
DAYBED KARYOLA BEYAZ / DAYBED WHITE (90x200 cm)



DAYBED KARYOLA BEYAZ / DAYBED WHITE (90x200 cm)

20.00.1309.00
Daybed Karyola Beyaz Beyaz / Daybed White

Ölçüler / Dimensions: G/W:204,5 Y/H:61,5 D/D:93,5 cm
Ağırlık / Weight: 49 kg Hacim / Volume: 0,112 m3

Paket Sayısı / Number of Packets: 2



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME ÖZELLİKLERİ

PRODUCT PROPERTIES

MATERIAL PROPERTIES

• Ürünümüz sağlık, güvenlik ve ergonomik koşullar bakımından Avrupa standartlarına 
göre üretilmiştir.

• Karyolanın ölçüsüne özel tasarlanan minder setiyle oturma alanı olarak da 
kullanılabilir.

• Suntalam yüzeyinin düz beyaz renk olmasından dolayı Romantic, Romantica,Selena 
serileri ile uyumlu olarak kullanılabilir.

• Ürün ölçülerine uyumlu olarak tasarlanan alt karyola, alt çekmeceler ve minder seti 
ile birlikte kombine edilebilir. 

• Karyolanın yatak alanı derinliğinin mevcut karyolalara göre farklı olmasından dolayı, 
üründe kullanılması önerilen yatak yüksekliği 13 cm’dir.

• Alt karyola, alt çekmece takımları ve minder seti üründen hariç ayrı ürün kodu ile 
satılmaktadır.

• Ürünümüzde kullanılan 16 mm kalınlık ölçüsündeki Beyaz renkli suntalam levhalar 
E1 standartlarına göre üretilmiştir.

• Suntalam levhaların kenarları 0,4 ve 2 mm kalınlığındaki PVC folyo ile kaplanmıştır.
• Bağlantı elemanlarında, Avrupa ve TSE standartlarına göre üretim yapan markalar 

tercih edilmiştir.
• Metal malzemeler elektro statik toz boya ile kaplanmış olup, 10 yıl paslanmazlık 

garantisine sahiptir.
• Plastik bağlantı elemanları ABS hammaddesinden üretilmiş olup, insan sağlığı için 

tehdit oluşturmamaktadır.

• Our product was produced according to European standards in terms of health, safety 
and ergonomic conditions. 

• Our product designed specifically for the size of the bed can also be used as seating area 
with cushion set.

• Due to the solid white color of the chipboard surface, it can be used in harmony with 
Romantic, Romantica, Selena series.

• The bottom bed, designed in accordance with product dimensions, can be combined with 
lower drawers and cushion set.  

• The bed height recommended for use in the product is 13 cm, as the bed area depth of 
the bed differs from the existing bedsteads. 

• Bottom bedstead, lower drawer sets and cushion sets are sold separately with the 
product code.  

• White colored melamine coated chipboard sheets with a thickness of 16 mm in our prod-
uct was manufactured according to E1 standards.

•  The edges of melamine coated chipboard sheets are coated with 0.4 and 2 mm thick 
PVC foil. 

• In connector apparatus,  brands that produce according to European and TSE standards 
are preferred.

• Metal materials were covered with electro static dust paint and have 10 year anti-corro-
sion warranty. 

• Plastic fasteners were made of ABS raw material and do not pose a threat to human health.  

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

KULLANIM TALİMATI INSTRUCTIONS FOR USE

• Ürün, paket içinde bulunan kullanım klavuzunda belirtilen kurallara göre 
kullanılmalıdır.

• Ürünün kullanılacağı oda zemininin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
• Ürünün yeri değiştirilirken zemine sürtünmesini engellemek için en az iki kişi ile 

taşınmalıdır.
• Üründe kullanılacak olan yatak yüksekliğinin 13 cm olması önerilir.
• Çilek  Mobilya’nın belirlediği standart tasarımların dışına çıkılmamalı, ürünlerde her 

hangi bir parçanın yeri asla değiştirilmemelidir.

• The product should be used in accordance with the rules specified in the instruction 
manual included in the package. 

• The floor of the room where the products will be used must be smooth. 
• When re-locating the product, it must be carried with at least two people to prevent it 

from rubbing against the floor.
• It is recommended that the bed height to be used in the product be 13 cm. 
• The standard designs determined by Cilek Furniture should not be exceeded and any part 

of the products should never be changed. 



DAYBED ALT YATAK BEYAZ / DAYBED PULL-OUT WHITE (90x200 cm)

20.00.1310.00
Daybed Alt Yatak Beyaz / Daybed Pull-Out White

Ölçüler / Dimensions: G/W:200 Y/H:18 D/D:93 cm
Ağırlık / Weight: 31 kg Hacim / Volume: 0,093 m3

Paket Sayısı / Number of Packets: 1



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME ÖZELLİKLERİ

PRODUCT PROPERTIES

MATERIAL PROPERTIES

• Ürünümüz sağlık, güvenlik ve ergonomik koşullar bakımından Avrupa standartlarına 
göre üretilmiştir.

• 90x200 cm Daybed Beyaz karyola ile birlikte arkadaş yatak amaçlı kullanılabilir.
• Mevcut alt karyolalarımızdan farklı olarak ayak ve baş ucu bulunmamaktadır.
• Alt yüzeyindeki plastik tekerlekler sayesinde karyola altında kolayca açılıp 

kapanabilir.

• Ürünümüzde kullanılan 16 mm kalınlık ölçüsündeki Beyaz renkli suntalam levhalar 
E1 standartlarına göre üretilmiştir.

• Suntalam levhaların kenarları 0,4 ve 2 mm kalınlığındaki PVC folyo ile kaplanmıştır.
• Bağlantı elemanlarında, Avrupa ve TSE standartlarına göre üretim yapan markalar 

tercih edilmiştir.
• Metal malzemeler elektro statik toz boya ile kaplanmış olup, 10 yıl paslanmazlık 

garantisine sahiptir.
• Plastik bağlantı elemanları ABS hammaddesinden üretilmiş olup, insan sağlığı için 

tehdit oluşturmamaktadır.

• Our product was produced according to European standards in terms of health, safety 
and ergonomic conditions. 

• It can be used compatibly with Daybed White 90x200 cm bedstead as a companion 
bed. 

• It doesn’t have bedside and legrest as distinct from our current bottom bedsteads. 
• It can be easily opened and closed under the bedstead thanks to the plastic wheels on the 

bottom surface.

• White colored melamine coated chipboard sheets with a thickness of 16 mm in our prod-
uct was manufactured according to E1 standards. 

• The edges of melamine coated chipboard sheets are coated with 0.4 and 2 mm thick PVC 
foil. 

• In connector apparatus,  brands that produce according to European and TSE standards 
are preferred.

• Metal materials were covered with electro static dust paint and have 10 year anti-corro-
sion warranty.

• Plastic fasteners were made of ABS raw material and do not pose a threat to human 
health.  

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

KULLANIM TALİMATI INSTRUCTIONS FOR USE

• Ürün, 90x200 cm Daybed karyola ile uyumlu olarak kullanılabilir.
• Ürünün kullanılacağı oda zemininin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
• Ürünün yeri değiştirilirken zemine sürtünmesini engellemek için en az iki kişi ile 

taşınmalıdır.
• Üründe kullanılacak olan yatak yüksekliğinin 13 cm olması önerilir.
• Çilek  Mobilya’nın belirlediği standart tasarımların dışına çıkılmamalı, ürünlerde her 

hangi bir parçanın yeri asla değiştirilmemelidir. 

• The product can be used compatibly with 90x200 cm Daybed bedstead. 
• The floor of the room where the products will be used must be smooth. 
• When re-locating the product, it must be carried with at least two people to prevent it 

from rubbing against the floor.
• It is recommended that the bed height to be used in the product be 13 cm. 
• The standard designs determined by Cilek Furniture should not be exceeded and any part 

of the products should never be changed. 



DAYBED ALT ÇEKMECE BEYAZ / DAYBED PULL-OUT DRAWER WHITE



DAYBED ALT ÇEKMECE BEYAZ / DAYBED PULL-OUT DRAWER WHITE

20.00.1311.00
Daybed Alt Çekmece Beyaz / Daybed Pull-Out Drawer White

Ölçüler / Dimensions: G/W:100 Y/H:18,5 D/D:92 cm
Ağırlık / Weight: 17,5 kg Hacim / Volume: 0,043 m3

Paket Sayısı / Number of Packets: 1



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME ÖZELLİKLERİ

PRODUCT PROPERTIES

MATERIAL PROPERTIES

• Ürünümüz sağlık, güvenlik ve ergonomik koşullar bakımından Avrupa standartlarına 
göre üretilmiştir.

• Daybed 90x200 cm karyola ile uyumlu olarak depolama alanı amaçlı 
kullanılabilmektedir. 

• Karyola haricinde opsiyonel ürün olarak satılmaktadır.
• Alt yüzeyindeki plastik tekerlekler sayesinde karyola altında kolayca açılıp 

kapanabilir.
• Ön yüzeyinde kitap, dergi ya da küçük aksesuarların konulabileceği ahşap bölme 

mevcuttur.

• Ürünümüzde kullanılan 16 mm kalınlık ölçüsündeki Beyaz renkli suntalam levhalar 
E1 standartlarına göre üretilmiştir.

• Suntalam levhaların kenarları 0,4 ve 2 mm kalınlığındaki PVC folyo ile kaplanmıştır.
• Bağlantı elemanlarında Avrupa ve TSE standartlarına uygun üretim yapan markaları 

tercih edilmiştir.
• Plastik bağlantı elemanları ABS hammaddesinden üretilmiş olup, insan sağlığı için 

tehdit oluşturmamaktadır.

• Our product was produced according to European standards in terms of health, safety 
and ergonomic conditions. 

• It can be used compatibly with Daybed 90x200 cm bedstead as a storage area. 
• It is sold as an optional product. 
• It can be easily opened and closed under the bedstead thanks to the plastic wheels on the 

bottom surface.
• There are wooden divisions on the front side for magazines, books and small accessories 

to put in it.

• White colored melamine coated chipboard sheets with a thickness of 16 mm in our 
product was manufactured according to E1 standards. 

• The edges of melamine coated chipboard sheets are coated with 0.4 and 2 mm thick PVC 
foil. 

• In connector apparatus,  brands that produce according to European and TSE standards 
are preferred.

• Plastic fasteners were made of ABS raw material and do not pose a threat to human 
health.  

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

KULLANIM TALİMATI INSTRUCTIONS FOR USE

• Ürün, 90x200 cm Daybed karyola ile uyumlu olarak kullanılabilir.
• Ürünün kullanılacağı oda zemininin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
• Çilek  Mobilya’nın belirlediği standart tasarımların dışına çıkılmamalı, ürünlerde her 

hangi bir parçanın yeri asla değiştirilmemelidir. 

• The product can be used compatibly with 90x200 cm Daybed bedstead. 
• The floor of the room where the products will be used must be smooth. 
• The standard designs determined by Cilek Furniture should not be exceeded and any part 

of the products should never be changed. 



DAYBED KARYOLA MEŞE / DAYBED OAK (90x200 cm)



DAYBED KARYOLA MEŞE / DAYBED OAK (90x200 cm)

20.30.1309.00
Daybed Karyola Meşe / Daybed Oak

Ölçüler / Dimensions: G/W:204,5 Y/H:61,5 D/D:93,5 cm
Ağırlık / Weight: 49 kg Hacim / Volume: 0,112 m3

Paket Sayısı / Number of Packets: 2



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME ÖZELLİKLERİ

PRODUCT PROPERTIES

MATERIAL PROPERTIES

• Ürünümüz sağlık, güvenlik ve ergonomik koşullar bakımından Avrupa standartlarına 
göre üretilmiştir.

• Karyolanın ölçüsüne özel tasarlanan minder seti ile oturma alanı olarak da 
kullanılabilir. 

• Mocha serisi konsepti ile uyumlu olarak tasarlanmıştır.
• Ürün ölçülerine uyumlu olarak tasarlanan alt karyola, alt çekmeceler ve minder seti 

ile birlikte kombine edilebilir. 
• Karyolanın yatak alanı derinliğinin mevcut karyolalara göre farklı olmasından dolayı, 

üründe kullanılması önerilen yatak yüksekliği 13 cm’dir.
• Alt karyola, alt çekmece takımları ve minder seti üründen hariç ayrı ürün kodu ile 

satılmaktadır.

• Ürünümüzde kullanılan 16 mm kalınlık ölçüsündeki Safir Meşe renkli suntalam 
levhalar E1 standartlarına göre üretilmiştir.

• Suntalam levhaların kenarları 0,4 ve 2 mm kalınlığındaki PVC folyo ile kaplanmıştır.
• Bağlantı elemanlarında, Avrupa ve TSE standartlarına göre üretim yapan markalar 

tercih edilmiştir.
• Metal malzemeler elektro statik toz boya ile kaplanmış olup, 10 yıl paslanmazlık 

garantisine sahiptir.
• Plastik bağlantı elemanları ABS hammaddesinden üretilmiş olup, insan sağlığı için 

tehdit oluşturmamaktadır.

• Our product was produced according to European standards in terms of health, safety 
and ergonomic conditions. 

• Our product designed specifically for the size of the bed can also be used as seating area 
with cushion set.

• It was designed in accordance with the Mocha series concept. 
• The bottom bed, designed in accordance with product dimensions, can be combined with 

lower drawers and cushion set.  
• The bed height recommended for use in the product is 13 cm, as the bed area depth of 

the bed differs from the existing bedsteads. 
• Bottom bedstead, lower drawer sets and cushion sets are sold separately with the 

product code.  

• Sapphire Oak colored melamine coated chipboard sheets with a thickness of 16 mm in our 
product was manufactured according to E1 standards.

• The edges of melamine coated chipboard sheets are coated with 0.4 and 2 mm thick PVC 
foil. 

• In connector apparatus,  brands that produce according to European and TSE standards 
are preferred.

• Metal materials were covered with electro static dust paint and have 10 year anti-corro-
sion warranty. 

• Plastic fasteners were made of ABS raw material and do not pose a threat to human 
health.  

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

KULLANIM TALİMATI INSTRUCTIONS FOR USE

• Ürün, paket içinde bulunan kullanım klavuzunda belirtilen kurallara göre 
kullanılmalıdır.

• Ürünün kullanılacağı oda zemininin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
• Ürünün yeri değiştirilirken zemine sürtünmesini engellemek için en az iki kişi ile 

taşınmalıdır.
• Üründe kullanılacak olan yatak yüksekliğinin 13 cm olması önerilir.
• Çilek  Mobilya’nın belirlediği standart tasarımların dışına çıkılmamalı, ürünlerde her 

hangi bir parçanın yeri asla değiştirilmemelidir. 

• The product should be used in accordance with the rules specified in the instruction 
manual included in the package. 

• The floor of the room where the products will be used must be smooth. 
• When re-locating the product, it must be carried with at least two people to prevent it 

from rubbing against the floor.
• It is recommended that the bed height to be used in the product be 13 cm. 
• The standard designs determined by Cilek Furniture should not be exceeded and any part 

of the products should never be changed. 



DAYBED ALT YATAK MEŞE / DAYBED PULL-OUT OAK (90x200 cm)

20.30.1310.00
Daybed Alt Yatak Meşe / Daybed Pull-Out Oak

Ölçüler / Dimensions: G/W:200 Y/H:18 D/D:93 cm
Ağırlık / Weight: 31 kg Hacim / Volume: 0,093 m3

Paket Sayısı / Number of Packets: 1



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME ÖZELLİKLERİ

PRODUCT PROPERTIES

MATERIAL PROPERTIES

• Ürünümüz sağlık, güvenlik ve ergonomik koşullar bakımından Avrupa standartlarına 
göre üretilmiştir.

• 90x200 cm Daybed Meşe karyola ile birlikte arkadaş yatak amaçlı kullanılabilir.
• Mevcut alt karyolalarımızdan farklı olarak ayak ve baş ucu bulunmamaktadır.
• Alt yüzeyindeki plastik tekerlekler sayesinde karyola altında kolayca açılıp 

kapanabilir.

• Ürünümüzde kullanılan 16 mm kalınlık ölçüsündeki Safir Meşe renkli suntalam 
levhalar E1 standartlarına göre üretilmiştir.

• Suntalam levhaların kenarları 0,4 ve 2 mm kalınlığındaki PVC folyo ile kaplanmıştır.
• Bağlantı elemanlarında, Avrupa ve TSE standartlarına göre üretim yapan markalar 

tercih edilmiştir.
• Metal malzemeler elektro statik toz boya ile kaplanmış olup, 10 yıl paslanmazlık 

garantisine sahiptir.
• Plastik bağlantı elemanları ABS hammaddesinden üretilmiş olup, insan sağlığı için 

tehdit oluşturmamaktadır.

• Our product was produced according to European standards in terms of health, safety 
and ergonomic conditions. 

• It can be used compatibly with Daybed Oak 90x200 cm bedstead as a companion bed. 
• It doesn’t have bedside and legrest as distinct from our current bottom bedsteads. 
• It can be easily opened and closed under the bedstead thanks to the plastic wheels on the 

bottom surface.

•  Sapphire Oak colored melamine coated chipboard sheets with a thickness of 16 mm in 
our product was manufactured according to E1 standards. 

• The edges of melamine coated chipboard sheets are coated with 0.4 and 2 mm thick PVC 
foil. 

• In connector apparatus,  brands that produce according to European and TSE standards 
are preferred.

• Metal materials were covered with electro static dust paint and have 10 year anti-corro-
sion warranty.  

• Plastic fasteners were made of ABS raw material and do not pose a threat to human 
health.  

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

KULLANIM TALİMATI INSTRUCTIONS FOR USE

• Ürün, 90x200 cm Daybed karyola ile uyumlu olarak kullanılabilir.
• Ürünün kullanılacağı oda zemininin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
• Ürünün yeri değiştirilirken zemine sürtünmesini engellemek için en az iki kişi ile 

taşınmalıdır.
• Üründe kullanılacak olan yatak yüksekliğinin 13 cm olması önerilir.
• Çilek  Mobilya’nın belirlediği standart tasarımların dışına çıkılmamalı, ürünlerde her 

hangi bir parçanın yeri asla değiştirilmemelidir. 

• The product can be used compatibly with 90x200 cm Daybed bedstead. 
• The floor of the room where the products will be used must be smooth. 
• When re-locating the product, it must be carried with at least two people to prevent it 

from rubbing against the floor.
• It is recommended that the bed height to be used in the product be 13 cm. 
• The standard designs determined by Cilek Furniture should not be exceeded and any part 

of the products should never be changed. 



DAYBED ALT ÇEKMECE MEŞE / DAYBED PULL-OUT DRAWER OAK (90x200 cm)



DAYBED ALT ÇEKMECE MEŞE / DAYBED PULL-OUT DRAWER OAK

20.30.1311.00
Daybed Alt Çekmece Meşe / Daybed Pull-Out Drawer Oak

Ölçüler / Dimensions: G/W:100 Y/H:18,5 D/D:92 cm
Ağırlık / Weight: 17,5 kg Hacim / Volume: 0,043 m3

Paket Sayısı / Number of Packets: 1



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME ÖZELLİKLERİ

PRODUCT PROPERTIES

MATERIAL PROPERTIES

• Ürünümüz sağlık, güvenlik ve ergonomik koşullar bakımından Avrupa standartlarına 
göre üretilmiştir.

• Daybed 90x200 cm karyola ile uyumlu olarak depolama alanı amaçlı 
kullanılabilmektedir. 

• Karyola haricinde opsiyonel ürün olarak satılmaktadır.
• Alt yüzeyindeki plastik tekerlekler sayesinde karyola altında kolayca açılıp 

kapanabilir.
• Ön yüzeyinde kitap, dergi ya da küçük aksesuarların konulabileceği ahşap bölme 

mevcuttur.

• Ürünümüzde kullanılan 16 mm kalınlık ölçüsündeki Safir Meşe renkli suntalam 
levhalar E1 standartlarına göre üretilmiştir.

• Suntalam levhaların kenarları 0,4 ve 2 mm kalınlığındaki PVC folyo ile kaplanmıştır.
• Bağlantı elemanlarında Avrupa ve TSE standartlarına uygun üretim yapan markaları 

tercih edilmiştir.
• Plastik bağlantı elemanları ABS hammaddesinden üretilmiş olup, insan sağlığı için 

tehdit oluşturmamaktadır.

• Our product was produced according to European standards in terms of health, safety 
and ergonomic conditions. 

• It can be used compatibly with Daybed 90x200 cm bedstead as a storage area. 
• It is sold as an optional product. 
• It can be easily opened and closed under the bedstead thanks to the plastic wheels on the 

bottom surface.
• There are wooden divisions on the front side for magazines, books and small accessories 

to put in it.

•  Sapphire Oak colored melamine coated chipboard sheets with a thickness of 16 mm in 
our product was manufactured according to E1 standards. 

• The edges of melamine coated chipboard sheets are coated with 0.4 and 2 mm thick PVC 
foil. 

• In connector apparatus,  brands that produce according to European and TSE standards 
are preferred.

• Plastic fasteners were made of ABS raw material and do not pose a threat to human 
health.  

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

KULLANIM TALİMATI INSTRUCTIONS FOR USE

• Ürün, 90x200 cm Daybed karyola ile uyumlu olarak kullanılabilir.
• Ürünün kullanılacağı oda zemininin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
• Çilek  Mobilya’nın belirlediği standart tasarımların dışına çıkılmamalı, ürünlerde her 

hangi bir parçanın yeri asla değiştirilmemelidir.

• The product can be used compatibly with 90x200 cm Daybed bedstead. 
• The floor of the room where the products will be used must be smooth. 
• The standard designs determined by Cilek Furniture should not be exceeded and any part 

of the products should never be changed. 



DAYBED MİNDER MAVİ / DAYBED CUSHION BLUE

20.09.3462.00
Daybed Minder Mavi / Daybed Minder Mavi

Ölçüler / Dimensions: G/W:200 D/D:90 cm
Ağırlık / Weight: 6,6 kg Hacim / Volume: 0,236 m3



DAYBED MİNDER PEMBE / DAYBED CUSHION PINK

21.09.3463.00
Daybed Minder Pembe / Daybed Minder Pink
Ölçüler / Dimensions: G/W:200 D/D:90 cm

Ağırlık / Weight: 6,6 kg Hacim / Volume: 0,236 m3



DAYBED MİNDER YEŞİL / DAYBED CUSHION GREEN

21.09.3464.00
Daybed Minder Yeşil / Daybed Minder Green

Ölçüler / Dimensions: G/W:200 D/D:90 cm
Ağırlık / Weight: 6,6 kg Hacim / Volume: 0,236 m3



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME ÖZELLİKLERİ

PRODUCT PROPERTIES

MATERIAL PROPERTIES

• 2 adet sırt minderi (G:100 Y:35 D:25 cm)
• 2 adet silindir yastıkı (G:56 Y:20 D:20 cm)
• Ürünümüz 90x200 cm Daybed Karyola ile uyumludur.
• Dış kumaşı ve yumuşak slikon elyaf dolgusu sayesinde konforlu bir oturma alanı 

sağlar.

• Dış kumaşlar  % 100 polyester.
• Dolgu malzemesi % 100 polyester slikon elyaf.
• Slikon elyaf kılıfı % 100 polyester tela.

• 2 back cushions (W:100 H:35 D:25 cm)
• 2 cylinder pillows (W:56 H:20 D:20 cm)
• Our product is compatible with 90x200 cm Daybed Bed.
• It provides a comfortable seating area thanks to its outer fabric and soft silicon fiber 

filling.

• Outer fabrics are 100% polyester.
• Filling material is 100% polyester silicone fiber.
• Silicone fiber sheath is 100% polyester interlining.

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

KULLANIM TALİMATI INSTRUCTIONS FOR USE

• Aşırı baskı uygulayarak ovulmamalı, nemli bez ile hassas şekilde temizlenmelidir. 
• Tamburlu kurutma yapılmamalıdır.
• Kuru temizleme yapılmamalıdır.
• Ütüleme yapılmamalıdır.
• Ağartıcı kullanılmamalıdır.

• It should not be rubbed with excessive pressure and should be cleaned with a damp cloth. 
• No drum drying should be performed.
• Dry cleaning must not be done
• No ironing should be done.
• Bleach should not be used.

Ürün 4 parçadan oluşmaktadır. The product consists of 4 parts.



COMFORT YATAK / COMFORT MATTRESS (90x200x13 cm) 

21.01.1175.00
Comfort Yatak / Comfort Mattress

Ölçüler / Dimensions: G/W:200 Y/H: 13 D/D:90 cm
Ağırlık / Weight: 7,1 kg Hacim / Volume: 0,234 m3



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME ÖZELLİKLERİ

PRODUCT PROPERTIES

MATERIAL PROPERTIES

• Ürünümüzde yay karkası yerine, özel teknoloji ile üretilen sünger kullanılmaktadır. 
Ürünümüzde kullanılan sünger, soft yumuşaklığında  olup son derece konforludur.
Esnekliği yüksek olmasına rağmen ürüne baskı uygulanıp çekildiğinde sünger hemen 
eski formuna kavuşur. 

• Bambu iplikleri karıştırılarak üretilen polyester kumaş nefes alabilme özelliğine 
sahiptir.

• Ürünümüz 90x200 cm Daybed Karyola ve Daybed Alt Karyola ile uyumludur.
• Çift taraflı olarak kullanılabilir.

• Bambu liflerinden üretilmiş iplik ve polyester iplik ile üretilmiş, nefes alabilme 
özelliğine sahip kumaş. 

• Tek parça 25 DNS kuş tüyü özellikli sünger katman.

• Foam produced by special technology is used in pace of spring carcass in our product. 
The sponge used in our product is soft and is extremely comfortable.Although the 
elasticity is high, the sponge immediately returns to its former form when the product is 
pressed and released. 

• Polyester fabric produced by mixing bamboo yarns has the property of being breathable.
• Our product is compatible with 90x200 cm Daybed Bedstead and Daybed Bottom 

Bedstead.
• Can be used on both sides.

• Breathable fabric made of threads produced from bamboo fibers and polyester yarn. 
• One-piece 25 DNS sponge layer with feather.

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

KULLANIM TALİMATI INSTRUCTIONS FOR USE

• Yatak kumaşı aşırı ıslak bez ile ya da yıkama makineleri ile temizlemeye uygun 
değildir.

• Temizlik esnasında nemli bez kullanılmalıdır. 
• Kimyasal madde içeren deterjanlar, ağartıcı, vb. temizlik malzemeleri kesinlikle 

kullanılmamalıdır.
• Yatak üzerinde oluşabilecek lekelere anında müdahele edilmelidir.
• Belirli periyodlarla yatağın karyola içinde yönü değiştirilmelidir.
• Yatak kullanılmadığı zamanlarda dik duracak şekilde muhafaza edilmeli, kesinlikle 

katlanmamalıdır.

• Mattress fabric is not suitable for cleaning with extremely wet cloth or washing 
machines.

• Damp cloth must be used during cleaning. 
• Cleaning materials containing chemicals such as detergents, bleach etc. should not be 

used.
• The stains that may form on the bed should be intervened immediately.
• Direction of the mattress within the bedstead must be changed periodically.
• The bed should be kept upright when not in use, it mustn’t be folded.




