NEW COLLECTION

Style requires mastery. It shows itself in every detail of the design,
from selected materials to fabric, stitches and finest lines. It is a
way of gathering trends with accumulation.
It is even give them directions. Because everyone follows fashion
But the important thing is to be followed.

It is both to keep up with the world and to build your own world.
Catching the present is to blink tomorrow. Expectations, needs
and tastes change ... But the power of style does not change.
Because style attracts attention, influences, arouses admiration.
Style is more than a beautiful design.

Style cannot be defined by words, but anyone who sees it instantly recognizes. If you want to see more closely; Sevyat.com is our
address nearest to you.
Because...

Tarz ustalık ister. Seçilen malzemelerden kumaşa,
dikişlerden en ince çizgilere kadar,tasarımın her detayında
kendini gösterir. Trendleri birikimle buluşturmaktır tarz.
Hatta onlara yön vermektir. Çünkü modayı herkes takip
eder... Ama önemli olan takip edilmektir.

Hem dünyaya ayak uydurmak, hem de kendi dünyanı
kurmaktır tarz. Bugünü yakalarken, yarına göz kırpmaktır.
Beklentiler, ihtiyaçlar ve beğeniler değişir... Ama tarzın
gücü değişmez. Çünkü tarz dikkat çeker, etkiler, hayranlık
uyandırır. Tarz, güzel bir tasarımdan çok daha fazlasıdır.

Tarz, kelimelerle tanımlanamaz ama gören herkes
onu anında tanır. Daha yakından görmek isterseniz;
Sevyat.com size en yakın adresimiz. Çünkü...
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aurora
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A
10

aurora
Hayallerinizin ötesinde bir tasarım. Etkileyici
kuzey ışıklarından ilham alınarak tasarlanan
Aurora estetik algınızı değiştirecek.
A design beyond your dream. Inspired by the
impressive northern lights , Aurora will change
your aesthetic perception.
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Özenle bir araya getirilmiş sade ve şık başlığını tamamlayan özel dokulu kumaşı, yüksek hacimli
depolama alanına sahip fonksiyonel bazası ve sizlere yüksek konfor sunan özel tasarım yatağı
ile Nesta, şıklık ve rahatlık anlayışınızı farklı bir seviyeye çıkarmayı vadediyor.
Nesta provides to take your sense of elegance and comfort to a different level with its specially
textured fabric that completes its simple and stylish headboard, which is meticulously combined, its functional base with a high-volume storage area, and its specially designed bed that
offers you high comfort.
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nesta

13
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nesta
- teknik özellikler / technical specifications -

137
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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nirvana

Uykuda nirvanaya ulaşmak isteyenler için
tasarlanan bu set, minimal başlığı, spor bazası ve
özel tasarım konforlu yatağı ile mükemmel bir
uyku deneyimi sağlar.
Designed for those who want to reach nirvana in
sleep, this set provides a perfect sleep
experience with its minimal headboard, sports
base and specially designed comfortable
mattress.
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nirvana
- teknik özellikler / technical specifications -

125
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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comfort
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Kendine özgü tasarımıyla fark yaratan Comfort, göz alıcı başlığı, seti tamamlayan yüksek
hacimli depolama alanına sahip fonksiyonel bazası ve ultra konforlu yatağı ile yatak
odanıza yepyeni bir hava getirecek.
Making a difference with its unique design, Comfort will bring a brand new atmosphere
to your bedroom with its eye catching headboard,functional base with high-volume
storage area and ultra comfortable matress.
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comfort
- teknik özellikler / technical specifications -

140
35

üretim ölçüleri / production dimensions
çift kişilik / double size: 160x200 / 180x200
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H

w w w. s e v y a t . c o m

harmony
Farklı dokuların özenle bir araya
getirildiği Harmony Set yatak odanıza
hem modern hem klasik bir hava
katacak.
Harmony Set, in which different
textures are meticulously brought
together, will add a
modern and classic atmosphere to
your bedroom.
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harmony
- teknik özellikler / technical specifications -

135
37

üretim ölçüleri / production dimensions
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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vogue

Modern çizgilerin klasik dokunuşlarla birleştiği Vogue Set, estetik
ve fonksiyonelliği bir arada sunarken, Vogue yatak uykunuzu
bambaşka bir konfor seviyesine taşıyor.
Vogue Set, which combines modern lines with classical touches,
offers aesthetics and functionality together, while the Vogue
mattress takes your sleep to a completely different
level of comfort.
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vogue
- teknik özellikler / technical specifications -

140
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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P

w w w. s e v y a t . c o m

Modern tasarımını süsleyen
krom detaylar ve özel dokulu
kumaşıyla birlikte her bir parçası
Sevyat’ın usta elleriyle işlenmiş
Prime Master, seti tamamlayan
fonksiyonel bazası ve çift
taraflı kullanım özelliğine sahip
konforlu yatağı ile konfor ve
estetik algınızı değiştiriyor.
Prime Master, with its chrome
details and special textured
fabric embellishing its modern
design, with its functional base
complementing the set and
a comfortable mattress with
double-sided use, changes
your perception of comfort and
aesthetics.

prime master
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prime master
- teknik özellikler / technical specifications -

137
40

üretim ölçüleri / production dimensions
çift kişilik / double size: 160x200 / 180x200
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dream
Her bir parçası Sevyat’ın usta elleri tarafından işlenmiş CNC kesim
karelerden oluşan şık başlığı ve yüksek depolama alanına sahip fonksiyonel
bazası ile sizlere farklı bir uyku deneyimi sunar.
Each part of it crafted by Sevyat’s masterfull hands and offers a different
sleeping experience with it stylish and fuctional
base with high storage space.
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dream
- teknik özellikler / technical specifications -

135
40

üretim ölçüleri / production dimensions
çift kişilik / double size: 160x200 / 180x200
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Vintage esintilerini rahatlıkla hissedebileceğiniz bu set; şık
komodinleri ile birlikte yatak odanızın havasını değiştirecek.
It will change the atmosphere of your bedroom with its stylish
nightstands that complete this set, where you can easily feel
the vintage inspirations.
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estello

- teknik özellikler / technical specifications -

158
40

üretim ölçüleri / production dimensions
çift kişilik / double size: 160x200 / 180x200
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C
ccs

Modern tasarımını, yumuşak dokulu spor başlığıyla tamamlayan
CCS, yenilenen yatağı ile modern ve rahat bir kullanım sağlar.
Complementing its modern design with a soft-textured sports
headboard, CCS provides a
modern and comfortable use with its renewed mattress.
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ccs
- teknik özellikler / technical specifications -

130
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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Krom plexi detaylar ile birleşen sade tasarımı ve özel dokulu kumaşı seti mükemmel
bir uyum ile tamamlar. Yatak odasında sade ve şık görünüm arayanlar için tasarlanan
Prime, fonksiyonelliği, şıklığı ve sadeliği bir arada sunuyor.

prime

The simple design and special textured fabric combined with the chrome plexi details
complete the set in perfect harmony. Designed for those looking for a plain and stylish
look in their bedroom, Prime offers functionality, elegance and simplicity together.
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prime
- teknik özellikler / technical specifications -

137
37

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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opera

Göz alıcı modern tarzını altın sarısı detaylar ile süsleyen Opera Set,
farklı konfor katmanlarının bir araya geldiği özel tasarım yatağı ile
sizleri yepyeni bir uyku deneyimine davet ediyor.

Opera Set which has glamorous style with golden details, provides
you a new sleeping experience with the mattress which has different
kind of comfort levels.
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opera
- teknik özellikler / technical specifications -

137
42

üretim ölçüleri / production dimensions
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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aston

Led detaylar ile süslenmiş şık
başlığında bulunan gizli saklama
alanı Aston’ın fonksiyonelliğini artırır.
Yüksek hacimli depolama alanına
sahip bazası ve pocket yay teknolojisi
kullanılan yumuşak dokulu yatağı
seti tamamlar ve sizlere konforlu ve
estetik bir kullanım sağlar.
The hidden storage space in the
stylish headboard decorated with
LED details increases Aston’s
functionality. The base with a highvolume storage area and the softtextured mattress using pocket
spring technology complete the set
and provide you with a comfortable
and aesthetic use.
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aston
- teknik özellikler / technical specifications -

137
37

üretim ölçüleri / production dimensions
çift kişilik / double size: 160x200 / 180x200
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retro

60

Sade tasarımı, retro görünümlü soft kumaş seçenekleri ve
yüksek depolama alanına sahip ergonomik bazası ile yatak
odanıza naif bir dokunuş getirir.
It brings a naive touch to your bedroom with its simple
design, retro-looking soft fabric options and ergonomic
base with high storage area.
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retro
- teknik özellikler / technical specifications -

133
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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Özgün detayları ve çağdaş tasarımı
ile öne çıkan, modern tarzıyla farklı
bir estetik algısı oluşturan Vuitton
Set, işlevsel kullanımı ve yüksek uyku
teknolojisiyle bir araya getirilen
yatağı ile konforlu bir kullanım sağlar.
Vuitton Set, which stands out with
its original details and contemporary
design and creates a different
aesthetic perception with its modern
style, provides a comfortable
use of the mattress combined with its
functional use
and high sleep technology.
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vuitton
- teknik özellikler / technical specifications -

136
35

üretim ölçüleri / production dimensions
çift kişilik / double size: 160x200 / 180x200
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eclipse
Yalın ve şık tasarımıyla ön plana çıkan Eclipse Set, hayatı
kolaylaştıran fonksiyonel bazası, sade başlığı ile rahat ve
ferah bir kullanım sağlar.

Eclipse Set, which stands out with its plain and stylish design,
provides a comfortable and spacious use with its functional base
that makes life easier and its simple headboard.
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eclipse
- teknik özellikler / technical specifications -

135
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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sevilla
Endülüs’ün başkenti Sevilla’nın tarihi dokusundan
esinlenerek tasarlanan bu set, sizlere farklı bir
konseptte konforlu bir uyku sunar.

This set which was inspired from historic Andalusia
region and its capital Sevilla’s historical spirit provides
you a different concept of comfortable sleep.
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sevilla
- teknik özellikler / technical specifications -

137
41

üretim ölçüleri / production dimensions
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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empires

76

Yumuşak dokulu ve ince fitilli başlığı ile aynı desendeki
fonksiyonel bazası, yatak odasında spor ve şık görünüme
önem verenler için tasarlandı.
Its soft textured thin corded headboard and its bed base with
the same pattern it is designed for those who cares a sporty
and chic look.
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empires
- teknik özellikler / technical specifications -

135
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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Modern tasarım çizgisiyle öne çıkan Ryhthm başlık, geniş iç hacime
sahip fonksiyonel bazası ve çift taraflı kullanıma sahip özel tasarım
ortopedik yatağı ile şık ve konforlu bir kullanım sağlar.
Standing out with its modern design line, the Ryhthm headboard
provides a stylish and comfortable use with its functional base
with a large internal volume and a specially designed orthopedic
mattress with double-sided usage.

80
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ryhthm

81
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ryhthm
- teknik özellikler / technical specifications -

140
37

üretim ölçüleri / production dimensions
çift kişilik / double size: 160x200 / 180x200
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quattro
Yatak odasında hem şık hem sade bir görüntü arayanlar için
tasarlanan Quattro Set minimal zevklere hitap ediyor.

Designed for those looking for a stylish and simple look in their
bedroom, the Quattro Set appeals to minimal tastes.
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quattro
- teknik özellikler / technical specifications -

130
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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active

Modern ve sade başlığı, geniş bir saklama alanı yaratan baza
kombinini yüksek konfor sağlayan Active yatak ile buluşturan bu set,
yatak odanıza modern bir dokunuş getirecek.

This set, which combines the modern and simple headboard, the
base combination that creates a large storage space, with the Active
mattress that provides high comfort, will bring
a modern touch to your bedroom

88
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active
- teknik özellikler / technical specifications -

125
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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relax +

Fonksiyonelliğin ve tasarımın bir arada sunulduğu bu set, ahşap detaylar ve
nakış detaylarıyla yatak odanıza mükemmel bir görüntü kazandırır.
This set, where functionality and design are presented together, gives your
bedroom a perfect look with wooden details and quilted details.
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relax +
- teknik özellikler / technical specifications -

126
40

üretim ölçüleri / production dimensions
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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ottoman
Ottoman Set modern tasarımını, klasik dikiş detaylarıyla bir
araya getiriyor. Göz alıcı tasarımını süsleyen estetik ayak
seçeneğiyle zengin görünüşünü kusursuzca tamamlıyor.

Ottoman Set combines its modern design with classic sewing
details. It perfectly complements its rich look with its aesthetic
leg option that adorns its perfect design.
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ottoman
- teknik özellikler / technical specifications -

135
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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elvin

Modern tasarım ve el işi kapitonenin bir arada sunulduğu
Elvin, şık başlığı ve yüksek hacimli depolama alanına sahip
fonksiyonel bazası ile sizlere uzun ömürlü konfor sunar.

Elvin with its modern design and its quality hand workmanship
gives you long lasting comfort with its chic headboard and its
bed base which has high capacity storage.

100
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elvin
- teknik özellikler / technical specifications -

137
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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Modern görüntüsünü süsleyen nakış detayları seti tamamlar. Uygulanan led ışıklandırma uyku esnasında
rahatsızlık vermez ve özellikle kitap okumayı seven insanlar için ideal ışıklandırmayı sağlar.
Quilt details adorning its modern look complete the set. The applied LED lighting does not disturb
during sleep and provides ideal lighting especially for people who love to read.

L

latte

104
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latte
- teknik özellikler / technical specifications -

137
37

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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Baza ve başlığında el işçiliği kapitonenin en güzel
örneklerini yansıtan Daisy, yenilenen rengi ve konforlu
yatağı ile birlikte sizlere farklı bir uyku deneyimi sunar.
Reflecting the best examples of handcrafted quilting
on its base and headboard, Daisy offers you a
different sleep experience with its renewed color and
comfortable mattress.
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daisy
- teknik özellikler / technical specifications -

130
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

110
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Yalın tasarımını şık kapitone detaylarıyla tamamlayan Rose Set,
içeriğinde visco jel konfor katmanı bulunan ortopedik yatağıyla
birlikte konfor anlayışınızı değiştirecek.
Complementing its plain design with stylish quilted details,
Rose Set will change your understanding of comfort with its
orthopedic mattress containing a visco gel comfort layer.
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uyku setleri / sleeping sets
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rose
- teknik özellikler / technical specifications -

130
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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uyku setleri / sleeping sets

M

w w w. s e v y a t . c o m

moon
Dekorasyonda minimalizmi tercih ediyorsanız Moon Set tam
size göre. Yüksek depolama alanına sahip bazası ve sade
çizgilere sahip şık başlığı ile huzur dolu bir uyku sağlar.
If you prefer minimalism in decoration, Moon Set is for you.
It provides a peaceful sleep with its high storage base and
stylish headboard with simple lines.
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moon
- teknik özellikler / technical specifications -

127
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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uyku setleri / sleeping sets

R

w w w. s e v y a t . c o m

royal
Modern tasarımını süsleyen deri ve krom detaylar Royal başlığa
ayrı bir hava katıyor. Seti tamamlayan spor bazası ve konforlu
yatağı ile sadelik ve rahatlık arayanlar için tasarlandı.
Leather and chrome details that adorn its modern design add a
different atmosphere to the Royal . It is designed for those who
seek simplicity and comfort with its sports base and
comfortable mattress that complete the set.
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royal
- teknik özellikler / technical specifications -

127
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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uyku setleri / sleeping sets

O

w w w. s e v y a t . c o m

optimal
Yatak odasında sade ve spor görünüme önem verenler için
tasarlanan bu set kolay temizlenebilen keten kumaş seçeneğiyle
hem ergonomik hem uzun ömürlü kullanım sağlar.

Designed for those who care about a plain and sporty look in their
bedroom, this set providesboth ergonomic and long-lasting use
with its easy-to-clean linen fabric option.
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optimal
- teknik özellikler / technical specifications -

125
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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uyku setleri / sleeping sets
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M

matelasse
Etkileyici ve zarif dikiş detaylarıyla Matelasse Başlık, yalın ve şık
bazası ile birlikte kusursuz bir uyum yakalıyor. Farklı soft kumaş ve
ölçü seçenekleriyle Matelasse yatak odanıza şık bir
görüntü sağlayacak.
With its impressive and elegant snewing details, the Matelasse
Headboard achieves a perfect harmony with its simple and stylish
base. With different soft fabric and size options,
Matelasse will provide your bedroom with a stylish look.
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uyku setleri / sleeping sets
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matelasse
- teknik özellikler / technical specifications -

135
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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uyku setleri / sleeping sets

A

w w w. s e v y a t . c o m

alize

Simetrik ve sade çizgiler keten kumaş ile birlikte Alize sete
mükemmel bir uyum sağlıyor. Ergonomik bazası ve ortopedik
yatağıyla birlikte sade ve uzun ömürlü bir kullanım sağlar.
Symmetrical and simple lines, together with linen fabric,
fit perfectly into the Alize set. With its ergonomic base and
orthopedic mattress, it provides a simple and long-lasting use.
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alize
- teknik özellikler / technical specifications -

130
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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uyku setleri / sleeping sets

w w w. s e v y a t . c o m

C

chester

Yatak odasında sade ve spor görünüme önem verenler için tasarlanan bu set kolay
temizlenebilen keten kumaş seçeneği ve ortopedik yatağıyla hem ergonomik hem uzun
ömürlü kullanım sağlar.
Designed for those who care about a plain and sporty look in their bedroom, this set
provides both ergonomic and long-lasting use with its easy-to-clean linen fabric option and
orthopedic mattress.

136

137

uyku setleri / sleeping sets

w w w. s e v y a t . c o m

chester
- teknik özellikler / technical specifications -

125
40

üretim ölçüleri / production dimensions
tek kişilik / single size: 90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200
çift kişilik / double size: 140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200
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nesta

YUMUŞAK
SOFT

SERT
HARD

Nesta Yatak Sevyat’ın özel pocket yay sistemini destekleyen ortopedik katmanlar ile birlikte vücudunuzun ihtiyacı olan omurga desteğini sağlar ayrıca 3 boyutlu özel
tasarım kumaş kullanılan uyku pedi vücudunuzun ideal omurga desteği sağlanmadan hemen önce yumuşak bir şekilde karşılar ve konforunuzu arttırır.
With orthopedic layers that support Nesta Mattress Sevyat’s special pocket spring system, it provides the spine support that your body needs, and the sleeping pad,
which uses 3D specially designed fabric, softly welcomes your body just before the ideal spine support is provided and increases your comfort.

SOFT KATMAN
SOFT LAYER

POCKET YAY SİSTEMİ
POCKET SPRING SYSTEM

for a natural sleep
that relaxing like water

su gibi dinlendirici
doğal bir uyku için

Her biri ayrı ayrı paketlenmiş ve birbirinden bağımsız çalışabilen yaylar farklı
vücut tiplerine mükemmel adapte olur ve vücut kıvrımlarını destekleyerek
doğru omurga desteği sağlar. Ayrıca farklı boy ve kilolarda bulunan eşlerin
uyku esnasında istemsiz dönüşlerden etkilenmemesini sağlar ve uykunuzun
bölünmesini engeller.

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi
artıran bu katman yatağınızın ana bileşenlerine göre değişiklik gösterir.
Örneğin bonel yaylı yatakta kullanılan soft katman ile pocket yaylı yatakta
kullanılan soft katman benzer etkileri gösterse de destek ve yumuşaklık
algıları farklıdır.

The springs, each individually packaged and able to work independently,
are perfectly adapted to different body types and provide the correct spine
support by supporting body curves. It also ensures that spouses of different
heights and weights are not affected by unintentional turnings during sleep
and prevent your sleep from being interrupted.

This layer, which softly supports your body and increases your sense of
comfort, varies according to the main components of your mattress. For
example, the soft layer used in the bonel spring mattress and the soft
layer used in the pocket spring mattress have similar effects, but the
perception of support and softness is different.
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Pocket Spring
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comfort

nirvana

YUMUŞAK
SOFT

SERT
HARD

Estetiğin ve konforun birlikte sunulduğu Nirvana Yatak, pocket yay teknolojisinin sağladığı mükemmel omurga desteğini yüksek yoğunlukta ortopedik katman ve sizi
bulutların üzerinde hissettirecek hyper soft katman ile destekler. Anti-bakteriyel özel tasarım kumaşı kolay nefes alabilen yapısı sayesinde terlemenizi engeller ve
sağlıklı bir uyku deneyimi sağlar.
Nirvana Mattress, where aesthetics and comfort are offered together, supports the perfect spine support provided by pocket spring technology with a high-density
orthopedic layer and a hyper soft layer that will make you feel above the clouds. Anti-bacterial specially designed fabric prevents sweating and provides a healthy
sleep experience thanks to its easily breathable structure.

POCKET YAY SİSTEMİ
POCKET SPRING SYSTEM

YUMUŞAK
SOFT

SERT
HARD

Comfort Yatak Sevyat’ın özel pocket yay sistemini destekleyen ortopedik katmanlar ile birlikte vücudunuzun ihtiyacı olan omurga desteğini sağlar ayrıca 3 boyutlu
özel tasarım kumaş kullanılan uyku pedi vücudunuzun ideal omurga desteği sağlanmadan hemen önce yumuşak bir şekilde karşılar ve konforunuzu arttırır.
With orthopedic layers that support Comfort Mattress Sevyat’s special pocket spring system, it provides the spine support that your body needs, and the sleeping
pad, which uses 3D specially designed fabric, softly welcomes your body just before the ideal spine support is provided and increases your comfort.

SOFT KATMAN
SOFT LAYER

POCKET YAY SİSTEMİ
POCKET SPRING SYSTEM

HYPER SOFT KATMAN
HYPER SOFT LAYER

Her biri ayrı ayrı paketlenmiş ve birbirinden bağımsız çalışabilen yaylar farklı
vücut tiplerine mükemmel adapte olur ve vücut kıvrımlarını destekleyerek
doğru omurga desteği sağlar. Ayrıca farklı boy ve kilolarda bulunan eşlerin
uyku esnasında istemsiz dönüşlerden etkilenmemesini sağlar ve uykunuzun
bölünmesini engeller.

Hyper soft sünger kuş tüyü süngerden biraz daha yumuşak ve esnek bir
yapıya sahiptir. Kolaylıkla bedeninizin şeklini almaya yardımcı olur. Teninize
yumuşak bir temas ve kadifemsi bir dokunuş hissi vererek konforu artırır.

Her biri ayrı ayrı paketlenmiş ve birbirinden bağımsız çalışabilen yaylar farklı
vücut tiplerine mükemmel adapte olur ve vücut kıvrımlarını destekleyerek
doğru omurga desteği sağlar. Ayrıca farklı boy ve kilolarda bulunan eşlerin
uyku esnasında istemsiz dönüşlerden etkilenmemesini sağlar ve uykunuzun
bölünmesini engeller.

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi
artıran bu katman yatağınızın ana bileşenlerine göre değişiklik gösterir.
Örneğin bonel yaylı yatakta kullanılan soft katman ile pocket yaylı yatakta
kullanılan soft katman benzer etkileri gösterse de destek ve yumuşaklık
algıları farklıdır.

The springs, each individually packaged and able to work independently,
are perfectly adapted to different body types and provide the correct spine
support by supporting body curves. It also ensures that spouses of different
heights and weights are not affected by unintentional turnings during sleep
and prevent your sleep from being interrupted.

Hyper soft foam has a slightly softer and more flexible structure than normal
soft foam. It helps to take the shape of your body easily. It increases comfort
by giving a soft touch and velvety touch to your skin.

The springs, each individually packaged and able to work independently,
are perfectly adapted to different body types and provide the correct spine
support by supporting body curves. It also ensures that spouses of different
heights and weights are not affected by unintentional turnings during sleep
and prevent your sleep from being interrupted.

This layer, which softly supports your body and increases your sense of
comfort, varies according to the main components of your mattress. For
example, the soft layer used in the bonel spring mattress and the soft
layer used in the pocket spring mattress have similar effects, but the
perception of support and softness is different.
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Pocket Yay
Pocket Spring
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Roll Pack
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3D Kumaş
Orthopedic Comfort Sleeping Pad
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Handle
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vogue

harmony

YUMUŞAK
SOFT

SERT
HARD

YUMUŞAK

SERT

Orta sertlikte zeminlerde uyumaktan hoşlanan kişilerin tercihi olan Harmony Yatak, Sevyat’ın özel çelik bonel yay dizilimi sayesinde omurganızın ihtiyacı olan desteği
sağlar. Yatağın her iki yüzeyinde bulunan farklı yoğunluktaki ortopedik katman konforunuzu artırır. Yumuşacık pamuklu kumaşı termal konfor sağlayarak özellikle
sıcak yaz gecelerinde serin uyumanızı sağlar.

5 bölgeli pocket yay teknolojisinin vücudun farklı bölgelerine sağladığı farklı basınç dağılımlarını kusursuz bir şekilde destekleyen yüksek yoğunluktaki visco konfor
katmanı , vücudunuzu yumuşak bir şekilde karşılar ve vücut boşluklarınızı doldurarak kan basıncını dengeler. Özel tasarım anti-bakteriyel örgü kumaş ve hava
geçirgenliği yüksek silikon elyaf kolay nefes alabilen yapıları sayesinde Vogue yatağın hava dolaşımını hızlandırır ve mükemmel bir uyku deneyimi sağlar.

The Harmony Mattress, which is preferred by people who like to sleep on medium-hard surfaces, provides the support your spine needs thanks to Sevyat’s special
steel bonnel spring system. The orthopedic layer of different density on both surfaces of the mattress increases your comfort level. Its soft cotton fabric provides
thermal comfort, allowing you to sleep cool, especially on hot summer nights.

The high-density visco comfort layer, which perfectly supports the different pressure distributions provided by the 5-zone pocket spring technology to different
parts of the body, welcomes your body softly and balances the blood pressure by filling your body cavities. Specially designed anti-bacterial knitted fabric and highly
air permeable silicone fiber, thanks to their easy-breathing structures, accelerate the air circulation of the Vogue mattress and provide a perfect sleep experience.

PAMUKLU KUMAŞ
COTTON FABRIC

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

ZONE POCKET YAY SİSTEMİ
ZONE POCKET SPRING SYSTEMS

VISCO KATMAN
VISCO LAYER

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

Kolay işlenebilen liflerin başında gelen pamuk en çok tercih edilen dolgu ve
kumaşlar arasındadır. Dokuma işlemi sırasında çok fazla kimyasal işleme maruz kalmadan doğallıklarını ve yumuşaklıklarını korur. Dayanıklı bir malzeme
olan pamuk oldukça yumuşaktır.

İlk olarak astronotların uzayda maruz kaldığı basıncı dengelemek için NASA
tarafından uzay araçlarında kullanılan visco, vücut ısısına ve ağırlığına bağlı
olarak vücudunuzun şeklini alır ve bedeni yatay konumda en ideal biçimde
destekler. Kan akışını dengelerken dolaşım sorunlarını ortadan kaldırmaya
yardımcı olur.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the spring system and soft layer used, it provides perfect support
to every part of your body that needs support, thus helping to relieve muscle
and joint pain.

Cotton, one of the easily processed fibres is also among the most preferred
fillers and fabrics. During the weaving procedure, cotton preserves its neutrality and softness without much exposure to chemical processing. Cotton
which is durable material also very soft in the structure.

It takes the shape of your body based on body temperature and weight
and supports the body in the most ideal way in the horizontal position.
Eliminates circulatory problems while balancing blood flow.

Zone Pocket Yay Sistemi, yayların tek tek birbirine bağlı kumaş torbalar
içerisine yerleştirilmesinden oluşur. Yaylar birbirinden bağımsız hareket eder
ve üzerlerinde oluşan basınç miktarına göre tepki verir.İnsan anatomisine
uygun olarak farklı bölgelere dizilmiş farklı çaplarda teller ve farklı sertlikteki
zone yaylar sayesinde omuz, bel omurları ve kalça bölgesini ayrı ayrı destekler.
The Zone Pocket Spring System consists of placing the springs individually
in fabric bags connected together. The springs move independently of each
other and react to the amount of pressure formed on them. It supports the
shoulder, lumbar vertebrae and hip separately thanks to the wires of different
diameters and zone springs of different stiffness arranged in different regions
in accordance with human anatomy.
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prime master

dream

YUMUŞAK
SOFT

SERT
HARD

Özel çelik yay sistemini destekleyen orta sertlikteki ortopedik katmanlar vücudunuzun ihtiyacı olan omurga desteğini sağlar. Tencel özellikli kumaşı ve silikon elyaf
sayesinde yatağınızın hava geçirgenliği artar ve sağlıklı bir uykunun kapılarını sizler için açar. Çift taraflı kullanım özelliği yatağınızın uzun yıllar formunu korumasını
sağlar.
Medium hard orthopedic layers that support the special steel spring system provide the spine support your body needs. Thanks to its Tencel fabric and silicon fiber, the
air permeability of your mattress increases and opens the doors of a healthy sleep for you. The double-sided usage feature ensures that your mattress maintains its
form for many years.

YUMUŞAK
SOFT

Her biri ayrı ayrı kumaşlar içerisinde paketlenmiş bağımsız yaylardan oluşan pocket yay teknolojisi sayesinde birbirinden farklı boy ve kilolara sahip eşler uyku
esnasında istemsiz dönüşlerden rahatsız olmazlar. Her iki yüzeyde bulunan ortopedik katman pocket yay teknolojisinin verdiği mükemmel omurga desteğini destekler.
Yüzeyinde bulunan hava geçirgenliği yüksek silikon elyaf yatağınızın daha rahat hava almasını sağlar ve terlemenizi önler. Yumuşak dokulu pelüş kumaşı sayesinde
sıcacık bir uyku deneyiminin kapılarını sizler için aralar.
Thanks to the pocket spring technology, each of which consists of independent springs packed in separate fabrics, spouses of different heights and weights are not
disturbed by involuntary turns during sleep. The orthopedic layer on both surfaces supports the perfect spine support provided by the pocket spring technology. Silicon
fiber with high air permeability on its surface allows your mattress to breathe more comfortably and prevents you from sweating. Thanks to its soft-textured plush
fabric, it opens the doors of a warm sleep experience for you.

POCKET YAY SİSTEMİ
POCKET SPRING SYSTEM

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

SERT
HARD

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

Her biri ayrı ayrı paketlenmiş ve birbirinden bağımsız çalışabilen yaylar farklı
vücut tiplerine mükemmel adapte olur ve vücut kıvrımlarını destekleyerek
doğru omurga desteği sağlar. Ayrıca farklı boy ve kilolarda bulunan eşlerin
uyku esnasında istemsiz dönüşlerden etkilenmemesini sağlar ve uykunuzun
bölünmesini engeller.

Kullanılan pocket yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the spring system and soft layer used, it provides perfect support
to every part of your body that needs support, thus helping to relieve muscle
and joint pain.

The springs, each individually packaged and able to work independently,
are perfectly adapted to different body types and provide the correct spine
support by supporting body curves. It also ensures that spouses of different
heights and weights are not affected by unintentional turnings during sleep
and prevent your sleep from being interrupted.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the pocket spring system and soft layer used, it provides perfect
support to every part of your body that needs support, thus helping to relieve
muscle and joint pain.
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ccs

estello

YUMUŞAK

Özel tasarım peluş kumaşı yumuşacık dokusu ile vücudunuzu sıcak bir şekilde karşılar. Ekstra dolgun yumuşak uyku pedini destekleyen yüksek yoğunluktaki sünger
katmanı ve Sevyat’ın özel çelik bonel yay sistemi yumuşaklık hissini yavaş yavaş azaltarak vücudunuzun ihtiyacı olan omurga desteğini sağlar ve sağlıklı bir uyku
ortamı oluşturur.
Specially designed plush fabric warmly welcomes your body with its soft texture. The high-density foam layer that supports the extra-full soft sleeping pad and
Sevyat’s special steel bonnel spring system gradually reduce the feeling of softness, providing the spine support your body needs and creating a healthy sleep.

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

YUMUŞAK
SOFT

SERT

SERT
HARD

CCS yataktaki katmanların ideal dizilimi, vücudu her noktasından destekleyerek maksimum düzeyde konfor sağlar. İçeriğinde yay bulunmayan CCS yatak, oranları
özenle belirlenmiş yüksek yoğunlukta plaka sünger, kuş tüyü sünger ve visco konfor katmanından oluşur. Yatağa ilk yattığınız an visco konfor katmanı vücudunuzu
yumuşak bir şekilde karşılar, ideal omurga desteğini ise plaka sünger ve kuş tüyü soft sünger sağlar. Hava geçirgenliği yüksek silikon elyaf ve visco konfor katmanı
yatağınızın hava dolaşımını güçlendirir ve mükemmel bir uyku deneyimi sağlar.
The ideal arrangement of the layers in the CCS mattress provides maximum comfort by supporting the body curves from every point. The CCS mattress, which does
not contain springs, consists of a high density plate foam, soft layer and visco comfort layer, the proportions of which are carefully determined. The first time you
lay on the mattress, the visco comfort layer welcomes your body softly, and the ideal spine support is provided by plate foam and soft layer. Silicone fiber and visco
comfort layer with high air permeability strengthens the air circulation of your mattress and provides a perfect sleep experience.

VISCO KATMAN
VISCO LAYER

BASINÇ KALDIRICI ÖZEL PLAKA KATMANI
PRESSURE LIFTING SPECIAL PLATE LAYER

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

Yaysız yataklarda bulunan bu katmanın tamamı tek parça yoğun ortopedik
süngerden oluşur. Vücuda ihtiyacı olan omurga desteğinin sağlanmasında
yardımcı olur ve üst katmanlarda kullanılan malzemenin deforme olmasını
engeller. Uzun ömürlü kullanım sağlar.

İlk olarak astronotların uzayda maruz kaldığı basıncı dengelemek için NASA
tarafından uzay araçlarında kullanılan visco, vücut ısısına ve ağırlığına bağlı
olarak vücudunuzun şeklini alır ve bedeni yatay konumda en ideal biçimde
destekler. Kan akışını dengelerken dolaşım sorunlarını ortadan kaldırmaya
yardımcı olur.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the spring system and soft layer used, it provides perfect support
to every part of your body that needs support, thus helping to relieve muscle
and joint pain.

All of this layer, which is found in springless mattresses, consists of high
density orthopedic foam. It helps the body to provide the spine support
it needs and prevents the material used in the upper layers from being
deformed. Provides long-lasting usage.

It takes the shape of your body based on body temperature and weight
and supports the body in the most ideal way in the horizontal position.
Eliminates circulatory problems while balancing blood flow.
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yataklar / mattresses

w w w. s e v y a t . c o m

prime

opera

YUMUŞAK

YUMUŞAK
SOFT

SERT

Orta sertlikte yüzeylerde uyumayı seven bireyler için mükemmel bir seçenek olan Prime Yatak, özel çelik yay sisteminin üzerinde kullanılan farklı yoğunluk, farklı
sertlikteki katmanlar ile vücudunuzu destekler. Jumbo dokuma kumaşı ve silikon elyaf hava geçirgenliğini artırır. Böylelikle terlemenizi önler ve sizlere sağlıklı bir uyku
deneyimi sağlar.
Prime Mattress, which is a perfect option for people who like to sleep on medium-hard surfaces, supports your body with layers of different density and different
hardness used on the special steel spring system. Jumbo woven fabric and silicon fiber increase air permeability. Thus, it prevents you from sweating and provides you
with a healthy sleep experience.

Tasarım ve konforuyla fark yaratan Opera Yatak, çift taraflı kullanım özelliği sayesinde uzun ömürlü konfor sağlar. Sevyat’ın özel çelik bonel yay dizilimi sayesinde
vücudunuzun ihtiyaç duyduğu omurga desteğini en yüksek seviyede sağlarken, konforunuzu artıracak yüksek yoğunlukta ortopedik katman rahat bir uyku deneyimi
sağlar. Yumuşak dokulu anti-bakteriyel kumaşı sayesinde doğal klima etkisi yaratır ve derin bir uykunun kapılarını sizler için aralar.
Creating a difference with its design and comfort, Opera Mattress provides long-lasting comfort thanks to its double-sided usage feature. Thanks to Sevyat’s special
steel bonnel spring system, it provides the spine support your body needs at the highest level, while a high-density orthopedic layer that will increase your comfort
provides a comfortable sleep experience. Thanks to its soft-textured anti-bacterial fabric, it creates a natural air- conditioning effect and opens the doors of a deep
sleep for you.

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

SERT
HARD

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the spring system and soft layer used, it provides perfect support
to every part of your body that needs support, thus helping to relieve muscle
and joint pain.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the spring system and soft layer used, it provides perfect support
to every part of your body that needs support, thus helping to relieve muscle
and joint pain.
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w w w. s e v y a t . c o m

aston

retro

YUMUŞAK
SOFT

SERT
HARD

YUMUŞAK
SOFT

SERT
HARD

Estetiğin ve konforun birlikte sunulduğu Aston Yatak, pocket yay teknolojisinin sağladığı mükemmel omurga desteğini yüksek yoğunlukta ortopedik katman ve sizi
bulutların üzerinde hissettirecek hyper soft katman ile destelkler. Anti-bakteriyel özel tasarım kumaşı kolay nefes alabilen yapısı sayesinde terlemenizi engeller ve
sağlıklı bir uyku deneyimi sağlar.

Retro Yatak, Sevyat’ın özel çelik bonel yay sistemi ve yüksek yoğunluktaki sünger katmanlarıyla vücudun omurga eğrisinin korunmasını sağlar. Yatağın her iki tarafında
bulunan taşıma kulpları yatağınızın rotasyonunu takip edebilmeniz için kolaylık sağlar böylece Retro yatağı konforunu kaybetmeden uzun seneler kullanabilirsiniz.

Aston Mattress, where aesthetics and comfort are offered together, supports the perfect spine support provided by pocket spring technology with a high-density
orthopedic layer and a hyper soft layer that will make you feel above the clouds. Anti-bacterial specially designed fabric prevents sweating and provides a healthy
sleep experience thanks to its easily breathable structure.

Retro Mattress, with Sevyat’s special steel bonel spring system and high density foam layers, ensures the protection of the spine curve of the body. The carrying
handles on both sides of the bed make it easy for you to follow the rotation of your mattress, so you can use the Retro mattress for many years without losing its
comfort.

POCKET YAY SİSTEMİ
POCKET SPRING SYSTEM

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

Her biri ayrı ayrı paketlenmiş ve birbirinden bağımsız çalışabilen yaylar farklı
vücut tiplerine mükemmel adapte olur ve vücut kıvrımlarını destekleyerek
doğru omurga desteği sağlar. Ayrıca farklı boy ve kilolarda bulunan eşlerin
uyku esnasında istemsiz dönüşlerden etkilenmemesini sağlar ve uykunuzun
bölünmesini engeller.

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

The springs, each individually packaged and able to work independently,
are perfectly adapted to different body types and provide the correct spine
support by supporting body curves. It also ensures that spouses of different
heights and weights are not affected by unintentional turnings during sleep
and prevent your sleep from being interrupted.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the spring system and soft layer used, it provides perfect support
to every part of your body that needs support, thus helping to relieve muscle
and joint pain.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the spring system and soft layer used, it provides perfect support
to every part of your body that needs support, thus helping to relieve muscle
and joint pain.
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yataklar / mattresses

w w w. s e v y a t . c o m

vuitton

eclipse

YUMUŞAK
SOFT

İnsan anatomisine uygun olarak 5 bölgeye dizilmiş farklı sertlikte zone yaylar sayesinde omuz, bel omurları ve kalça bölgesini ayrı ayrı destekler. Yüksek yoğunlukta
ortopedik katman üzerinde bulunan hyper soft sünger ve onu destekleyen visco jel sünger konfor seviyesini yükseltir. Yumuşacık pamuklu kumaşı vücudunuzu sarar,
konforu en üst seviyeye çıkarır ve sağlıklı, rahat bir uyku ortamı oluşturur.
It supports the shoulder, back and hip region separately, thanks to the zone springs of different stiffness arranged in 5 regions in accordance with the human anatomy.
The hyper soft sponge on the high-density orthopedic layer and the visco gel sponge that supports it increase the comfort level. Its soft cotton fabric hugs your body,
maximizes comfort and creates a healthy and comfortable sleep.

ZONE POCKET YAY SİSTEMİ
ZONE POCKET SPRING SYSTEMS

YUMUŞAK
SOFT

SERT
HARD

Rahatlığı ve sade tasarımı ile öne çıkan Eclipse yatak, orta sertlikte yüzeylerde uyumayı seven kişilerin tercihi. İçerisinde bulunan bonel yay sistemi basıncı vücudun
her bölgesine eşit bir şekilde dağıtarak omurgayı destekler. Yay sisteminin üzerinde ve altında kullanılan farklı yoğunluk ve özelliklerde süngerler konforu artırır. Eclipse
yatağın kenarında bulunan 3 boyutlu speycer kumaş, yatağınızın hava almasını sağlar ve kaliteli bir uyku deneyimi sunar.
Standing out with its comfort and simple design, the Eclipse mattress is the choice of people who like to sleep on medium-hard surfaces. The bonnel spring system
in it distributes the pressure equally to every part of the body and supports the spine. Foams with different densities and properties used above and below the spring
system increase comfort. The 3-D speycer fabric on the side of the Eclipse Mattress allows your mattress to breathe and provides a quality sleep experience.

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

SPACER KUMAŞ

VİSCO JEL KATMAN
VISCO GEL LAYER

SPACER FABRIC

Zone Pocket Yay Sistemi, yayların tek tek birbirine bağlı kumaş torbalar
içerisine yerleştirilmesinden oluşur. Yaylar birbirinden bağımsız hareket eder
ve üzerlerinde oluşan basınç miktarına göre tepki verir.İnsan anatomisine
uygun olarak farklı bölgelere dizilmiş farklı çaplarda teller ve farklı sertlikteki
zone yaylar sayesinde omuz, bel omurları ve kalça bölgesini ayrı ayrı destekler.

Yüksek yoğunlukta bulunan visco jel, nefes alan yapısıyla terlemenizi
engeller.Yoğun elastik yapısı sayesinde vücudunuza mükemmel omurga
desteği sağlar ve konforlu bir uyku ortamı oluşturur.

The Zone Pocket Spring System consists of placing the springs individually
in fabric bags connected together. The springs move independently of each
other and react to the amount of pressure formed on them. It supports the
shoulder, lumbar vertebrae and hip separately thanks to the wires of different
diameters and zone springs of different stiffness arranged in different regions
in accordance with human anatomy.

Visco gel in high density prevents breathing with its breathing structure.
It provides perfect spine support to your body and creates a comfortable
sleeping experience.

SERT
HARD

3 boyutlu spacer örme kumaş, boşluklu yapısı sayesinde yatağınızın hava
dolaşımına yardımcı olur ve ısı dolaşımını dengeleyerek rahat bir uyku ortamı
hazırlar.

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

3D spacer knitted fabric helps your bed’s air circulation thanks to its hollow
structure and creates a comfortable sleep environment by balancing the heat
circulation.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.

36
Hyper Soft Katman

Pamuklu Kumaş

154

Zone Pocket Spring
Tech.

Visco Gel Layer

Cotton Fabric

Orthopedic

Hyper Soft Layer

Soft Layer

Silicone Fiber

Tasarım Bordür

FR Nitelikli Kumaş Seçeneği

Designed Bordure

FR Fabric Option

Mattress Height

30
3D Spacer Kumaş

Bonnel Spring

Orthopedic

Knitted Fabric 3D Spacer Fabric Silicone Fiber

Tasarım Bordür
Designed Bordure

FR Nitelikli Kumaş Seçeneği

Handle

Felt

FR Fabric Option

Mattress Height

155

yataklar / mattresses

w w w. s e v y a t . c o m

sevilla
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YUMUŞAK
SOFT
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High-low yay sistemi biri uzun diğeri kısa ayrı ayrı paketlenmiş bağımsız yaylardan oluşur.Uzun yaylar mükemmel omurga desteği öncesinde vücudu yumuşak bir
şekilde karşılar. Uzun yaylar yükseklik kaybettikçe kısa yaylar devreye girer. Vücudunuzun destek istediği bölgelerde bütün yaylar ahenk içerisinde çalışarak vücut
profiliniz nasıl olursa olsun mükemmel bir omurga desteği sağlar. Yüksek yoğunlukta ortopedik katmanın üzerinde bulunan hyper soft katman rahatlık hissini artırır
ve sabah zinde uyanmanızı sağlar.
The high-low spring system consists of individually packaged independent springs, one long and one short. Long springs softly welcome the body before excellent
spinal support. As long springs lose height, short springs come into play. All the springs work in harmony in the areas of your body that require support, providing
excellent spinal support regardless of your body profile. The hyper soft layer on the high-density orthopedic layer increases the feeling of comfort and makes you
wake up fresh in the morning.

YUMUŞAK

Pocket yay teknolojisi her biri ayrı ayrı paketlenmiş ve bağımsız çalışabilen yaylardan oluşur. Farklı vücut tiplerine mükemmel adapte olur ve vücut kıvrımlarını
destekleyerek kusursuz omurga desteği sağlar. Pocket yay teknolojisini destekleyen ortopedik soft katman ise yatağınızın konforunu artırır. Empires yumuşacık örgü
kumaşı ve pocket yay teknolojisi ile birleşen soft katmanı sayesinde yumuşak zeminlerde uyumayı sevenler için vazgeçilmez bir yatak olacak.
Pocket spring technology consists of springs that are individually packaged and can operate independently. It adapts perfectly to different body types and provides
perfect spine support by supporting body curves. The orthopedic soft layer, which supports pocket spring technology, increases the comfort of your mattress.
Empires will be an perfect mattress for those who like to sleep on soft surfaces, thanks to its soft knitted fabric and its soft layer combined with pocket spring
technology.

SOFT KATMAN
SOFT LAYER

HIGH LOW POCKET YAY SİSTEMİ
HIGH-LOW POCKET SPRING SYSTEM
Birisi uzun diğeri kısa yaylardan oluşan bu yay sisteminde uzun yaylar
vücudunuzu yumuşak bir şekilde karşılar. Daha sonra vücudunuzun
desteğe ihtiyacı olan bölgelerde kısa yaylar da devreye girer. İhtiyacınız
olan mükemmel omurga desteğini kusursuz bir şekilde karşılar ve rahat bir
uykunun kapılarını sizler için aralar.
In this spring system, one of which is long and the other is short, long
springs meet your body softly. Short springs are then activated in areas
where your body needs support. It perfectly meets the spine support you
need and opens the doors for a comfortable sleep for you.

SERT

POCKET YAY SİSTEMİ
POCKET SPRING SYSTEM

SOFT KATMAN
SOFT LAYER

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi
artıran bu katman yatağınızın ana bileşenlerine göre değişiklik gösterir.
Örneğin bonel yaylı yatakta kullanılan soft katman ile pocket yaylı yatakta
kullanılan soft katman benzer etkileri gösterse de destek ve yumuşaklık
algıları farklıdır.

Her biri ayrı ayrı paketlenmiş ve birbirinden bağımsız çalışabilen yaylar farklı
vücut tiplerine mükemmel adapte olur ve vücut kıvrımlarını destekleyerek
doğru omurga desteği sağlar. Ayrıca farklı boy ve kilolarda bulunan eşlerin
uyku esnasında istemsiz dönüşlerden etkilenmemesini sağlar ve uykunuzun
bölünmesini engeller.

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi
artıran bu katman yatağınızın ana bileşenlerine göre değişiklik gösterir.
Örneğin bonel yaylı yatakta kullanılan soft katman ile pocket yaylı yatakta
kullanılan soft katman benzer etkileri gösterse de destek ve yumuşaklık
algıları farklıdır.

This layer, which softly supports your body and increases your sense of
comfort, varies according to the main components of your mattress. For
example, the soft layer used in the bonel spring mattress and the soft
layer used in the pocket spring mattress have similar effects, but the
perception of support and softness is different.

The springs, each individually packaged and able to work independently,
are perfectly adapted to different body types and provide the correct spine
support by supporting body curves. It also ensures that spouses of different
heights and weights are not affected by unintentional turnings during sleep
and prevent your sleep from being interrupted.

This layer, which softly supports your body and increases your sense of
comfort, varies according to the main components of your mattress. For
example, the soft layer used in the bonel spring mattress and the soft
layer used in the pocket spring mattress have similar effects, but the
perception of support and softness is different.
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ryhthm

quattro

YUMUŞAK
SOFT
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YUMUŞAK

5 zone pocket yay teknolojisi insan anatomisine uygun olarak 5 bölgeye dizilmiş farklı sertlikte zone yaylar sayesinde omuz, bel omurları ve kalça bölgesini ayrı
ayrı destekler. Amazon ormanlarında yetişen kauçuk ağacı özünden üretilen doğal lateks son derece esnektir. Vücudunuzun yaptığı basınca yumuşak bir şekilde
karşılık verir. Kolay nefes alabilen yapısı sayesinde yatağın içerisinde hava dolaşımını sağlar, doğal klima etkisi yaratır ve sıcaklığı dengeler. Yatağın her iki yüzeyinde
kullanılan Tencel kumaş doğal olması sebebiyle nefes alabilir yapıya sahiptir, nemi çok iyi transfer eder ve vücudun terlemesi durumunda rahatsızlık vermeyerek
uyku kalitesini artırır.
5 zone pocket spring technology supports the shoulder, back and hip region separately, thanks to zone springs of different hardness arranged in 5 zones in
accordance with the human anatomy. Made from rubber tree sap grown in the Amazon forests, natural latex is extremely flexible. It responds smoothly to the
pressure your body makes. Thanks to its easy breathing structure, it provides air circulation in the mattress, creates a natural air conditioning effect and balances the
temperature. Tencel fabric used on both surfaces of the mattress has a breathable structure due to its natural nature, transfers humidity very well
and increases sleep quality by not causing discomfort in case of body sweating.

Sevyat’ın özel çelik bonel yay dizilimi sayesinde vücudunuzun ihtiyacı olan omurga desteğini maksimum seviyede sağlayan Quattro yatak, özel tasarım 3 boyutlu
kumaşı ve soft katmanı ile vücudunuzu yumuşak bir şekilde karşılar ve rahat uyumanızı sağlar.
Thanks to Sevyat’s special steel bonnel spring system, the Quattro mattress, which provides the spine support your body needs at the maximum level, welcomes
your body softly with its specially designed 3D fabric and soft layer and allows you to sleep comfortably.

LATEKS KONFOR KATMANI

TENCEL KUMAŞ
TENCEL FABRIC

SERT

SOFT KATMAN
SOFT LAYER

LATEX LAYER

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

Okaliptus ağacından elde edilen tencel elyafı, doğal selülozik bir liftir.
Doğal olması sebebi ile nefes alabilen bir yapıya sahip olan tensel, nemi
çok iyi transfer eder ve vücudun terlemesi durumunda rahatsızlık hissi
vermez. Ayrıca tenselin emicilik özelliği de oldukça yüksektir

Amazon ormanlarında yetişen kauçuk ağacının özünden üretilen
tamamen doğal bir malzemedir. Uzun ömürlü, yumuşak ve son derece
elastiktir, kendiliğinden yaylanma hissi verir. Yatak içerisinde hava
dolaşımını sağlar. Teri emer ve sıcaklığı dengeleyerek sağlıklı bir uyku
ortamı sunar.

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi
artıran bu katman yatağınızın ana bileşenlerine göre değişiklik gösterir.
Örneğin bonel yaylı yatakta kullanılan soft katman ile pocket yaylı yatakta
kullanılan soft katman benzer etkileri gösterse de destek ve yumuşaklık
algıları farklıdır.

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

The tencel fiber obtained from the eucalyptus tree (gum tree) is a natural
cellulosic fiber. Tencel which has a breathable structure comes from
its natür, can easily transfer moisture and it does not trap perspiration.
Tencel has a high degree of absorbing characteristic.

It is a completely natural material produced from the essence of rubber
tree grown in the Amazon forests. It is long-lasting, soft and highly elastic,
giving a sense of spontaneous springing. It provides air circulation in the
bed. Absorbs sweat and balances the temperature for a healthy sleeping
experience.

This layer, which softly supports your body and increases your sense of
comfort, varies according to the main components of your mattress. For
example, the soft layer used in the bonel spring mattress and the soft
layer used in the pocket spring mattress have similar effects, but the
perception of support and softness is different.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.
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Hyper Soft Katman
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Zone Pocket Spring
Tech.

Orthopedic

Double Sided Usage

Tencel Kumaş

Tasarım Bordür FR Nitelikli Kumaş Seçeneği
Latex Comfort Layer

Designed Bordure

FR Fabric Option

Tasarım Bordür

3D Kumaş
Mattress Height

Bonnel Spring

Orthopedic

Knitted Fabric

3D Fabric

Soft Layer

Silicone Fiber

Designed Bordure

FR Nitelikli Kumaş Seçeneği

Felt

FR Fabric Option

Mattress Height
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yataklar / mattresses

w w w. s e v y a t . c o m

active

relax+

YUMUŞAK
SOFT

SERT
HARD
YUMUŞAK
SOFT

Uykunuzun her anında aktif destek sağlayan Active Yatak, farklı sünger çeşitlerinin mükemmel oranda birleşiminden oluşur. Basınç kaldırıcı yüksek yoğunluktaki
katmanı destekleyen soft katman ve visco konfor katmanı derin bir uykunun ardından güne aktif başlamanızı sağlar.
Providing active support at every moment of your sleep, Active Mattress consists of a perfect combination of different foam types. The soft layer and visco comfort
layer that support the pressure-lifting high-density layer allow you to start the day actively after a deep sleep.

Relax Plus yatak, güçlü bonel yay sistemini destekleyen yüksek yoğunlukta süngerlerle vücudunuzun ihtiyaç duyduğu desteği sağlar. Tek taraflı uyku pedinde
kullanılan soft katman uykunuzun konforunu artırırken, yüzeyinde relaxtic apre bulunan anti-statik kumaş stresinizin azalmasına yardımcı olur.
The Relax Plus mattress provides the support your body needs with high-density foam that support the strong bonel spring system. While the soft layer used in the
single-sided sleeping pad increases the comfort of your sleep, the anti-static fabric with a relaxtic finish on its surface helps to reduce your stress.

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

RELAX KUMAŞ

VISCO KATMAN
VISCO LAYER

BASINÇ KALDIRICI ÖZEL PLAKA KATMANI
PRESSURE LIFTING SPECIAL PLATE LAYER

SERT
HARD

RELAX FABRIC

Yaysız yataklarda bulunan bu katmanın tamamı tek parça yoğun ortopedik
süngerden oluşur. Vücuda ihtiyacı olan omurga desteğinin sağlanmasında
yardımcı olur ve üst katmanlarda kullanılan malzemenin deforme olmasını
engeller. Uzun ömürlü kullanım sağlar.

İlk olarak astronotların uzayda maruz kaldığı basıncı dengelemek için NASA
tarafından uzay araçlarında kullanılan visco, vücut ısısına ve ağırlığına bağlı
olarak vücudunuzun şeklini alır ve bedeni yatay konumda en ideal biçimde
destekler. Kan akışını dengelerken dolaşım sorunlarını ortadan kaldırmaya
yardımcı olur.

Anti-stress kumaş, içerisinde bulunan karbon lifler sayesinde gün boyu
biriken statik elektriği alır. Mükemmel elektrik iletkenliğine sahip olan karbon
fiberli kumaşlarla gün boyu vücudunuzda birikmiş olan elektrik ve gerginlik
yaratan stresi uykunuz sırasında vücudunuzdan atmanız mümkündür..

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

All of this layer, which is found in springless mattresses, consists of high
density orthopedic foam. It helps the body to provide the spine support
it needs and prevents the material used in the upper layers from being
deformed. Provides long-lasting usage.

It takes the shape of your body based on body temperature and weight
and supports the body in the most ideal way in the horizontal position.
Eliminates circulatory problems while balancing blood flow.

Carbon fiber inside the fabric remove the static electricity accumulated in the
body during the day. Thanks to the fabric with carbon fibers and its perfect
electrical conductivity, it is possible for you to get rid of all the electric and
stress which are accumulated in your body.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.
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Basınç Kaldırıcı Plaka
Pressure Lifting Layer
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Roll Pack
Visco Foam

Soft Layer

Knitted Fabric

Double Sided Usage

Roll Pack

Tasarım Bordür

FR Nitelikli Kumaş Seçeneği
Orthopedic

FR Fabric Option

Mattress Height

Bonnel Spring

Orthopedic Comfort Sleeping Pad Knitted Fabric

Soft Layer

Silicone Fiber

Designed Bordure

FR Nitelikli Kumaş Seçeneği

Handle

Felt

FR Fabric Option

Mattress Height
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w w w. s e v y a t . c o m

yataklar / mattresses

elvin

ottoman

YUMUŞAK
SOFT

SERT
HARD

Sevyat’ın en çok tercih edilen yataklarından biri olan Ottoman, özel çelik bonel yay sistemi ve yüksek yoğunlukta sünger katmanını destekleyen kuş tüyü uyku pedi
ile yatağınızın yumuşaklığını dengeler.Enerjinizi tüm güne yayabilmenin yollarından birisi kesintisiz, konforlu bir uykudur. Fresh özellikli kumaş kolay nefes alabilen
yapısı sayesinde hava dolaşımını üst seviyeye çıkarır ve derin bir uyku deneyimi sunar.
Ottoman, one of Sevyat’s most preferred mattresses, balances the softness of your mattress with its special steel bonnel spring system and soft sleeping pad that
supports a high density foam layer. One of the ways to spread your energy throughout the day is an uninterrupted, comfortable sleep. Thanks to its breathable
structure, the fresh-featured fabric maximizes air circulation and offers a deep sleep experience.

YUMUŞAK

Pamuklu saten kumaşına uygulanan dolgun üst yüzeyi ilk dokunuşunuzda farkını hissettirecek. Farklı sertlikte ortopedik sünger katmanlarıyla desteklenen pocket
yay teknolojisi, vücut omurlarını optimum seviyede destekleyerek uyku konforunuzu artırır ve güne zinde başlamanızı sağlar.
The full upper surface applied to the cotton satin fabric will make you feel the difference at your first touch. Pocket spring technology, supported by orthopedic foam
layers of different hardness, supports the body curves at the optimum level, increasing your sleep comfort and allowing you to start the day fresh.

SOFT KATMAN
SOFT LAYER

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

SERT

POCKET YAY SİSTEMİ
POCKET SPRING SYSTEM

SOFT KATMAN
SOFT LAYER

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi
artıran bu katman yatağınızın ana bileşenlerine göre değişiklik gösterir.
Örneğin bonel yaylı yatakta kullanılan soft katman ile pocket yaylı yatakta
kullanılan soft katman benzer etkileri gösterse de destek ve yumuşaklık
algıları farklıdır.

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi
artıran bu katman yatağınızın ana bileşenlerine göre değişiklik gösterir.
Örneğin bonel yaylı yatakta kullanılan soft katman ile pocket yaylı yatakta
kullanılan soft katman benzer etkileri gösterse de destek ve yumuşaklık
algıları farklıdır.

Her biri ayrı ayrı paketlenmiş ve birbirinden bağımsız çalışabilen yaylar farklı
vücut tiplerine mükemmel adapte olur ve vücut kıvrımlarını destekleyerek
doğru omurga desteği sağlar. Ayrıca farklı boy ve kilolarda bulunan eşlerin
uyku esnasında istemsiz dönüşlerden etkilenmemesini sağlar ve uykunuzun
bölünmesini engeller.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.

This layer, which softly supports your body and increases your sense of
comfort, varies according to the main components of your mattress. For
example, the soft layer used in the bonel spring mattress and the soft
layer used in the pocket spring mattress have similar effects, but the
perception of support and softness is different.

This layer, which softly supports your body and increases your sense of
comfort, varies according to the main components of your mattress. For
example, the soft layer used in the bonel spring mattress and the soft
layer used in the pocket spring mattress have similar effects, but the
perception of support and softness is different.

The springs, each individually packaged and able to work independently,
are perfectly adapted to different body types and provide the correct spine
support by supporting body curves. It also ensures that spouses of different
heights and weights are not affected by unintentional turnings during sleep
and prevent your sleep from being interrupted.
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Tasarım Bordür Hava Kapsülü
Bonnel Spring
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Orthopedic Comfort Sleeping Pad Knitted Fabric

Soft Layer

Silicone Fiber Designed Bordure

Air Capsule

Handle

Felt

FR Nitelikli Kumaş Seçeneği
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FR Fabric Option
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yataklar / mattresses

w w w. s e v y a t . c o m

daisy

latte

YUMUŞAK

YUMUŞAK

SERT

SERT

Orta sertlikte yüzeylerde uyumaktan hoşlanan kişilerin tercihi olan Latte Yatak, Sevyat’ın özel çelik yay dizilimi sayesinde omurganızın ihtiyacı olan desteği sağlar.
Yatağın her iki yüzeyinde bulunan farklı yoğunluklardaki ortopedik katmanlar konforunuzu artırır. Yumuşacık örme kumaşı vücudunuzu sıcak bir şekilde karşılar ve
sağlıklı bir uyku ortamı olusturur.

Vücudunuza uygun dengeli bir uyku deneyimi sunan Daisy Yatak, farklı sertlikteki dolgu katmanları ve bu katmanları destekleyen özel çelik yay sistemi sayesinde
vücut ağırlığınıza uyum sağlayarak uyku konforunuzu artırır. Pamuklu saten kumaşa uygulanmış hava geçirgenliği yüksek elyaf yumuşaklığı dengeler, hava
geçirgenliğini artırır ve uyku kalitesini yükseltir.

The Latte Mattress, which is preferred by people who like to sleep on medium-hard surfaces, provides the support that your spine needs thanks to Sevyat’s special
steel spring arrangement. Orthopedic layers of different densities on both surfaces of the mattress increase your comfort. Its soft knitted fabric warmly welcomes
your body and creates a healthy sleep environment.

Offering a balanced sleep experience suitable for your body, Daisy Mattress increases your sleep comfort by adapting to your body weight, thanks to the filling layers
of different hardness and the special steel spring system that supports these layers. High air permeability fiber applied to cotton satin fabric balances softness,
increases air permeability and improves sleep quality.

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

SOFT KATMAN
SOFT LAYER

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi
artıran bu katman yatağınızın ana bileşenlerine göre değişiklik gösterir.
Örneğin bonel yaylı yatakta kullanılan soft katman ile pocket yaylı yatakta
kullanılan soft katman benzer etkileri gösterse de destek ve yumuşaklık
algıları farklıdır.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the spring system and soft layer used, it provides perfect support
to every part of your body that needs support, thus helping to relieve muscle
and joint pain.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the spring system and soft layer used, it provides perfect support
to every part of your body that needs support, thus helping to relieve muscle
and joint pain.

This layer, which softly supports your body and increases your sense of
comfort, varies according to the main components of your mattress. For
example, the soft layer used in the bonel spring mattress and the soft
layer used in the pocket spring mattress have similar effects, but the
perception of support and softness is different.
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164

Orthopedic

Silicone Fiber

Anti-Bakteriyel Kumaş
Anti-bacterial Fabric

Tasarım Bordür
Knitted Fabric

Felt

Designed Bordure

Pamuklu Saten

FR Nitelikli Kumaş Seçeneği

Handle

FR Fabric Option

Mattress Height

Bonnel Spring

Soft Layer

Cotton Satin Fabric

Silicone Fiber

Handle

Double Sided Usage

Orthopedic

FR Fabric Option

Mattress Height

165

yataklar / mattresses

w w w. s e v y a t . c o m

moon

vest-pocket

YUMUŞAK

YUMUŞAK

SERT

SERT

Bilinenin aksine yaysız visco yataklar, açık hücreli ve doğru yoğunluklarda kullanıldığı takdirde maksimum medikal konforu sağlar. Özellikle bel ve sırt ağrılarına sahip
bireyler için vazgeçilmez bir seçenek olan bu yatak, basınç noktalarınıza göre şekil alarak omurganıza gerekli desteği verir. Üst katmanda kullanılan jelli yapıya sahip
visco sayesinde hem rahat hem ferah bir uyku sizleri bekliyor.

Dolgun yapısı sayesinde vücudunuzu yumuşak bir şekilde karşılayan Moon Yatak, farklı yoğunluklardaki ortopedik katmanlarını destekleyen bonel yay sistemi ile
vücudunuza ihtiyacı olan desteği sağlar. Özellikle orta sertlikte yüzeylerde uyumayı seven bireyler için tasarlanan bu yatak, sizi konforlu bir uyku deneyimine davet
ediyor.

Contrary to popular belief, springless visco mattresses provide maximum medical comfort if they are open-celled and used in the right densities and volumes.
This mattress, which is an indispensable option especially for individuals with low back and back pain, gives the necessary support to your spine by taking shape
according to your pressure points. Thanks to the visco gel structure used in the upper layer, a comfortable and spacious sleep awaits you.

Softly welcoming your body thanks to its full structure, Moon Mattress provides the support your body needs with its bonel spring system that supports orthopedic
layers of different densities. Designed especially for individuals who like to sleep on medium-hard surfaces, this mattress invites you to a comfortable sleep
experience.

VİSCO JEL KATMAN
VISCO GEL LAYER

BASINÇ KALDIRICI ÖZEL PLAKA KATMANI
PRESSURE LIFTING SPECIAL PLATE LAYER
Yaysız yataklarda bulunan bu katmanın tamamı tek parça yoğun ortopedik
süngerden oluşur. Vücuda ihtiyacı olan omurga desteğinin sağlanmasında
yardımcı olur ve üst katmanlarda kullanılan malzemenin deforme olmasını
engeller. Uzun ömürlü kullanım sağlar.
All of this layer, which is found in springless mattresses, consists of high
density orthopedic foam. It helps the body to provide the spine support
it needs and prevents the material used in the upper layers from being
deformed. Provides long-lasting usage.

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

Yüksek yoğunlukta bulunan visco jel, nefes alan yapısıyla terlemenizi
engeller.Yoğun elastik yapısı sayesinde vücudunuza mükemmel omurga
desteği sağlar ve konforlu bir uyku ortamı oluşturur.

Visco gel in high density prevents breathing with its breathing structure.
It provides perfect spine support to your body and creates a comfortable
sleeping experience.

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the spring system and soft layer used, it provides perfect support
to every part of your body that needs support, thus helping to relieve muscle
and joint pain.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.

27

27
Basınç Kaldırıcı Plaka
Pressure Lifting Layer

166

Orthopedic

Knitted Fabric

Visco Gel Layer

Roll Pack

FR Nitelikli Kumaş Seçeneği

Roll Pack

FR Fabric Option

Soft Layer

Tasarım Bordür
Mattress Height

Bonnel Spring

Orthopedic

Knitted Fabric

Double Sided Usage

Silicone Fiber

Designed Bordure

FR Nitelikli Kumaş Seçeneği

Handle

Felt

FR Fabric Option

Mattress Height

167

yataklar / mattresses

w w w. s e v y a t . c o m

optimal

royal

YUMUŞAK

Genellikle sert yüzeylerde uyumayı seven bireylerin tercih ettiği Royal Yatak, özel çelik bonel yay sisteminin üzerinde kullanılan farklı yoğunluktaki sert katmanlarla
vücudunuzu destekler. Sırt ve bel ağrılarından şikayet eden insanlar izin vazgeçilmez bir yatak olan Royal, Jumbo dokuma kumaşının altında kullanılan orta sertlikte
sünger ve hava geçirgenliği yüksek elyaf sayesinde uyku pozisyonunda omurga boşluklarınızı destekler ve sağlıklı bir uyku deneyimi sunar.
Royal Mattress, which is generally preferred by individuals who like to sleep on hard surfaces, supports your body with hard layers of different densities used on the
special steel bonnel spring system. An indispensable mattress for people who complain of back and low back pain, Royal supports your body curves in the sleeping
position and offers a healthy sleep experience thanks to the medium-hard foam and high air permeability fiber used under the Jumbo woven fabric.

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

YUMUŞAK

SERT

Vücudunuz için optimum desteği içeriğinde bulunan bonel yay sistemi ve farklı yoğunluk ve hacimlerdeki sünger katmanlarıyla sağlayan Optimal Yatak, uzun ömürlü
kullanımı ve konforu sizlere bir arada sunar.
Optimal Mattress, which provides optimum support for your body with its bonnel spring system and foam layers in different densities and volumes, offers you longlasting use and comfort together.

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

SERT

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the spring system and soft layer used, it provides perfect support
to every part of your body that needs support, thus helping to relieve muscle
and joint pain.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the spring system and soft layer used, it provides perfect support
to every part of your body that needs support, thus helping to relieve muscle
and joint pain.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.
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FR Nitelikli Kumaş Seçeneği

Bonnel Spring
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Silicone Fiber

Orthopedic

Knitted Fabric

Handle

Double Sided Usage

Felt

FR Fabric Option

Mattress Height

Bonnel Spring

Knitted Fabric

Double Sided Usage

Silicone Fiber

Felt

Orthopedic

FR Fabric Option

Mattress Height
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cooler comfort

visco dream

YUMUŞAK
SOFT

SERT
HARD

Cooler teknolojisi doğa dostu kumaşı serinlik hissi oluşturarak vücudun serin kalmasını sağlar. Serin bir uyku ortamı oluşturan Cooler, uykuya dalma süresini kısaltır
ve daha rahat bir uyku ortamı oluşturur. Visco jel katman ise vücudunuzun şeklini alır ve rahat uyumanızı sağlar. Serinlik özelliğini kaybetmeyen Cooler kumaşı ve
fermuarlı yıkanabilir kılıfı sayesinde yatağınız uzun yıllar tertemiz kalır.

YUMUŞAK
SOFT

SERT
HARD

Cooler-technology, its nature-friendly fabric creates a cooling feeling on your body. Cooler which creates a cool sleeping conditions makes you fall asleep quicker and
easier; creates a more comfortable sleeping experience. Also visco gel layer takes the shape of your body and make you sleep more comfortable. It is cooler fabric
which doesn’t lose its cooling performance overtime and its zipped washable cover helps your mattress stay clean for years to come.

VİSCO JEL KATMAN
VISCO GEL LAYER

COOLER KUMAŞ
COOLER FABRIC
Cooler teknolojisi doğa dostu kumaşı serinlik hissi oluşturarak vücudun
serin kalmasını sağlar. Serin bir uyku ortamı oluşturan Cooler, uykuya dalma
süresini kısaltır ve daha rahat bir uyku ortamı oluşmasını sağlar. Ayrıca cooler
kumaş serinlik özelliğini yitirmez.
Cooler technology keeps the body cool by creating a feeling of coolness with
its eco-friendly fabric. Cooler creates a cool sleeping experience, reduces the
time to fall asleep and provides a more comfortable sleep
environment. In addition, cooler fabric does not lose its cooling performance.

Yüksek yoğunlukta bulunan visco jel, nefes alan yapısıyla terlemenizi
engeller.Yoğun elastik yapısı sayesinde vücudunuza mükemmel omurga
desteği sağlar ve konforlu bir uyku ortamı oluşturur.

Visco gel in high density prevents breathing with its breathing structure.
It provides perfect spine support to your body and creates a comfortable
sleeping experience.
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Basınç Kaldırıcı Plaka
Pressure Lifting Layer

170

Roll Pack
Visco Gel Layer

Cooler Technology

Washable Case with
Zipper

Roll Pack

FR Nitelikli Kumaş Seçeneği
Double Sided Usage

Soft Layer

Orthopedic

FR Fabric Option

Mattress Height

Basınç Kaldırıcı
Plaka
Pressure Lifting Plate

Roll Pack
Visco gel

Knitted Fabric

Roll Pack

Visco foam

Single Sided Usage

Orthopedic

FR Fabric Option

Mattress Height
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alize

kalbim

YUMUŞAK

YUMUŞAK

SERT

Bonel yay teknolojisini destekleyen soft katman ve örme kumaşına kapitone edilmiş elyaf ile birlikte vücudunuzu yumuşak bir şekilde karşılar. Çift taraflı kullanım
özelliği yatağınızın ömrünü uzatır ve konforunu kaybetmemesini sağlar.
It welcomes your body softly with the soft layer that supports the Bonnel spring technology and the fiber quilted into the knitted fabric. The double-sided use feature
extends the life of your mattress and ensures that it does not lose its comfort.

Bonel yay teknolojisini destekleyen yüksek yoğunluktaki sert katman ve örme kumaşına kapitone edilmiş elyaf ile birlikte vücudunuza gerekli desteği sağlar. Sert
zeminlerde uyumayı tercih eden bireyler için tasarlanan Alize Yatak, çift taraflı kullanım özelliği sayesinde kullanım ömrünü uzatır ve konforunu kaybetmemesini
sağlar.
It provides the necessary support to your body with the high-density hard layer that supports the bonnel spring technology and the fiber quilted into the knitted
fabric. Designed for individuals who prefer to sleep on hard floors, Alize Mattress extends its lifespan thanks to its double-sided use feature and ensures that it does
not lose its comfort.

SOFT KATMAN
SOFT LAYER

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

SERT

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi
artıran bu katman yatağınızın ana bileşenlerine göre değişiklik gösterir.
Örneğin bonel yaylı yatakta kullanılan soft katman ile pocket yaylı yatakta
kullanılan soft katman benzer etkileri gösterse de destek ve yumuşaklık
algıları farklıdır.

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.

This layer, which softly supports your body and increases your sense of
comfort, varies according to the main components of your mattress. For
example, the soft layer used in the bonel spring mattress and the soft
layer used in the pocket spring mattress have similar effects, but the
perception of support and softness is different.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the spring system and soft layer used, it provides perfect support
to every part of your body that needs support, thus helping to relieve muscle
and joint pain.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.
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Tasarım Bordür
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Bonnel Spring Double Sided Usage

Knitted Fabric

Silicone Fiber

Soft Layer

Felt

Designed Bordure

Sert Süanger
Soft Layer

Handle

Orthopedic

FR Fabric Option

Mattress Height

Bonnel Spring

Knitted Fabric

Hard Foam

Double Sided Usage

Silicone Fiber

Orthopedic

Felt

FR Fabric Option

Mattress Height
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lale

chester

YUMUŞAK

SERT

Bonel yay teknolojisini destekleyen yüksek yoğunluktaki sert katman ve örme kumaşına kapitone edilmiş elyaf ile birlikte vücudunuza gerekli desteği sağlar. Sert
zeminlerde uyumayı tercih eden bireyler için tasarlanan Gold Yatak, çift taraflı kullanım özelliği sayesinde kullanım ömrünü uzatır ve konforunu kaybetmemesini
sağlar.
It provides the necessary support to your body with the high-density hard layer that supports the bonnel spring technology and the fiber quilted into the knitted
fabric. Designed for individuals who prefer to sleep on hard floors, the Gold Mattress extends its lifespan thanks to its double-sided use feature and ensures that it
does not lose its comfort.

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

YUMUŞAK

SERT

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli sert süngerler yatağınızda çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve özellikle orta sertlikte yüzeylerde yatmayı sevenler
için konforlu bir uykunun kapılarını aralar. Uyku pedinde kullanılan hava geçirgenliği yüksek elyaf ile dokunmuş örgü kumaş ise rahatlık hissinizi artıracak.
Bonel spring system and dense hard foams removes the possibility of a collapse and is perfect for those who likes to sleep on medium hard surfaces. Air permeable
dense fiber which is used in sleeping pad along with knitted fabric will boost your comfort.

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Kullanılan bonel yay sistemi ve yüksek dansiteli yoğun sünger sayesinde
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine
yardımcı olur.

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken
bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel yay sargıları
sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda
çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the spring system and soft layer used, it provides perfect support
to every part of your body that needs support, thus helping to relieve muscle
and joint pain.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered foam.
Thanks to the spring system and soft layer used, it provides perfect support
to every part of your body that needs support, thus helping to relieve muscle
and joint pain.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer
backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing to
the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it
eliminates the possibility of collapse your mattress and allows long-lasting
usage.
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Sert Süanger
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Bonnel Spring

Knitted Fabric

Hard Foam

Sert Süanger
Double Sided Usage

Silicone Fiber

Orthopedic

Felt

FR Fabric Option

Mattress Height

Bonnel Spring

Knitted Fabric

Hard Foam

Hard Sleeping Pad

Silicone Fiber

Orthopedic

Felt

FR Fabric Option

Mattress Height
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sena

papatya

YUMUŞAK

SERT

24 cm yüksekliğindeki Papatya yatak içerisinde bonel yay sistemi ve onu destekleyen sert sünger bulundurmaktadır. Jakarlı kumaş kullanılan bu yatak çift taraflı
kullanım özelliği sayesinden uzun ömürlü rahat kullanım sağlar.

YUMUŞAK

SERT

Ekonomik ama uzun ömürlü yatak arayanlar için tasarlanan Sena yatak çift taraflı kullanımı sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar.
Sena mattress is designed to be economic and long lasting also with double sided usage feature it provides comfortable usage for years to come.

24 cm High Papatya mattress includes bonel spring system and hard sponge which supports spring system. With its jacquard fabric and double sided usage feature
this mattress provides long lasting and comfortable usage.

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel
yay sargıları sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü
kullanım sağlar.

Özellikle sırt ve bel ağrılarından şikayet eden bireylerin tercih etmesi gereken bonel yay sistemi, birbirine spiral teller ile bağlı olan bonel
yay sargıları sayesinde basıncın tek bir bölgede toplanmasını engeller. Böylece yatağınızda çökme ihtimalini ortadan kaldırır ve uzun ömürlü
kullanım sağlar.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing
to the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it eliminates the possibility of collapse your mattress and allows
long-lasting usage.

Bonel spring system, which should be preferred by persons who suffer backache, prevents the accumulation of pressure in a single zone owing
to the bonel spring windings connected to each other by spiral wires.Thus, it eliminates the possibility of collapse your mattress and allows
long-lasting usage.
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Sert Süanger
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Bonnel Spring

Hard Foam

22
Hava Kapsülü

Hava Kapsülü
Jacquard Fabric

Air Capsule

Double Sided Usage

Felt

Orthopedic

Mattress Height

Jacquard Fabric

Air Capsule

Bonnel Spring

Double Sided Usage

Felt

Orthopedic

Mattress Height
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ev textili
for a natural sleep
that relaxing like water

su gibi dinlendirici
doğal bir uyku için

ev tekstili / home textile
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ev tekstili / home textile
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ev tekstili / home textile
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ev tekstili / home textile

www.pasifikreklam.com.tr
Ocak 2022
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Ürünlerin fotoğraf çekimleri ileri teknoloji ile gerçekleştirilmiştir.
Zaman zaman ortaya çıkan renk tonu farklılıkları veya tipografik hatalar, dizgi, baskı ve renk ayrımlarından kaynaklanabilmektedir.
Sevyat gerektiğinde bu katalogdaki belirtilmiş özellikler üzerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Karpuzsekisi Mahallesi 6061.Sk.No:2 Hacılar/ KAYSERİ
T + 90 352 321 26 37
info@sevyat.com / export@sevyat.com / siparis@sevyat.com
www.sevyat.com

