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Konu yatak olduğunda herkesin tercihi farklıdır. 
Çünkü her insanın yapısı farklıdır. Her insan farklı 
uyur. Biz bu gerçeğin farkındayız, bu yüzden farklı 
malzemelerden, farklı destek seviyelerinde ve farklı 
fiyat aralıklarında yataklar üretiyoruz. Size de en rahat 
ettiğinizi seçmek kalıyor. Hemen hemen tüm yatak ve 
bazalarımızın malzeme ve işçilik hatalarına karşı 25 yıl 
garantisi var. 

Benzersiz bir rahatlık için
Deliksiz bir uyku için sadece iyi bir yatak yetmez. Bu 
yüzden yastık, yorgan ve alez çeşitlerimizle ilgili bilgiyi de 
burada bulacaksınız.
Kişisel ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulabilmek için 
farklı yatakları değişik yastıklarla birlikte test etmenizi 
tavsiye ederiz. Yatak stüdyomuza gelin ve değişik yatak 
ve yastık kombinasyonlarını gerçekten yatarak ve  
kullanarak deneyin.
Uyuma alışkanlıklarınıza uygun konfordaki bir yorgan 
rahatınıza rahatlık katacak ve her gece deliksiz uyuyup 
her sabah zımba gibi kalkmanıza yardımcı olacaktır.  

İçinize sinmezse hemen değiştirin!
Yatağınızı seçtikten sonra evinize götürün ve 
kullanmaya başlayın. Rahat edip etmediğinizi anlamak 
için tam 90 gününüz var! Baktınız ki içinize sinmiyor, 
orjinal faturanız ile birlikte hemen IKEA mağazasına 
geri getirin ve başka bir yatakla değiştirin. 

Yatağınızı eve getirdikten sonra
İlk kullanımdan önce yeni yatakların biraz sert olması 
çok normaldir. Sizin yatağa, yatağın da size alışması 
için bir ay geçmesini beklemelisiniz. Yeni malzemelerin 
kendine has bir kokusu olur. Kokuyu azaltmak için 
yatağı havalandırmanızı tavsiye ederiz. Rulo paketli 
yatak aldıysanız, yatağın şeklini geri kazanabilmesi için 
3-4 gün geçmesi gerektiğini hatırlatırız.

Bakım ve temizlik
Yatağınızın üzerine alez ekleyerek hijyen sağlayabilirsiniz. 
Çünkü bu ürünleri çıkartıp temizlemek kolaydır. Bazı 
yataklarımızın kılıfı çıkabilir ve yıkanabilir. Sabit kılıflı 
yataklarda oluşan lekeleri çıkarmak için döşeme 
temizleyici kullanın.  
En iyi yataklar bile zamanla rahatını kaybeder, toz ve 
mayt birikimine sebep olur. Bu yüzden her 8-10 yılda  
bir yatağınızı değiştirmenizi öneririz.

Herkese iyi uykular 
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Sünger mi yoksa yaylı yatak mı?
Çok çeşitli yataklarımız var. Yaylı mı, sünger yatak mı istediğinize karar vermek, seçeneklerinizi 
önemli ölçüde azaltmanıza yardımcı olur.

1

2

3 Rahat ettiniz mi?
Yatak seçiminde en önemli nokta, üzerine güzelce uzanıp denemektir. Kalın ceket veya paltonuzu 
çıkarıp yatağa uzanın ve normalde uykuya dalmadan önce aldığınız pozisyonu alın. Böylece 
yatağın rahat olup olmadığını hemen söyleyebilirsiniz.

Bütçeniz
Çok temel yataklardan, kaliteli doğal malzemelerle üretilmiş yataklara kadar her bütçeye uygun 
ürünümüz var. Hepsinin de size deliksiz bir uyku sunmak üzere özenle tasarlandığından emin 
olabilirsiniz. 

En uygun yatağı bulabilmeniz için 
dikkat etmeniz gerekenler:
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Yatak konfor sembollerinin açıklamaları
Aşağıdaki semboller konfor ürünlerimizin özelliklerini göstermek için kullanılır.

Sert
Sert destek sağlayan yataklar.

Orta-Sert
Orta-sert destek sağlayan yataklar.

Doğal malzemeler
Yün ve pamuk gibi doğal malzemeler ve bazen de doğal 
lateks ve hindistancevizi lifi yatak içinde hava dolaşımı 
sağlanmasına ve nemin yok olmasına yardımcı olur. 
Böylece gece boyunca terlemez veya üşümezsiniz. 

Ekstra konfor dolgulu
Rahatınıza rahat katan yumuşak dolgulu ekstra üst 
katman.

Konfor bölgeleri
Vücudunuzun her bölgesine ihtiyaç duyduğu desteği 
verin. Yumuşak bölgeler omuz ve kalçanızın derine 
gömülmesini sağlarken sert bölgeler ise boynunuza ve 
belinize aktif destek verir.

Paket yaylar/mini paket yaylar
Tek tek paketli yaylar bağımsız çalışır, vücut hareket-
lerinizi takip eder ve vücudunuzun şeklini alır. 

Bonnell yaylar
Genel destek vererek gece boyu rahat uyumanızı 
sağlayan yay katmanı.

Lateks
Vücut şeklinizi alarak size özel konfor sunan yumuşak 
ve esnek doğal malzeme. Fazla basıncı azaltmak ve 
tam gereken desteği sağlamak için vücut ağırlığınızı 
dağıttıkça, tam rahatlamanız mümkün olur.

Hafızalı sünger 
Vücudun şeklini alan, ısıya duyarlı yumuşak ve esnek 
malzeme. Fazla basıncı azaltmak, optimum destek ve 
konfor sağlamak için vücut ağırlığınızı dağıtır. Böylece 
tam rahatlamanız mümkün olur.

Çok esnek sünger
Destek sağlamak ve fazla basıncı azaltmak için vücut 
şeklini alan çok kaliteli sünger. 

Sünger
Genel destek ve konfor sunar.

Rulo paketli
Yatağı taşımanız ve eve getirmeniz kolaylaşır.

60 derecede yıkanır
Kılıf çıkabilir ve yıkanabilir. Maytlar (ev akarları) yatak-
lar gibi sıcak, karanlık ve nemli ortamları çok severler. 
Yatağınızı yeni ve temiz tutmak için sık sık yıkayın.

25 yıl garanti
Hemen hemen tüm yatak ve bazalarımız malzeme ve 
işçilik hatalarına karşı 25 yıl garanti altındadır. 
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Yaylı yataklar
Yaylı yataklar vücut ağırlığını eşit dağıtır, bu yüzden vücudun hiçbir bölümünde fazla basınç olmaz. Açık yaylı yapı, 
yatak içinde hava dolaşımı sağlar ve uyurken terlemenizi önler. Sizin için en uygun konfor düzeyini yatak pedi, latalı 
yatak tabanı veya baza ile sağlayabilirsiniz. 

Bonnell  
yaylar

Rulo  
paketli

• Vücut ağırlığını eşit dağıtan yaylı katmanla tüm
vücuda genel destek verir.

• Rulo paketli, taşıması kolay.
• Kalınlık: 16 cm

 Orta sert
90×200 cm 302.273.61 
140×200 cm 702.434.58

JÖMNA yaylı yatak, açık gri

Bonnell  
yaylar

25 yıl  
garanti

Rulo  
paketli

• Bonnell yaylar tüm vücuda destek verir,
gece boyu dinlenerek uyumanızı sağlar.

• Tek yüz kullanım için uygundur.
• Rulo paketli, taşıması kolay.
• Kalınlık: 18 cm

 Orta sert

90×200 cm 902.444.09
140×200 cm 602.443.64
160x200 cm 802.443.82
180x200 cm 702.443.87

 Sert
90×200 cm 802.444.76
140×200 cm 602.444.63
160x200 cm 502.444.68
180x200 cm 902.444.71

HAFSLO yaylı yatak, bej

Ekstra konfor 
dolgulu

Rulo  
paketli

Bonnell  
yaylar

25 yıl  
garanti

• Bonnell yaylar tüm vücuda destek verir,
gece boyu dinlenerek uyumanızı sağlar.

• Yumuşak dolgulu katman vücudunuza ekstra
destek vererek, rahat uyumanızı sağlar.

• Yatağın yüzeyindeki streç kumaş rahatınız için
sizinle birlikte hareket eder. 

• Tek yüz kullanım için uygundur.
• Rulo paketli, taşıması kolay.
• Kalınlık: 22 cm

 Orta sert

90×200 cm 102.444.08
140×200 cm 302.443.65
160x200 cm 002.443.81
180x200 cm 502.443.88

 Sert
90×200 cm 502.445.00
140×200 cm 502.444.87
160x200 cm 502.444.92
180x200 cm 802.444.95

HAMARVIK yaylı yatak, açık gri

Ekstra konfor 
dolgulu

Rulo  
paketli

Paket 
yaylar

25 yıl  
garanti

• Tek tek paketli yaylar bağımsız çalışır, vücut
hareketlerinizi takip eder ve vücudunuzun şeklini
alır. Gereken noktada gereken desteği alırsınız.

• Bağımsız çalışan paket yaylar, hareket etseniz
bile yanınızdakinin rahatsız olmasını engeller.

• Yumuşak dolgulu katman vücudunuza ekstra
destek vererek, rahat uyumanızı sağlar.

• Yatağın yüzeyindeki streç kumaş rahatınız
için sizinle birlikte hareket eder.

• Tek yüz kullanım için uygundur.
• Rulo paketli, taşıması kolay.
• Kalınlık: 24 cm

 Orta sert

90×200 cm 702.444.10
140×200 cm 802.443.63
160x200 cm 202.443.80
180x200 cm 302.443.89

 Sert
90×200 cm 502.445.24
140×200 cm 202.445.11
160x200 cm 102.445.16
180x200 cm 502.445.19

HÖVÅG paket yaylı yatak, koyu gri



6

Ekstra konfor 
dolgulu

Hafızalı 
sünger 

Paket  
yaylar

25 yıl  
garanti

Lateks

• Basıncı azaltmak için size uyum sağlayan hafızalı
sünger (Sert) veya lateks (Orta sert) uyku yüzeyi
ile tam rahatlayın.

• Bağımsız çalışan paket yaylar, hareket etseniz
bile yanınızdakinin rahatsız olmasını engeller.

• Tek tek paketli yaylar bağımsız çalışır, vücut
hareketlerinizi takip eder ve vücudunuzun şeklini
alır. Bu sayede gereken noktada gereken desteği
alırsınız.

• Yumuşak dolgulu katman vücudunuza ekstra
destek vererek, rahat uyumanızı sağlar.

• Yatağın yüzeyindeki streç kumaş rahatınız için
sizinle birlikte hareket eder.

• Tek yüz kullanım için uygundur.
• Kalınlık: 27 cm

 Orta sert

90×200 cm 502.444.11
140×200 cm 102.443.66
160x200 cm 402.443.79
180x200 cm 102.443.90

 Sert
90×200 cm 902.444.52
140×200 cm 602.444.39
160x200 cm 602.444.44
180x200 cm 902.444.47

HYLLESTAD paket yaylı yatak, beyaz

Ekstra konfor 
dolgulu Lateks

Paket  
yaylar

Hafızalı 
sünger 

Mini paket  
yaylar

25 yıl  
garanti

• Basıncı azaltmak için size uyum sağlayan hafızalı
sünger (Sert) veya lateks (Orta sert) uyku yüzeyi
ile tam rahatlayın.

• Bağımsız çalışan paket yaylar, hareket etseniz
bile yanınızdakinin rahatsız olmasını engeller.

• Tek tek paketli yaylar bağımsız çalışır, vücut
hareketlerinizi takip eder ve vücudunuzun şeklini
alır. Bu sayede gereken noktada gereken desteği
alırsınız.

• Mini paket yaylardan oluşan yumuşak katman,
bağımsız çalışan paket yay sistemini destekler ve
rahatınızı daha çok artırır.

• Yumuşak dolgulu katman vücudunuza ekstra
destek vererek, rahat uyumanızı sağlar.

• Yatağın yüzeyindeki streç kumaş rahatınız için
sizinle birlikte hareket eder.

• Tek yüz kullanım için uygundur.
• Kalınlık: 31 cm

 Orta sert

90×200 cm 302.934.45
140×200 cm 502.934.11
160x200 cm 402.934.21
180x200 cm 102.934.27

 Sert
90×200 cm 002.934.42
140×200 cm 302.934.07
160x200 cm 002.934.18
180x200 cm 802.934.24

 Orta sert

90×200 cm 302.577.44
140×200 cm 902.577.36
160x200 cm 502.577.38
180x200 cm 102.577.40

 Sert
90×200 cm 202.577.25
140×200 cm 902.577.17
160x200 cm 502.577.19
180x200 cm 102.577.21

HOKKÅSEN paket yaylı yatak, beyaz

Doğal 
malzemeler

Konfor  
bölgeleri

Ekstra konfor 
dolgulu Lateks

Paket  
yaylar

25 yıl  
garanti

HESSENG paket yaylı yatak, naturel

• Doğal lateks, at kılı, pamuk, yün ve liyosel gibi
doğal malzemeler ekstra konfor sağlar ve sabit
sıcaklıkta hoş bir uyku ortamı oluşturur.

• Bağımsız çalışan paket yaylar, hareket etseniz
bile yanınızdakinin rahatsız olmasını engeller.

• Vücut hareketlerinizi takip eden paket yaylar
sayesinde gereken noktada gereken desteği alın.

• 5 konfor bölgesi omuz ve kalçanızdaki baskıyı
hafifletir ve rahat uyumanızı sağlar.

• Yatağın yüzeyindeki streç kumaş rahatınız için
sizinle birlikte hareket eder.

• Tek yüz kullanım için uygundur.
• Kalınlık: 25 cm
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Sünger ve lateks yataklar
Yumuşak ve esnek olan sünger yataklar vücut şeklini alarak ve ağırlığınızı eşit dağıtarak size destek sağlar. Vücudun 
hiçbir noktasında fazla basınç olmadığı için kan dolaşımını iyileştirirler ve tam rahatlama sağlarlar. Sünger yataklar 
ayrıca vücut hareketlerinin şokunu emer. Böylece eşiniz yanınızda hareket etse bile siz deliksiz ve rahat  
uyumaya devam edersiniz. Bu yataklar esnekliği sayesinde ayarlanabilir latalı tabanlarla kullanıma çok uygundur.

Sünger
60 derecede
yıkanır

Rulo  
paketli

25 yıl  
garanti

• Esnek sünger yatak genel destek ve konfor sağlar
• 90×200 ölçüsü çocuk kullarıımı için onaylıdır.

Fermuarın çekme mekanizması yoktur, küçük
parçası olmadığından ve kolay açılmadığından
çocuklar için uygundur.

• Kılıf makinede yıkanabilir, temizliği kolay.
• Rulo paketli, taşıması kolay.
• Kalınlık: 10 cm

 Sert
90×200 cm 102.723.35
140×200 cm 302.723.39
160x200 cm 802.723.27
180x200 cm 002.723.31

MOSHULT sünger yatak, beyaz

Sünger
60 derecede
yıkanır

Rulo  
paketli

25 yıl  
garanti

• Esnek sünger yatak genel destek ve konfor
sağlar.

• 90×200 ölçüsü çocuk kullarıımı için onaylıdır.
Fermuarın çekme mekanizması yoktur, küçük
parçası olmadığından ve kolay açılmadığından
çocuklar için uygundur.

• Rulo paketli, taşıması kolay.
• Kılıf makinede yıkanabilir, temizliği kolay.
• Kalınlık: 12 cm

 Orta sert

80×200 cm 102.722.84
90×200 cm 402.722.87
140x200 cm 702.722.76
160x200 cm 102.722.79

 Sert
80×200 cm 002.723.07
90×200 cm 202.723.11
140x200 cm 502.723.00
160x200 cm 902.723.03

 Orta sert

90×200 cm 202.722.45
140×200 cm 602.722.34
160x200 cm 902.722.37

 Sert
90×200 cm 502.722.63
140×200 cm 802.722.52
160x200 cm 902.722.56

Sert 

Orta sert

MALFORS sünger yatak, beyaz

Ekstra konfor 
dolgulu

60 derecede
yıkanır

Sünger
25 yıl  
garanti

Rulo  
paketli

Orta sert 

Sert

MALVIK sünger yatak, beyaz

• Esnek sünger yatak genel destek ve konfor
sağlar.

• Destek ve konfor sağlayan yumuşak dolgulu
kalın katman.

• Kılıf makinede yıkanabilir, temizliği kolay.
• Rulo paketli, taşıması kolay.
• Kalınlık: 14 cm
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Alezler (Yatak Koruyucuları)
Alezler yatağınızı veya yatak pedinizi leke ve kirlerden koruduğu için yatağınızın ömrünü uzatır. Kolayca çıkarılabildiği 
için gerektiğinde yıkanıp temizlenmesi kolaydır. Dolgulu alezler, ekstra konfor ve yumuşaklık sunar ve nemi vücuttan 
uzaklaştırır. Su geçirmeyen model ise hiçbir sıvının aşağıya sızmasına izin vermediği için yatağınızın daima kuru ve 
temiz kalmasını sağlar.

Bakım talimatları

• Alez sayesinde yatağınızı leke ve kirlerden
koruyarak ömrünü uzatabilirsiniz.

• Dört köşede yer alan lastik bantlar alezin
kaymasını önler.

• 60°C’da (maytların öldüğü sıcaklıkta) makinede
yıkanabilir, ev akarlarına alerjisi olanlar için doğru
seçimdir.

90×200 cm 802.810.44
140×200 cm 002.810.38
160x200 cm 602.810.40
180x200 cm 202.810.42

90×200 cm 802.812.18
140×200 cm 102.812.12
160x200 cm 702.812.14
180x200 cm 202.812.16

90×200 cm 502.555.55
140×200 cm 202.555.47
160x200 cm 602.555.50
180x200 cm 002.555.53

90×200 cm 002.524.13
140×200 cm 902.524.04
160x200 cm 202.524.07
180x200 cm 602.524.10

ÄNGSVIDE alez

Bakım talimatları

• Alez sayesinde yatağınızı leke ve kirlerden
koruyarak ömrünü uzatabilirsiniz.

• Su geçirmez tabaka sıvıların alta geçmesini
engeller, yatağınız kuru kalır.

• Lastik kenar bantları sayesinde maks. 30 cm
yüksekliğindeki yataklarda bile kullanılabilir.

• 60°C’da (maytların öldüğü sıcaklıkta) makinede
yıkanabilir, ev akarlarına alerjisi olanlar için doğru
seçimdir.

Malzeme
Üst: %80 pamuk, %20 polyester
Yüzey kaplaması: Poliüretan
Kenarlar: %55 pamuk, %45 polyester

GÖKÄRT  alez

Bakım talimatları

• Alez sayesinde yatağınızı leke ve kirlerden
koruyarak ömrünü uzatabilirsiniz.

• Liyosel/pamuk karışımı kılıf iyi nefes alır,
hava dolaşımı sağlar ve nemi emer. Kuru
ve eşit sıcaklıkta bir uyku ortamı sağlar.

• Dört köşede yer alan lastik bantlar alezin
kaymasını önler.

• 60°C’da (ev akarlarının öldüğü sıcaklıkta) mak-
inede yıkanabilir, ev akarlarına alerjisi olanlar için
doğru seçimdir.

Malzeme
Dolgu: %50 liyosel, %50 polyester
Dış kumaş: %55 liyosel, %45 pamuk

KUNGSMYNTA  alez

Bakım talimatları

• Alez sayesinde yatağınızı leke ve kirlerden
koruyarak ömrünü uzatabilirsiniz.

• Isı ayarlı astar vücut ısısına duyarlıdır ve
gece boyu rahat uyumanızı sağlar.

• Liyosel/pamuk karışımı kılıf iyi nefes alır,
hava dolaşımı sağlar ve nemi emer. Kuru
ve eşit sıcaklıkta bir uyku ortamı sağlar.

• Alezin kaymasını önlemek için dört köşede
lastik bant.

• Dört köşede yer alan lastik bantlar alezin
kaymasını önler.

• 60°C’da (ev akarlarının öldüğü sıcaklıkta)
makinede yıkanabilir, ev akarlarına alerjisi olanlar
için doğru seçimdir.

Malzeme
Dolgu: %50 liyosel, %50 polyester
Kumaş: %55 liyosel, %45 pamuk
Astar: Isı ayarlı dokumasız polyester

ROSENDUN  alez

Malzeme
Dolgu: %100 polyester
Kumaş: %52 polyester, %48 pamuk
Taban: %100 polipropilen
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Latalı yatak tabanları
Bir karyola ile tamamlanması gereken latalı tabanlar; yaylı, sünger ve lateks yatakları üzerine yerleştirmek için 
kullanılabilir. Yatağınızın ömrünü uzatır ve yatağa uygulanan basıncın ve ağırlığın büyük kısmını emerek yatağınızın 
uzun süre rahatlığını korumasını sağlar. Daha sert veya daha az sert olması için bazı yatak tabanlarındaki latalardaki 
ayarlanabilir. Ayrıca bazı tabanların da ayak ve baş lataları yatak içinde oturmanızı, tv izlemenizi veya kitap okumanızı 
ya da ayaklarınızı yükseltmenizi sağlayacak şekilde ayarlanabilir. 

25 yıl  
garanti

• 17 ahşap latalı yatak tabanı ile hem yatağınızın
ömrünü uzatın hem de ekstra destek alın.

70×200 cm 501.602.08
80×200 cm 301.602.09
90x200 cm 901.602.11

70×200 cm 702.787.06
80×200 cm 702.783.44
90x200 cm 902.783.43

Konfor  
bölgeleri

25 yıl  
garanti

LURÖY latalı yatak tabanı

LÖNSET latalı yatak tabanı, sabit

• 28 huş lata vücut ağırlığınıza uyum sağlar ve
yatağınızın esnekliğini artırır.

• Konfor bölgeleri vücudunuza uyum sağlar.

Ayaklar
Tüm bazalarla ve ahşap tabanlı yaylı yataklarla kullanılabilir. 

SULTAN ayak, 10 cm, 4 ad

Paslanmaz çelik 100.756.60 

SULTAN ayak, 20 cm, 4 ad
Paslanmaz çelik 300.451.44 
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Kuş tüyü mü yoksa sentetik mi?
Farklı malzemelerden yapılmış geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ördek gıdık tüyü ve ördek sırt 
tüyü gibi doğal malzemelerimiz de var; polyester, liyosel ve hafızalı sünger gibi sentetik 
malzemelerimiz de. Konforunuza en uygun malzemenin hangisi olduğunu bulmak, 
seçeneklerinizi önemli ölçüde azaltmanıza yardımcı olacaktır.
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3 Yazlık mı yoksa kışlık bir yorgan mı?
Farklı ihtiyaçlara uygun olarak daha serin ve daha sıcak konfor düzeyinde yorganlarımız var. 
Ayrıca kış ayları boyunca ekstra sıcaklık ve yumuşaklık arayanlar için ekstra kalın yorganlar da 
satıyoruz. Size en uygun yorganın hangisi olduğunu uyku tercihleriniz belirler. Gece uyurken 
sıcaklayıp yorganı üzerinizden mi atıyorsunuz yoksa üşümeniz geçmediği için daha da kalın bir 
yorgan mı istiyorsunuz? Yorganınızı biriyle paylaşıyor musunuz? Yatak odanızın sıcaklığı nedir? 
Çocuklar için en doğru seçim serin ve hafif bir yorgandır. İyi nefes alan ve kolayca yıkanan bu 
yorganlar genelde sentetik dolgu malzemelidir. Bebek yorganlarını IKEA Çocuk bölümünde bulabil-
irsiniz.

Sert mi yoksa yumuşak bir yastık mı?
Daha sert ve daha yumuşak konfor düzeyinde yastıklarımız mevcut. Size en uygun yastığı bula-
bilmek için yatakla birlikte deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Küçük çocuklar yumuşak yastıkla 
rahat eder. Büyük çocuklar için, kendi ihtiyaçlarına uygun yastık seçmek en doğrusudur. Bebek 
yastıklarını ise IKEA Çocuk bölümünde bulabilirsiniz. Yastık koruyucu ekleyerek, yastığınızın uzun 
süre yeni ve temiz kalmasını sağlayabilirsiniz.

Kalite
Farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun değişik özelliklere sahip yastık ve yorganlarımız var.  
Bu özelliklerin belirleyicisi ise kullanılan malzeme ve işçilik detaylarıdır. Seçiminiz hangisi olursa 
olsun mümkün olan en yüksek konforu elde edeceğinizden emin olabilirsiniz.

Size en uygun yastık ve yorganı seçerken,
bunlara dikkat edin:

Yorganlar, yastıklar ve yastık koruyucular
Yorganlar, yastıklar ve yastık koruyucular uyku konforunun önemli parçalarıdır. Deliksiz bir uykunun sırrı, rahat 
ettiğiniz bir yatak ile size en uygun yastığı bir araya getirebilmektir. Yastığınızı korumak, temiz tutmak ve ömrünü 
uzatmak için bir yastık koruyucu eklemenizi tavsiye ederiz. Sevdiğiniz malzemede ve rahat ettiğiniz sıcaklık 
derecesindeki bir yorgan ise her gece mükemmel uyuyup her sabah dinlenmiş kalkmanıza yardımcı olacak 
önemli etkenlerdir.
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Yastık ve yorgan bakımı nasıl yapılır?

Tüm malzemeler için genel tavsiyeler
• Rulo paketli yastık ve yorganlar nakliye için

sıkıştırılmıştır. Böyle ürünlerin doğru şekli ve
kabarıklığı kazanması birkaç gün alabilir.

• Ev akarları sıcak, karanlık ve nemli ortamları çok
severler. Bu yüzden sabah uyandığınızda yastık ve
yorganları iyice havalandırın ve tekrar yatağa
sermeden nemin tamamen kuruduğundan emin olun.

• Ayrıca, IKEA’nın tüm yastık ve yorganları,
ev akarlarının öldüğü sıcaklık olan 60°C’da
makinede yıkanabilir. (Hafızalı süngerli yastıklar hariç.
Bu yastıkların sadece kılıfı yıkanabilir.) Yastık ve
yorganlarınızdaki kir ve  ev akarlarını yok etmek için
yıkama talimatlarına dikkatle uyun.

• Yastık ve yorganları düzenli olarak havalandırarak
tozdan koruyun, temiz ve kuru kalmasını sağlayın.

• Yastık koruyucu kullanarak yastığınızı kir ve lekelerden
koruyup ömrünü uzatabilirsiniz.

• Kuş tüyünün doğal bir kokusu vardır ve ürünü
paketinden çıkarıp bir süre havalandırınca bu
koku kaybolur.

• Ördek gıdık ve sırt tüyü dolgulu yastık ve
yorganları çamaşır makinesinde yıkarken normalde
kullandığınızın sadece 3’te 1’i kadar deterjan
koyun ve ayrı yıkayın.

• Sentetik dolgulu yastık ve yorganların bakımı çok
kolaydır ve defalarca yıkanabilir. Ayrıca bu ürünlerin
kuruması da çok kolaydır.

Hafızalı sünger
• Hava geçirmez ambalajı sebebiyle bu malzemenin özel

bir “fabrika kokusu” vardır. Paketi açıp kullanmadan
önce yastığı havalandırırsanız bu koku kaybolur.

• Malzemenin kendine has özellikleri yüzünden bu tip
yastıkları kullanmaya alışmak biraz zaman alabilir.

Kuş tüyü dolgulu malzemeler için ek tavsiyeler

• Yıkama sonrası zaman kaybetmeden kuş tüyü yastık
ve yorganları kurutucuda tamamen kuruyana kadar
kurutun. Kurutucunun içine 1-2 tenis topu
atarak yastık ve yorganın kabarıklığını geri
kazanmasını ve daha çabuk kurumasını
sağlayabilirsiniz. Ancak topların boya vermemesine
dikkat edin.

Sentetik dolgu malzemeler için ek tavsiyeler

• Hafızalı sünger dolgulu bir yastık, baş ve boynunuzun
şeklini alır. Bu da kaslarınızın gevşemesine sebep olur.
Böylece daha az hareket eder ve daha rahat uyursunuz.

• Yastığın kılıfı çıkabilir ve 60ºC’da yıkanabilir. Dolgu
malzemesi yıkamaya uygun değildir, bakım için lütfen
etiket üzerindeki talimatlara uyun.
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Yastık ve yorgan konfor sembollerinin açıklaması
Aşağıdaki semboller konfor ürünlerimizin özelliklerini göstermek için kullanılır.

Sert
İçi daha bol dolgulu, tok bir yastığı tanımlar.

Yumuşak
İçi daha az dolgulu, gevşek bir yastığı tanımlar.

Yazlık
Sıcaktan rahatsız olanlar için uygun az dolgulu, serin ve 
ince yorganı tanımlar.

Kışlık
Geceleri üşüme veya terleme hissetmeyenler için uygun 
daha bol dolgulu ve sıcak yorganı tanımlar.

Kışlık (Ekstra kalın)
Çok üşüyenler için uygun, çok bol dolgulu, sıcak ve 
kalın yorganı tanımlar.

Bakım talimatı sembolleri
60 derece sıcaklıkta 
makinede yıkayın
Ürün bu maytları öldüren 60 derece 
sıcaklıkta çamaşır makinesinde 
yıkanabilir.

Yıkanmaz

Çamaşır suyu kullanmayın

Kurutucuda normal sıcaklıkta 
kurutun

Kurutucuda düşük sıcaklıkta 
kurutun

Kurutucuda kurutmayın

Ütülenmez

Orta sıcaklıkta ütüleyin

Kuru temizleme

Kuru temizleme yapılmaz
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Sentetik dolgulu yastıklar 
Sentetik dolgu malzemeleri polyester, liyosel ve hafızalı süngerdir. Sentetik dolgulu yastıkların bakımı çok kolaydır. 
60° C sıcaklıkta çamaşır makinesinde yıkanabilir (hafızalı sünger yastıkların sadece kılıfı yıkanabilir), yani toz ve ev 
akarlarına alerjisi olanlar için ideadir. Üstelik yıkandıktan sonra kolayca kurur. Bazı yastıkların içi tıpkı kuş tüyü gibi 
yumuşacık ve hafif bir malzeme olan mikrofiber dolguludur. Bazıları ise vücut şeklinizi alarak ekstra destek sağlayan 
hafızalı süngerden yapılmıştır. Bazı yastıklarımız liyosel içerir. Kağıt hamurundan elde edilen liyosel bir cins selüloz 
elyaftır. Yıkama konusunda polyester yastıklarla aynı avantajlara sahiptir. Ayrıca liyosel nefes alır, nemi emer ve 
uzaklaştırır.

ÄRENPRIS yastıklar

Bakım talimatları

• Mikrofiber dolgulu bakımı kolay sentetik yastık
çok yumuşaktır, kabarıktır ve çok rahattır.

• Nefes alan, hava dolaşımı sağlayan ve nemi emen
 liyosel/pamuk kılıf sayesinde kuru ve sabit  
 sıcaklıkta bir uyku ortamına sahip olursunuz.

• Ev akarlarına alerjiniz varsa doğru seçim!
 Bu yastık, ev akarlarını öldüren 60°C sıcaklıkta
 çamaşır makinesinde yıkanabilir.

• 236 ilmik.
• Yastığı kir ve lekelerden koruyan bir yastık

koruyucu ile tamamlanabilir.

Malzeme
Dolgu: %100 polyester (geri kazanılmış  
plastikten yapılmıştır) 
Kumaş: %55 liyosel, %45 pamuk

 Yumuşak
Bu yastık az dolguludur ve daha yumuşak bir 
yastıkta uyumayı sevenler için uygundur.
Dolgu ağırlığı 460 g
50x60 cm 302.696.57

 Sert
Bu yastık çok dolguludur ve daha sert bir yastıkta 
uyumayı sevenler için uygundur.
Dolgu ağırlığı 610 g
50x60 cm 702.696.55

HAMPDÅN yastıklar

Bakım talimatları

• Çabuk kuruyan, bakımı kolay polyester/pamuk
karışımı dış kumaş.

• Ev akarlarına alerjiniz varsa doğru seçim!
Bu yastık, ev akarlarını öldüren 60°C sıcaklıkta
çamaşır makinesinde yıkanabilir.

• 186 ilmik.
• Yastığı kir ve lekelerden koruyan bir yastık
 koruyucu ile tamamlanabilir. 

Malzeme
Dolgu: %100 polyester
Kumaş: %65 polyester, %35 pamuk

 Yumuşak
Bu yastık az dolguludur ve daha yumuşak bir 
yastıkta uyumayı sevenler için uygundur.
Dolgu ağırlığı 420 g
50x60 cm 202.697.28

 Sert
Bu yastık çok dolguludur ve daha sert bir yastıkta 
uyumayı sevenler için uygundur.
Dolgu ağırlığı 610 g
50x60 cm 602.697.26

AXAG yastıklar

Bakım talimatları

• Yumuşacık fırçalanmış mikrofiber kumaştan
bakımı kolay yastık.

• Ev akarlarına alerjiniz varsa doğru seçim! Bu
yastık, ev akarlarını öldüren 60°C sıcaklıkta 
çamaşır makinesinde yıkanabilir.

• 176 ilmik.
• Yastığı kir ve lekelerden koruyan bir yastık koru-

yucu ile tamamlanabilir.

Malzeme
Dolgu: %100 polyester
Kumaş: %100 polyester

 Yumuşak
Bu yastık az dolguludur ve daha yumuşak bir 
yastıkta uyumayı sevenler için uygundur.
Dolgu ağırlığı (50×60 cm) 350 g
50x60 cm 202.697.71

 Sert
Bu yastık çok dolguludur ve daha sert bir yastıkta 
uyumayı sevenler için uygundur.
Dolgu ağırlığı (50×60 cm) 490 g
50x60 cm 602.697.69
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BANDBLAD hafızalı sünger yastık

Bakım talimatları
Yastık kılıfı:

Yastık:

• Hafızalı sünger dolgu, vücut sıcaklığına tepki
vererek baş ve boynunuzun şeklini alır. Tam
destek sağlar, gevşemenize ve rahat uyumanıza
yardımcı olur.

• Dolgulu kılıf yastığın yumuşak ve rahat olmasını
sağlar. Ayrıca hafızalı sünger merkezi koruyarak
yastığın ömrünü uzatır.

• Bu yastığın kılıfı, ev akarlarını öldüren 60°C
sıcaklıkta çamaşır makinesinde yıkanabilir.

Malzeme
Dolgu: Poliüretan hafızalı sünger
Kumaş: %65 polyester, %35 pamuk
Kapitone: Polyester dolgu

 Sert
50x60 cm 502.699.15

RÖLLEKA hafızalı sünger yastık

Bakım talimatları
Yastık kılıfı:

Yastık:

• Baş ve boynun şeklini alan özel şekli ve iki farklı
yüksekliği sayesinde bu yastık uyuma biçiminize
uyum sağlar.

• Hafızalı sünger dolgu, vücut sıcaklığına tepki
vererek baş ve boynunuzun şeklini alır. Tam
destek sağlar, gevşemenize ve rahat uyumanıza
yardımcı olur.

• Kılıftaki liyosel, nemi emip uzaklaştırır ve
vücudun rahat ve eşit bir sıcaklıkta kalmasına
yardımcı olur. Böylece gece boyu kuru ve rahat
olmanızı sağlar.

• Dolgulu kılıf yastığın yumuşak ve rahat olmasını
sağlar. Ayrıca hafızalı sünger merkezi koruyarak
yastığın ömrünü uzatır.

• Bu yastığın kılıfı, ev akarlarını öldüren 60°C
sıcaklıkta çamaşır makinesinde yıkanabilir.

Malzeme
Dolgu: Poliüretan hafızalı sünger
Kumaş: %55 liyosel, %45 pamuk
Kapitone: Polyeste/liyosel elyaf dolgu

 Sert
33x50 cm 502.698.35

MÅNVIVA hafızalı sünger yastık

Bakım talimatları
Yastık kılıfı:

Yastık:

• Hafızalı sünger dolgu, vücut sıcaklığına tepki
vererek baş ve boynunuzun şeklini alır. Tam
destek sağlar, gevşemenize ve rahat uyumanıza
yardımcı olur.

• Hafızalı süngerin merkezindeki hava dolaşımı
sayesinde nem buharlaşır ve hoş bir uyuma
ortamı oluşur.

• Hafızalı süngeri koruyan yumuşak ve dikişli kılıf
sayesinde uyku konforunuz uzun yıllar devam 
eder.

• Bu yastığın kılıfı, ev akarlarını öldüren 60°C
sıcaklıkta çamaşır makinesinde yıkanabilir.

Malzeme
Dolgu: Poliüretan hafızalı sünger
Kumaş: %64 polyester, %36 pamuk

 Sert
40x50 cm 402.699.25

HYLLE yastıklar

Bakım talimatları

• Yastık, iç dolgusu ve yumuşak pedli kılıfı
sayesinde ekstra destek sağlar ve vücudun
rahatlamasına yardımcı olur.

• Nefes alan, hava dolaşımı sağlayan ve nemi
emen liyosel/pamuk kılıf sayesinde kuru ve sabit
sıcaklıkta bir uyku ortamına sahip olursunuz.

• Kanal dikişli kılıf sayesinde yıkama sonrası bile
dolgu malzemesi yerinden kaymaz.

• Ev akarlarına alerjiniz varsa doğru seçim! Bu
yastık, ev akarlarını öldüren 60°C sıcaklıkta
çamaşır makinesinde yıkanabilir.

• 236 ilmik.

Malzeme
Dolgu: %100 polyester
Kumaş: %55 liyosel, %45 pamuk

 Yumuşak
Bu yastık az dolguludur ve daha yumuşak bir 
yastıkta uyumayı sevenler için uygundur.
Dolgu ağırlığı 450 g
50x60 cm 002.827.16

 Sert
Bu yastık çok dolguludur ve daha sert bir yastıkta 
uyumayı sevenler için uygundur.
Dolgu ağırlığı 530 g
50x60 cm 502.827.14
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Kuş tüyü yastıklar 
Kuş tüyü yastıkların içini doldurmak için ördek gıdık ve sırt tüyü kullanılır. Bu malzeme yumuşacık ve rahattır. Nefes 
alma özelliğine sahip olduğu için nemi emer. Ördek gıdık tüyü yumuşak, kabarık ve hafiftir. Ördek sırt tüyü ise esnek 
ve destek vericidir. Yani bir yastığın içindeki ördek gıdık tüyü miktarı ne kadar yüksekse yumuşaklığı ve kabarıklığı da 
o kadar fazladır. Kuş tüyü yastıklarda 60°C sıcaklıkta makinede yıkanabilir ama sentetik yastıklar kadar sık yıkanması
tavsiye edilmez. Yastıkların daha yumuşak ve daha sert modelleri bulunur.

GULDPALM yastıklar

Bakım talimatları

• Ördek tüyü karışımı yumuşak dolgusu sayesinde
hem şekil alabilen hem de destek veren yastık,
nemi emer ve uzaklaştırır.

• Hem dolgu malzemesi hem de pamuklu kılıf nefes
alır ve hava dolaşımı sağlar. Böylece kuru ve sabit
sıcaklıkta bir uyku ortamı oluşur.

• Ev akarlarına alerjiniz varsa doğru seçim!
Bu yastık, ev akarlarını öldüren 60°C sıcaklıkta
çamaşır makinesinde yıkanabilir.

• 252 ilmik.
• Yastığı kir ve lekelerden koruyan bir yastık

koruyucu ile tamamlanabilir. 

Malzeme
Dolgu: %60 ördek gıdık tüyü, %40 ördek sırt tüyü
Kumaş: %100 pamuk

 Yumuşak
Bu yastık az dolguludur ve daha yumuşak bir 
yastıkta uyumayı sevenler için uygundur.
Dolgu ağırlığı 495 g
50x60 cm 702.695.56

 Sert
Bu yastık çok dolguludur ve daha sert bir yastıkta 
uyumayı sevenler için uygundur.
Dolgu ağırlığı 700 g
50x60 cm 202.695.54

JORDRÖK yastıklar

Bakım talimatları

• Yoğun ördek sırt tüyü oranı sayesinde hem şekil
alabilen hem de destek veren yastık, nemi emer
ve uzaklaştırır.

• Hem dolgu malzemesi hem de pamuklu kılıf nefes
alır ve hava dolaşımı sağlar. Böylece kuru ve sabit
sıcaklıkta bir uyku ortamı oluşur.

• Ev akarlarına alerjiniz varsa doğru seçim!
Bu yastık, ev akarlarını öldüren 60°C sıcaklıkta
çamaşır makinesinde yıkanabilir.

• 252 ilmik.
• Yastığı kir ve lekelerden koruyan bir yastık

koruyucu ile tamamlanabilir.

Malzeme
Dolgu: %90 ördek sırt tüyü, %10 ödek gıdık tüyü
Kumaş: %100 pamuk

 Yumuşak
Bu yastık az dolguludur ve daha yumuşak bir 
yastıkta uyumayı sevenler için uygundur.
Dolgu ağırlığı 610 g
50x60 cm 502.695.95

 Sert
Bu yastık çok dolguludur ve daha sert bir yastıkta 
uyumayı sevenler için uygundur.
Dolgu ağırlığı 800 g
50x60 cm 002.695.93
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Yastık koruyucular 
Yastığınızı bir yastık koruyucu ile birlikte kullanarak, uzun süre yeni ve temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik 
kirlendikçe yastığı yıkamak yerine koruyucuyu çıkarıp yıkayarak yastığınızın ömrünü uzatırsınız. Koruyucuları takıp 
çıkartmak çok kolaydır ve koruyucular çamaşır makinesinde çok az yer kaplarlar.
İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun farklı özelliklerde yastık koruyucularımız bulunmaktadır.

KUNGSMYNTA yastık koruyucu

Bakım talimatları

• Yastık koruyucu sayesinde yastığınızı leke ve
kirlerden koruyarak ömrünü uzatabilirsiniz.

• Liyosel/pamuk karışımı kılıf iyi nefes alır, hava
dolaşımı sağlar ve nemi emir. Kuru ve eşit
sıcaklıkta bir uyku ortamı sağlar.

• 60°C’da (ev akarlarının öldüğü sıcaklıkta)
makinede yıkanabilir, ev akarlarına alerjisi
olanlar için doğru seçimdir.

50x60 cm 002.555.72

ÄNGSVIDE yastık koruyucu

Bakım talimatları

• Yastık koruyucu sayesinde yastığınızı leke ve
kirlerden koruyarak ömrünü uzatabilirsiniz.

• 60°C’da (ev akarlarının öldüğü sıcaklıkta)
makinede yıkanabilir, ev akarlarına alerjisi
olanlar için doğru seçimdir.

Malzeme
Dolgu: %100 polyester
Kumaş: %52 polyester, %48 pamuk
Astar: %100 polipropilen

50x60 cm 502.810.69

ROSENDUN yastık koruyucu

Bakım talimatları

• Yastık koruyucu sayesinde yastığınızı leke ve
kirlerden koruyarak ömrünü uzatabilirsiniz.

• Isı ayarlı astar vücut ısısına duyarlıdır ve
gece boyu rahat uyumanızı sağlar.

• Liyosel/pamuk karışımı kılıf iyi nefes alır, hava
dolaşımı sağlar ve nemi emir. Kuru ve rahat bir
uyku ortamı sağlar.

• 60°C’da (ev akarlarının öldüğü sıcaklıkta)
makinede yıkanabilir, ev akarlarına alerjisi
olanlar için doğru seçimdir.

50x60 cm 102.524.22

Malzeme
Dolgu: %50 liyosel, %50 polyester
Dış kumaş: %55 liyosel, %45 pamuk
Astar: Isı ayarlı dokumasız polyester

Malzeme
Dolgu: %50 liyosel, %50 polyester
Dış kumaş: %55 liyosel, %45 pamuk
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Sentetik dolgulu yorganlar 
Sentetik dolgu malzemeleri polyester, liyosel ve hafızalı süngerdir. Sentetik yorganların bakımı çok kolaydır. 60°C sıcaklıkta 
çamaşır makinesinde yıkanabilir, toz ve ev akarlarına alerjisi olanlar için ideadir. Üstelik yıkandıktan sonra kolayca kurur. Bazı 
yorganların içi tıpkı kuş tüyü gibi yumuşacık ve hafif bir malzeme olan mikrofiber dolguludur. Bazıları ise liyosel içerir. Kağıt 
hamurundan elde edilen liyosel, bir cins selüloz elyaftır. Yıkama konusunda polyester elyafla aynı avantajlara sahiptir. Ayrıca 
liyosel nefes alır, nemi emer ve uzaklaştırır. Dilerseniz serin, dilerseniz sıcak tutan bir yorgan seçebilirsiniz. Ayrıca kış boyunca 
ekstra sıcaklık sağlayan yorganlar da satıyoruz.

TILKÖRT yorgan

Bakım talimatları

• Yumuşacık fırçalanmış mikrofiber kumaştan
bakımı kolay yorgan.

• Ev akarlarına alerjiniz varsa doğru seçim! Bu yor-
gan, ev akarlarını öldüren 60°C sıcaklıkta çamaşır
makinesinde yıkanabilir.

• 176 ilmik.

Malzeme
Dolgu: %100 polyester
Kumaş: %100 polyester

 Yazlık
Sıcaktan rahatsız olanlar için uygun az dolgulu, 
serin ve ince yorgan.
Dolgu ağırlığı (150×200 cm) 300 g
Dolgu ağırlığı (220×230 cm) 530 g

150x200 cm 202.718.54
240x220 cm 302.718.63

GRUSBLAD yorganlar

Bakım talimatları

• Çabuk kuruyan, bakımı kolay polyester/pamuk
karışımı dış kumaş.

• Ev akarlarına alerjiniz varsa doğru seçim! Bu yor-
gan, ev akarlarını öldüren 60°C sıcaklıkta çamaşır
makinesinde yıkanabilir.

• 186 ilmik.

Malzeme
Dolgu: %100 polyester
Kumaş: %65 polyester, %35 pamuk

 Yazlık
Sıcaktan rahatsız olanlar için uygun az dolgulu, 
serin ve ince yorgan.
Dolgu ağırlığı (150×200 cm) 450 g
Dolgu ağırlığı (240×220 cm) 790 g

150x200 cm 602.717.05
240x220 cm 802.717.14

 Kışlık
Geceleri üşüme veya terleme hissetmeyenler için 
uygun daha bol dolgulu ve sıcak yorgan.
Dolgu ağırlığı (150×200 cm) 840 g
Dolgu ağırlığı (240×220 cm) 1480 g

150x200 cm 202.717.50
240x220 cm 302.717.59

RÖDTOPPA yorganlar

Bakım talimatları

• Dolgunun içindeki nemi emen liyosel ve yumuşak,
kabarık polyester sayesinde gece boyu kuru ve
rahat kalmanızı sağlayan, bakımı kolay yorgan.

• Nefes alan, hava dolaşımı sağlayan ve nemi
emin liyosel/pamuk kılıf sayesinde kuru ve sabit
sıcaklıkta bir uyku ortamına sahip olursunuz.

• Ev akarlarına alerjiniz varsa doğru seçim! Bu yor-
gan, ev akarlarını öldüren 60°C sıcaklıkta çamaşır
makinesinde yıkanabilir.

• 236 ilmik.

Malzeme
Dolgu: %50 liyosel, %50 polyester
Kumaş: %55 liyosel, %45 pamuk

 Yazlık
Sıcaktan rahatsız olanlar için uygun az dolgulu, 
serin ve ince yorgan.
Dolgu ağırlığı (150×200 cm) 510 g
Dolgu ağırlığı (240×220 cm) 890 g 

150x200 cm 202.714.96
240x220 cm 302.715.04

 Kışlık
Geceleri üşüme veya terleme hissetmeyenler için 
uygun daha bol dolgulu ve sıcak yorgan.
Dolgu ağırlığı (150×200 cm) 960 g
Dolgu ağırlığı (240×220 cm) 1690 g 

150x200 cm 202.715.33
240x220 cm 502.715.41

 Kışlık (Ekstra kalın)
Çok üşüyenler için uygun çok bol dolgulu, sıcak ve 
kalın yorgan.
Dolgu ağırlığı (150×200 cm) 1500 g
Dolgu ağırlığı (240×220 cm) 2640 g 

150x200 cm 902.715.15
240x220 cm 302.715.23
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HÖNSBÄR yorganlar

Bakım talimatları

• Yoğun ördek tüyü dolgusu sayesinde nemi
emerek uzaklaştırır, gece boyu kuru tutar.

• Hem dolgu malzemesi hem de pamuklu kılıf nefes
alır ve hava dolaşımı sağlar. Böylece kuru ve sabit
sıcaklıkta bir uyku ortamı oluşur.

• Yorganın üzeri kapitone dikişlidir, dolgu malze-
mesi yer değiştirmez. Böylece sıcaklık her nok-
taya eşit dağıtılır, soğuk nokta oluşmaz.

• Bu yorgan, ev akarlarını öldüren 60°C sıcaklıkta
çamaşır makinesinde yıkanabilir.

• 252 ilmik.

Malzeme
Dolgu: %90 ördek sırt tüyü, %10 ördek gıdık tüyü
Kumaş: %100 pamuk

 Yazlık
Sıcaktan rahatsız olanlar için uygun az dolgulu, 
serin ve ince yorgan.
Dolgu ağırlığı (150×200 cm) 515 g
Dolgu ağırlığı (240×220 cm) 910 g

150x200 cm 702.716.58
240x220 cm 402.716.69

 Kışlık
Geceleri üşüme veya terleme hissetmeyenler için 
uygun daha bol dolgulu ve sıcak yorgan.
Dolgu ağırlığı (150×200 cm) 970 g
Dolgu ağırlığı (240×220 cm) 1700 g

150x200 cm 502.716.83
240x220 cm 202.716.94

Kuş tüyü yorganlar 
Kuş tüyü yorganların içini doldurmak için ördek gıdık ve sırt tüyü kullanılır. Bu malzeme yumuşacık ve rahattır. Nefes 
alma özelliğine sahip olduğu için nemi emer. Ördek gıdık tüyü yumuşak, kabarık ve hafiftir. Ördek sırt tüyü ise esnek 
ve destek vericidir. Yani bir yorganın içindeki ördek gıdık tüyü miktarı ne kadar yüksekse yumuşaklığı ve kabarıklığı 
da o kadar fazladır. Kuş tüyü yorganlar da 60°C sıcaklıkta makinede yıkanabilir ama sentetik yorganlar kadar sık 
yıkanması tavsiye edilmez. Dilerseniz serin, dilerseniz sıcak tutan bir yorgan seçebilirsiniz. Ayrıca kış boyunca ekstra 
sıcaklık sağlayan yorganlar da satıyoruz.

GLANSVIDE yorganlar

Bakım talimatları

• Kuş tüyü hissi veren mikrofiber dolgulu hafif ve
çok yumuşak yorgan.

• Saten dokuma pamuktan dış kumaş hoş bir
parlaklığa sahiptir ve yumuşacıktır.

• Sık sık yıkanabildiği ve kolay kuruduğu için bakımı
kolaydır.

• Ev akarlarına alerjiniz varsa doğru seçim! Bu yor-
gan, ev akarlarını öldüren 60°C sıcaklıkta çamaşır
makinesinde yıkanabilir.

• 336 ilmik.

Malzeme
Dolgu: %100 polyester mikrofiber (%70 geri 
kazanılmış plastikten yapılmıştır)
Kumaş: %100 pamuk

 Yazlık
Sıcaktan rahatsız olanlar için uygun az dolgulu, 
serin ve ince yorgan.
Dolgu ağırlığı (150×200 cm) 350 g
Dolgu ağırlığı (240×220 cm) 620 g

150x200 cm 102.714.49
240x220 cm 402.714.57

 Kışlık
Geceleri üşüme veya terleme hissetmeyenler için 
uygun daha bol dolgulu ve sıcak yorgan.
Dolgu ağırlığı (150×200 cm) 670 g
Dolgu ağırlığı (240×220 cm) 1210 g

150x200 cm 502.714.71
240x220 cm 802.714.79



SÖTVEDEL yorganlar

Bakım talimatları

• Ördek dolgu tüyü karışımı yumuşak ve ısı yalıtımlı
dolgusu sayesinde gece boyu kuru ve rahat
olmanızı sağlar. Nemi emer ve uzaklaştırır.

• Hem dolgu malzemesi hem de pamuklu kılıf nefes
alır ve hava dolaşımı sağlar. Böylece kuru ve sabit
sıcaklıkta bir uyku ortamı oluşur.

• Yorganın üzeri kapitone dikişlidir, dolgu malze-
mesi yer değiştirmez. Böylece sıcaklık her nok-
taya eşit dağıtılır, soğuk nokta oluşmaz.

• Bu yorgan, ev akarlarını öldüren 60°C sıcaklıkta
çamaşır makinesinde yıkanabilir.

• 252 ilmik.

Malzeme
Dolgu: %60 ördek gıdık tüyü, %40 ödek sırt tüyü
Kumaş: %100 pamuk

 Yazlık
Sıcaktan rahatsız olanlar için uygun az dolgulu, 
serin ve ince yorgan.
Dolgu ağırlığı (150×200 cm) 315 g
Dolgu ağırlığı (240×220 cm) 555 g

150x200 cm 802.715.73
240x220 cm 502.715.84

 Kışlık
Geceleri üşüme veya terleme hissetmeyenler için 
uygun daha bol dolgulu ve sıcak yorgan. Sıcak tutar 
ama hafiftir. Kapitone dikişler havayı hapseder, 
yorganın sıcaklığı artırır ve uyku konforu sağlar.
Dolgu ağırlığı (150×200 cm) 520 g 
Dolgu ağırlığı (240×220 cm) 915 g

150x200 cm 902.715.96
240x220 cm 402.716.07

BLEKVIDE yorganlar

Bakım talimatları

• Yorgan yumuşak, hafif ve kabarıktır. Dolgudaki
büyük oranda ördek gıdık tüyü sayesinde ısıyı
hapseder.

• Nemi emen ve ciltten uzaklaştıran dolgu saye-
sinde gece boyu kuru ve rahat uyumanızı sağlar.

• Hem dolgu malzemesi hem de pamuklu kılıf nefes
alır ve hava dolaşımı sağlar. Böylece kuru ve sabit
sıcaklıkta bir uyku ortamı oluşur.

• Saten dokuma pamuktan dış kumaş hoş bir
parlaklığa sahiptir ve yumuşacıktır.

• Yorganın üzeri kapitone dikişlidir, dolgu malze-
mesi yer değiştirmez. Böylece sıcaklık her nok-
taya eşit dağıtılır, soğuk nokta oluşmaz.

• Bu yorgan, ev akarlarını öldüren 60°C sıcaklıkta
çamaşır makinesinde yıkanabilir.

• 336 ilmik.

Malzeme
Dolgu: %90 ördek gıdık tüyü, %10 ördek sırt tüyü
Kumaş: %100 pamuk

 Yazlık
Sıcaktan rahatsız olanlar için uygun az dolgulu, 
serin ve ince yorgan.
Dolgu ağırlığı (150×200 cm) 265 g
Dolgu ağırlığı (240×220 cm) 465 g

150x200 cm 102.714.06
240x220 cm 602.714.18

 Kışlık
Geceleri üşüme veya terleme hissetmeyenler için 
uygun daha bol dolgulu ve sıcak yorgan. Sıcak tutar 
ama hafiftir. Kapitone dikişler havayı hapseder, 
yorganın sıcaklığı artırır ve uyku konforu sağlar.
Dolgu ağırlığı (150×200 cm) 495 g
Dolgu ağırlığı (240×220 cm) 870 g

150x200 cm 702.714.27
240x220 cm 402.714.38
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