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 “Güne dinlenmiş ve zinde başlamak herkesin hakkı” diyerek tam 32 yıldır mobilya sektöründe, yatak ve baza başlığı üret-
meye devam ediyor. Lilla yatak üretimlerinde CE kalite belgesine sahip ürünleri tercih ederek kalitesinden taviz vermden, ken-
dine özgü tasarımları ile rakiplerinden önce olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Pazarın ihtiyaç duyduğu ürünleri en cazip 
fiyatlarla tüketicisinin beğenisine sunarak emin adımlarla yoluna devam etmektedir. 

 Bir yatakta önemli olan yatağınızın rahat olması ve sağlıklı uyku uyuyabilmenizdir. Lilla yatak, yatak odanızın en önemli 
parçası olan yatak ve bazasının en dayanıklı ve en şık olmanın yanı sıra, başlık ile tamamlanarak size rahat bir uyku ve konfor 
sağlamanız adına sürekli araştıran ve kendini geliştiren yapısı ile her geçen gün en çok tercih edilen ürünler arasında yerini 
almıştır. Bu yüzden Lilla baza & yatak, tüketicisine uzun yıllar rahat, sağlıklı ve huzurlu bir gece geçirmeyi vaad ediyor. Yurti-
çinde birçok marka satış mağazalarında kendini gösteren lilla yatak, ülke sınırlarını da aşarak Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri, 
Balkanlar ve bazı Avrupa ülkelerinde de ihracat yaparak, ülke ekonomisine katkı sağladığı gibi markalaşma sürecini de başlat-
mış bulunuyor. Kendisini pazarın önemli üreticilerinden birisi olduğunu düşünen Lilla Yatak; sağlık ve konfor dolu uykuların 
garantisi olmaya devam ediyor.

ABOUT US

 “For the rest of the day, everyone has the right to be rested and ready,” he has continued to produce bedding and bed 
baskets in the furniture sector for exactly 32 years. Lilla has made a concession in quality by choosing products with CE qua-
lity certificate in bed production and lives with the pride of being before its competitors with its unique designs. The market 
continues to offer products that it needs at the most attractive prices to the liking of consumers and to make sure they are on 
track. 

 The important thing in a bed is that your bed is comfortable and you can sleep well. The Lilla bed is among the most 
preferred products every day with its structure that is constantly investigating and developing itself in order to provide you 
with a comfortable sleep and comfort by being completed with the headrest as well as being the most durable and elegant 
of the most important part of the bed room. . Therefore, Lilla base & bed promises to spend a comfortable, healthy and pea-
ceful night for the consumer for many years. The lilla bed, which is manifested in many brand sales stores in Turkey, has also 
started the branding process as it has contributed to the economy of the country by exporting also in the Middle East, Turkish 
Republics, Balkans and some European countries. Lilla Bed, who thinks he is one of the important producers in the market; it 
continues to be the guarantee of sleeps full of health and comfort.
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 Tarz bakımınından ön planda olan 
Çif Kişilik Setler konforuylada günümü-
ze hitap ediyor. Her zevke uygunyatak 
ve baza modelleri yatma alanının ra-
hatlığı ve kapitoneli tasarımıyla evinize 
modern bir hava estiriyor. 

 İhtişamlı yatak-baza-başlık diğer adı 
olan set eski klasik tarzlara nazaran evi-
nizde modern görünüm rüzgarı estire-
cek. Kaliteli ve göz dolduran kumaş tür-
leri ile evlerinizin en dikkat çeken eşyaları 
arasında olacaktır.06/73
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Zengin ve Şık Dokunuşlar

concept

LB01
Şehrazat
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Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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Günebakan Düşler...

concept

LB02
Chester

Delux
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Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200Günebakan Düşler...

concept

LB03
Chester

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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Kırmızının Derinliğinde...

concept

LB04
Lale

Delux
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Kırmızının Derinliğinde...

concept

LB05
Lale

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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Doğanın Zarif Formları

concept

LB06
Hünkar

Delux
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Doğanın Zarif Formları

concept

LB07
Hünkar

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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Tasarımın Yalın Zarafeti

concept

LB08
Safir

Delux
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concept

LB09
Safir

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki 

çelik konstrüksiyon sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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Rafine Dokunuşlar

concept

LB10
Bengisu

Delux
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Rafine Dokunuşlar

concept

LB11
Bengisu

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik 

konstrüksiyon sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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Bahar kombin önerisi...

concept

LB12

Açelya
Delux
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Bahar kombin önerisi...

concept

LB13
Açelya

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB14
Köşk
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Motif ve kumaşının 
muhteşem  zarafeti...

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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Romantizmin Büyüsü

concept

LB15
Cansu
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Romantizmin Büyüsü
Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB16
Venedik
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Venedik rüyası...

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB17
Kristal
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Modern Tasarımın Asaleti

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB18
Dolunay
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Duyguların
Derin Yolculuğu

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik 

konstrüksiyon sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB19
Gül

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB20
Çırağan

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB21
irem

32



Göz Alıcı Zarafet

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
33



concept

LB22
Star

34



Dinamik Formlar, 
Modern Mekanlar

Baza Ölçüler 210X210

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.

concept

LB23
Azra
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concept

LB24
Almina

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB25
Hasır

38



Fark Oluşturan 
Dokunuşlar

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB26
Carmen

40



Rafine Dokunuşlar

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik 

konstrüksiyon sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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Sonbaharın 
Sıcak Bahçesi

concept

LB27
Galata
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Sonbaharın 
Sıcak Bahçesi

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.

concept

LB28
V izyon
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concept

LB29
Sofia

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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Doğanın Zarif Formları

concept

LB30
Roma
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Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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Kahvenin Derinliğinde...

concept

LB31
Koza
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Kahvenin Derinliğinde...

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB32
Dünya

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB33
Rüzgar

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB34
Manolya

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB35
Venüs

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB36
Roza

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB37
Alyans

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB38
Yakut

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB39
Yıldız

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB40
Saray

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB41
Irmak

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB42
Saltanat

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB43
Sultan

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB44
Nehir

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB45
Petek

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB46
Gamze

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB47
Beyzade

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB48
Zümrüt

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB49
Derya

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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Tasarımın Yalın Zarafeti

concept

LB50
Gizem
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Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.

LB51 LB52
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Pembe Düşler

concept

LB53
Melisa
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Pembe Düşler
Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik 

konstrüksiyon sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.

LB54 LB55
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concept

LB56
DeriFeyza

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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concept

LB57
Güneş

Kumaş

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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TeenRoom 

Lilla Gençlere özel en iyi yatak ve bazaların üretimin her aşamasında yüksek 
teknolojinin tüm imkanlarından yararlanır. Sürekli güncellenen modeller ile ka-
lite ve verimlilik en üst düzeye çıkarılırken hata payı en aza indirilir. Teknoloji 
tasarımın değişmez bir parçasıdır. Akıllı cihazlarla uyumlu teknolojik baza ve 
yataklar hayatı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek hedefiyle üretilir.

Lilla Benefits all the facilities of high technology at every stage of the produc-
tion of the best beds and bases for young people. With constantly updated 
models, the margin of error is minimized while quality and productivity are 
maximized. Technology is an integral part of design. Technological bases and 
beds compatible with intelligent devices are produced with the goal of facili-
tating and enhancing life.

bed-bases
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concept

LBT01
Şehrazat
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“Vazgeçilmez Lilla klasiği, Şehrazat...”

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Çift kişilik ebatları iki parçadan oluşmaktadır Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.
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Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.

Azra
LBT02
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Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.

Serenay
LBT03
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Uğur

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.

LBT04
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Kelebek

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.

LBT05
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Saray

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.

LBT06
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Irmak

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Yapısındaki çelik konstrüksiyon 

sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.

LBT07
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Sevgi Işıl

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. 

Yapısındaki çelik konstrüksiyon sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde 

eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.

LBT08 LBT09
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Lego Leon

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. 

Yapısındaki çelik konstrüksiyon sayesinde uzun yıllar kullanabilir, geniş sandığı sayesinde 

eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.

LBT11LBT10
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Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. 

Yapısındaki çelik konstrüksiyon sayesinde uzun yıllar kullanabilir,

 geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.

Bella Bellablue pinkLBT12 LBT13

86



Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Yüksek ayaklar sayesinde bazanızı yerinden kaldırmadan rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. 

Yapısındaki çelik konstrüksiyon sayesinde uzun yıllar kullanabilir,

 geniş sandığı sayesinde eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

- Çelik profil kullanılarak görselliğin yanında dayanıklılık da ön plana çıkarılmıştır. 

- Açılır, kapanır kapak sayesinde sandıklı olmaktadır. 

- Kapaklarda taşıma kulpu vardır  Amortisör ve makaslar emniyet kilidine sahiptir. 

- Derinliği 25 cm olup eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. 

- Kromaj kaplamalı 8 cm lik yüksek metal ayakları sayesinde altı kolayca temizlenir.

blue pinkEbru Ebru
LBT14 LBT15
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Gamze Derya
LBT16 LBT17

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200
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Çiğdem Deniz
LBT18 LBT19

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200
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Ezgi YeşimLBT20 LBT21

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200
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Damla

Damla
LBT22

LBT23
blue

pink Çınar
LBT24

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200
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Polo Kent
LBT31 LBT32

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200
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Pınar

Eslem

Eslem
LBT25

LBT27

LBT26

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

blue

pink
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Feyza Güneş
LBT28 LBT29

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Baza Ölçüler

90x190 90x200 100x200

120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200
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Sandıksız 
otel baza

LBT30
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bedHorse
Delux

96



•	 Saten	Viskon	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri

•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım
•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	statik	elektiriği	
giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

Özellikler:

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 34 cm.

Koruyucu KılıfSaten Viskon
Kumaş

At Yelesi Yataklar;

 Son zamanlarda popüler bir ürün olan aslında Baltık ülkelerinde de yüzyılı aşkın süredir kullanılan, at kılı ( at yelesi 
) yatağınız için muhteşem bir dolgu malzemesi. At kılı elde etme süreci hayvana hiçbir zarar vermeden gerçekleşen 
hayvan dostu bir işlemdir.

 At yelesi, tabiatta bulunan en elastik ve esnek dolgu malzemelerinden biridir. İçerisinde hava kanalları sayesinde 
doğal iklimlenme ortamı sağlayan At Kılı yataklar ile. Hem sıcak hem de soğuk ortamlarda rahat etmeniz sağlanır. Bu 
yataklar vücudunuzu ideal sıcaklıkta tutar. Hatta bu yataklar için en güzel isim tabii klima’ dır. Mükemmel havalandırma 
özelliğine sahiptir. Antibakteriyel ve anti-mite özelliği vardır. Bu tür mikroorganizmaları barındırmaz yıllarca hijyenik 
kalır. Mikroorganizma barındırmadığı ve bu küçük canlıların yol açtığı alerjilerin koruduğu için antialerjik özelliğe sa-
hiptir. Çok uzun ömürlüdür, temel özelliklerini uzun yıllar boyunca korur. Yatağa yattığınızda vücut basıncınız yatağa 
dağılır ve bel boşluğunuzu en iyi şekilde doldurarak size dünyanın en konforlu uykularını sağlar.

 Doğal At Kılı, en iyi ve en yüksek kalitedeki yatak dolgu malzemesidir. Bu malzemeyi çok özel kılan şey, üzerine ne 
kadar yük binerse binsin, at kılı liflerin arası sürekli boş kalacağından havalandırma özelliği devamlıdır. Doğal At Kılı, 
kılıfın hemen altında kullanılması halinde maksimum performans ve rahatlık sağlar. 

 At yelesi üzerine doğal coco polm ile kaplanmıştır. Coco Hindistan Cevizi Lifli Yataklar
Popüler yatak malzemesinden coco Hindistan cevizlidir. Tamamen doğaldır. Bu malzeme ısı tutma ve nemi dışarı 
atma özelliğine sahiptir. Mükemmel hava sirkülasyonu sağlar. Vücut ısınız her zaman dengeli olur. Kemik yapısını 
destekler.

Horse Riding Beds;

In recent times, a popular product, in fact the Baltic countries, is a magnificent filling material for your horseshoe bed, 
which is used for a hundred years of love. The process of obtaining horseshoes is a pet friendly process that does 
not harm the animal.

Horse paddle is one of the most elastic and flexible filling materials in nature. With Atkins beds that provide natural 
air conditioning environment thanks to the air ducts inside. It is provided to comfort you in both hot and cold envi-
ronments. These beds keep your body in ideal temperature. Even the most beautiful name for these beds is the air 
conditioner. It has excellent ventilation. It has antibacterial and anti-mite properties. It does not contain such micro-
organisms and remains hygienic for years. It has anti-allergic properties because it does not contain microorganisms 
and it is protected by allergens caused by these small creatures. It is very long-lived, maintains its basic properties for 
many years. When you lie on the bed, your body pressure is distributed to the bed and it fills your waist hole in the 
best way to provide you with the most comfortable sleep in the world.

Natural Horse Shoe is the best and highest quality bedding material. This material is very special thing, how much 
load on the carpet, horses between the fibers will be constantly ventilated because of the continuous feature. Natural 
Horse Shield provides maximum performance and comfort when used just under the sheath.

It is covered with natural coco polm on horseshoe. Coco Coconut Fiber Beds
Popular bedding is coco coconut. It is completely natural. This material has the feature of holding heat and throwing 
out the nemesis. Provides excellent air circulation. Your body is always warm. Supports bone structure.
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Lateks
Delux
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•	 Özel	Peluş	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri

•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım
•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	statik	elektiriği	
giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

Özellikler:

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 32 cm.

Lateks Yataklar;

 Lateks, Güney Amerika’da yetişen ağaçlardan elde edilen doğal kauçuk sütünün sünger formuna dönüştürülmesi ile 
üretilir. Yataklarda genellikle % 20 doğal, % 80 sentetik karışımlı lateks kullanılır. Kısacası doğal içerikli bir malzemedir.
 Bir seri işlemlerden sonra önce önce köpüğe sonra yatağa dönüştürülür. Gaz çıkarmaz koku yoktur. Esnek ve darbe 
emicidir. İnsan kas yapısında rahatlatıcı ve dinlendirici bir işlevi vardır. Eşler için idealdir. Ayrı blokların hareketi sayesinde 
eşler birbirlerinin hareketlerinden rahatsız olmadan uyuyabilirler.
 Lateks yatak daha fazla hareket kolaylığı sağlar, teri emer, koku yapmaz yapısında bulunan hava kanalları doğal 
ısı dağılımı görevi görür. Teri alt tabakaya ileterek vücudun kuru kalmasını ve hava almasını sağlar. Koku ve mantar 
oluşumu olmaz. Lateks’in alerjilere karşı koruma özelliği daha güçlüdür. Mayt ve mikrop oluşumunu engeller. Lateks 
yataklar boyun, bel ve sırt şekline son derece uyum sağlayarak, konforlu bir uyku sağlayacaktır. Çift taraflı kullanılabilme 
imkânına sahiptir. Çökme yerine ittirme seklinde yay hissiyatı verir.

Doğal Lateks Teknolojisi 
 Mikro gözenekli, esnek, rahat, hijyenik ve son derece nefes alabilen açık hücreli yapısından dolayı, nem oranını 
dengeler. Uyuyanın özel vücut şekline daha fazla adapte olur ve vücut ağırlığının daha eşit dağılımını sağlayarak, kas 
ağrılarını önler, kan akışını hızlandırır.

Horse Riding Beds;

 Latex is produced by converting the natural rubber blend obtained from the trees grown in South America into 
sponge form. Beds usually contain 20% natural, 80% synthetic blended latex. In short, it is a material with natural 
content.
 After a series of operations, it is first converted to foam, then to bed. There is no odor of gas. Flexible and shock 
absorbent. Human muscle structure has a relaxing and relaxing function. Ideal for spouses. With the movement of the 
separate blocks, the spouses can sleep without disturbing each other’s movements.
 The latex bed provides more mobility and the air ducts in the building absorb, non-smell-forming structure serve 
as natural heat dissipation. By transferring the skin to the lower layer, the body is kept dry and ventilated. No odor and 
fungus formation. Latex is more resistant to allergies. It prevents mites and germs. Latex beds will fit comfortably in 
the neck, waist and back with a high degree of conformity. It has the possibility to use double sided. It gives a springy 
feeling in the form of pushing instead of collapse.

Natural Latex Technology
 Due to its microporous, flexible, comfortable, hygienic and highly breathable open-celled structure, it balances 
moisture. Sleeping special body shape is more adaptive and provides more equal distribution of body weight, pre-
vents muscle aches, accelerates blood flow.

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş
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Özellikler:

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

pedli

Love   Bu teknoloji siz uyurken vücut sıcaklığınızı düzenler. Vücut ve çevre sıcaklığı arttığında 
bunu geçici olarak depolar, daha sonra sıcaklık düştüğünde ise bunu depolar.

Delux

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 33 cm.

•	 Pamuklu		Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri

•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım
•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	statik	elektiriği	
giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.
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Özellikler:

Koruyucu KılıfSaten Viskon
Kumaş

bed

Comfort
Saten K

uştüy
ü

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 33 cm.

•	 Saten	Viskon	Kumaş
•	 Kuştüyü	Sünger
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri

•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım
•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	statik	elektiriği	
giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

Viskon Dokuma Kumaş; Viskon malzemeden dokunmuştur. Kullanılan viskon yumuşak tuşe ve parlak görünüm sağla-
maktadır. Viskon kumaşlar, hoş, zarif ve rahattır. Nem alma özelliği pamuktan daha yüksektir. Elyafın narin ve düzgün 
eğirme özelliğinden dolayı yumuşak bir dokuma hissi elde edilmektedir. Vücuda rahatsızlık vermeyen, kaygan ve ten 

ile uyumu yapısı ile uyku kalitesini arttırır.

Yumuşacık bir dokunuş. Kuştüyü Sünger! Kuştüyü sünger çok yumuşak ve esnek bir süngerdir. Vücudun temasında 
yumuşak bir dokunuş sağlar, Kapitone de kullanılan kuştüyü sünger ile kapitonede yumuşak bir doku oluşur. İki tara-

fında da aynı malzemelerin kullanımı ile çift yüzünü de kullanılması sağlanmıştır.
Bu sayede yatak yönünün çevrilmesi ile daha uzun ömürlü kullanım amaçlanmıştır. Ürünün her yön değişiminde yeni 

bir yatakta uyuma konforunu hissedeceksiniz.
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pedliChocolate
Life

Özellikler:

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 36 cm.

•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri

•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım
•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	statik	elektiriği	
giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

   Mükemmel bir estetik, ergonomi ve rahatlık arayanlara, en iyisini 
isteyenlere adanmış olağanüstü konfor.

Özel Ped katmanıyla rahat bir uyku uyumanızı sağlar.
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bedV iscoflash

Özellikler:

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 30 cm.

•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Visco	Sünger
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım
•	 Taşıma	kulpu

•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	statik	elektiriği	
giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

 Olağanüstü konfor, eşsiz estetik görünüm ve göze hitap eden tarz. 
Hepsi Lilla kalite farkıyla evlerinizde.

 Visco Yataklar; Dinlenme kalitesini ve aynı zamanda kali-
teli bir uykunun sağladığı refahı artırmak amacıyla Viscoflash
huzurunuzda

 Visco elastik sünger omurgaya binen basıncı dengele-
mek için geliştirilmiştir. Bu teknoloji astronotlar için NASA 
tarafından keşfedilmiştir. Vücut ısısı ve ağırlığı ile şekil-
lenen visco, omurgayı kusursuz destekleyerek sağlıklı kan 
dolaşımına katkı sağlar.
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bedSırma

Özellikler:

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 32 cm.

•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri

•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım
•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	statik	elektiriği	
giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

Soft olma özelleği ile uyku ve dinlenme arasındaki farkı keşfedeceksiniz.
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bedKoza

Koza L
ifeÖzellikler:

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 33 cm.

•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Özel	ped	sistemi
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri

•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım
•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	statik	elektiriği	
giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

Ped için kullanılan yüksek dansitedeki sünger ile omurga desteklenmektedir. Sünger yüksekliğinin artması konforu 
daha da arttırmaktadır. Kısmi olarak yaylardan ayrılmış ped tabakası kalın süngerinden dolayı daha yumuşak bir zemin 
hissi verir. Yatağınız size hem yayın dayanıklılığını, hem kalın sünger tabakasının konforunu sunar.
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bed

Gümüş

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 29 cm.

Özellikler:

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri

•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım
•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	statik	elektiriği	
giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

Sert yatak teknolojisi ile derin bir uyku ve dinlenmiş bir vücut...
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bedDerya

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 32 cm.

Özellikler:

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri

•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım
•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	statik	elektiriği	
giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

İki tarafında da farklı özellikli yatak; Bir tarafı sert diğer tarafı ise yumuşak. 
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•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri
•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım

•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri
•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım

•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	
statik	elektiriği	giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	
zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	
statik	elektiriği	giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	
zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

Özellikler:

Özellikler:

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

bed

bed

sünger

Elit

Petek

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 31 cm.

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 24 cm.
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•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri
•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım

•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri
•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım

•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	
statik	elektiriği	giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	
zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	
statik	elektiriği	giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	
zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

Özellikler:

Özellikler:

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

bed

bed

Yıldız

Chocolate

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 30 cm.

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 33 cm.
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•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri
•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım

•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri
•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım

•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	
statik	elektiriği	giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	
zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	
statik	elektiriği	giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	
zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

Özellikler:

Özellikler:

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

bed

bed

Gamze

Pırlanta

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 28 cm.

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 29 cm.
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•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri
•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım

•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri
•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım

•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	
statik	elektiriği	giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	
zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	
statik	elektiriği	giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	
zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

Özellikler:

Özellikler:

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

bed

bed

Zümrüt

Lavanta

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 28 cm.

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 26 cm.
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•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri
•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım

•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	statik	elektiriği	
giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

Özellikler:

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

bedDamla

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 26 cm.
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•	 Jakarlı	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri
•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım

•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	statik	elektiriği	
giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

Özellikler:

Koruyucu KılıfJakarlı
Kumaş

bedHisar

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 25 cm.
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•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri
•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım

•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri
•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım

•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	
statik	elektiriği	giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	
zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	
statik	elektiriği	giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	
zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

Özellikler:

Özellikler:

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Love

Atlas

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 33 cm.

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 30 cm.
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•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri
•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım

•	 Pamuklu	Örme	Kumaş
•	 Silikonize	elyaf
•	 Yüksek	yoğunlukta	yumuşak	sünger
•	 Tela
•	 Bonel	yay	sistemi
•	 Yüksek	yoğunlukta	kenar	destek	süngeri
•	 Yay	destek	takoz	süngeri
•	 1500gr	keçe	
•	 Vücut	ağırlık	merkezlerine	uygun	tasarım

•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	
statik	elektiriği	giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	
zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

•	 Taşıma	kulpu
•	 Havalandırma	kapsülü
•	 Kumaşın	Anti	Statik	özelliği	saynesinde	vucutta	biriken	
statik	elektiriği	giderir,	böylece	vucudu	dinlendirir	dinç	ve	
zinde	uyanmanızı	sağlar.
•	 Dayanıklı	ve	yumuşak	bir	dokuya	sahiptir.

Özellikler:

Özellikler:

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Kelebek

Gamze

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 26 cm.

Yatak Ölçüleri 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 200x200

Yatak Yüksekliği 26 cm.
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Serenay

Çiğdem

Azra

Pınar

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş  
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Yeşim

Çınar

Buket

Lavanta

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş
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Pırlanta

Hisar

Zümrüt

Zambak

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Koruyucu KılıfPamuklu 
Örme Kumaş

Koruyucu KılıfJakarlı KumaşKoruyucu KılıfJakarlı Kumaş
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Ekostar
Koruyucu KılıfJakarlı Kumaş

Başlıklar,Komidin ve Benchler
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Chester Delux

Köşk Safir Delux

Lale Delux

Şehrazat Tek Kişilik

Bengisu Delux

Şehrazat

Açelya Delux Hünkar Delux
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Lale Hünkar

Bengisu

Venedik

Açelya

Kristal

Safir

Cansu

Chester

Çift Kişilik Başlıklar
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Dolunay

Gül

Carmen

İrem

Çırağan

Galata V izyon

Star

Azra

Hasır

Almina

Sofia
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Roma

Venüs

Yıldız

Koza

Roza

Saray Irmak

Dünya

Alyans

Manolya

Yakut

Saltanat

Çift Kişilik Başlıklar
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Sultan

Beyzade

Gizem

Nehir

Rüzgar

Melisa Feyza Güneş

Petek

Zümrüt

Gamze

Derya

Çift Kişilik Başlıklar
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Azra

Irmak

Ebru Ebru

Serenay

Işıl

Uğur

Sevgi

Gamze

Kelebek

Bella pink

pink

blue

blue Çiğdem

Saray

Bella

Deniz

Tek Kişilik Başlıklar
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Ezgi

Pınar

Şehrazat
Şifonyer

Şehrazat
Komidin

Cansu
Komidin

Hasır
Komidin

Roza
KomidinLT 01

LT 02

LT 04

LT 03

LT 05

Lego

Eslem

Yeşim

Feyza

Damla

Güneş

Çınar

Tek Kişilik Başlıklar

Derya
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Safir

Dünya

Bengisu

Cansu

Köşk

Şehrazat

Hasır

Gül

Chester

Roza

Dolunay

Lale

Benchler
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Müşterilerimizin Dikkatine:
Ürün çekimleri ileri teknoloji ile gerçekleştirilmektedir. Çok azda olsa, zaman zaman ortaya çıkan renk kayıpları baskı ve renk ayrımlarından kaynaklanmaktadır. 

Müşterilerimizin bunu dikkate almasını rica ederiz.

Bu Katalogda yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. Lilla Baza-Yatak gerektiğinde bu katalogda belirtilmiş özellikler üzerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Inspirational ideas for 
modern decoration

Inspirational ideas for 
modern decoration

www.lillabaza.com
lillabazayatak@gmail.com
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