


İdeal yatağınızı nasıl bulabilirsiniz?

Sert yatak demek, ortopedik yatak demek değildir.
Seçtiğiniz yatağın yay sistemi ve sünger teknolojisini 
iyi araştırın.
Pofuduk yatak’ta farklı özelliklerle farklı ihtiyaçlara göre
yataklar üretilmiştir.
Yatağınızın antibakteriyel ve antialerjik gibi ekstra 
özelliklerine dikkat edin. 
Odanıza ve bütçenize uyan yatağınızı mevsim 
değişiklikliklerine uyum göstermesini istiyorsanız hangi kumaşla 
üretildiğine dikkat edin.

 İyi uykunun faydaları;

Vücudunuzdaki hücreleri yeniler.
Hafızanızı ve algınızı güçlendirir.
Strese karşı direncinizi arttırır.
Enerji tüketiminiz azalır, bağışıklık artar.
Sadece gerekli hormonların salgılanmasını sağlar.
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TÜM DÜNYADA
SİZİNLEYİZ !

İYİ BİR UYKU
SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN 

HER YERDEYİZ ...

. Belçika  .Fransa  . İspanya . Amerika  . Nijerya 
.Irak . Libya . Almanya . Cezayir . Suudi Arabistan.  
Kosova . Bahreyn . Katar. İngiltere . Yunanistan

Bulgaristan . Fas . Azerbaycan . Gürcistan
. Moğolistan . İran . Rusya . Hollanda.Senegal.

Makedonya.Romanya.Polonya.Sırbistan.Karadağ



Royal Latex

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta
kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi

Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 

Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

Real silk eski medeniyetlerden gelen ve geleceğimizde de olacak 
olan doğal ipek gerçekten eşsiz bir iplik türüdür. Yumuşak, sıcaklık 
düzenleyici, oldukça emici ve hızlı kuruyan, yüksek yırtılmaya karşı 

dayanıklı özelliklere sahip kumaş türlerindendir.

İpek Örme 
Kumaş

Hyper 
Sünger Latex Soft Rulo 

Sünger
ESS Pocket

Yay
Destek 
Sünger

Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

Latex malzeme, doğallığının ötesinde eşsiz bir dolgu 
malzemesidir. Esnek yapısı sayesinde aşırı basıncı 
sönümleyerek uyku sırasındaki dönme hareketlerini azaltır, 
daha az pozisyonda, çok daha rahat bir uyku uyumanızı sağlar.

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Yatak 
Yüksekliği

28
cm

Royal Latex
Set

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar

12 cm

Dogal Latex
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Viscomax Set

Viscomax

10 cm

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Pofuduğa özel açık hücreli 80 DNS Visco sünger teknolojisi ile 
üretilen  Viscomax yataktaki katmanların ideal dizilimi, vücudu her 
noktasından destekleyerek yüksek konfor düzeyi oluşturur. 
Antiseptik örme kumaşı sayesinde hijyenik ve antibakteriyel 
özelliğe sahiptir. Antialerjiktir. Antiseptik yumuşak tuşesi ciltte 
pürüzsüz bir dokunuş hissettirir. Çıkarılabilir ve yıkanabilir kumaşı, 
yatağınızı dilediğiniz zaman temizlemenize yardımcı olur.

Antiseptik 
Örme Kumaş

Çıkarılabilir 
Ped

Yıkanılabilir 
Kılıf

Ortopedik 80 DNS 
Visco

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

30

Vücudun şekline ve ağırlığına 
göre kendini ayarlayabilme 

özelliğine sahip olan Visco akıllı 
sünger, vücut yapısına tam 

destek sağlarken kan dolaşımını 
da hızlandırır.

Latalı kapak

Yatak 
Yüksekliği

23
cm

27 cm geniş iç hacim.
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi.
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon.
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar.

Antialerjik
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Hillburn

12 cm

Yepyeni başlangıçlar, uzun ömürlü birliktelikler için özel olarak 
tasarlanmış Hillburn yatak, vücudun farklı bölgelerine destek 

sağlayan ESS torba yay sistemi ile eşlerin uyku esnasındaki istemsiz 
dönüş hareketleinden etkilenmesini önler. Hillburn yatak sahip 

olduğu ESS torba yay teknolojileri ile kesintisiz bir uyku sunarken 
yumuşak dokulu fragrance aktif aktif kumaşı, hacimli yapısı ve 

ekstra dolgun akıllı uyku pedi ile yüksek konfor arayan çiftler için 
idealdir.

Fragrance 
Örme Kumaş

Kıvırcık
Elyaf

Hyper 
Sünger

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Destek 
Sünger Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

Ekstra Konfor 
Pedi

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

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

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta
kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

Yatak 
Yüksekliği

33
cm

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar
Özenle kapitone edilmiş dış yüzey

RENK SEÇENEKLERİ
Setra 12 | Interno bez 176843

Hillburn Set

Hava kapsülleri
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Sensation

Sensation Set

12 cm

Çift taraflı ped
Soft-Sert

Yatak 
Yüksekliği

35
cm

Pamuk 
Saten Kumaş

Hyper 
Sünger

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Destek 
Sünger Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

Ekstra Konfor 
Pedleri

Melatonin/Uyku Hormonu
Gece boyunca salgılanarak 
vücudumuzun sağlıklı 
yaşam ritmini düzenler.

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta
kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Örme kumaşta kullanılan pamuk saten 
kumaş ile vücuda temas esnasında 
daha yumuşak bir dokunuş hissi sağlar. 
Ayrıca pamuk nem emici özelliği fazla 
olduğu için vücut ısısını dengeleyerek 
uykunuzda size özel konfor sağlar.

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar
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*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Lurex Visco

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

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta
kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli Lateks yatak, 
gece boyu kesintisiz uyku sağlar.

Lurex Visco; Örme kumaşın içerisinde bulunan E vitamin kapsülleri 
sayesinde cilde zararlı dış etkenlere ve yağlanma etkilerine karşı korur. 
Derinin nemlenmesine gece boyunca yardımcı olur. 5 Bölgeli Pocket Yay 
Sistemi sayesinde vücut yapınıza özel uyum sağlar. 65 Dns Özel Visco 
katmanı ile ilk karşılamada Soft bir hissiyat sağlayan Lurex Visco Yatak, 
eşlerin uyku esnasındaki İstemsiz dönüş hareketlerinden etkilenmelerini 
önleyerek, daha rahat bir uyku ortamı sağlar.

Vitamin E 
Örme Kumaş

65 DNS
Visco

Hyper 
Sünger

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Destek 
Sünger Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

Yatak 
Yüksekliği

28
cm

12 cm

Lurex Visco
Set

15
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Coolmax

Coolmax Set

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta
kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

12 cm

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar

Kumaşın anti statik özelliği sayesinde vücutta biriken elektriği 
uzaklaştırır, böylece vücudu dinlendirir. Kadifemsi tuşeye sahip 

Doucinelle kumaş, yumuşacık dokusu ile rahatlığı her an hissettirir. 
Bakteri ve toz akarı oluşumunu önleyen elyaf dolgusu hijyenden 

ödün vermeyenler içindir.

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

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Yatak 
Yüksekliği

29
cm

Ekstra 
Konfor Pedleri

Doucinelle 
Örme Kumaş

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Destek 
Sünger

Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

17
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Sirius

Sirius Set

12 cm

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta
kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

%100 pamuk yüzeyi ile size 
doğal ve sağlıklı uyku ortamı 
sunar. Mikroorganizmaların 
çoğalmalarını önler. Kötü 
kokuların oluşumunu engeller ve 
alerjik reaksiyonların önüne geçer.

Nano teknolojisi örme kumaş organik coton vücuda temas eden yüzeyde 
kullanılan doğal pamuk sayesinde yatak yüzeyinde daha yumuşak Tuşe  
elde edilir. uyku boyunca doğal pamuk vücut nemini emerek vücut ısısını 
dengede tutar

Organic 
Cotton 
Kumaş

Hyper 
Sünger

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Airlex Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

Yatak 
Yüksekliği

28
cm

Organic Coton

New
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Serenity

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta
kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
 Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

12 cm

Yıpranmayan Uykular
Serenity yatak, yazlık/
kışlık olarak çift taraflı 
kullanım özelliğine 
sahiptir. Bu sayede 
kaliteli uykunun 
keyfini yıllarca 
sürersiniz

Bakteriler vücut nemi ve sağlığı nedeniyle gelişir ve yatak 
kumaşlarının tazeliğini ve rahatlığını azaltır. Argentum yatak 
kumaşları, yatağın mikrobiyal bozulmasına karşı koruma sağlayan 
gümüş iyonları içerir. Gümüş bileşen bakterilerin çoğalmasını önler 
ve daha sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. İyi bilinen doğal bir ajan olan 
gümüş, cildin doğal dengesini etkilemez. Yatağın teknik özellikleri 
ne olursa olsun insanlar yumuşak bir yatağı tercih eder. Argentum 
yatak kumaşları yatağınızın nihai yumuşaklığını sağlamak için 
silikon teknolojisine sahiptir.

Argentum 
Kumaş

Hyper 
Sünger

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Çift Taraflı
Kullanım

Destek 
Sünger

Cildi Tahriş
Etmez

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
GeçirgenliğiOrtopedik

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar
Özenle kapitone edilmiş dış yüzey

Yatak 
Yüksekliği

30
cm

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

RENK SEÇENEKLERİ
Interno bez 176843

Serenity Set
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12 cm

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

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta
kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

Butterfly

Butterfly Set

Silver iyon teknolojisi sayesinde butterfly yatak kumaşında bulunan 
gümüş iyonları sayesinde kötü koku oluşumunu engeller. Silver butterfly 

yatak pofuduka özel Pocket yay sistemi yüksek konfor sağlayan dolgu 
malzemesi sayesinde yıllar boyu ilk günkü formunu ve uzun ömürlü yatak 

arayanlar için doğru bir şeçenektir.

Hyper 
Sünger

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Sofalex Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Yatak 
Yüksekliği

27
cm

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslarNew
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New

Oxford

Vücuttaki enerji seviyesini arttırarak vücudu dinçleştiren , kasların çabuk 
toparlanmasını sağlarken hem de sıcaklığı dengelemeye yardımcı 

olan yatak modelimiz oxford,dur. E vitamini sayesinde cildi zararlı dış 
etkenlerden ve yağlanma etkilerine karşı korur.  derinin nemlenmesini 

gece boyunca yardımcı olur.

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta
kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

12 cm

E-vitamini 
Örme 

Kumaş

Hyper 
Sünger

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Sofalex Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Yatak 
Yüksekliği

29
cm

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar

Oxford Set

Hava kapsülleri

25

24



Capella

Capella Set

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta
kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

Doğanın Nadide dokunuşu cashmere formunu ve özelliklerini koruyan 
yatak kumaşı Capella yatakta can buldu. her mevsime uygun yumuşak 
Tuşesine sahip kumaş yapısı ile huzurlu bir uyku konforu sağlar. uyku 

esnasında terleme yapan kişilerde en az seviyeye indirerek bu rahatsızlığı 
ortadan kaldırır.  %80 hava geçirgenliği cashmere ipliği ile üretilen örme 

kumaş vücut ısısını dengeler.

Cashmere
Yüzyıllar 
boyunca kaşmir 
kumaşları 
kraliyet ailesi ve 
krallar tarafından 
zarafet ve asalet 
simgesi olarak 
kullanılırdı. 

Kashmira kumaşı özel kaşmir ve viskoz 
harmanı ile size rahat ve egzotik bir 
uyku sunuyor. Kashmira’nın sprial 
yapısının benzeri bulunmamakta olup 
bu kumaş vücut ısısını düzenleyerek 
ısıyı gerekli düzeyde tutmaya yardımcı 
olur.

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Cashmere 
Kumaş

Hyper 
Sünger

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Özel
Sünger

Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

Yatak 
Yüksekliği

29
cm

12 cm

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar
Özenle kapitone edilmiş dış yüzeyNew
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AlderanAlderan
Set

Alderan yatağın tasarımında kullanılan yüksek yoğunluktaki üst 
katman ve yüksek mukavementli 5 bölgeli ESS torba yay sistemi 

uyku kalitesini arttırırken, yatağın yıllarca deforme olmadan 
kullanılmasını sağlar. Özel olarak kapitone edilmiş Organic Cotton 

kumaş sürekli hava sirkülasyonu sağlayarak bakteri 
oluşumunu önler.

%100 pamuk yüzeyi ile size 
doğal ve sağlıklı uyku ortamı 
sunar. Mikroorganizmaların 

çoğalmalarını önler. Kötü 
kokuların oluşumunu engeller ve alerjik 

reaksiyonların önüne geçer.

Organic 
Cotton 
Kumaş

Hyper 
Sünger

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Destek 
Sünger

Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

Yatak 
Yüksekliği

28
cm

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta
kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

Hijyenik Yataklar

12 cm

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar

29

28



Matrix Extra

Matrix Extra Set

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta
kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

Sağlıklı bir uyku deneyimi için; Amerikan iplik dokuma teknolojisi 
ile üretilmiş özel dokuma kumaştan oluşan yüzeyi, özellikle uyku 
sterilizasyonunu önceleyen kullanıcılar için ideal bir tasarımdır. 

Omurga desteğini güçlendiren 5 Bölgeli Pocket Yay Sistemi ile de 
uyku esnasındaki vücut dengesi korunurken Extra Ped desteğiyle de 

sağlıklı uyku, konforla buluşmaktadır.

12 cm

Örme 
Kumaş

Ekstra 
Konfor Pedi   

Hyper 
Sünger

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Destek 
Sünger

Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar

Yatak 
Yüksekliği

29
cm

Rahat Uykular
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Mediclean

Mediclean Set

Mediclean yatak, iyi bir gece uykusu sırasında ESS torba yayların 
vücudunuza sunduğu destek ve konforla oluşan doğal uyku 

harektleri, kasların gevşemesini sağlayarak uyku konforunuzu 
maksimum seviyede tutar. Kapitonesi diğer yataklara nazaran 

hijyenik ve antibakteriyel kumaşa sahiptir.

ANTIBACTERIAL

Mediclean 
Örme 

Kumaş

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Destek 
Sünger

Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta
kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi

Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 

Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

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.

10 cm

Yatak 
Yüksekliği

28
cm

RENK SEÇENEKLERİ
Setra 11 | Setra 02 | Setra 03
Setra 04 | Setra 08 | Setra 12

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar
Özenle kapitone edilmiş dış yüzey
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Klimax

Klimax Set

12 cm

Dört mevsim vücut ısısınızı dengede sağlayan Climax yatak huzurlu bir uyku 
ortamı sağlar özel naturel örme kumaşı sayesinde terletmez yüzeye sahiptir 
doğal ipliklerden üretilen naturel kumaş sayesinde ısı dengesizliklerinden 
kaynaklanan uyku problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta
kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

Yatak 
Yüksekliği

28
cm

 Natural 
Örme Kumaş

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar

Natural Kumas
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Luciano

Luciano Set *Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta

kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi

Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 

Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku 

sağlar.

Okaliptus ağacından elde edilen tencel elyafı doğal selülozik bir liftir doğal 
olması sebebi ile nefes alabilen bir yapıya sahip olan Tencel nemi çok iyi 
transfer eder ve vücudun terlemesi durumunda rahatsızlık hissi vermez 

ayrıca tencel’in emici özelliği de oldukça yüksektir.

Tencel Kumaşın ısı, hava, 
nem transferine sahip 
özelliği sayesinde vücudun 
ihtiyaç duyduğu uyku 
ortamını hazırlar. Çevre 
dostu özel tuşesi ile uzun 
ömürlü kullanım sağlayan 
Klimax Yatak, akıllı yay 

teknolojisi ile birbirinden bağımsız 
hareket edebilme özelliğine sahip 
pocket yay sistemi ile, vücudun farklı 
ağırlıktaki bölgelerine dokunarak 
gece boyu konforlu bir uyku 
deneyimi sunar.

Tencel 
Kumaş

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay Sert Keçe Destek 

Sünger
Cildi Tahriş

Etmez Ortopedik
Isı 

Sirkülasyonu
Hava 

Geçirgenliği

Yatak 
Yüksekliği

27
cm

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar

12 cm

Hava kapsülleri
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Brooklyn

Brooklyn Set

Kaliteli bir yaşam için en büyük destekçiniz BROOKLYN yatak, gece 
kusursuz bir uyku deneyimi sunan teknolojisi, birbirinden 

bağımsız tepki veren yaylardan oluşan ess pocket yay sistemi ve 
konforu yüksek seviyelere çıkaran ayrıcalıklarıyla, omuz, basen ve 
vücuttaki eklemlerin en iyi arkadaşı olacak. Farklı uyku şekillerine 
sağladığı uyumla uykunuza ergonomik destek sağlar. Kadifemsi 

tuşeye sahip Doucinelle kumaşı hava transferine imkan 
yaratırken, bakteri ve toz akarlarının oluşumunu önler.

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta

kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Doucinelle 
Kumaş

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Destek 
Sünger

Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar

12 cm

Yatak 
Yüksekliği

26
cm

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi

Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 

Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.
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Matrix

Matrix Set

12 cm

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar

ClimaPlus 
Kumaş

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Destek 
Sünger

Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

Polyester kadar dayanıklı, 
pamuk kadar yumuşak 

ve keten kadar serin olan 
ClimaPlus kumaş 

tende ferahlatıcı bir etkiye 
sahiptir.

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta

kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki 
dönüşlerden 
eşlerin rahatsız 
olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli 
yataklar, gece 
boyu kesintisiz 
uyku sağlar.

Hassas bir cilde sahip olanlar için özellikle tavsiye edilir. Polyester 
kadar dayanıklı, pamuk kadar yumuşak ve keten kadar serin olan 
ClimaPlus kumaş tende ferahlatıcı bir etkiye sahiptir. Ayrıca çok iyi 
nem emici özelliğe sahiptir. Sağlıklı yaşam için bel ve sırt 
ağrılarından şikayet edenlerin favorisi Matrix yatak özel yay 
sistemiyle üretilen yataklardandır. Sağlıklı bir duruşun yanında size 
hijyenik bir uyku ortamı sağlar. ESS torba yay sistemi orta sertlikte 
bir yüzey oluşturmaktadır.

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Yatak 
Yüksekliği

25
cm

Hijyenik bir uyku
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Reflex

Reflex Set

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

10 cm

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar

Reflex yatak ESS pocket spring yaydan imal edilmiş, yüksek 
yoğunluktaki kontünü süngerle kapitone edilerek ortopedik bir 

yüzey sağlanmıştır. Bakterilere karşı tam koruma sağlayan sanitized 
özelliği ile uykuda hijyeni sağlar.

Örme 
Kumaş

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Destek 
Sünger

Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

Yatak 
Yüksekliği

23
cm

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Ortopedik Yataklar
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Baby

güzel bir gelecek içinIYI BIR UYKU

Organic 
Kotton 
Kumaş

Hyper 
Sünger

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

22
cm

Yatak 
Yüksekliği

Bebeğinizin doğumundan itibaren 
güvenle kullanabileceğiniz 

Baby Yatak, ESS torba yay sistemi 
sayesinde pamuksu uykular sunar.

%100 pamuk yüzeyi ile size doğal ve 
sağlıklı 
uyku ortamı sunar. 
Mikroorganizmaların çoğalmalarını 
önler. 
Kötü kokuların oluşumunu engeller 
ve alerjik 
reaksiyonların önüne geçer.

10 cm

90X190 yatak olabilme özelliği
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde rutubet, 
küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve çocuklarınızın 
güvenliğini sağlayan amortisor ve makaslar
Özenle kapitone edilmiş dış yüzey Yükseklik: 55 cm | Dış Genişlik: 210 cm | İç Genişlik: 190 cm

Sırt Yükseklik: 85 cm | En Dış: 100 cm | En İç: 90 cm

Sofa Bed44



- TWIN BED

Yükseklik: 116 cm
Dış Genişlik: 210 cm
İç Genişlik: 190 cm
En Dış: 95 cm
En İç: 90 cm

Kullanıcısına tam destek sağlayan ortopedik yatak özelliğine sahiptir.
Katlanıp kenara kaldırılabilir.
Az yer kaplar.

Dar mekanlara akıllı cözüm...

- KATLANIR SOMYA

BAZALAR
Rahat geceler için tasarlandılar

46



VISCOMAX

HILLBURN

SENSATION

COOLMAX

LUREX VISCO

SIRIUS
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SERENITY

OXFORD

BUTTERFLY

CAPELLA

ALDERAN

MEDICLEAN
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MATRIX EXTRA

CLIMAX

BROOKLYN

LUCIANO

MATRIX

REFLEX

ROYAL LATEX
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BAŞLIKLAR
Rahat geceler için tasarlandılar

VISCOMAX

SENSATION

LUREX VISCO

SERENITY

HILLBURN

COOLMAX

SIRIUS

OXFORD
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ROYAL LATEX

MATRIX REFLEX

ROLL-PACK AMBALAJ SİSTEMİ

Pofuduk olarak, teknolojiyi sürekli takip ederek sizler için yataklarımızda yeni ambalaj 
sistemini geliştirdik. Bu sistem sayesinde uygulanan basınç ile ürünlerimiz silindir şeklinde 

sarılmaktadır. Roll-Pack sistemi en son teknoloji ile üretilen yataklarımıza hiçbir zarar ve 
deformasyon vermeden, nakliye ve taşımada kolaylık sağlamaktadır. Bu işlem ile 
ambalajlanan ürünlerimiz ihracatta transport ücretlerini en aza indirgemektedir.

ESS Pocket 
Spring Yatak

BUTTERFLY

ALDERAN

MATRIX EXTRA

BROOKLYN

CAPELLA

MEDICLEAN

CLIMAX

LUCIANO
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Proje

Proje Grupları

Yoğun uyku trağine göre özenle üretilmiş olan Otel M-Mira Yatak, Omurga 
Dostu Ess Pocket Yay Sistemi İle üretilmiştir. 
Üst kapitönesinde kullanılan Santized kumaş sayesinde bakteri, mantar 
ve mite barışımını engeller.

Örme 
Kumaş

Kıvırcık
Elyaf

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Destek 
Sünger

Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
GeçirgenliğiSert Keçe

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta
kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Tek kişilik

Çift kişilik
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Matrix Set

12 cm

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslarTek kişilik

Matrix

ClimaPlus 
Kumaş

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Destek 
Sünger

Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

Polyester kadar dayanıklı, 
pamuk kadar yumuşak 

ve keten kadar serin olan 
ClimaPlus kumaş 

tende ferahlatıcı bir etkiye 
sahiptir.

Titiz Yataklar
Santized teknolojisi yatakta

kötü kokulara son verir.
yatağınız yıllarca temiz kalır.

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki 
dönüşlerden 
eşlerin rahatsız 
olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli 
yataklar, gece 
boyu kesintisiz 
uyku sağlar.

Hassas bir cilde sahip olanlar için özellikle tavsiye edilir. Polyester 
kadar dayanıklı, pamuk kadar yumuşak ve keten kadar serin olan 
ClimaPlus kumaş tende ferahlatıcı bir etkiye sahiptir. Ayrıca çok iyi 
nem emici özelliğe sahiptir. Sağlıklı yaşam için bel ve sırt 
ağrılarından şikayet edenlerin favorisi Matrix yatak özel yay 
sistemiyle üretilen yataklardandır. Sağlıklı bir duruşun yanında size 
hijyenik bir uyku ortamı sağlar. ESS torba yay sistemi orta sertlikte 
bir yüzey oluşturmaktadır.

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Yatak 
Yüksekliği

25
cm

Hijyenik bir uyku
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Reflex Set
Tek kişilik

27 cm geniş iç hacim
Zeminde kullanılan hava kapsülleri sayesinde 
rutubet, küf ve koku önleme teknolojisi
Paslanma ve çürüme yapmayan çelik 
konstrüksiyon
Emniyet kilitleri ile takviye edilmiş sizin ve 
çocuklarınızın güvenliğini sağlayan amortisor 
ve makaslar

10 cm

Mükemmel Omurga Desteği
Pocket Yay Sistemi
Uyku sırasındaki dönüşlerden 
eşlerin rahatsız olmasını önleyen 
Pocket Yay Sistemli yataklar, gece 
boyu kesintisiz uyku sağlar.

Reflex yatak ESS pocket spring yaydan imal edilmiş, yüksek 
yoğunluktaki kontünü süngerle kapitone edilerek ortopedik bir 

yüzey sağlanmıştır. Bakterilere karşı tam koruma sağlayan sanitized 
özelliği ile uykuda hijyeni sağlar.

Örme 
Kumaş

Soft Rulo 
Sünger

ESS Pocket
Yay

Destek 
Sünger

Cildi Tahriş
Etmez Ortopedik

Isı 
Sirkülasyonu

Hava 
Geçirgenliği

Yatak 
Yüksekliği

23
cm

*Ürünlerimizde +1 / -1 cm oynayabilir.

Ortopedik Yataklar

Reflex 63
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MASKO SHOWROOM

Masko Mobilyacılar Sitesi 7-B Blok No: 15-17
İkitelli - Başakşehir / İstanbul

T: +90 212 675 12 48-49 (Pbx)

T: +90 212 675 13 75 (Fax)

M: info@pofuduk.com.tr

FABRİKA 

Aykosan San. Sit. 2. Kısım 16. Blok İkitelli-Başakşehir / İstanbul

T: +90 212 675 12 48-49 (Pbx)

T: +90 212 675 13 75 (Fax)

M: info@pofuduk.com.tr

pofudukyataklari pofudukyatak

Pofuduk Yatakları, ürünler üzerinde önceden bildirmeksizin tasarım, desen ve renk değişikliği yapma hakkına sahiptir. 
Katalogtaki tipografik, baskı hatalarından ve fotoğraf çekimlerinde kullanılan ışık sistemlerinden kaynaklanan renk 

farklılıklarından Pofuduk Yatakları sorumlu tutulamaz.
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