SATIN ALMA KILAVUZU

Bebek Karyolaları
EMNİYET

Çocukların güvenliği bizim
için her zaman her şeyin
önünde yer alır. Ürünlerimiz,
satıldıkları ülkelerin yürürlükteki
tüm güvenlik şartnamelerini
karşılayacak şekilde tasarlanır
ve test edilir. Ayrıca tüm çocuk
ürünlerimizi; İsveç’teki kendi
sertifikalı laboratuvarımızda test
ettiğimiz gibi, dünyanın çeşitli
yerlerindeki bağımsız sertifikalı
test laboratuvarına da yollarız.
IKEA, dünyada bebek karyolaları
için geçerli aşağıdaki güvenlik
kriterlerine uygundur: Avrupa
pazarındaki bebek karyolaları,
Avrupa’daki test laboratuvarları
tarafından test edilmiştir ve EN
716-1 sayılı Avrupa standardına
uygundur. Belirli bir konudaki
güvenlik ve test standartları
ile ilgili bilgi almak isterseniz,
Tüketici Hakları Derneği’ne veya
stardartları belirleyen yerel
makamlara başvurabilirsiniz.
Karyolalarımız nasıl test edilir?
Karyolalarımız birçok değişik
testten geçirildikten sonra
kullanımlarının güvenli olduğu
belirlenir. İlk olarak; çıkık,
oynak parçalar ve bağlantılar
ile sivri köşeler olup olmadığı
incelenir. Sonra korkuluk
aralıklarıyla baza latalarının
aralarındaki açıklıklar ölçülür.
Ardından karyola, dayanıklılık
ve sağlamlılığının görülmesi
için çarpma ve basınç testlerine
girer. Böylece korkulukların
yerinden çıkıp oynamayacağı ve
kazaya sebebiyet verebilecek
bir açıklık yaratmayacağı test
edilir. Karyola bazaları da test
edilir. Örneğin Avrupa pazarı
için yaptığımız bir testte 10
kiloluk bir ağırlığı, beş farklı
şekilde tam 1.000 kez yatağa
atarız. Bulunduğumuz her
pazarda karyola bazaları için de
yukarıdakinin aynısı veya benzer
testler yapılır, ancak bu testler
ilgili ülkelerin özel kanunları
gereği, birbirinden küçük
farklılıklar gösterebilir.

Bebekler ve ebeveynleri için emniyet
Bebeğinizin güven içinde uyuması, sizin için ne kadar önemliyse bizim
için de o kadar önemli. Bu yüzden bebek karyolalarımızı dünyanın
en zor güvenlik testlerine sokuyoruz. Şimdi inanması zor gelse de
bebeğiniz çabucak büyüyecek. Belki de yatağından çıkmak için
tırmanmaya çalışacak ve düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.
İçiniz rahat etsin, çoğu karyolamızın yatak tabanı alçaltılabilir veya
bir korkuluğu tamamen çıkarılabilir. Sizin ve bebeğinizin huzur içinde
uyuyabilmesi için her şeyi düşündüğümüzü bilmenizi isteriz.
En küçük ayrıntısına kadar emniyetli
Hangi bebek karyolasını seçerseniz seçin, her ayrıntının iyi
düşünüldüğünden emin olabilirsiniz. Latalar arası açıklık, zehirli madde
içermeyen dayanıklı malzemeler, yuvarlak köşeler ve iyi havalandırmalı
yatak tabanı bebeğinize için güzel bir uyku ortamı sunacak. Üstelik
çoğu karyolamız bir serinin parçası olduğundan bebeğinizin odasını
uyum içinde döşemeniz çok kolay olacak.

BEBEK KARYOLALARI
GONATT bebek karyolası 60x120 cm. Karyola
tabanı iki farklı yükseklikte yerleştirilebilir. Çocuk
kendi kendine yataktan inip çıkmaya başlayacak kadar
büyüdüğünde karyolanın bir kenarı kaldırılabilir. Bebek
karyolasının dayanıklı malzemeleri test edilmiştir.
Bebeğinizin vücudu için gereken desteği alarak rahat
ve emniyetli uyayacağından emin olabilirsiniz. Karyola
tabanı, düzenli hava dolaşımı için iyi havalandırılmıştır,
çocuğunuza hoş bir uyku ortamı sağlar.

SNIGLAR bebek karyolası 60x120 cm. Karyola
tabanı iki farklı yükseklikte yerleştirilebilir. Çocuk
kendi kendine yataktan inip çıkmaya başlayacak kadar
büyüdüğünde karyolanın bir kenarı kaldırılabilir. Bebek
karyolasının dayanıklı malzemeleri test edilmiştir.
Bebeğinizin vücudu için gereken desteği alarak rahat
ve emniyetli uyayacağından emin olabilirsiniz. Karyola
tabanı, düzenli hava dolaşımı için iyi havalandırılmıştır,
çocuğunuza hoş bir uyku ortamı sağlar.

Beyaz

502.015.34

Kayın

Açık gri

002.579.53
STUVA bebek karyolası 60x120 cm. Karyola tabanı
iki farklı yükseklikte yerleştirilebilir. Çocuk kendi
kendine yataktan inip çıkmaya başlayacak kadar
büyüdüğünde karyolanın bir kenarı kaldırılabilir. Bebek
karyolasının dayanıklı malzemeleri test edilmiştir.
Bebeğinizin vücudu için gereken desteği alarak rahat
ve emniyetli uyayacağından emin olabilirsiniz. Karyola
tabanı, düzenli hava dolaşımı için iyi havalandırılmıştır,
çocuğunuza hoş bir uyku ortamı sağlar. STUVA çekmece önleri ile tamamlayın. STUVA bebek karyolaları
için farklı kombinasyon çeşitlerini STUVA satın alma
kılavuzunda görebilirsiniz.

GULLIVER bebek karyolası 60x120 cm. Karyola
tabanı iki farklı yükseklikte yerleştirilebilir. Bebek
karyolasının dayanıklı malzemeleri test edilmiştir.
Bebeğinizin vücudu için gereken desteği alarak rahat
ve emniyetli uyayacağından emin olabilirsiniz. Karyola
tabanı, düzenli hava dolaşımı için iyi havalandırılmıştır,
çocuğunuza hoş bir uyku ortamı sağlar.
Huş

802.607.82

Beyaz

102.485.19

Beyaz

HENSVIK bebek karyolası 60x120 cm. Karyola
tabanı iki farklı yükseklikte yerleştirilebilir. Çocuk
kendi kendine yataktan inip çıkmaya başlayacak kadar
büyüdüğünde karyolanın bir kenarı kaldırılabilir. Bebek
karyolasının dayanıklı malzemeleri test edilmiştir.
Bebeğinizin vücudu için gereken desteği alarak rahat
ve emniyetli uyayacağından emin olabilirsiniz. Karyola
tabanı, düzenli hava dolaşımı için iyi havalandırılmıştır,
çocuğunuza hoş bir uyku ortamı sağlar.
Beyaz

302.485.37

602.486.06

SUNDVIK bebek karyolası 60x120 cm. Karyola
tabanı iki farklı yükseklikte yerleştirilebilir. Çocuk
kendi kendine yataktan inip çıkmaya başlayacak kadar
büyüdüğünde karyolanın bir kenarı kaldırılabilir. Bebek
karyolasının dayanıklı malzemeleri test edilmiştir.
Bebeğinizin vücudu için gereken desteği alarak rahat
ve emniyetli uyayacağından emin olabilirsiniz. Karyola
tabanı, düzenli hava dolaşımı için iyi havalandırılmıştır,
çocuğunuza hoş bir uyku ortamı sağlar.

002.485.29
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Gri-kahverengi

702.485.64

Beyaz

002.485.67

NASIL SEÇİLİR?
1. Malzemelerinizi seçin.
Yaylı, lateks veya sünger yataktan birini seçin. Hepsi emniyetli ve hijyeniktir. Hangisini seçeceğinizden emin değilseniz
kendinize sorun. Siz olsanız hangisinde uyumayı tercih
ederdiniz?

2. Kişisel ihtiyaçlarınızı belirleyin
Süre: Bebek yatağını kaç yıl süreyle kullanmayı
düşünüyorsunuz? Hangi yatağı seçmeniz gerektiği,
kaç yıl aynı yatağı kullanmayı planladığınıza göre değişir.
Aynı yatağı çocuğunuz üç yaşına gelene kadar kullanmayı
düşünüyorsanız daha kalın ve dayanıklı bir yatak, büyük bebekler ve yürümeye başlamış, yatakta ayağa kalkıp zıplayan
çocuklar için daha uygun olacaktır.

Yaylı: VYSSA yaylı yataklar, paket veya bonell yay sistemlidir. Yaylı bebek yataklarının etrafında hava rahatça
dolaşabilir. Havalandırması iyidir ve uygun bir uyku ortamı
hazırlar. Çift taraflıdır, kullanım ömrü uzundur. Ayrıca
koruyucu sünger kutu rahatlık ve dayanıklılık verir.

Ek özellikler: Emniyet ve sağlık açısından tüm bebek
yatakları, sert ve iyi havalandırmalı olmalıdır. Bunların
dışında yataklarımızın bazı ek özellikleri bulunmaktadır:

Lateks: VYSSA lateks yataklarda, sadece bebeklerin
uyuması için tasarlanmış suni lateks kullanılır. Bu malzeme
çok dayanıklıdır ve bebekler için sağlıklı bir uyku ortamı
sunar. Çünkü bebekler doğal latekse alerjik olabilir. Ayrıca
lateksin basınç azaltma özelliği, ekstra rahatlık sağlar. Çift
taraflı olduğu için kullanım ömrü uzundur.

• Hava dolaşımı: Bütün VYSSA bebek yatakları; yumurta
kutusu biçimli sünger, paket yay sistemi ve lateks gibi
malzemeler sayesinde iyi havalandırma sağlar.
• Basınç azaltma: Bütün VYSSA bebek yatakları; paket
yaylar, çok esnek sünger ve lateks gibi malzemelerden
yapıldığı için basınç azaltma özelliğine sahiptir.
• İlk yumuşaklık: Bebeğinize güvenli bir uyku ortamı
sağlayabilmesi için tüm bebek yataklarının sert olması
gerekir. Bazı yatakların kılıfı kapitonedir, ilk temasta
yumuşaklık hissi verir. Böyle yataklar sert olmasına
rağmen, ilk dokunuşta yumuşaktır.

Sünger: Bütün VYSSA sünger yataklarda, kaliteli poliüretan
veya çok esnek sünger kullanılır. Hepsi de düzgün kesilmiş,
dayanıklı ve uyku amaçlıdır. Bu yüzden her ikisi de bebek
yatağı olmak için uygundur. Çok esnek sünger dayanıklıdır,
basınç noktalarını rahatlatır ve büyüyen bebeğinize rahatlık
ve destek verir. Sünger yataklarımız çift taraflı olduğu için
kullanım ömrü uzundur.

3. Yatağınızı seçin
İlerleyen sayfalarda, mağazalarımızda satılan tüm bebek
yataklarını ve bunlarla ilgili tüm ayrıntılı bilgiyi bulacaksınız.

Kılıflar: Bebeğinize sağlıklı bir uyku ortamı sunabilmeniz için
tüm kılıflar çıkabilir ve makinede yıkanabilir. Ayrıca etrafında
hava dolaşabilmesi için havalandırmaları iyidir. Bazı
VYSSA yataklar, yumuşaklık vermesi için jarse veya kadife
kılıflıdır. Kılıflarımızın hepsi bebeğinizin cildi için uygun ve
yumuşaktır.

SÜNGER YATAKLAR

VYSSA SKÖNT. Kalınlık: 9 cm. Beyaz. Basınç
azaltma özellikli çok esnek sünger bebek için genel
konfor sağlar. Uzun yıllar kullanılabilecek dayanıklı
yatak. Malzeme: Çok esnek sünger ve jarse kılıf.

VYSSA SNOSA. Kalınlık: 10 cm. Beyaz. Yatağın
iki tarafı, farklı rahatlık yüzeyleri sunar: yumurta
kartonu şekilli yüzeyin havalandırması ve basınç
azaltma özelliği düz yüzeyden daha iyidir. Malzeme:
Poliüretan sünger ve pamuk/polyester kılıf.

VYSSA SLAPPNA. Kalınlık: 7 cm. Beyaz. Küçük
bebekler için uygundur. Malzeme: Poliüretan sünger
ve dokuma olmayan kılıf.

YAYLI YATAKLAR									
LATEKS YATAKLAR

VYSSA VACKERT. Kalınlık: 10 cm. Mavi. Bebeğinizin
vücudu için tam gereken desteği sağlayan dayanıklı
paket yaylı yatak. Uzun yıllar kullanılabilir. Yaylar
yatak içinde hava dolaşımı sağlar, iyi havalandırılmış
ideal bir uyku ortamı oluşur. Ekstra konfor ve
dayanıklılık için koruyucu sünger. Malzeme: Paket
yaylar ve velur kılıf.

VYSSA VINKA. Kalınlık: 12 cm. Mavi. Bonell yaylar
çok rahattır ve iyi hava dolaşımı sağlar. Uzun yıllar
kullanılabilecek, dayanıklı yatak. Ekstra konfor ve
dayanıklılık için koruyucu sünger kutu ve keçe astar.
Malzeme: Bonell yaylar ve jarse kılıf.
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VYSSA SOMNAT. Kalınlık: 10 cm. Beyaz. Lateks
mükemmel basınç azaltma kapasitesi sunar,
bebeğinizin vücudunun tam rahatlamasını sağlar.
Uzun yıllar kullanılabilecek, dayanıklı yatak. Bu
yatağın iyi havalandırma sağlayabilmesi için birçok
hava kanalı bulunur; yatak kuru, temiz ve serin kalır.
Malzeme: Suni lateks ve kadife kılıf.

BEBEK KARYOLALARI İÇİN YATAKLAR

VYSSA SKÖNT yatak 60x120 cm. Basınç azaltma kapasitesi yüksek, çok
esnek sünger, büyüyen çocuğunuzun rahatını artırır. Uzun yıllar kullanılabilen
dayanıklı yatak. Çıkabilen ve makinede yıkanabilen kılıf çocuğunuz için sağlıklı
bir uyku ortamı sağlar. İki yüzü de kullanılabilir, iki kat uzun ömürlüdür. Nefes
alan jarse kılıf, bebeğinizin cildi için hoş ve yumuşaktır.
Beyaz

401.501.82

VYSSA VACKERT yatak 60x120 cm. Bebeğinizin vücudu için tam gereken
desteği sağlayan dayanıklı paket yaylı yatak. Yaylar yatak içinde hava dolaşımı
sağlar, iyi havalandırılmış ideal bir uyku ortamı oluşur. Ekstra konfor ve
dayanıklılık için koruyucu sünger. Ekstra konfor ve dayanıklılık için koruyucu
sünger kutu ve keçe astar. Çıkabilen ve makinede yıkanabilen kılıf bebeğiniz
için sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. İki yüzü de kullanılabilir, iki kat uzun
ömürlüdür. Nefes alan kadife kılıf, bebeğinizin cildi için hoş ve yumuşaktır.
Beyaz

VYSSA SLAPPNA yatak 60x120 cm. Küçük bebekler için uygundur. Çıkabilen
ve makinede yıkanabilen kılıf çocuğunuz için sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. İki
yüzü de kullanılabilir, iki kat uzun ömürlüdür.
Beyaz

101.502.87

501.501.86

VYSSA VINKA yatak 60×120 cm. Bonell yaylar büyük rahatlık sağlar ve
hava dolaşımı çok iyidir. Uzun yıllar kullanılabilen çok dayanıklı yatak. Rahatlık
vermesi ve dayanıklılığı artırması için koruyucu sünger kutu ve keçe astar.
Çıkabilen ve makinede yıkanabilen kılıf bebeğiniz için sağlıklı bir uyku ortamı
sağlar. İki yüzü de kullanılabilir, iki kat uzun ömürlüdür. Nefes alan jarse kılıf,
bebeğinizin cildi için hoş ve yumuşaktır.
Mavi

101.502.92

VYSSA SNOSA yatak 60x120 cm. Yatağın iki tarafı, farklı rahatlık yüzeyleri
sunar: Yumurta kartonu şekilli yüzeyin havalandırması ve bazınç azaltma
özelliği düz yüzeyden daha iyidir. Çıkabilen ve makinede yıkanabilen kılıf
çocuğunuz için sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. İki yüzü de kullanılabilir, iki kat
uzun ömürlüdür. Nefes alan kılıf, bebeğinizin cildi için hoş ve yumuşaktır.
Beyaz

402.132.45

VYSSA TULTA alez 60×120 cm. Makinede yıkanabilir, temizliği kolay. Alezin
içinden hava geçebilir, hoş bir uyku ortamı sunar.
Beyaz

401.502.95

VYSSA SOMNAT yatak 60x120 cm. Lateks mükemmel basınç azaltma
kapasitesi sunar, bebeğinizin vücudu için tam rahatlama sağlar. Bu yatağın iyi
havalandırma sağlayabilmesi için birçok hava kanalı bulunur; yatak kuru, temiz
ve serin kalır. Uzun yıllar kullanılabilen çok dayanıklı yatak. Çıkabilen ve makinede yıkanabilen kılıf çocuğunuz için sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. İki yüzü
de kullanılabilir, iki kat uzun ömürlüdür. Nefes alan kadife kılıf, bebeğinizin cildi
için hoş ve yumuşaktır.
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Beyaz

001.501.84
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