
Bebeğiniz için güvenlik ve konfor
Anne baba olmak heyecan verici olduğu kadar endişe de verebilir. Bu nedenle 
bebek karyolalarımızı dünyanın en katı güvenlik standartlarını karşılayacak 
şekilde titizlikle test ediyoruz. Bebek karyolalarımız dayanıklı ve dengeli olmanın 
yanı sıra bebekleriniz büyüdükçe onlara göre ayarlanabilir yapıdadır. Yani siz de 
bir bebek gibi güven içinde uyuyabilirsiniz. 

Tatlı rüyalar ve güvenli uykular için
Hiçbir anne baba bebeğinin güvenliği ve rahatlığı ile maliyet arasında bir tercih 
yapmak zorunda kalmamalıdır. Bu nedenle VYSSA bebek yatağını tasarladık. Sert, 
iyi havalandırmalı bebek yataklarımızın her biri makinede yıkanabilir örtülerle satılır 
ve en katı güvenlik standartlarını karşılar. Kolayca havalandırıp temizleyebileceğiniz 
bir yatak koruyucu ped kullanarak yatağınıza ekstra koruma ve rahatlık da 
ekleyebilirsiniz. Böylece gece bebeğiniz uyurken size de uyumak için vakit kalır.

SATIN ALMA KILAVUZU 

Bebek karyolaları, yatakları ve aksesuarları

Bebek uyku çözümleri
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Çocukların güvenliği her zaman bizim en önemli 
önceliğimizdir. 
Ürünlerimiz, satıldıkları ülkelerin güvenlik standartlarına 
uygun olarak tasarlanmış ve test edilmiştir.  Biz tüm 
çocuk ürünlerimize, İsveç’ de, dünya çapında bir çok 
laboratuvar ve enstitü kadar saygın ve bağımsız olan kendi 
laboratuvarlarımızda testler uygularız.  

IKEA, dünya çapında çocuk karyolaları 
ve yatakları için aşağıdaki güvenlik 
kriterlerini yerine getirmektedir: Avrupa’da satılan çocuk 
karyolaları, Avrupa’daki test laboratuvarları tarafından 
test edilmekte ve EN 716-1 Avrupa standartlarına uygun 
bulunmaktadır. 

Eğer belirli bir güvenlik ya da standart testleri ile ilgili daha 
fazla bilgi almak isterseniz, tüketici derneği ya da benzeri 
bir organizasyon ile temasa geçiniz.

Bebek karyolalarımız nasıl test ediliyor?
Bütün bebek karyolalarımız kullanım güvenliği açısından 
farklı testlerden geçiriliyor. Öncelikle, çıkıntılı parçalar, gevşek 
parçalar veya bağlantılar ve keskin kenarlar açısından 
inceleniyor. Daha sonra bebek karyolasındaki vidaların ve 
lataların arasındaki tüm boşluklar ve açıklıklar ölçülüyor. 
Bebek karyolası güç, denge ve dayanıklılık açısından ve 
vidaların dönerek veya yerlerinden oynayarak olası tehlikeli 
açıklıklara yol açmayacağından emin olmak için darbe ve 
basınç testlerine tabi tutuluyor. Bebek karyolası tabanı da 
test ediliyor. Örneğin, yapılan bir testte karyola tabanını beş 
farklı konumdan 1000 kez bırakılan 10 kg’lık bir ağırlıkla test 
ediyoruz. 

Aynı veya benzeri testler, karyolalar ve yataklar için de 
yapılır, ancak bazı testler ilgili ülkenin spesifik gereklerine 
bağlı olarak farklılık gösterebilir.

GÜVENLİK BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZDİR

1. Yutma riskini ortadan kaldırmak için çıkarılabilecek veya 
gevşetilebilecek ufak parçaların olmaması.

2. Yuvarlatılmış kenar ve köşeler.

3. Mantar oluşumunu önlemek için havalandırmalı yatak 
bazası.

4. Güçlü karyola tabanı.

5. Parmaklıklar arası mesafe maksimum güvenlik 
sağlayacak şekilde tasarlanır (çocuklar başlarını 
parmaklıklar arasına sıkıştıramaz).

6. Sağlam, dayanıklı yapı.

7. Zehirli madde içermeyen malzemeler.
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BİLMEKTE FAYDA VAR
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BEBEK KARYOLASI NASIL SEÇİLİR

Kişisel ihtiyaçları tanımlayın
Bebeğiniz için bir bebek karyolası kullanırsanız hem siz hem 
de bebeğiniz daha iyi uyur. Bir bebek karyolası bebeğinizin 
yuvarlanıp düşmeyeceği, fazla ısınmayacağı veya rahatsız 
olmayacağı kapalı, iyi havalandırmalı bir uyku ortamıdır. 
Birçok bebek derin uyur ve etraftaki gürültüden, seslerden 
veya müzikten kolay kolay etkilenmez. Öte yandan, uzun süre 
uyumazlar ve sık sık uyanırlar. Bir bebek karyolasının kapalı 
uyku ortamı bebeğinizin güvenli ve korunaklı bir şekilde 
uyumasına yardımcı olur.

Karyola listemizde hem geleneksel hem de modern 
karyolalar bulacaksınız. Evinize uyması için tarzınıza uygun 
olanı seçebilirsiniz.

Çocuğunuzla birlikte büyüyecek şekilde 
tasarlanmıştır
Farklı yaşam biçimleri için farklı çözümler gerekir ama 
bütün çocuklar çabuk büyür. Bu nedenle birçok karyolamız 
çocuk kendi başına içine/dışına girip çıkabilecek kadar 
büyüdüğünde bir kenarı çıkartılabilecek ve bir yatağa 
dönüştürülebilecek şekilde tasarlanır.  

Bebek 
karyolası

2 farklı yüksekliğe 
ayarlanabilen 
karyola bazası

Çıkartılabilen 
kenar

Çekmeceli

GULLIVER

GONATT

SOLGUL

SNIGLAR

STUVA

SUNDVIK

1. Bebeğiniz çok küçükken                
karyola tabanını daha yükseğe 
yerleştirebilirsiniz.

2. Bebeğiniz kendi başına oturmaya 
başladığında ise tabanı daha aşağı 
bir seviyeye çekin.

3.  Çocuğunuz karyolanın içine/dışına 
tırmanacak kadar büyüdüğünde 
karyolanın bir kenarı çıkarılabilir.

1 2 3



GONATT 60×120 cm. Karyola tabanı iki farklı yükseklikte 
yerleştirilebilir. Çocuk karyolasının bir kenarı çocuk 
karyolanın içine/dışına tırmanacak kadar büyüdüğünde 
çıkarılabilir. Yatak bazasındaki dayanıklı malzemeler 
bebeğinizin vücuduna ihtiyaç duyduğu desteği vermesi 
için özellikle test edildiğinden, bebeğiniz hem güven içinde 
hem de rahat bir uyku çeker. Havanın rahatça geçmesini 
sağlayan karyola tabanı iyi bir havalandırma sağlayarak 
çocuğunuz için uygun bir uyku ortamı yaratacaktır. 
Karyolanın altındaki çekmeceler ekstra saklama alanı 
sağlar.
Beyaz 502.015.34
Açık gri 002.579.53

STUVA 60×120 cm. Karyola tabanı iki farklı yükseklikte 
yerleştirilebilir. Çocuk karyolasının bir kenarı çocuk 
karyolanın içine/dışına tırmanacak kadar büyüdüğünde 
çıkarılabilir. Yatak bazasındaki dayanıklı malzemeler 
bebeğinizin vücuduna ihtiyaç duyduğu desteği vermesi 
için özellikle test edildiğinden, bebeğiniz hem güven içinde 
hem de rahat bir uyku çeker. Havanın rahatça geçmesini 
sağlayan karyola tabanı iyi bir havalandırma sağlayarak 
çocuğunuz için uygun bir uyku ortamı yaratacaktır. 
Karyolanın altındaki çekmeceler ekstra saklama alanı 
sağlar. Farklı renklerde üretilen STUVA çekmece ön 
panelleriyle kombine edebilirsiniz. STUVA bebek 
karyolası hakkında daha fazla bilgi için STUVA satın alma 
kılavuzuna bakınız.
Beyaz/beyaz 892.531.69

GULLIVER 60×120 cm. Karyola tabanı iki farklı 
yükseklikte yerleştirilebilir. Çocuk karyolasının bir 
kenarı çocuk karyolanın içine/dışına tırmanacak kadar 
büyüdüğünde çıkarılabilir. Yatak bazasındaki dayanıklı 
malzemeler bebeğinizin vücuduna ihtiyaç duyduğu 
desteği vermesi için özellikle test edildiğinden, bebeğiniz 
hem güven içinde hem de rahat bir uyku çeker. Havanın 
rahatça geçmesini sağlayan karyola tabanı iyi bir 
havalandırma sağlayarak çocuğunuz için uygun bir uyku 
ortamı yaratacaktır. 
Beyaz 102.485.19

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Bebeğinizin uyku alanına ekstra konfor ve rahatlık 
kazandırın. 

HIMMELSK yatak tentesi. Işığı filtre eder; odayı 
karartmaksızın hoş bir hava yaratır.

Beyaz 403.196.28

LEN bebek karyolası eteği. Bir bebek karyolası eteği 
ekleyerek karyolaya sıcak ve rahat bir görünüm 
kazandırabilirsiniz.

Beyaz 202.959.11

SOLGUL 60×120 cm. Karyola tabanı iki farklı yükseklikte 
yerleştirilebilir. Yatak bazasındaki dayanıklı malzemeler 
bebeğinizin vücuduna ihtiyaç duyduğu desteği vermesi 
için özellikle test edildiğinden, bebeğiniz hem güven içinde 
hem de rahat bir uyku çeker. Havanın rahatça geçmesini 
sağlayan karyola tabanı iyi bir havalandırma sağlayarak 
çocuğunuz için uygun bir uyku ortamı yaratacaktır.
Beyaz 903.624.12

SNIGLAR 60×120 cm. Karyola tabanı iki farklı yükseklikte 
yerleştirilebilir. Yatak bazasındaki dayanıklı malzemeler 
bebeğinizin vücuduna ihtiyaç duyduğu desteği vermesi 
için özellikle test edildiğinden, bebeğiniz hem güven içinde 
hem de rahat bir uyku çeker. Havanın rahatça geçmesini 
sağlayan karyola tabanı iyi bir havalandırma sağlayarak 
çocuğunuz için uygun bir uyku ortamı yaratacaktır.
Kayın 302.485.37

SUNDVIK 60×120 cm. Karyola tabanı iki farklı yüksek-
likte yerleştirilebilir. Çocuk karyolasının bir kenarı çocuk 
karyolanın içine/dışına tırmanacak kadar büyüdüğünde 
çıkarılabilir. Yatak bazasındaki dayanıklı malzemeler be-
beğinizin vücuduna ihtiyaç duyduğu desteği vermesi için 
özellikle test edildiğinden, bebeğiniz hem güven içinde 
hem de rahat bir uyku çeker.
Beyaz 002.485.67
Gri-kahverengi 702.485.64

HIMMELSK başucu koruyucu. Bir başucu koruyucuyla 
bebeğinizin başını, kollarını veya bacaklarını karyolanın 
sert kenarlarına çarpmasını önleyebilirsiniz. Başucu 
koruyucu tek parçadır ve yanlarındaki çıt çıtlar 
sayesinde kolayca yerleştirilebilir.
Beyaz/gri 903.197.01

HIMMELSK dönence. Şekiller, yukarı doğru bakan 
çocuğun bakışlarını yakalamak için aşağıya dönüktür 
ve parlak renklerdeki çeşitli tasarımlar bebeğinizin 
duyularını ve hareketlerini uyarır.

Çok renkli 303.208.54

Farklı tarzlar ve malzemelerden yapılmış bebek karyolaları 
sunuyoruz. Hangi karyolayı seçerseniz seçin, her detayın 
incelikle düşünülerek tasarlandığından emin olabilirsiniz.  
Bebeğinizin güvenliği açısından karyola ve yatağın her 
zaman aynı ölçülerde olmasına dikkat edin. Böylece 
bebeğinizin başının boşluklara sıkışmasını önlemiş olursunuz.

BEBEK KARYOLALARI
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BEBEK YATAĞI NASIL SEÇİLİR

BİLMEKTE FAYDA VAR

1. Malzemeleri seçin
Yaylı, lateks veya sünger yataklar arasından tercihinizi 
yapın. Hepsi güvenli ve hijyeniktir. Karar veremediyseniz 
kendinize şunu sorun: Hangi yatak tipinde uyumak 
istiyorsunuz?

Yaylı: Yaylı yataklar paket yaylı veya Bonell yaylı sistemlere 
sahiptir. Yaylı bebek yataklarının yapısı havanın rahatça 
geçmesine izin vererek daha iyi havalandırma ve daha 
uygun bir uyku ortamı yaratır. Koruyucu sünger kutu ekstra 
konfor ve dayanıklılık kazandırır.

Sünger: Sünger yataklarda kaliteli poliüretan veya çok es-
nek sünger kullanılır. Bu malzemeler iyi kesimli, dayanıklı ve 
uyku için ideal olduğundan bebek yataklarında güvenli bir 
tercihtir. Çok esnek sünger dayanıklıdır, vücuttaki baskıyı 
azaltır ve büyüyen bebeğiniz için konfor ve destek sağlar. 
2. Kişisel ihtiyaçları tanımlayın 

Bebek yatağını ne kadar süre kullanacağınızı 
düşünüyorsunuz? Aynı yatağı kullanma sürenizin uzunluğu, 
hangi yatağı seçmeniz gerektiğini etkileyecektir. Aynı 
yatağı çocukluk yıllarına kadar kullanmayı düşünüyorsanız, 
daha kalın ve daha dayanıklı bir yatak ayağa kalkmak ve 
zıplamak isteyen daha büyük bebekler ve çocuklar için daha 
iyi destek sağlayacaktır.

Çocuğunuzun güvenliği için her zaman aynı ölçülerde 
karyola ve yatak kullanırsanız bebeğinizin başını boşluklara 
sıkıştırmasını önleyebilirsiniz.

5

1. Tüm bebek yataklarımız bebeğinize güvenli bir uyku 
ortamı sağlamak amacıyla serttir.

2. Lateks, sünger veya paket yay sistemi ile üretilmiş tüm 
yataklar baskıyı azaltır.

3. Her iki tarafı da kullanılabildiği için uzun ömürlüdür.

4. Lateks, paket yay ve yumurta kartonu şekline         
benzer yüzeylerden üretilmiş tüm yataklar daha iyi 
havalandırma sağlar.

5. Bebeğiniz için hijyenik bir uyku ortamı yaratacak 
çıkarılabilen ve makinede yıkanabilen kılıflar.
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TÜM BEBEK YATAKLARI

Tüm bebek yataklarımız güvenli ve dayanıklı malzemelerden 
üretilir. Zararlı kimyasallar içermeyen ve iyi bir havalandırma 
sağlayan yataklarımız, bebeğiniz için güvenli ve konforlu bir 
uyku ortamı sağlar. Bazı yataklarımızda yatağın yapılmasını 
kolaylaştıran tutma yerleri bulunur. Yatak malzemeleri çeşitli 
özelliklere sahiptir. Sünger esnektir ve bebeğinizin vücut 
ağırlığının eşit oranda dağılmasını sağlar. Yüksek esnekliğe 
sahip sünger de aynı etkiye sahiptir.  

SÜNGER YATAKLAR

YAYLI YATAKLAR

Bakım talimatları
Kılıf:

    

PLUTTIG. Bu yatakta 5 cm kalınlığında sünger bulunur ve her iki yanındaki 
yüzeyler yumuşak ve düzdür. İstediğiniz zaman yatağı kolayca ters çevirebil-
irsiniz. Kılıf, silerek temizlenebilir ancak çıkarılamaz.

60×120 cm 003.145.81

Bakım talimatları
Kılıf:

    
PELLEPLUTT. Bu yatakta 6 cm kalınlığında sünger bulunur ve her iki 
yanındaki yüzeyler düzdür. İstediğiniz zaman yatağı kolayca ters çevirebilirsi-
niz. Kılıfı çıkararak çamaşır makinesinde 60°C’de yıkayabilirsiniz.

60×120 cm 003.364.13
 

Bakım talimatları
Kılıf:

     
İç kılıf:
Nemli bir bezle silerek temizleyin.

JÄTTETRÖTT. Bu 11 cm kalınlığındaki yatakta kalın bir baskı azaltıcı sünger 
tabakasının içine yerleştirilmiş tek tek sarılmış paket yaylar bulunur. Yaylar 
birbirinden bağımsız çalıştıkları için bebeğinizin vücuduna uyum sağlayarak en 
doğru yerlere destek verir. Yatağın iyi havalandırmaya sahip yapısı bebeğinize 
hoş bir uyku ortamı hazırlar. Pratik sapı sayesinde yatağı taşımak ve 
düzenlerken yatağı ters çevirmek kolaydır. Kılıfı çıkarabilir ve çamaşır 
makinesinde 60°C’de yıkayabilirsiniz. 

60×120 cm 403.210.04

Bakım talimatları
Kılıf:

     
İç kılıf:
Nemli bir bezle silerek temizleyin.

KRUMMELUR. Bu 8 cm kalınlığındaki yatakta biri orta sertlikte ve dalgalı, 
diğeri daha sert ve düz olan iki farklı yüzey bulunur. Süngerin yapısı, yatağı 
konforlu ve havalandırmalı bir hale getirir. Böylece bebeğiniz için iyi bir vücut 
desteği ve hoş bir uyku ortamı oluşturulmuş olur. Kılıfı kolayca çıkararak 
çamaşır makinesinde 60°C’de yıkayabilirsiniz.

60×120 cm 003.210.15
 

Bakım talimatları
Kılıf:

     
İç kılıf:
Nemli bir bezle silerek temizleyin.

SKÖNAST. Sıradan bir süngere göre eski şekline daha hızlı kavuşan ve daha 
uzun ömürlü olan baskı azaltıcı, elastik ve yüksek esnekliğe sahip süngeriyle 
8 cm kalınlığında bir yataktır. Bu yatakta kullanılan malzeme, bebeğinizin 
vücuduna uyum sağlayıp konforlu ve sağlam bir destek sunar. Kılıfı kolayca 
çıkararak çamaşır makinesinde 60°C’de yıkayabilirsiniz. 

60×120 cm 703.210.12

Bu tür bir sünger ayrıca şeklini daha hızlı geri kazanır 
ve daha uzun ömürlü bir kullanım sunar. Yaylı yataklar, 
bebeğinizin hareketlerine uyumlu sarılmış paket yaylara 
sahiptir.

Bebeğinizin güvenliği açısından karyola ve yatağın her 
zaman aynı ölçülerde olmasına dikkate edin. Böylece 
bebeğinizin başının boşluklara sıkışmasını önlemiş olursunuz.
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BAKIM VE TEMİZLİK

Kılıf
Bebeğiniz için hijyenik bir uyku ortamı yaratacak şekilde 
tasarlanan dış kılıfların çoğu çıkarılabilir ve çamaşır 
makinesinde yıkanabilir özelliğe sahiptir. Ayrıca daha iyi bir 
hava dolaşımı sağlayan bir havalandırma özelliğine sahiptir. 
Tüm kılıflarımız bebeğinizin cildiyle uyumlu olacak kadar 
yumuşaktır.

Yatak 
Yatakların yeni kalmaları için düzenli olarak 
havalandırılmaları gerekir.

Yıkanmaz Makinede 
60°C sıcaklıkta 
yıkanabilir

Çamaşır suyu 
kullanılmaz

Kurutma 
makinesinde 
kurutulmaz

Kurutma 
makinesinde 
kurutulur

Ütülenmez Orta ısıda 
ütülenir

Kuru temizleme 
yapılmaz

Bakım talimatları

    
LEN lastikli çarşaf. Çarşafın kaymasını önleyen lastik sayesinde çocuğunuz 
güvenle uyur ve çarşafa dolanmış bir şekilde uyanmaz. 

Beyaz 501.139.38

Bakım talimatları

    
LEN 35×55 bebek yastığı. 12 aydan büyük çocuklar için uygundur.

Beyaz 000.285.08
 

Bakım talimatları

    
LENAST 110×125 bebek yorganı. 12 aydan büyük çocuklar için uygundur.

Beyaz/gri  703.730.58
 

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Bakım talimatları

    
LEN yatak koruyucu alez 70×100. Talihsiz anların gerçek kahramanı. Böyle 
durumlarda yapmanız gereken tek şey kirlenen yatak koruyucusunu makineye 
atıp yerine temizini takmaktır. Koruyucu sayesinde yatağınız her zaman temiz 
kalır. Sürdürülebilir olarak üretilen pamuk ve zararsız plastikten yapılır. Hava 
almayan malzeme; bebeğinizin başının altına koymayın.

Beyaz 401.433.04

Bakım talimatları

    
LEN 110×125 bebek yorganı. 12 aydan büyük çocuklar için uygundur.

Beyaz 600.285.10
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Özel Bilgilendirme:
IKEA Türkiye, işbu satın alma kılavuzunda yer alan tüm ürünleri satma garantisi vermediği 
gibi, IKEA Türkiye’nin satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etme zorunluluğu 
da bulunmamaktadır. IKEA Türkiye, satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etmek 
için her türlü çabayı gösterecektir ancak satın alma kılavuzunda yer alan ve satışı devam 
eden ürünler stoklarla sınırlıdır.
 
IKEA Türkiye gerekli gördüğü zamanlarda satın alma kılavuzunda yer alan ürünlerin, kalite 
ve görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde ve malzemelerinde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. Satın alma kılavuzu içinde IKEA Türkiye’nin kontrolü dışında 
oluşan baskı v.b. hatalardan dolayı IKEA Türkiye’ye hiçbir sorumluluk atfedilemez. IKEA 
Türkiye, söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin montaj kılavuzuna 
uygun olarak yaptığı montaj hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan IKEA 
Türkiye sorumlu değildir. 


