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ERPA BAZA , 1999 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Firmamız üretim aşamalarında günümüzün getirdiği

yenilikleri kullanmakta olup, sandıklı baza, baza
başlığı ve ortopedik yatak imalatı yapmaktadır.

Bunların yanı sıra sipariş üzerine özel ölçülerde
üretim yapmaktayız. Özel üretim siparişlerinizi kısa

sürede ve kaliteli bir şekilde sunmak asıl hedemizdir.

Doğru bir yatak, vücudun doğal omurga eğrisini
korumasına yardımcı olurken, yanlış seçilmiş yatak

ise kaslar, sinirler ve damarlar üzerinde baskı
yaparak bel ve sırt ağrılarına neden olur. Bu

yüzden bizde iyi bir uyku için ERPABAZA ailesini
tercih edeceğinize inanıyoruz.

ERPA BAZA started to the production at 1999.Our
company using the new technic on the production

and by this managing approach, ERPA BAZA
named with his quality level,wide range of case's
base, base head and orthopedic bed and close

service system in domestic and international
markets.

ERPA BAZA grows up with the customer satis-
faction's principal. By this principal our market
continue to take placeon the houses, hotels,

schools dormitories, university campus.

Also we beleive that every satisfaction and happy
results of our customers are the main power of our

future actions,investments. "We are getting the
energy and condence of our decisions from your

healthy sleepings."

HAKKIMIZDA
ABOUT US
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JUPİTER BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon kullanılmıştır.
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan makas
   ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 28 cm ve 10 cm ayak olmak üzere
   toplamda 38 cm'dir.
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Zengin Deri ve Kumaş Alternati
* Bu bazalarımızın en büyük özelliği başlık ve yataklara uyumlu
   olmasıdır.
* Siz hayal edin biz yapalım…

JUPITER BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 28 cm - Legs are 10 cm. Total
   38 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* These Bad Bases are Compatible for Headings and Beds
* Whatever your dream is ,  will come true with us... 

5

erpa



MENEKŞE BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon kullanılmıştır.
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan makas
   ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 28 cm ve 10 cm ayak olmak üzere
   toplamda 38 cm'dir.
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Özel deri ve taytüyü kumaş kullanılmaktadır.
* Baza yan kenarları 5 cm kalınlığında dır.
* Yatak bazanın 5 cm içine girer.
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Bu bazalarımız ayaksız da kullanılmaktadır.
* Siz hayal edin biz yapalım…

MENEKŞE BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 28 cm - Legs are 10 cm. Total
   38 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Special Leather and Foal Hair Cloth is used
* Thickness of Bed Base Sides are 5 cm.
* Bed goes down as 5 cm into Base.
* It has Ergonomic view
* These Bed Bases can be used without legs
* Whatever your dream is, will come true with us... 

FULYA BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon
   kullanılmıştır.
* Görünen prol iskelet, baza yan kısımları 8 mm
   tek yüzü boyalı MDF
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan
   makas ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 28 cm ve 10 cm ayak olmak
   üzere toplamda 38 cm'dir. 
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Zengin Deri ve Kumaş Alternati
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Siz hayal edin biz yapalım…

FULYA BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Outward prole and Base sides are 8 mm thickness. Onse
   side painted MDF
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 28 cm - Legs are 10 cm. Total
   38 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* It has Ergonomic view
* Whatever your dream is, will come true with us... 
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KING BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon kullanılmıştır.
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan makas
   ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 28 cm ve 10 cm ayak olmak üzere
   toplamda 38 cm'dir.
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Özel deri, keten ve tay tüyü kumaş kullanılmaktadır.
* Baza yan kenarları 5 cm kalınlığında dır.
* Yatak bazanın 5 cm içine girer.
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Bu bazalarımız ayaksız da kullanılmaktadır.
* Siz hayal edin biz yapalım…

KING BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 28 cm - Legs are 10 cm. Total
   38 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Special Leather and Foal Hair Cloth is used
* Thickness of Bed Base Sides are 5 cm.
* Bed goes down as 5 cm into Base.
* It has Ergonomic view
* These Bed Bases can be used without legs
* Whatever your dream is, will come true with us... 

ELİT BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon
   kullanılmıştır.
* Görünen prol iskelet, baza yan kısımları 8 mm
   tek yüzü boyalı MDF
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan
   makas ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 28 cm ve 10 cm ayak olmak
   üzere toplamda 38 cm'dir. 
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Zengin Deri ve Kumaş Alternati
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Siz hayal edin biz yapalım…

ELITE BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Outward prole and Base sides are 8 mm thickness. Onse
   side painted MDF
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 28 cm - Legs are 10 cm. Total
   38 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* It has Ergonomic view
* Whatever your dream is, will come true with us... 
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QUEEN BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon
   kullanılmıştır.
* Görünen prol iskelet, baza yan kısımları 8 mm
   tek yüzü boyalı MDF
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan
   makas ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 28 cm ve 10 cm ayak olmak
   üzere toplamda 38 cm'dir. 
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Zengin Deri ve Kumaş Alternati
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Siz hayal edin biz yapalım…

QUEEN BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Outward prole and Base sides are 8 mm thickness. Onse
   side painted MDF
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 28 cm - Legs are 10 cm. Total
   38 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* It has Ergonomic view
* Whatever your dream is, will come true with us... 

STAR BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon
   kullanılmıştır.
* Görünen prol iskelet, baza yan kısımları 8 mm
   tek yüzü boyalı MDF
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan
   makas ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 28 cm ve 10 cm ayak olmak
   üzere toplamda 38 cm'dir. 
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Zengin Deri, Tay Tüyü, Keten ve Kumaş Alternati
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Siz hayal edin biz yapalım…

STAR BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Outward prole and Base sides are 8 mm thickness. Onse
   side painted MDF
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 28 cm - Legs are 10 cm. Total
   38 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* It has Ergonomic view
* Whatever your dream is, will come true with us... 
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MANOLYA KARYOLALI BAZA

* Başlık ve başlığın etrafını sararak özel dizayn olarak
   tasarlanmıştır.
* Bazanın 4 tarafınıda sarar ve 10 cm kalınlığındadır.
* Şık bir görünüm sağlamaktadır.
* Özel deri ve tay tüyü kumaş kullanılmaktadır.
* Bazanın yüksekliği 25 cm’dir.
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Siz hayal edin biz yapalım…

MANOLYA BED BASES

* Bedstead is specially designed and covers the
   heading.
* Bedstead is covers all sides of the Bed Base and
   its 10 cm thickness. It has an elegant view.
* Special Leather and Foal Hair Cloth is used
* It has Ergonomic view
* Whatever your dream is, will come true with us... 
 

DREAM BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon
   kullanılmıştır.
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan
   makas ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 32 cm ve 5 cm ayak olmak
   üzere toplamda 37 cm'dir.
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Zengin Deri ve Kumaş Alternati
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Baza kapak kısmında ki latalar Gürgen ağacından 300
   derece sıcaklık ile üretilmiştir.
* Latalar 6 cm genişliğinde 1,5 cm kalınlığındadır.
* Latalar esneme özelliğinden dolayı yatağın üzerindeki
   ağırlığı dağıtır.
* Lataların ağırlıkları dengeli bir şekilde dağıtmasından
   dolayı yatağınızın rahatlığı artarken kullanım ömrüde uzar.

DREAM BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 32 cm - Legs are 5 cm. Total
   37 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* It has Ergonomic view
* The wood pieces on the Coverture are manufactured from
   hornbeam with 300 degree heat
* The wood pieces are 6 cm wide and 1,5 cm thickness
* The wood pieces has exibility and it spreads the weight
   on the bed
* The life of the Bed is longer and its more comfortable since
   the wood pieces spreads the weight equaly.
 13



PLAIN BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon
   kullanılmıştır.
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak sistemi
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan
   makas ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 32 cm ve 5 cm ayak olmak
   üzere toplamda 37 cm'dir.
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Zengin Deri ve Kumaş Alternati
* Siz hayal edin biz yapalım...

PLAIN BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 32 cm - Legs are 5 cm. Total
   37 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* Whatever your dream is, will come true with us...  
 

NEPTUN BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon
   kullanılmıştır.
* Görünen prol iskelet, baza yan kısımları 8 mm
   tek yüzü boyalı MDF
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan
   makas ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 28 cm ve 10 cm ayak olmak
   üzere toplamda 38 cm'dir. 
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Zengin Deri ve Kumaş Alternati
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Siz hayal edin biz yapalım…

NEPTUN BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Outward prole and Base sides are 8 mm thickness. Onse
   side painted MDF
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 28 cm - Legs are 10 cm. Total
   38 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* It has Ergonomic view
* Whatever your dream is, will come true with us... 
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PLAIN KELEBEK BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon kullanılmıştır.
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak sistemi
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan makas
   ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 32 cm ve 5 cm ayak olmak üzere
   toplamda 37 cm'dir.
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Zengin Deri ve Kumaş Alternati
* Siz hayal edin biz yapalım.

PLAIN BUTTERFLY BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 32 cm - Legs are 5 cm. Total 37
   cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* Whatever your dream is, will come true with us... 
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Mutlu
Uyanmak

Sizinde
Hakkınız...

ANKA BAZA

* Ana gövdesi çelik prolden yapılmış iskelete sahip
   olan bazamız,
* Elektro Statik Toz Boya
* 8 mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Süper bir estetik ve güzelliğe sahip olan ürünümüz
   görselliği ön planda tutarak, bazada olması
   gereken ergonomi ve kullanım kolaylığıda kendini
   göstermektedir.
* İstenilen her ölçü ve ebatta yapılabilir.
* Zengin Deri, Kumaş ve Tay Tüyü  Alternati
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Siz hayal edin biz yapalım…

ANKA BED BASES

* Main Body is Steel Constructed.
* Electrostatics Powder Paint
* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* It has a super & Elegant design. Ergonomic and Brilliant Style.
* It can be manufactured on any special size request.
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* It has Ergonomic view
* Whatever your dream is, will come true with us... 

19

erpa



NOVA BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon
   kullanılmıştır.
* Görünen prol iskelet, baza yan kısımları 8 mm
   tek yüzü boyalı MDF
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan
   makas ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 28 cm ve 10 cm ayak olmak
   üzere toplamda 38 cm'dir. 
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Zengin Deri, Kumaş ve Tay Tüyü Alternati
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Siz hayal edin biz yapalım…

NOVA BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Outward prole and Base sides are 8 mm thickness. Onse
   side painted MDF
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 28 cm - Legs are 10 cm. Total
   28 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* It has Ergonomic view
* Whatever your dream is, will come true with us... 

ZAMBAK BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon
   kullanılmıştır.
* Görünen prol iskelet, baza yan kısımları 8 mm
   tek yüzü boyalı MDF
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan
   makas ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 28 cm ve 10 cm ayak olmak
   üzere toplamda 38 cm'dir. 
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Zengin Deri, Kumaş ve Tay Tüyü Alternati
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Siz hayal edin biz yapalım…

ZAMBAK BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Outward prole and Base sides are 8 mm thickness. Onse
   side painted MDF
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 28 cm - Legs are 10 cm. Total
   38 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* It has Ergonomic view
* Whatever your dream is, will come true with us... 

21



MENEKŞE BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon
   kullanılmıştır.
* Görünen prol iskelet, baza yan kısımları 8 mm
   tek yüzü boyalı MDF
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan
   makas ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 28 cm ve 10 cm ayak olmak
   üzere toplamda 38 cm'dir. 
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Zengin Deri, Kumaş ve Tay Tüyü Alternati
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Siz hayal edin biz yapalım…

MENEKŞE BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Outward prole and Base sides are 8 mm thickness. Onse
   side painted MDF
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 28 cm - Legs are 10 cm. Total
   38 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* It has Ergonomic view
* Whatever your dream is, will come true with us... 

STAR BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon
   kullanılmıştır.
* Görünen prol iskelet, baza yan kısımları 8 mm
   tek yüzü boyalı MDF
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan
   makas ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 28 cm ve 10 cm ayak olmak
   üzere toplamda 38 cm'dir. 
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Zengin Deri, Kumaş ve Tay Tüyü Alternati
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Siz hayal edin biz yapalım…

STAR BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Outward prole and Base sides are 8 mm thickness. Onse
   side painted MDF
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 28 cm - Legs are 10 cm. Total
   38 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* It has Ergonomic view
* Whatever your dream is, will come true with us... 
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SANDRA BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon
   kullanılmıştır.
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak sistemi
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan
   makas ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 32 cm ve 5 cm ayak olmak
   üzere toplamda 37 cm'dir.
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Zengin Deri ve Kumaş Alternati
* Siz hayal edin biz yapalım...

SANDRA BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 32 cm - Legs are 5 cm. Total
   37 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* Whatever your dream is, will come true with us...  
 

PLAIN BAZA

* 8mm Kapak ve Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon
   kullanılmıştır.
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak sistemi
* Açık pozisyonda kilit sistemi; çift emniyet sağlayan
   makas ve amortisör sistemi
* Standart baza yüksekliği 32 cm ve 5 cm ayak olmak
   üzere toplamda 37 cm'dir.
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Zengin Deri ve Kumaş Alternati
* Siz hayal edin biz yapalım...

PLAIN BED BASES

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Modern and Long Life Leg System
* Lockable at open position - Double Safety Scissors and
   Damper System
* Standard Bed Base lenght is 32 cm - Legs are 5 cm. Total
   37 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* Whatever your dream is, will come true with us...  
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* 8 mm Sunta Desen Boyalı
* Elektro Statik Toz Boya
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon kullanılmıştır.
* Modern görünümlü uzun ömürlü ayak
* Standart baza yüksekliği 28 cm ve 10 cm ayak olmak üzere
   toplamda 38 cm'dir.
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Özel deri ve taytüyü kumaş kullanılmaktadır.
* Ergonamik bir görünüme sahiptir.
* Ortopedik, Bonel yay sistemiyle tasarlanmış Elit yatağın
   konforunu, portatif tekerlekli ile sunuyoruz.
* İsterseniz ana yatakla birleştirerek çift kişilik yatak olarakta
   kullanabilirsiniz.
* Siz hayal edin biz yapalım…

YAVRULU BAZA

* 8 mm Chipboard Coverture & Patterned and Painted
* Electrostatics Powder Paint
* Stainless Steel Construction
* Modern and Long Life Leg System
* Standard Bed Base lenght is 28 cm - Legs are 10 cm. Total
   38 cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* Special Leather and Foal Hair Cloth is used
* It has Ergonomic view
* We offer our  orthopedic and comfortable  Beds that are 
   designed with Bonel Spring System with wheeled portable type.
* It can be joined with the main Bed and can be used as
   double Bed.
* Whatever your dream is, will come true with us... 

BIG AND SMALL TOGETHER BED BASES
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Özel yay sistemi ile esnek yapısı omurganızın doğal şeklini
koruyarak vucudunuzun yay konstrüksiyonunda tam destek
almasını sağlar.
Alara Yatak ile her daim huzurlu bir uyku tadabilirsiniz.

ALARA

Flexible structure with special spring system protects the natural
shape of your spine, Provide full support.
You can have restful and peaceful sleep with ALARA bed.

ALARA

1. Örme Kumaş - Knitted fabric (320 Gr.)
2. Elyaf dolgu - Fiber wadding
3. Çift kontine sünger - Double rolled foam
4. Tela - Interlining
5. 4 cm Soft sünger katman - Soft foam layer 4 cm
6. Kenar destek süngerleri - Edge support foam
7. Torba yay sistemi - Pocket spring system
8. 2 cm Soft sünger katmanı - Soft foam layer 2 cm
9. Yükseklik 30 cm (-/+1) - Height 30 cm (-/+1) 

Mimoza Yatak'ın üst katmanına konfor artırıcı olarak ince bir
viskoelastik katman eklenmiştir.Özel dolgu elyafı ve kullanılan
özel keçe sayesinde basıncın yatağa eşit olarak dağılmasını
sağlar.Yaylar arasındaki sünger destek elemanlarıyla (takoz)
yatağın full ortopedik olması sağlanmıştır.

MİMOZA

A thin visco-elastic layer is added to the upper layer of the
Mimosa Bed as a comfort enhancer.Thanks to the special lling
bers and the special felt used, it ensures that the pressure is
evenly distributed to the bed.It is ensured that the bed is fully
orthopedic with the sponge support elements (chock) between
the springs.

MİMOZA

1. Yüksek gramajlı örme kumaş - High weight knitted fabric (320 Gr.)
2. Elyaf dolgu - Fiber wadding
3. Çift kontine sünger - Double rolled foam
4. Tela - Interlining
5. Hyper sünger - Hyper foam
6. Mini pocket yay sistemi - Mini pocket spring system
7. Soft sünger destek katmanı - Soft foam support layer
8. Kapitoneli keten kumaş - Quilted linen fabric
9. Yükseklik 32 cm (-/+1) - Height 32 cm (-/+1)
10. Ped Yüksekliği 5 cm olup pedde kuş tüyü sünger kullanılmıştır. 
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Kışlık yüzeyinde bulunan Altana yünlü kumaş yumuşacık kısmı ile
sıcacık bir uyku ortamı yaratırken, yazlık tarafından bulunan ipek
lieri içeren örme kumaş yaz aylarında serinletici bir etkiye
sahiptir. Beyza yatağı dört bir yandan destekleyen kenar yay
teknolojisi ile kesintisiz bir uyku sağlar.

BEYZA

While the Altana wool fabric on the winter surface creates a
warm sleeping environment with its soft part,The knitted fabric
with silk bers found by the cottage has a refreshing effect in
the summer months.Beyza provides continuous sleep with edge
spring technology that supports the bed on all sides.

1. Yüksek gramajlı örme kumaş - High weight knitted fabric (300 Gr.)
2. Elyaf dolgu - Fiber wadding
3. Çift kontine sünger - Double rolled foam
4. Tela - Interlining
5. Soft sünger destek katmanı - Soft foam support layer
6. Kenar destek süngerleri - Edge support foam
7. RS yay sistemi - RS spring system
8. Soft sünger destek katmanı - Soft foam support layer
9. Yükseklik 30 cm (-/+1) - Height 30 cm (-/+1) 

Terapi Smart Yatak teknolojisi ile konfor ve ferahlık konseptlerini
bir araya getiriyor. Özel olarak geliştirilmiş kumaşı mükemmel bir
dokunma hissi sağlar. 7 bölgeli herkül yay ile vücudunuza
uyum sağlar ve gece boyunca rahat bir uyku uyumanızı
yardımcı olur.

TERAPİ SMART

It combines comfort and spaciousness concepts with Trapi
Smart Bed technology.The specially developed fabric provides
a perfect touch feeling. With 7 zone herkul springs your body
adapts to you and helps you sleep comfortably throughout
the night.

TERAPİ SMART

1. Yüksek gramajlı örme kumaş - High weight knitted fabric (300 Gr.)
2. Elyaf dolgu - Fiber wadding
3. Çift kontine sünger - Double rolled foam
4. Tela - Interlining
5. Soft sünger destek süngeri - Soft foam support layer
6. Herkül yay sistemi - Herkul spring system
7. Soft sünger destek katmanı - Soft foam support layer
8. Kapitoneli keten kumaş - Quilted linen fabric
9. Yükseklik 30 cm (-/+1) - Height 30 cm (-/+1)  

BEYZA
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1. Yüksek gramajlı örme kumaş - High weight knitted fabric (300 Gr.)
2. Elyaf dolgu - Fiber wadding
3. Çift kontine sünger - Double rolled foam
4. Tela - Interlining
5. Soft sünger destek katmanı - Soft foam support layer
6. Kenar destek süngerleri - Edge support foam
7. Herkül yay sistemi - Herkul spring system
8. Soft sünger destek katmanı - Soft foam support layer
9. Yükseklik 30 cm (-/+1) - Height 30 cm (-/+1)  

Yakut Yatağı özel yay sistemi sayesinde vücudun 5 farklı
bölgesine destek sağlar. Eşinizin uyku esnasında istemsiz dönüş
hareketlerinden etkilenmenizi önler ve sahip olduğu konfor
sayesinde kesintisiz bir uyku sunar.

YAKUT

Thanks to the special spring system Yakut Bed provides
support to 5 different regions of the body.
It prevents your partner from being inuenced by involuntary
turning movements during sleep and offers uninterrupted
sleep through comfort.

YAKUT

Samba Yatağı içerisinde bulunan özel esnek katmanları
sayesinde rahatlatıcı ve dinlendirici etkisi vardır. Nefes aldıran
hava kanalları sayesinde gece boyunca ferah bir uyku ortamı
hazırlar. Bu sayede güne zinde başlayıp gün boyu güzel zaman
geçirebilirsiniz.

SAMBA

Thanks to the special elastic layers in the Samba Bed, there is a
relaxing and relaxing effect.Thanks to breathable air ducts,
they provide a spacious sleeping environment during the
night.You will start your day at this point and have a good
time all day long.

SAMBA

1. Yüksek gramajlı örme kumaş - High weight knitted fabric (300 Gr.)
2. Elyaf dolgu - Fiber wadding
3. Tela - Interlining
4. Soft sünger katman - Soft foam layer
5. Herkül yay sistemi - Herkul spring system
6. Kenar destek süngerleri - Edge support foam
7. Yükseklik 30 cm (-/+1) - Height 30 cm (-/+1) 

33

El

İşçiliği

Örme

Kumaş

Yazlık

Kışlık

Herkül
Yay

Sistemi

Kenar

Destek Yay

Active
Sport

Teknoloji

~30 cm

30 cm
Yatak

Yüksekliği

Anti-Stress

Soft

Sünger

El

İşçiliği

Yazlık

Kışlık

Active
Sport

Teknoloji

Dengeli
Uyku

Sıcaklığı

Dokuma

Kumaş

Soft

Sünger

Herkül
Yay

Sistemi

~30 cm

30 cm
Yatak

Yüksekliği



1. Yüksek gramajlı örme kumaş - High weight knitted fabric (300 Gr.)
2. Elyaf dolgu - Fiber wadding
3. Çift kontine sünger - Double rolled foam
4. Tela - Interlining
5. Soft sünger destek süngeri - Soft foam support layer
6. Herkül yay sistemi - Herkul spring system
7. Soft sünger katmanı - Soft foam layer
8. Kapitoneli keten kumaş - Qualited linen fabric
9. Gizli pedli (8 cm) - Hidden pad (8 cm)
10. Yükseklik 30 cm (-/+1) - Height 30 cm (-/+1)  

Vücudun tüm bölgelerini aynı oranda destekleyip, omurga
sağlınızı düşünen Neon Balance bel ve sırt ağrıları olanlar için
tavsiye edilir. Dolgun görünümü ve üzerindeki dekoratif
kapitönesi ile sade bir tasarımı vardır. .
Ve elbette güne mutlu başlamak isteyenlerin tercihi Neon
Balance’dır.

NEON BALANCE

Neon Balance, which supports all parts of the body in the same
way, and thinks about your spine healthy, is recommended
for those with back and back pain.It has a fuller look and a
simple design with decorative capitans on it.And of course
those who want to start happily in the sun are preferred
Neon Balance.

NEON BALANCE

Mutluluğu ve huzuru gece arayanlar için özel olarak
tasarlanmıştır. Enna King’in en büyük özelliği alt ve üst
kısmında bulunan ekstra pedler sayesinde kaliteli ve eşsiz bir
uyku sağlamasıdır. Özel yay dizaynı sayesinde ağırlıkların eşit
dağılmasını ve yatağın aynı oranda hava almasını sağlar buda
vücudunuza bir esneklik katar.

ENNA KING

Enna King is specially designed for those looking for happiness
and peace at night. The greatest feature of Enna Kingin is that
thanks to the ecstasy pads on the top and bottomIt is a quality
and unique sleep. The special spring design allows the weight to
be evenly distributed and allows the bed to get air in the same
place, which adds exibility to your body.

ENNA KING

1. Yüksek gramajlı örme kumaş - High weight knitted fabric (320 Gr.)
2. Elyaf dolgu - Fiber wadding
3. Kontine sünger - Rolled foam
4. Tela - Interlining
5. Hyper sünger - Hyper foam
6. Mini pocket yay sistemi - Mini pocket spring system
7. Soft sünger destek katmanı - Soft foam support layer
8. Kapitoneli keten kumaş - Qualited linen fabric
9. Çift pedli olup her pedin yüksekliği 5 cm’dir.
10. Yükseklik 32 cm (-/+1) - Height 32 cm (-/+1) 
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1. Yüksek gramajlı örme kumaş - High weight knitted fabric (300 Gr.)
2. Elyaf dolgu - Fiber wadding
3. Tela - Interlining
4. Soft sünger katmanı - Soft foam layer
5. Kenar destek süngerleri - Edge support foam
6. Herkül yay sistemi - Herkul spring system
7. Özel elyaf ve silikonla desteklenmiştir.
8. Yükseklik 32 cm (-/+1) - Height 32 cm (-/+1)

Yaprak Pedi sayesinde şık bir görünüme sahip olan Galaxy
Yatağı eşsiz bir konfor sunar. Üst düzeyde ekstra bulunan
katman vücudun ergonomik yapısını korur.
Ayrıca yatağımızın içinde bulunan özel keçe ve takozlar
yatağa uygulanan basıncı eşit oranda dağıtır.

GALAXY

With its stylish look thanks to the Leaf Ped, the Galaxs Bed offers
a unique comfort. At the top level the extra ake layer protects
the ergonomic structure of the body.
In addition, the special felt and chocks inside the bed distribute
the pressure uniformly applied to the bed.

GALAXY

Omurga dostu Full ortapedik Antı Stress yatak, yatağın üst
yüzüne gizlenmiş uyku pedi ile yüksek konfor sağlayarak
yatağa ekstra ortapedi kazandıran uyku konforunu artıran
rulo sünger ile müthiş bir uyku sizleri bekliyor.

ANTI STRESS

Spine-friendly Full-orthostatic Over-Stress Bed, Sleeping Ped
hidden in the upper side of the bed, with a high comfort and
a great foam roll-foam sponge that gives the bed extra comfort.

ANTI STRESS

1. Yüksek gramajlı örme kumaş - High weight knitted fabric (300 Gr.)
2. Elyaf dolgu - Fiber wadding
3. Kontine sünger - Rolled foam
4. Tela - Interlining
5. Hyper sünger - Hyper foam
6. RS yay sistemi - RS spring system
7. Soft sünger destek katmanı - Soft foam support layer
8. Kapitoneli keten kumaş - Qualited linen fabric
9. Tek ped kullanılıp ped yüksekliği 5 cm’dir
10. Yükseklik 28 cm (-/+1) - Height 28 cm (-/+1)
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1. Örme kumaş - Knitted fabric (220 Gr.)
2. Elyaf dolgu - Fiber wadding
3. Tela - Interlining
4. Çift kontine sünger - Double rolled foam
5. 4 cm Soft sünger katman - Soft foam layer 4 cm
6. Kenar destek süngerleri - Edge support foam
7. Boneli yay sistemi - Bone spring system
8. 2 cm Soft sünger katmanı - Soft foam layer 2 cm
9. Yükseklik 24 cm (-/+1) - Height 24 cm (-/+1) 

İdeal bir uyku için ortopedik yaylı yatak olan ELİT en iyi
çözümdür. Özel dolgu elyafı ile kesintisiz bir uyku sağlar size.
Yatağın orta kısımlarına uygun aralıklar ile yerleştirilen 7 adet
sünger destek elamanı (takoz) ile ortopedik özelliği kazandırılmıştır.
Yay üzerine uygulanan basıncı eşit oranda dağıtan keçe
yerleştirilmiştir. Pamuk-polyester kumaş ve dolgu malzemeleri ile
4 mevsim rahat bir uyku zemini sunar.

ELİT

The ELIT, the orthopedic spring bed, is the best solution for an
ideal sleep. It provides you with an uninterrupted sleep with
special lling bers. The orthopedic feature was given to the
middle of the bed with 7 sponge support elements (chock)
placed at suitable intervals. The pressure applied on the spring
is evenly distributed. Cotton-polyester fabric and lling materials
provide a comfortable sleeping 4 seasons.

ELİT

Kapitonesinde kullanılan sünger plaka ve kontine süngerler
ekstra yumuşaklık ve rahatlık sunmaktadır. Yatağa uygulanan
basıncı eşit olarak dağıtan hijyenik rebounded keçe ve her iki
yüzeyindeki 3 cm yüksekliğinde 35 dansite sünger ile bel ve sırt
ağrılarını azaltmasında yardımcıdır.

KRİSTAL

The sponge plate and the used sponges used in the cabinets
offer extra softness and comfort. A hygienic rebounded felt
that evenly distributes the applied pressure to the bed and a
3cm high 35 density foam on both sides  And helps reduce
back and back pain.

KRİSTAL

1. Yüksek gramajlı örme kumaş - High weight knitted fabric (280 Gr.)
2. Elyaf dolgu - Fiber wadding
3. Kontine sünger - Rolled foam
4. Tela - Interlining
5. Hyper sünger - Hyper foam
6. RS yay sistemi - Mini pocket spring system
7. Soft sünger destek katmanı - Soft foam support layer
8. Kapitoneli keten kumaş - Qualited linen fabric
9. Tek pedli olup ped yüksekliği 5 cm’dir.
10. Yükseklik 28 cm (-/+1) - Height 28 cm (-/+1)
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1. Örme kumaş - Knitted fabric
2. Viskoelastik sünger - Memory foam
3. Özel lastiğiyle yatağa kolayca monte edilir - Easily tted to bed
    with special rubber by
4. Yatağa ekstra konfor sağlar - Provide extra comfort for mattress
5. Bütün yatak ölçülerinde yapılabilir - Can be made in all mattress
    sizes
6. İç kılıf - Inner cover
7. Yıkanabilir kılıf - Washable cover
8. Yükseklik 10 cm (-/+1) - Height 10 cm (-/+1)

Viscoped yatak pedi, her tür yatağın üzerinde VISCO konforunu
ve kalitesini hissedebilmeniz için tasarlanmıştır. Isıya ve basınca
duyarlı viskoelastik malzeme, anti-bakteriyel özellikli yıkanabilir
kılıfı ile yıllarca konforlu bir uyku sunar. Viscoped tüm standart
yatak ölçülerinde mevcuttur.

CAPRI COMFORT

The Viscoped bed ped is designed to feel the comfort and
quality of VISCO on any bed.
Heat and pressure sensitive viscoelastic material, with
anti-bacterial washable sheath, provides years of comfortable
sleep.Viscoped is available in all standard bed sizes.

CAPRI COMFORT

Uzay teknolojisi ile üretilen visco
hafızalı ve kalça bölgesini ayrı ayrı destekleyerek güzel ve doğal
bir uyku sağlar. Ayrıca VISCO KING Yatağı ısıya duyarlıdır.
Omurga, omuz, bel ve kalça bölgelerinin şeklini alıp vücut
basıncını azaltarak muhteşem bir uyku sağlar.

VISCO KING

The visco produced by space
technology provides a beautiful and natural sleep by
supporting the memory area separately.In addition, VİSKO KING
is sensitive to the heat of the bed, taking the shape of the
spine, shoulder, waist and hip areas and reducing the body
pressure, providing a great sleep.

VISCO KING

1. Örme kumaş - Knitted fabric (280 Gr.)
2. Elyaf dolgu - Fiber wadding
3. Çift kontine sünger - Double rolled foam
4. Tela - Interlining
5. Viskoelastik katman - Memory foam layer
6. Soft sünger katman - Soft foam layer
7. Kenar destek süngerleri - Edge support foam
8. Kapitoneli keten kumaş - Quilted linen fabric
9. Çıkarılabilir ve yıkanabilir kılıf - Washable and inner cover
10. Yükseklik 24 cm (-/+1) - Height 24 cm (-/+1)
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İdeal bir uyku için ortopedik yaylı yatak olan ANGEL en iyi
çözümdür. Özel dolgu elyafı ile kesintisiz bir uyku sağlar size.
Yatağın orta kısımlarına uygun aralıklar ile yerleştirilen 9 adet
sünger destek elamanı (takoz) ile ortopedik özelliği
kazandırılmıştır. Yay üzerine uygulanan basıncı eşit oranda
dağıtan keçe yerleştirilmiştir. Pamuk-polyester kumaş ve dolgu
malzemeleri ile 4 mevsim rahat bir uyku zemini sunar.

ANGEL

ANGEL, the orthopedic spring bed for optimal sleep, is the best
solution. It provides you with an uninterrupted sleep with special
lling bers. The orthopedic feature was given to the bed with 9
sponge support elements (chock) placed at appropriate
intervals in the middle parts of the bed. The pressure applied on
the spring is evenly distributed.Cotton-polyester fabric and lling
materials provide a comfortable sleeping 4 seasons.

1. Örme kumaş - Knitted fabric (220 Gr.)
2. Elyaf dolgu - Fiber wadding
3. Kontine sünger - Rolled foam
4. Tela - Interlining
5. Soft sünger destek katmanı - Soft foam support layer
6. Kenar destek süngerleri - Edge support foam
7. RS yay sistemi - RS spring system
8. Soft sünger destek katmanı - Soft foam support layer
9. Yükseklik 26 cm (-/+1) - Height 26 cm (-/+1)

ANGEL

* 4 tarafı 8 mm sunta kaplı alt ve üst kısımlar da dahil.
* Elektro Statik Toz Boya
* Zengin Deri ve Kumaş Alternati
* İç aksamlarda paslanmaz çelik konstrüksiyon kullanılmıştır.
* Standart baza yüksekliği 32 cm ve 5 cm ayak olmak üzere
   toplamda 37 cm'dir.
* Bu yükseklikler talep doğrultusunda revize edilebilir.
* Ergonamik bir görünüme sahiptir.

OTEL TİPİ BAZA

OTEL TYPE BED BASES

* All sides are covered with 8 mm Chipboard , Including low and
   top sidies
* Electrostatics Powder Paint
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* Stainless Steel Construction
* Standard Bed Base lenght is 32 cm - Legs are 5 cm. Total 37
   cm of Lenght
* Lengts can be in different sizes on special request
* It has Ergonomic view

KIRLANGIÇ YUVARLAK YATAK

LATEKS YATAK

Kırlangıç yuvarlak yatağı özel yay sistemi sayesinde vücudun 5
farklı bölgesine destek sağlar. Eşinizin uyku esnasında istemsiz
dönüş hareketlerinden etkilenmenizi önler ve sahip olduğu konfor
sayesinde kesintisiz bir uyku sunar. Bununla birlikte yatağa ekstra
ortapedi kazandıran ped özelliği yatağın rahatlığını arttırarak
sizlere müthiş bir uyku sunar.

Lateks yatak ürünlerinin mükemmel esnekliği, uyuyan kişinin doğal
vücut hareketlerini sergilemesine olanak verir. Lateks yataklarımız
18 cm kalınlığında olup 7 destek bölgeli lateksini kullanmaktayız.
Tamamen doğal olup sizlerin konforunuzu düşünerek
tasarlanmıştır.
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TERAPİ SMART ALARA PLUS MİMOZA KRSİTAL ALARA PLUS ELİT

ALARA VISCO KING ALARA SAMBA
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JUPITER DREAM STAR

PAPATYA NEPTUN PLAIN

ELITE FULYA ELITE

MENEKŞE QUEEN MANOLYA
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SANDRA ZAMBAK MENEKŞE PLAIN SANDRA FLAT

STAR NOVA DEFNE ROYAL PRESTIGE İNCİ
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 En Şık Puf Modelleri / The Most Stylish Puff Models

* Birinci sınıf işçilik kullanılmıştır.
* İstenilen her ölçü ve ebatta yapılabilir.
* İsteğe göre sandıklı ya da sandıksız yapılabilir.
* Zengin Deri ve Kumaş alternati mevcuttur.
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Siz hayal edin biz gerçekleştirelim...

* 1st class labour nad material
* Can be manufactured with special desgin on special request
* Can be manufactured with or without base
* Wide range of leather and Cloth alternatives
* It has Ergonomic view
* Whatever your dream is ,  will come true with us... 

Konforlu Yastık Modelleri / Comfortable Pillow Models

CLASİC VİSCO YASTIK

The bed that has neck support reacts to pressure 
and heat with Visco Elastic "Smart Sponge" 
technologhy. Provides extra comfort by 
supporting our spine during the sleep timeIt has 
special cover that can be wshable at 60 C . Its 
hygienic. Manufactured with open cell 
technology. Visco is 48 DenierDoesnt contain 
CFC ( Cloro Floro Carbon )

CLASSİCAL VİSCO BED

SİLİKON YASTIK

Yüksek dolgulu ortopedik yastık ile daha rahat 
uyuyacaksınız. Antibakteriyel özelliği ile hijyenik 
uyku sağlar. Antibakteriyel üründür. 700 gr slikon 
dolgudan oluşur. Ortopedikdir. Yıkanabilir 
üründür. (max 40 C)Kuru temizleme yapılmaz. 
Kurutma makinasında kurutulmaz. Ütü yapılmaz

SİLİCON PİLLOW

More comfortable sleeping with orthopedic high 
intenseIts anti-bacterial and provides hygienic 
sleep. Anti-bacterial product. 700 gr of silicon 
lling. OrthopedicWashable at max. 40 CNo dry 
cleaning. No drying at dry machineno ironing

ORTOPEDİK VİSCO YASTIK

Visko Elastik “Akıllı Sünger” teknolojisi ile üretilen 
boyun destekli visko yastık ısı ve basınca göre 
hareket eder. Özel dizaynı sayesinde boyun ve 
omuz kaslarınızı destekler. Uyku süresi boyunca 
omurganızın doğal eğrisini koruyarak ekstra 
konfor sağlar.

ORTHOPEDİC VİSCO BED

The bed that has neck support reacts to pressure 
and heat with Visco Elastic "Smart Sponge" 
technologhy. Supports neck and shoulder due to 
the Special design. Provides extra comfort by 
supporting our spine during the sleep time

Isıya duyarlı yapısı ile baş ve boyun bölgesinin 
şeklini alır ve vücuda uyum sağlar. Gece 
boyunca vücudunuzu rahatlatarak sabah dinç 
kalkmanızı sağlar. 60 C'de yıkanabilen özel bir 
kılıfa sahiptir. 60 C'de bakteri 
yaşayamayacağından hijyeniktir. Açık hücre 
teknolojisi ile üretilmiştir. 48 DNS visco kullanılmıştır. 
Zararlı CFC (cloro oro carbon) maddesi içermez.
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Alez Modelleri / Alez Models

* Üst yüzeyi pamuklu (havlu kumaş) alt kısmı ise sıvı geçirmeyen özel bir malzeme ile kaplanmıştır
* Yüksek hava geçirgenliğine sahiptir. Ses yapmaz, terletmez.
* Dört köşe noktasındaki lastikler sayesinde yatağa rahatça takılıp çıkartılır.

SIVI GEÇİRMEZ ALEZ

* Upper side is covered  Cotton Cloth and low side is covered with special  waterproof cloth
* It has high air permeable structure. No sound and antiperspirant
* It can be applicable to the Bed easly due to the elastic band

WATERPROOF ALEZE

* Çift yüzeyli, alt ve üst yüzeyler % 100 pamuklu kumaştır.
* Ara dolgu malzemesi elyaf ile kapitonedir.
* Dört köşe noktasındaki lastikler sayesinde yatağa
   rahatça takılıp çıkartılır.

ALEZ

* Double sides. Both sides are 100 % cotton cloth.
* Middle padding material is bers and guilted cloth
* It can be applicable to the Bed easly due to the elastic band

ALEZE

Hastane ve Bebek Yatakları / Hospital and Baby Beds

* Yüksek elastikiye ait yumuşak süngerlerden üretilen bebek
   yataklarımız bebeğinize sağlıklı ve huzurlu bir uyku sağlar.
* Özel olarak dizayn edilen hastane yataklarımız Sağlık Bakanlığının
   onayından geçip çeşitli kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır.
* Her istediğiniz dizayn ve boyutta özel ölçü yapabilmekteyiz.
* Sizin sağlığınız bizim için en değerli hazinedir.

HASTANE VE BEBEK YATAKLARI

* Our infant beds made of soft sponges of high elasticity give your
   baby a healthy and peaceful sleep.
* Specially designed hospital beds are passed to the Ministry of Health
   and used by various institutions and organizations.
* We can make custom measurements in any design and size.
* Your health is our most precious treasure.

HOSPİTAL AND BABY BEDS
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Metal Somyalar / Metal Bed Bases

KATLANIR SOMYA LUX RANZA METAL KARYOLA ŞANTİYE RANZASI

* 1 mm st-12 dkp sac ve prollerden üretilmektedir.
* Elektrostatik fırınlı toz boya ile boyanmaktadır.
* Ürün kurulu bir şekilde ambalajlı olarak teslim edilmektedir.
* Yatak 10 cm kalınlığında 28 danste sünger jakarlı kumaştan
   üretilmektedir. Açık halde yerden yüksekliği 28 cm’dir.
* Ergonomik hatları, şık tasarımı ve kullanışlılığı ile beklentilerinizin
   karşılığı bir üründür. İstenilen her ölçüden üretim yapılabilir.

COLLAPSABLE BAD BASE

* Manufactured from 1 mm st - 12 dkp metal sheet and proles.
* Electrostatics Powder Paint.
* The product is sold as ready to use with packing.
* The Bed is manufactured from 10 cm thickness and 28 denier
   SpongeHeight is 28 cm as open.
* Its a woderful product with elegant design that meets your
   expectations.

* Öncelikle ürünlerimizde avrupa kalitesindeki 1. kalite malzemeler
   kullanılmaktadır.
* Çelik geçmeler sayesinde ürünümüzü kırılma endişesi yaşama-
   dan gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.
* En son teknoloji ile 200c de elektrostatik fırınlı toz boya ile
   boyanmaktadır.
* Özel ambalajında ve demonte olarak teslim edilmektedir.
* Birbirinden bağımsız olarak 2 adet karyola olarak da
   kullanabilirsiniz..
* İstediğiniz tasarımda ve ölçüde ürün yapılabilmektedir.

LUX DOUBLE-DECKER

* Manufactured from 1st class material competible with EU
   standards.
* Easy Montagenonbreakable due to the steel parts.
* Electrostatics Powder Paint with modern technology at 200 C.
* Delivered as packed Demounted.
* You can use it as two different bed.
* Can be manufactured with special desgin on special request.

* Ana gövdesi çelik prolden yapılmıştır.
* Elektro Statik Toz Boya
* İstenilen her ölçü ve ebatta yapılabilir.
* Ergonomik bir görünüme sahiptir.
* Somya kısmında ki latalar Gürgen ağacından 300 derece
   sıcaklık ile üretilmiştir.
* Latalar 6 cm genişliğin 1,5 cm kalınlığındadır.
* Lataların ağırlıkları dengeli bir şekilde dağıtmasından dolayı
   yatağınızın rahatlığı artarken kullanım ömrüde uzar.

METAL BED BASES

* Main body is manufactured from steel prole
* Electrostatics Powder Paint
* Lengts can be in different sizes on special request
* It has Ergonomic view
* The wood pieces on the Coverture are manufactured from horn
   beam with 300 degree heat
* The wood pieces are 6 cm wide and 1,5 cm thickness
* The life of the Bed is longer and its more comfortable since the
   wood pieces spreads the weight equaly.

* Firmamız, şantiye ranzalarını dayanıklı ve uzun ömürlü bir biçimde
   birinci sınıf malzeme ile tasarlanmıştır.
* Tasarım olarak çok şık ve kullanışlı olan  şantiye ranzaları
   profesyonel ekibimiz tarafından bütün kontrolleri yapıldıktan
   sonra sizlere güvenli bir şekilde teslim edilir.

WORKSİDES DOUBLE-DECKER

* Worksite Double Deckers are manufactured from 1st class
   materials.
* Delivered after all safety controls. Elegand and practical.
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