfor sunar. Yatak, esnek ve 
sağlam yapısıyla minik bedenlerin ihtiyaç duyduğu 
desteği sağlar. Bamboo kumaş özel tasarımı ile 30 
derecede yıkanabilir kılıfa sahiptir.
*Çift taraflı kullanılmalııdr.

POPCORN
Bedene mükemmel destek sağlayan Talalay Lateks, 
esnek ve daimi hava geçirgenliğine sahip yapısıyla 
çocuğunuza da ihtiyacı olan ergonomiyi sunar. Pamuk 
dolgu ile birlikte terlemeyi önlemeye yardımcı olur, 
yatak içinde bakteri üremesini engeller. İstediğiniz 
zaman çıkarılabilen keten kılıf 30 derece ve altında 
yıkanabilir, kuru temizleme yapılabilir.
*Tek taraflı kullanılmalııdr.

YIKANABİLİR KILIF YIKAMA TALİMATI

30° Yıkanabilir Yıkama
Yapmayınız

Kuru Temizleme 
Yapılabilir

(Yılda 4 Kez)

Ütü YapılamazAğartıcı
Kullanılmaz
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MODEL

BONBON
STANDART

HAPPY
STANDART

JOUJOU
STANDART

POPCORN
STANDART

YÜKSEKLİK

18 

21

20

16

MALZEME

Bamboo

Lateks, Pamuk 
ve Yün

Pamuk, Yün

Telalay Lateks,

Pamuk

SERTLİK

Orta 

Orta

Orta

Orta

ÇİFT TARAFLI

Var 

Var

Var

Tek taraflı 
kullanılmalıdır

YAY

Yok 

Pocket Yay
Sistemi

Yok

Yok

KUMAŞ

Bamboo 

Ketenli
Kumaş

Çıkarılabilir
Keten Kılıf
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Konforun bir üst katmanı
YATAK PEDLERİ

LATEKS PED
Doğal malzemeler pamuk ve kauçuk ağacının öz sı-
vısını bütünleştirerek tasarladığımız Lateks ped, omur-
gayı destekler.  

Kalınlık: 8 cm

VISCO PED
Visco pedin sunduğu müthiş destek ile kan basıncı dengelenir. 
Normal yaylı yataklar üzerinde kullanıldığında visco formunun 
tam olarak hissedilmesini sağlar. 

Kalınlık: 8 cm
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PAMUK PED
Hava dolaşımını destekleyici özelliği sayesinde vücut ısısını 
dengelemesine yardımcı olur. Yazın serinlik, kışın sıcaklık 
hissi verir. Size gece boyunca kesintisiz uyumak kalır.

Kalınlık: 8 cm

BAMBOO PED
Bamboo dolgu malzemesinin hızlı nem atma özelliği 
sayesinde maksimum hava dolaşımı sağlar. ped içerisinde 
kullanılan yüksek yoğunluktaki hyper dolgu malzemesi gece 
boyu masaj hissi verir. uyku esnasında istem dışı hareketleri 
önemli ölçüde azaltır.

Kalınlık: 8 cm
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İyi uyu, iyi hisset.



İyi uyu, iyi hisset.






