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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...

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...



su gibi dinlendirici
doğal bir uyku için

for a natural sleep
that relaxing like water
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CCS

Sevyat’ın usta ellerinde 
işlenmiş yumuşak dokulu 

spor başlığında ve tasarımlı 
bazasında kullanılan ,kolay 
silinebilir keten kumaşı seti 

tamamlayarak yatak odasında 
şık ve sade bir görünüm sunar.

It’s special design bed base 
and linen fabric which is soft 
texteured, easily effaceable 

and made by Sevyat’s master 
hand completes set, gives your 

bedroom chick and simple 
look.
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- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -

CCS
- teknik özellikler / technical specifications  -

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

132

30
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BASINÇ KALDIRICI ÖZEL PLAKA KATMANI
PRESSURE LIFTING SPECIAL PLATE LAYER

VİSCO JEL KATMAN
VISCOGEL LAYER

COOLER KUMAŞ
COOLER 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.

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

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

Viscojel in high density prevents breathing with its breathing structure. it provides perfect spine support to 
your body and creates a comfortable sleeping environment.

Cooler teknolojisi doğa dostu kumaşı serinlik hissi oluşturarak vücudun serin kalmasını sağlar. Serin bir uyku 
ortamı oluştura Cooler, uykuya dalma süresini kısaltır ve daha rahat bir uyku ortamı oluşmasını sağlar. Ayrıca 
cooler kumaş serinlik özelliğini yitirmez. 

YUMUŞAK
SOFT

SERT
HARD

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.

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.

Cooler technology keeps the body cool by creating a feeling of coolness with its eco-friendly fabric. Cooler 
creates a cool sleep environment, reduces the time to fall asleep and provides a more comfortable sleep
environment. In addition, cooler fabric does not lose its cooling performance.

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. Viscojel katman ise 
vücudunuzun şeklini alır ve rahat uyumanızı 
sağlar. Serinlik özelliğini kaybetmeyen Cooler 

kumaşı ve fermuarlı yıkanabilir kılıfı sayesinde 
yatağınız uzun yıllar tertemiz kalır. 

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 viscojel 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.

COOLER COMFORT

Basınç Kaldırıcı Plaka

Pressure Lift Special
Plate Layer

Cooler Technology

 

Visco Gel Layer Washable Case with 
Zipper

Roll Pack

Roll Pack Orthopedic

27

Mattress HeightFR Fabric Option

FR Nitelikli Kumaş Seçeneği
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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 pf 
comfortable sleep.
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135

35

SEVILLA
- teknik özellikler / technical specifications  -

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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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.

High-low yay sistemi birisi uzun diğeri kısa 
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 tüm 

yaylar aynı anda çalışarak vücut profiliniz nasıl 
olursa olsun mükemmel bir omurga desteği 

sağlar. Ortopedik ped katmanı ve tasarım örgü 
kumaşı vücudunuzu sarar ve sizi derin, sıcacık 

bir uykuyla baş başa bırakır.

High-low spring system is made of two 
springs, one longer one shorter.Long springs 

meets the body softly before the spine 
support. As long springs lose height shorter 
springs activate. No matter your body profile 
all springs works in a harmony where your 
body needs support and provides perfect 

spine support. It’s orthopedic pad layer and 
special design knitted fabric hugs your body 

and gives you a sound and cozy sleep.

HIGH LOW POCKET YAY SİSTEMİ
HIGH-LOW POCKET SPRING SYSTEM

SOFT LAYER
SOFT KATMAN

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi artıran bu katman yatağınızın ana  hammaddelerine 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 themain 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.

YUMUŞAK SERT

TASARIMLI BORDÜR
DESIGNED BORDURE

Every detail, specially designed for your mattress, is carefully processed and makes your mattress look 
stylish.

Yatağınız için özel olarak tasarlanmış her detayı özenle işlenmiş bordür yatağınızın şık görünmesini sağlar.

Tasarım Bordür

SEVILLA SOFT HARD

35

Orthopedic FR Fabric Option Mattress Height

FR Nitelikli Kumaş Seçeneği

High-Low Pocket Spring

High-Low Pocket Yay

Soft Layer Kniting Fabric Designed Bordure Handle Comfort sleeping pad
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QUEEN

Asillik, konfor ve el işçiliğinin 
bir arada sunulduğu Queen, 
hem rahatına hem şıklığına 

özen gösterenler için 
tasarlandı.

Nobility, comfort and hand 
workmanship is presented 

together with Queen and it is 
designed for those who are 

solicitous for both comfort and 
elegance.
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QUEEN
- teknik özellikler / technical specifications  -

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:   160x200

135

30

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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POCKET YAY SİSTEMİ
POCKET SPRING SYSTEM LATEX LAYER

PELUŞ KUMAŞ
PLUSH FABRIC

LATEKS KATMAN

HAVA GEÇİRGENLİĞİ YÜKSEK SİLİKON ELYAF
HIGH AIR PERMEABILITY SILICONE FIBER

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.

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 involuntary turns during sleep and prevent your sleep from being interrupted.

Yoğun ve yumuşak dokusu sayesinde vücudunuzu sıcak bir şekilde kavrar ve rahat bir uyku ortamı oluşturur.

By the agency of dense and soft texture, it grasps your body warmly and creates a comfortable sleeping 
environment.

Hava dolaşımına katkıda bulunur ve terlemenizi engeller.

Contributes to air circulation and prevents sweating

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. 
Terlemenizi engeller ve sıcaklığı dengeleyerek sağlıklı bir uyku ortamı sunar..

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 
mattress. Absorbs sweat and balances the temperature for a healthy sleeping experience.

Her biri ayrı ayrı paketlenmiş birbirinden 
bağımsız yaylardan oluşan pocket yay 

teknolojisi sayesinde birbirinden farklı boy ve 
kilolara sahip eşler uyku esnasında istemsiz 

dönüşlerden rahatsız olmazlar. Pocket 
yay teknolojisini destekleyen doğal lateks, 

yatağınızın hava dolaşımı artırır, terlemenizi 
engeler ve rahat bir uyku ortamı oluşmasını 

sağlar. Yüksek yoğunlukta silikon elyaf ile 
dokunmuş pelüş kumaş ise sıcacık bir uykuyla 

sizi baş başa bırakır.

Thanks to the pocket spring technology which 
is made of independent springs, which are 

parked seperately, couples who has different 
height and weight conditions don’t bother with 

unintentional turnings of each other while 
asleep. Natural latex which supports pocket 

spring technology increases the air circulation 
of your mattress, stops the sweating and 
creates a comfortable sleeping condition. 

Plush fabric which is knitted with High 
density silicon fiber provides cozy sleeping 

experience.

YUMUŞAK SERT

Hava Kapsülü

28

PINKY SOFT HARD

Pocket Spring

Pocket Yay

Latex Comfort Layer Plush Fabric Handle Air Capsule Soft Layer Silicone Fiber Orthopedic FR Fabric Option Mattress Height
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DREAM

Her parçası Sevyat’ın usta elleri 
tarafından özenle işlenmiş CNC 

kesim karelerden oluşan şık 
başlığı ve yüksek depolama 

alanına sahip fonksiyonel 
bazası ile sizlere farklı bir uyku 

deneyimi sunuyor.

Each part of it crafted by 
Sevyat’s masterfull hands 

and offers a different sleeping 
experience with it stylish and 

functional base with high 
storage space. 
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130

30

DREAM
- teknik özellikler / technical specifications  -

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:   160x200 / 180x200

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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Rüya yatakta kullandığımız özel 2.000 count 
pocket yay teknolojisi diğer pocket yaylara 
göre daha küçük çaplı 2.000 adet yayın bir 
araya gelmesi ile oluşur. Kusursuz omurga 

desteği sağlayan bu yay sistemi diğer pocket 
yayların sağladığı tüm özellikleri sağlarken 

yatağınızın çökme ihtimalini de ortadan 
kaldırır. Mükemmel yay sisteminin ortopedik 
katman ve doğal lateks ile desteklendiği bu 
yatakta rüya gibi bir uyku sizleri bekliyor.

It’s 2000 count pocket spring technology used 
for Rüya Mattress. Compared to other pocket 
springs, this system consist of 2.000 smaller 
springs. And gives the some effect with other 
pocket springs. Lateks and orthopedic layer 

gives cozy and sound sleep.

-

2000 COUNT POCKET YAY
2000 COUNT POCKET SPRING

2.000 count pocket yay teknolojisi diğer pocket yaylara göre daha küçük çaplı 2.000 adet yayın bir araya gelmesi ile oluşur. Kusursuz omurga desteği sağlayan bu yay sistemi diğer pocket yayların sağladığı tüm özellikleri sağlarken 
yatağınızın çökme ihtimalini de ortadan kaldırır

The 2,000 count pocket spring technology consists of a combination of 2,000 pcs springs of smaller diameter than other pocket springs. Providing excellent backbone support, this spring system provides all the features of other 
pocket springs, while eliminating the possibility of your mattress collapsing

LATEKS KONFOR  KATMANI
LATEX LAYER

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.

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.

YUMUŞAK SERT

Hava Kapsülü

RÜYA SOFT HARD

30

Orthopedic Air Capsule HandleLatex Comfort Layer Soft Layer Knitted Fabric FR Fabric Option Mattress Height2000 Count Pocket
Spring

2000 Count Pocket Yay
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AHLAT

Selçuklular’ın ağaç işleme 
sanatından etkilenilerek 
tasarlanan Ahlat, sizlere 

konforu ve şıklığı bir arada 
sunuyor.

Ahlat is inspired from 
historical Selçuks’ wood 

turning art and it provides 
comfort and elegance at the 

same time.
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AHLAT
- teknik özellikler / technical specifications  -

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  150x200 / 160x200 / 180x200

142

30

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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POCKET YAY SİSTEMİ
POCKET SPRING SYSTEM

VISCO KATMAN
VISCO LAYER

FERMUARLI YIKANABİLİR UYKU PEDİ
ZIPPERED AND WASHABLE SLEEP PED

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.

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 involuntary turns during sleep and prevent your sleep from being 
interrupted.

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

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.

Fermuarlı, yıkanabilir uyku pedi sayesinde yatağınızın yüzeyi yıllarca ilk günkü gibi tertemiz kalır.

Thanks to the zippered, washable sleeping pad, the surface of your mattress remains as clean as the first day 
for years to come.

YUMUŞAK SERT

SOFT KATMAN
SOFT LAYER

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi artıran bu katman yatağınızın ana
hammaddelerine 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.

Tasarım Bordür Hava Kapsülü Özel Tasarım 

35

Fermuarlı Yıkanabilir
Uyku Pedi

Pocket yay teknolojisinin verdiği mükemmel 
omurga desteğini, ortopedik katman ve özel 

cnc kesim visco katman ile bütünleştirdik. 
Yatağınıza uzandığınız anda visco katmanı 
vücudunuzu yumuşak bir şekilde karşılar, 

ortopedik katman ve pocket spring teknolojisi 
ise mükemmel omurga desteği sağlar. Hava 

geçirgenliği yüksek silikon elyaf ile dokunmuş 
havlu kumaşlı fermuarlı uyku pedi ise 

yıkanabilir ve yatağınız yıllarca temiz kalır.

We merged the perfect spine support which 
comes from pocket spring technology with a 
uniquelycut visco layer. When you lay to your 

mattress visco layer welcomes your body 
softly, orthopedic layer and pocket spring 

technology gives the perfect spine support. 
Air permeability, and washable sleep pad 

which was knitted with high density silicon 
fiber and has zippered design fabric make 

your mattress stay as if it’s brand new.

AHLAT SOFT HARD

CNC Layer Pocket Spring

Pocket Yay

Designed Bordure Soft Layer Visco Foam Custom Design Towel 
Fabric

Handle Air CapsuleWashable Sleeping Pad 
with Zipper

Orthopedic FR Fabric Option Mattress Height
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HÜRREM

Zarafet kelimesini sizlere 
Sevyat tarzıyla açıklamak 

istedik. Estetiğin ve 
fonksiyonelliğin bir arada 

buluştuğu Hürrem, sultanlara 
layık bir uykunun kapılarını 

sizler için açıyor.

We wanted to explain the 
Word ‘elegancy’ with Sevyat 

Style. Hürrem which aesthetic 
and functionality met gives 

you the sleep comfort Sultan 
deserves.
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124

30

HÜRREM
- teknik özellikler / technical specifications  -

üretim ölçüleri / production dimensions 

  double size:  160x200

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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ZONE POCKET YAY SİSTEMİ
ZONE POCKET SPRING

LATEKS KONFOR  KATMANI
LATEX LAYER

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.

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 mattress. 
Absorbs sweat and balances the temperature for a healthy sleeping experience.

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.

Zone pocket yay teknolojisinin sağladığı 
mükemmel omurga desteğini, ortopedik 

soft katman ve doğal lateks ile destekledik. 
Bilim insanları tarafından önerilen lateks, 

amazon ormanlarında yetişen kauçuk 
ağacının özünden üretilen tamamen doğal 
bir malzemedir. Uzun ömürlü yumuşak ve 
kendiliğinden yaylanma hissi verir. Yatağın 

içerisindeki hava dolaşımını artırır. Terlemeyi 
engeller ve sıcaklığı dengeleyerek sağlıklı bir 
uyku ortamı sunar. Özel tasarım keten saten 
kumaş ise yatağınızın hem şık görünmesini 
sağlar hemde rahat bir şekilde uyumanıza 

yardımcı olur.

We merged zone pocket spring technology 
and its perfect spine support with orthopedic 

soft layer and natural latex. Latex which 
is recommended by scientist is a natural 
material and produced from ficus elastic 

which is a tree found at Amazon forests. Its 
long lasting softness gives a natural bouncing 

feel. It increases the air circulation in the 
mattress. It stops sweating and by balancing 
the temperature it provides a healthy sleep 
setting. And exclusive desing of linen satin 

fabric gives your mattress a luxury look and 
helps you sleep comfortably.

Hava Kapsülü

YUMUŞAK SERTIVY SOFT HARD
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Zone Pocket Spring Latex Comfort Layer Custom Design Linen Satin 
Fabric

FR Fabric Option Orthopedic Mattress HeightAir CapsuleSoft Layer
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PLANET

Zarif ve sade çizgileri ve özel 
havuzlu bazası ile Planet yatak 
odanızın havasını değiştirecek.

Planet will change the auro of 
your bedroom with its elegant, 

simple lines and its pooled 
bose
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PLANET
- teknik özellikler / technical specifications  -

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

145

30

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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HAVA GEÇİRGENLİĞİ YÜKSEK SİLİKON ELYAF
HIGH AIR PERMEABILITY SILICONE FIBER

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

Hava dolaşımına katkıda bulunur ve terlemenizi engeller.

Contributes to air circulation and prevents sweating

Konfor katmanlı uyku pedi sayesinde yatağınız vücudunuzu yumuşak bir şekilde karşılar. Kullanılan yay
sistemi ve soft katman sayesinde vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine yardımcı olur.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered sleeping pad. 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

YUMUŞAK SERT

HIGH LOW POCKET YAY
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.

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.

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.

Tasarım Bordür Hava Kapsülü
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High-low yay sistemi birisi uzun diğeri kısa 
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 tüm 

yaylar aynı anda çalışarak vücut profiliniz 
nasıl olursa olsun mükemmel bir omurga 

desteği sağlar. Ortopedik uyku pedinde hava 
geçirgenliği yüksek silikon elyaf ile dokunmuş 
örme kumaşı vücudunuzu sarar ve konforlu 

bir uyku ortamı sağlar.

High-low spring system is made of longer and 
shorter springs. Longer springs meets your 

body gently before the perfect spine support. 
As longer springs lose height shorter springs 

starts to work. No matter your body profile 
by working in unison all springs provides 

support to your body just where it is needed. 
Its knitted fabric which is air permeable and 
made from High density silicon fiber hugs 

your body and provides a comfortable sleep

NESTA SOFT
HARD

High-Low Pocket Spring

High-Low Pocket Yay

Knitted Fabric Silicone Fiber Design Border Handle Air Capsule Soft Layer Comfort Layered 
Sleeping Pad

Orthopedic FR Fabric Option Mattress Height
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OTTOMAN

Sevyat’ın usta elleri tarafından 
her ayrıntısı ince düşünülerek 

hazırlanan bu set, kavisli 
başlığı ve spor fonksiyonel 

bazası ile sizlere farklı bir uyku 
deneyimi sunuyor.

This set which is designed 
by Sevyat’s master hands 

considering every single detail, 
provides a different sleeping 

experience with its curved 
headboard and sporty bed 

base.
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OTTOMAN

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

136
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- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL 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.

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.

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi artıran bu katmanın etkinliği 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.

YUMUŞAK SERT

Hava Kapsülü

28

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

Konfor katmanlı uyku pedi sayesinde yatağınız vücudunuzu yumuşak bir şekilde karşılar. Kullanılan yay sistemi ve soft katman sayesinde vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine kusursuz destek sağlanır, böylece kas ve eklem 
ağrılarınızın giderilmesine yardımcı olur.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered sleeping pad. 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

Ekstra dolgun uyku pedinde kullanılan 
yüksek dansiteli ortopedik soft katman size 
mükemmel bir rahatlık hissi verecek. Özel 

örme kumaşı ve ortopedik uyku pedi rahatlık 
hissinizi artırırken, bonel yay sistemi de 
sağlam ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Dense orthopedic soft layer which is used in 
extra plump sleep pad will give you perfect 
comfort. Also included bonel spring system 

removes the possibility of partial collapse and 
provides long lasting usage. Its unique knitted 

fabric and orthopedic sleep pad not only 
increases your comfort also along with bonel 
spring system provides endurance and long 

lasting usage.

OTTOMAN SOFT HARD

Bonnel Spring Air Capsule Handle Designed Knitted Fabric FR Fabric Option Mattress HeightOrthopedic Soft 
Sleeping Pad
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sağlıklı bir uyku içinfor a healty sleep



VOGUE

Yumuşacık el işçiliği, kapitoneli 
başlığı ve dolgun spor bazası 

ile odanızın görüntüsünü 
değiştirecek. Yatak odasında 

şık ve spor bir görünüm 
isteyenlere..

It will change the look of 
your room with its soft 

hand workmanship, quilted 
headboard and plump sporty 

bed base. For those who wants 
chich and sporty look in their 

bedroom…

60 61uyku setleri / sleeping sets www.sevyat.com



VOGUE

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

145
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- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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YUMUŞAK SERT

VISCO KATMAN
VISCO LAYER

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.

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.

SOFT KATMAN
SOFT LAYER

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi artıran bu katmanın etkinliği 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.

Roll Pack

30

Zone pocket spring teknolojisin sağlamış 
olduğu mükemmel omurga desteğini, 

ortopedik visco katman farkıyla hissedeceğiniz 
bu yatak özel tasarım örme kumaşı ve 

konforuyla fark yaratıyor.

This mattress stands out with its special 
design knitted fabric and its comfort thanks to 
zone pocket spring technology’s perfect spine 

support along with orthopedic visco layer.

VOGUE SOFT HARD

ZONE POCKET YAY SİSTEMİ
ZONE POCKET SPRING SYSTEMS

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 shoul-
der, 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.

Zone Pocket Spring
Tech.

Soft Layer Visco Foam Silicone Fiber Special Design Knitted 
Fabric

Roll Pack Orthopedic FR Fabric Option Mattress Height
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ELVİN

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.
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ELVİN

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

137
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- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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EL İŞÇİLİĞİ
HAND MADE

POCKET YAY SİSTEMİ
POCKET 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.

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 he-
ights and weights are not affected by involuntary turns during sleep and prevent your sleep from being interrupted.

Sevyat’ın usta elleri ile pamuklu saten kumaş üzerine özenle uygulanmış ponponlu kapitone,yatağınızın şık 
görünmesini sağlar.

Sevyat’s masterful hands with cotton satin fabric carefully applied on the cheerleading quilted mattress 
makes you look stylish.

YUMUŞAK SERT

SOFT KATMAN
SOFT LAYER

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi artıran bu katman yatağınızın ana
hammaddelerine 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.

Hava Kapsülü Tasarım Bordür
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Pamuklu Saten 

Pamuklu saten kumaşa uygulanmış el işi 
kapitone, ortopedik soft katman ve mükemmel 

omurga desteği sağlayan pocket yay 
teknolojisinin mükemmel uyumu. Yatakta hem 

şıklık hem konfor arayanlar için tasarlandı.

Perfect harmony of hand workmanship in 
quilted cotton satin fabric, orthopedic soft 
layer and spine supporting pocket spring 

technology. It is designed for those who look 
for elegance and comfort in a mattress.

ELVİN SOFT HARD

Pocket Spring

Torba Yay

Soft Layer Hand Made Handle Air Capsule Design Border Silicone Fiber Cotton Satin Fabric Orthopedic FR Fabric Option Mattress Height
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EMPIRES

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

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

135
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- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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SOFT KATMAN
SOFT LAYER

POCKET YAY SİSTEMİ
POCKET SPRING SYSTEM

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi artıran bu katmanın etkinliği 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.

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 sağlayarak uykunuzun bölünmesini engellemeye 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 involuntary turns during sleep and prevent your sleep from being interrupted.

YUMUŞAK SERT

Çift taraflı kullanım sayesinde yatak rotasyonunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. Böylelikle yatağınızı uzun
yıllar ilk günkü gibi kullanabilirsiniz.

With double-sided operation, you can easily track mattress rotation. So you can use your mattress for the 
first time in many years

ÇİFT TARAFLI KULLANIM
DOUBLE SIDED USE

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

Soft katmanı sayesinde yatağınız vücudunuzu yumuşak bir şekilde karşılar. Kullanılan yay sistemi ve soft 
katman sayesinde vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine destek sağlanır, böylece kas ve eklem 
ağrılarınızın giderilmesine 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

Tasarım Bordür

26

Her biri ayrı ayrı paketlenmiş ve bağımsız 
çalışabilen yaylar farklı vücut tiplerine 

mükemmel adapte olur ve vücut kıvrımlarını 
destekleyerek kusursuz omurga desteği 

sağlar. Yay sistemini destekleyen ortopedik 
soft katman ise hem yumuşaklık hem de 
sağlamlık duygusunu bir arada hissettirir. 

Empires konforlu ve sıcacık uykunun kapılarını 
sizler için aralıyor..

Independent working springs which are 
separately packed adjusts to different body 

types perfectly and by hugging body curves 
it gives perfect spine support. Orthopedic 

soft layer which supports the spring system 
makes you feel soft comfort and soundness. 

Empires is an opportunity for comfortable and 
cozy sleep.

EMPIRES SOFT HARD

Pocket Spring

Pocket Yay

Soft Layer Designed Bordure Handle Knitted Fabric Soft Layer Double Sided Use Orthopedic FR Fabric Option Mattress Height
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VEST POCKET

Özellikle, başucundan dergi 
ve kitaplarını ayırmayı 
sevmeyenler için farklı 

dokulardaki kumaşlardan 
oluşan cepli başlığı ve aynı 

desendeki şık bazası ile 
odanızda hem ergonomik hem 
de şık bir görüntü sağlayacak.

Especially for those who 
always keeps their books 

and magazines by their side 
its headboard with a pocket 
which is made by diffirent 

textured fabrics and its stylish 
bed base with the same 

pattern it will give your room 
elegance and ergonomics.
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130

30

VEST POCKET

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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VİSCOJEL KATMAN
VISCOGEL LAYER

SOFT KATMAN
SOFT LAYER

BASINÇ KALDIRICI ÖZEL PLAKA KATMANI
PRESSURE LIFTING SPECIAL PLATE LAYER

Yüksek yoğunlukta bulunan viscojel, nefes alan yapısıyla terlemenizi engeller.Yoğun elastik yapısı sayesinde 
vücudunuza mükemmel omurga desteği sağlar ve konforlu bir uyku ortamı oluşmasına yardımcı olur.

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

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.

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 mattress, consists of one piece 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

Basınç kaldırıcı özel plakanın üzerinde 
kullanılan soft katmanı, yüksek yoğunlukta 
viscojel katman ile destekledik. FR kumaş 

seçeneği ile birlikte sunulan bu yatak, vücudun 
basınç bölgelerini mükemmel bir şekilde 

destekler ve eşsiz bir uyku ile sizi baş başa 
bırakır. Ayrıca Roll-pack seçeneği Vest-Pocket 

yatakta sizlerle..

We supported the soft layer which is used on 
top of pressure removing special plate with 
high density viscogel layer. This mattress 
which is presented with FR Fabric Option 
option supports the pressure points of the 

body perfectly and leaves you with a unique 
sleeping experience. Also there is the Roll-
pack option is with Vest-Pocket mattress…

YUMUŞAK SERT

Basınç Kaldırıcı 
Plaka

Roll Pack

30

VEST POCKET SOFT HARD

Viscogel Pressure Lifting Plate Soft Layer Roll Pack Orthopedic FR Fabric Option Mattress Height
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ROSE

Özenle hazırlanmış yarmalı 
yumuşak dokulu başlığı ile 

düğmeli bazası hem şık hem 
konforlu kullanım sağlar.

Delicately made soft 
textured headboard and its 

buttoned bed base is chic and 
comfortable.
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ROSE

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

140

30

- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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YUMUŞAK SERT

POCKET YAY SİSTEMİ
POCKET 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 sağlayarak uykunuzun bölünmesini engellemeye 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 involuntary turns during sleep and prevent your sleep from being interrupted.

Mikro cep yaylarının sağladığı destek, mükemmel bir gece uykusu kalitesini garanti etmek için daha hassas, 
kılcal ve iyi havalandırılmıştır.

The support provided by the micro pocket springs is more precise, capillary and well ventilated to guarantee 
an excellent night’s sleep quality.

MİNİ POCKET YAY SİSTEMİ
MINI POCKET SPRING SYSTEM

SOFT KATMAN
SOFT LAYER

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi artıran bu katmanın etkinliği 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.

Tasarım Bordür Hava Kapsülü

35

35 cm yüksekliğindeki Medical Comfort 
yatak, içerisinde mükemmel omurga desteği 

sağlayan pocket yay teknolojisi ile birlikte mini 
pocket yay teknolojisi ve yüksek yoğunluktaki 

ortopedik katmanın verdiği eşsiz rahatlık 
hissini barındırır. 

In Medical Comfort Mattress with 35 cm high 
spine supporting pocket spring technology, 

mini pocket spring technology and high 
density orthopedic layer give unique comfort 

feel. 

MEDICAL COMFORT SOFT HARD

Pocket Spring

Pocket Yay

Mini Pocket Spring

Mini Pocket Yay

Soft Layer Silicone FiberDesigned Bordure Air Capsule Knitted FabricDouble Sided Use Orthopedic FR Fabric Option Mattress Height
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SIESTA

Her bir parçası usta ellerde 
özenle işlenmiş başlığı ve 

yumuşak dokulu spor bazası 
ile Siesta, uykusuna düşkün 

olanlar için tasarlandı.

Its headboard which was 
delicately made by master 
hands and its soft textured 

sporty bed base make Siesta a 
perfect fit for heavy sleepers.
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SIESTA

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

135

30

- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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VISCO KATMAN
VISCO LAYER

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

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.

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.

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-term usage.

YUMUŞAK SERT

Tasarım Bordür Hava Kapsülü

31

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.

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.

Basıncın eşit dağılımını sağlayan bonel yay 
sistemini destekleyen ortopedik katman ve 

vücudunuzun şeklini alarak rahat uyumanızı 
sağlayacak Visco’nun verdiği konforu başka 
yerde bulamayacaksınız.  Sabahları yatağını 

terk etmek istemeyenler için…

You can’t replace the comfort Visco and 
orthopedic layer gives by taking the shape of 

your body and spreading the pressure equally 
on the mattress using bonel spring system.

STAR SOFT HARD

Designed Bordure Air Capsule Knitted FabricDouble Sided Use Visco Foam Bonnel Spring Soft Layer Orthopedic FR Fabric Option Mattress Height
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OLIVE CARE

Kavisli başlığı ve fonksiyonel 
bazasında kullanılan altın sarısı 

detaylar sete farklı bir hava 
katıyor. Tasarım merkezleri 
tarafından Sevyat için özel 
olarak tasarlanan bu ürün 
sizlere farklı bir konseptte 

konfor sunar.

Its curved headboard and  en 
details in its capable bed base 

gives a unique auro to this 
set. This product which was 

designed especially for Sevyat 
by known design offices 

provides comfort to you with a 
different concept.
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OLIVE CARE

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

135

30

- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

MİNİ POCKET YAY SİSTEMİ
MINI POCKET SPRING SYSTEM

OLİVE APRELİ KUMAŞ
OLIVE FINISHED FABRIC

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-term usage.

Mini cep yaylarının sağladığı destek, mükemmel bir gece uykusu kalitesini garanti etmek için daha hassas, kılcal 
ve iyi havalandırılmıştır.

The support provided by the mini pocket springs is more precise, capillary and well ventilated to guarantee an 
excellent night’s sleep quality.

Oliveoil kumaşına mikrokapsül teknolojisi ile aplike edilen zeytinyağının mükemmel yumuşatma ve nemlendir-
me kapasitesi sayesinde uyku esnasında cildin yenilenmesine ve yumuşamasına katkı sağlar.

Oliveoil fabric is applied with microcapsule technology, olive oil has excellent softening and moisturizing 
capacity and contributes to the renewal and softening of the skin during sleep.

YUMUŞAK SERT

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

Kullanılan bonel yay sistemi ve mini pocket yay sistemi, vücudunuza orta yumuşaklıkta destek sağlar. 
 Özellikle uyku pedinde kullanılan mini pocket yay sistemi vücudunuzun her hareketine
tepki verir ve böylece eklem ve kas ağrılarının giderilmesine yardımcı olur.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered sleeping pad. 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

Hava Kapsülü

32

Oliveoil kumaşına mikrokapsül teknolojisi 
ile aplike edilen zeytinyağının mükemmel 
yumuşatma ve nemlendirme kapasitesi 

sayesinde uyku esnasında cildin 
yenilenmesine ve yumuşamasına katkı sağlar. 
Kullanılan bonel yay sistemi uzun ömürlülük 
sağlar. Fermatürlü ped kısmında kullanılan 

mini pocket yay teknolojisi ile hem yumuşak 
hemde her hareketinizde kusursuz omurga 
desteği sağlayarak uykunuzun bölünmesini 

engeller.

Thanks to Olive oil which was applied to its 
fabric with micro capsule technology and 

olive oil’s perfect softening and moisturizing 
capability this bed regenerates and relaxes the 
skin. Its bonel spring system is long lasting. Its 
mini pocket spring technology provides both 
soft and spine support with your every move 

therefore your sleep won’t be interrupted.

OLIVE CARE SOFT HARD

Air Capsule TupperMini Pocket Spring

Mini Pocket Yay Sistemi

Olive Finished Fabric Bonnel Spring Silicone Fiber Orthopedic FR Fabric Option Mattress Height
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SAFİR

Klasik ve modern tarzın 
ahenkli uyumunu rahatlıkla 
görebileceğiniz bu set, yatak 

odasında fark oluşturmak 
isteyenler için tasarlandı.

This set which you can easily 
see the harmony of classic and 

modern style was designed 
for those who wants to make a 

difference.
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SAFİR

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

118

30

- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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YUMUŞAK SERT

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 mattress, consists of one piece of dense orthopedic foam. The 
body needshelps in providing support to the spine and deforms the material used in the upper layers. It pre-
vents provides long-lasting usage.

FERMUARLI ve YIKANABİLİR KILIF
ZIPPERED AND WASHABLE SLEEP PED

Yatağınızın kılıfı fermuar sayesinde kolaylıkla çıkarabilir ve istenildiği zaman yıkanabilir, böylelikle
yatağınız uzun yıllar tertemiz kalır

Thanks to the zippered, washable case, the surface of your mattress remains as clean as the first day for 
years.

VISCO KATMAN
VISCO LAYER

FR NİTELİKLİ KUMAŞ SEÇENEĞİ
FLAME RETARDANT FABRIC OPTION

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.

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.

Yapısında bulunan ve geç tutuşma özelliği sağlayan maddeler sayesinde  diğer yatak kumaşlarından emliyet 
açısından ayrılmaktadır.

It is separated from other mattress fabrics in terms of safety thanks to the substances in its structure and pro-
viding late ignition properties.

Basınç Kaldırıcı 
Plaka

Roll Pack

25

Basınç kaldırıcı katmanın üzerine uygulanmış 
ortopedik visco katman sayesinde farklı vücut 
tiplerine ve uyku pozisyonlarına uyum sağlar. 

Ayrıca özel tasarım örgü kumaş kullanılan 
yıkanabilir kılıfı sayesinde yatağınız uzun 

seneler temiz kalır. 

Thanks to its visco layer which was applied 
on top of pressure removing plate it yields to 
different body types and sleeping positions. 
Also because of its washable case which is 

special designed knitted fabric your mattress 
stays clean for years to come.

SMART SOFT HARD

Pressure Lift 
Specıal Plate

Silicone Fiber Roll Pack Double Sided 
Use

Zippered and
Washable Sleep Ped

Fermuarlı ve
Yıkanabilir Kılıf

Visco Foam Orthopedic FR Fabric Option Mattress Height
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kesintisiz ve rahat 
bir uyku için

seamless and
comfortable for a sleep



CASTLE

Şık kapitone desenli, kıvrımlı 
başlığı ve özel dikişli spor 
bazası ile Castle,  tarzına 

düşkün olanlar için tasarlandı.

Castle is designed for those 
who values style over anything 
with its chic quilted patterned 

headboard and uniquely 
knitted sporty bed base.
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CASTLE

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

140

25

- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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YUMUŞAK SERT

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

Soft katmanı sayesinde yatağınız vücudunuzu yumuşak bir şekilde karşılar. Kullanılan yay sistemi ve soft 
katman sayesinde vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine destek sağlanır, böylece kas ve eklem 
ağrılarınızın giderilmesine 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

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. 
Terlemeyi engeller ve sıcaklığı dengeleyerek sağlıklı bir uyku ortamı sunar..

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 
mattress. Absorbs sweat and balances the temperature for a healthy sleeping environment.

LATEKS KATMAN
LATEX LAYER

Basınç Kaldırıcı 
Plaka

25

Vücudumuzda farklı basınç bölgeleri 
bulunmaktadır. Target yatak her bir basınç 

bölgesi ayrı ayrı düşünülerek tasarlanmıştır. 
Target yatakta kullanılan  Zone pocket yay 
teknolojisini destekleyen ve bilim adamları 

tarafından desteklenen doğal lateks katman 
uzun ömürlü konforlu kullanım sağlar. Ayrıca 

lateks yatağınızın hava dolaşımını artırır, 
terlemeyi engeller ve sağlıklı bir uyku ortamı 
oluşturur. Lateks katmanın altında kullanılan 

mini pocket yay teknolojisi ve ortopedik 
katman  özellikle omuz ve bel bölgenizi 
kusursuz bir şekilde destekler ve rahat 

uyumanızı sağlar. Yıkanabilir fermuarlı kılıfı 
sayesinde yatağınız uzun yıllar tertemiz kalır.

Target mattress is designed for every each 
of those areas.  zone pocket spring is used 

in Target mattress and itss natural latex 
which is approved by scientists gives long 

lasting comfortable usage. Mini pocket spring 
technology and orthopedic layer gives your 
body perfect spine support.Also because of  
its washable case which is special designed 
knitted fabric your mattress stays clean for 

years to come.

TARGET SOFT HARD

ZONE POCKET YAY SİSTEMİ
ZONE POCKET SPRING

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.

Pressure Lift 
Specıal Plate

Latex Comfort LayerWashable Case 
with Zipper

Design Knitted FabricZone Pocket Spring
Tech.

Mini Pocket Spring

Mini Torba Yay

Orthopedic FR Fabric Option Mattress Height
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STREET

Sade ve şık görüntüsü, 
fonksiyonel bazası ve 

sizleri bulutların üzerinde 
hissettirecek yatağı ile sizlere 

yıllar boyu sürecek rahatlık 
sunar.

With its simple and chic look 
the convenient bed base with 
the  mattress which will feel 

as if you’re above the clouds, 
the set will provide comfort for 

years to come.
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STREET

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

130

30

- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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YUMUŞAK SERT

ZONE POCKET YAY SİSTEMİ
ZONE POCKET SPRING

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 shoul-
der, 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.

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

Konfor katmanlı uyku pedi sayesinde yatağınız vücudunuzu yumuşak bir şekilde karşılar. Kullanılan yay
sistemi ve soft katman sayesinde vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine destek sağlanır,
böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine yardımcı olur.

Your mattress meets your body softly thanks to the comfort-layered sleeping pad. 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

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.

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.

Hava Kapsülü

32

Beren yatak içerisinde bulunan zone pocket 
yay teknolojisi ile birbirinden farklı boy 

ve kilolara sahip eşlerin uyku esnasındaki 
istemsiz hareketlerden rahatsız olmasını 
engeller. Uyku pedinde kullanılan yüksek 

dansiteli ortopedik katman ise yumuşaklık 
algınızı değiştirecek. Beren yatağın yumuşacık 

ve sıcak atmosferine çabuk alışacaksınız.

With zone pocket spring technology which is 
in Beren mattress it stops couples who have 
different heights and weights to be disturbed 
by movements of each other while asleep. Its 
dense orthopedic layer which is used in sleep 

pad will change your softness perspective. 
You will love the soft and cozy aura of Beren 

Mattress.

BEREN SOFT HARD

Design Knitted FabricZone Pocket Spring
Tech.

Orthopedic Air Capsule Silicone Fiber Soft Layer FR Fabric Option Mattress Height
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TARGET

Her ayrıntısı özenle, usta 
ellerde, işlenmiş dikişli başlığı 
ve yüksek depolama alanına 

sahip sade ve şık bazası sizlere 
uzun ömürlü sağlamlık ve 

konforu bir arada sunar.

Its delicately hand made 
knitted headboard and its bed 
base which has high storage 

capacity provides long lasting 
endurance and comfort at the 

same time.
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TARGET

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

126
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- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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DOĞAL ATKILI DOLGUSU
NATURAL HORSE CLAY FILLING

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.

At yelesi, doğada bulunan en elastik ve esnek dolgu malzemelerinden biridir. İçerisindeki hava kanalları 
sayesinde doğal klima ortamı sağlayan At Kılı yataklar ile, hem sıcak hem de soğuk ortamlarda rahat etmeniz 
sağlanır. Bu yataklar vücudunuzu ideal sıcaklıkta tutar. Hatta bu yataklar için en güzel isim doğal klimadır, 
çünkü mükemmel havalandırma özelliğine sahiptir. Yatağa yattığınız an, vücut basıncınız yatağa dağılır ve bel 
boşluğunuzu en iyi şekilde doldurarak size dünyanın en konforlu uykularını sunar.

Horse clay is one of the most elastic and flexible filling materials in nature. Thanks to the air ducts in the 
natural air conditioning environment with Horse hair mattresses, you are comfortable in both hot and cold 
environments.

5 ZONE POCKET YAY SİSTEMİ
5 ZONE POCKET SPRING SYSTEM

YUMUŞAK SERT

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

Soft katmanı ve doğal at kılı dolgusu sayesinde yatağınız vücudunuzu yumuşak bir şekilde karşılar. Kullanılan zone 
pocket yay sistemi ve soft katman sayesinde vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine destek sağlanır, böyle-
ce kas ve eklem ağrılarınızın giderilmesine yardımcı olur.

Your bed meets your body softly thanks to the comfort-layered sleeping pad. 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

EL İŞÇİLİĞİ
HAND MADE

Sevyat’ın usta elleri ile pamuklu saten kumaş üzerine özenle uygulanmış ponponlu kapitone yatağınızın şık 
görünmesini sağlar.

Sevyat’s masterful hands with cotton satin fabric carefully applied on the cheerleading quilted bed makes 
you look stylish.

At Kılı

32

5 Zone pocket yay teknolojisi kullanılan 
Clematis yatakta vücudun  farklı bölgesine 
farklı basınç uygulanır. İçerisinde bulunan 

doğal atkılı dolgu sayesinde yatağınızın 
içerinde hava dolaşımını artırır ve terlemeyi 
engeller. Ortopedik soft katman ise rahatlık 
hissini artırır. Ayrıca özel tasarım pamuklu 

saten kumaşın üzerine uygulanmış el 
işçiliği kapitone hem rahat kullanım hem şık 

görünüm sağlar.

5 different pressure velocity is applied to 
5 areas of body on the bed with Clematis 
mattress which has 5 Zone Pocket Spring 

technology. With its natural horse hair filling 
it increases air circulation in the mattress 

and it prevents sweating. Orthepedic 
soft layer increases comfort. Also quilted 

cotton on special design satin fabric’s hand 
workmanship gives easy usage and chic looks.

CLEMATIS SOFT HARD

Zone Pocket Spring
Tech.

Design Satin Fabric Horse Clay OrthopedicSilicone Fiber  Soft Layer Hand Made FR Fabric Option Mattress Height
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MARİNA

Özel dokuma kapitoneli 
şık başlığı, yüksek hacimli 

depolama alanına sahip bazası 
ve kolay silinebilen keten 

kumaş seçeneği ile sizlere 
uzun ömürlü konfor sunar.

With its special knitted quilted 
chic headboard, its bed base 

which has high storage space 
and easy cleanable linen fabric 

option provides long lasting 
comfort.

128 129uyku setleri / sleeping sets www.sevyat.com



MARİNA

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

130
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- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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ÇİFT TARAFLI KULLANIM
DOUBLE SIDED USE

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.

Bonel spring system, which should be preferred by individuals suffering from back and low back pain, prevents the accumulation of pressure in a single region thanks to the bonel spring windings connected to each other by spiral 
wires.Thus, it eliminates the possibility of your mattress collapse and provides long-lasting use.

YUMUŞAK SERT

Hava Kapsülü

30

Çift taraflı kullanım sayesinde yatak rotasyonunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. Böylelikle yatağınızı uzun
yıllar ilk günkü gibi kullanabilirsiniz.

With double-sided operation, you can easily track bed rotation. So you can use your bed for the first time 
in many years

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

Özellikle orta sert zeminde rahat eden bireyler için kullanılan yoğun sünger ve bonel yay sistemi sayesinde 
vücudunuzun desteğe ihtiyacı olan her bölgesine destek sağlanır, böylece kas ve eklem ağrılarınızın giderilme-
sine yardımcı olur.

Your bed meets your body softly thanks to the comfort-layered sleeping pad. 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

İçeriğinde bulunan bonel yay sistemi 
sayesinde özellikle vücut ağırlığının 

yoğunlaştığı bölgelerde çökme ihtimalini 
ortadan kaldırır. Bonel yay sistemini 

destekleyen orta sertlikteki sünger özellikle 
orta sertlikte yüzeylerde yatmayı seven kişiler 

için vazgeçilmez bir seçenek olacak. 

Bonel spring system removes the possibility 
of a collapse in places where body weight 
concentrates. . Medium hard foam which 
supports the bonel spring system will be 

an irreplaceable  option for those who loves 
sleeping on medium hard surfaces.

ROYAL SOFT HARD

Bonnel Spring Double Sided Use OrthopedicSilicone Fiber Air Capsule FR Fabric Option Mattress Height
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MATELASSE

Kapitone desenli şık başlığı 
ve yüksek hacimli depolama 

alanına sahip bazası seti 
tamamlar. Sevyat’ın bütün 

bazalarında kullanılan emniyet 
kiti sayesinde güvenli ve uzun 

ömürlü kullanım sunar.

Its quilted patterned chic 
headboard and its bed base 

which has high storage space 
completes the set. Thanks 
to safety kit which is used 

in every bed base of Sevyat 
provides a secure and long 

lasting usage.
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MATELASSE

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

133
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- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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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.

Bonel spring system, which should be preferred by individuals suffering from back and low back pain, pre-
vents the accumulation of pressure in a single region thanks to the bonel spring windings connected to each 
other by spiral wires.Thus, it eliminates the possibility of your bed collapse and provides long-lasting use.

Tasarım Bordür

YUMUŞAK SERT

27

SOFT KATMAN
SOFT LAYER

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi artıran bu katmanın etkinliği yatağınızın ana bileşenleri 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.

Çift taraflı kullanım sayesinde yatak rotasyonunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. Böylelikle yatağınızı uzunyıllar 
ilk günkü gibi kullanabilirsiniz.

With double-sided operation, you can easily track bed rotation. So you can use your mattress for the first time 
in many years

ÇİFT TARAFLI KULLANIM
DOUBLE SIDED USE

Bonel yay sistemini destekleyen ortopedik 
soft katman ve çift taraflı kullanım özelliği 
sizlere uzun ömürlü rahat kullanım sağlar. 

Özel bordür deseni ve örme kumaşı hem şık 
bir görüntü sağlar hem de yumuşaklık algınızı 

artırır.

Orthopedic soft layer which supports bonel 
spring system and double sided usage 

feature makes long lasting comfortable usage 
possible. Special side pattern and knitted 

fabric give a chic look and amazes you with its 
softness.

KALBİM SOFT HARD

Bonnel Spring Knitted FabricDouble Sided Use OrthopedicSilicone Fiber Soft Layer Design Border Handle FR Fabric Option Mattress Height
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DAISY

Her detayı özenle işlenmiş el 
işçiliği kapitonenin üzerinde 

bulunan parlak taşlar seti 
tamamlar. Geniş hacimli 
fonksiyonel bazası ve şık 
başlığı ile Daisy odanızı 

aydınlatacak.

Its perfectly detailed hand 
workmanship, shiny stones on 

the quilted cotton completes 
the set. With its wide and 
spacy bed base and chic 

headboard Daisy will brighten 
your room.
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DAISY

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

115
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- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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SOFT KATMAN
SOFT LAYER

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi artıran bu katmanın etkinliği 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.

YUMUŞAK SERT

Çift taraflı kullanım sayesinde yatak rotasyonunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. Böylelikle yatağınızı uzun
yıllar ilk günkü gibi kullanabilirsiniz.

With double-sided operation, you can easily track mattress rotation. So you can use your bed for the first 
time in many years

ÇİFT TARAFLI KULLANIM
DOUBLE SIDED USE

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.

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 

30

Pamuklu Saten 

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

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.

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

DAISY SOFT HARD

Kuş tüyü süngeri ve yumuşak tuşeli pamuklu 
saten kumaşı ile vücudunuzu yumuşak 

şekilde karşılayarak ortopedik yapısı ve bonel 
yay sistemi ile vücudunuza tam destek sağlar. 
Ayrıca hava geçirgenliği yüksek özel elyafı ile 

de terlemenizi engellerken, çift taraflı kullanımı 
ile bu konforu uzun seneler yaşamanıza 

olanak sağlar.

With its feather foam and soft touch cotton-
satin fabric, it meets your body softly and 
provides full support to your body with its 

orthopedic structure and bonel spring system. 
In addition, it prevents sweating with its 

special air-permeable special fiber, while it 
provides you to experience this comfort for 

long years with its double-sided use.

Bonnel Spring OrthopedicSoft Layer Cotton Satin Fabric Silicone Fiber Handle FR Fabric Option Mattress Height
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 CHESTER

Spor görünümüyle seti 
tamamlayan özel başlığı 
sayesinde yumuşaklık ve 

sağlamlık duygusunu bir arada 
hissedeceksiniz. Chester ile 

güne zinde uyanmaya çabuk 
alışacaksınız.

Thanks to its special 
headboard which completes 

the set with its sporty look you 
will experience endurance and 
soft comfort at the same time. 
You will get used to waking up 

fresh with Chester.
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CHESTER

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

125

25

- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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SOFT KATMAN
SOFT LAYER

BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

Vücudunuzu yumuşak bir şekilde destekleyen ve rahatlık hissinizi artıran bu katmanın etkinliği 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.

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 

Çift taraflı kullanım sayesinde yatak rotasyonunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. Böylelikle yatağınızı uzun
yıllar ilk günkü gibi kullanabilirsiniz.

With double-sided operation, you can easily track mattress rotation. So you can use your mattress for the 
first time in many years

YUMUŞAK SERT

ÇİFT TARAFLI KULLANIM
DOUBLE SIDED USE

Kullanım
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 Bonel yay teknolojisine sahip Fresh yatağın 
formu yıllarca ilk günkü gibi kalır ve bozulmaz. 

Yapısındaki yüksek yoğunluktaki soft 
ortopedik katman sayesinde vücudunuzu 

yumuşak bir şekilde karşılar ve mükemmel 
omurga desteği sağlar. Yüksek yoğunlukta 

silikon elyaf ile dokunmuş örgü kumaşı 
vücudunuzu sarar. Size kalan sadece derin ve 

rahat bir uyku…

Fresh mattress’ shape which has the bonel 
spring technology stays as if it’s the first day 
and doesn’t bend. Thanks to its High density 
soft orthopedic layer it hugs your body softly 
and gives the perfect spine support. It is fabric 

which is knitted with High intensity silicon 
fiber wraps your body. All you have to do is to 

have a sound and comfortable sleep…

FRESH SOFT HARD

Bonnel Spring OrthopedicSoft Layer Knitted Fabric Double Sided Use Silicone FiberHandle FR Fabric Option Mattress Height
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YILDIZ

El işçiliği kapitoneli başlığı ve 
kapitone desenli fonksiyonel 

bazası ile yatak odanızın yıldızı 
olmaya aday.

Yıldız aspires to be the star 
of your bedroom with its 
handmade quilted cotton 

headboard and convenient 
bed base.
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YILDIZ

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

125
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- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -
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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.

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 

YUMUŞAK SERT

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.

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.

Çift taraflı kullanım sayesinde yatak rotasyonunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. Böylelikle yatağınızı uzun
yıllar ilk günkü gibi kullanabilirsiniz.

With double-sided operation, you can easily track mattress rotation. So you can use your mattress for the 
first time in many years

ÇİFT TARAFLI KULLANIM
DOUBLE SIDED USE

Hava Kapsülü
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Çift taraflı kullanım özelliğine sahip Yıldız 
yatak, örme kumaş, bonel yay sistemi ve 

bunu destekleyen yüksek dansiteli sünger 
sayesinde özellikle orta sert yüzeyde uyumayı 

sevenler için ideal bir seçenek.

Yıldız is ideal for those who likes to sleep on 
medium hard surface with its double sided 
usage feature, knitted fabric, bonel spring 

system and dense sponge which supports all 
of the mentioned.

YILDIZ SOFT HARD

Bonnel Spring OrthopedicSoft Layer Air Capsule FeltKnitted FabricDouble Sided Use Silicone Fiber FR Fabric Option Mattress Height
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sağlıklı bir uykunun

gerektirdiği tum

teknolojiler için

for all technologies
required by a
healthy sleep



OPTİMAL

El işçiliği yarmalı spor başlığı 
ve yüksek hacimli depolama 

alanına sahip bazasında 
kullanılan spor ayaklar 

odanızın havasını değiştirecek.

Hand made  sporty headboard 
and high storage capacity bed 
base which have sporty legs 
will change the aura of your 

room.
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OPTİMAL

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

116
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BONEL YAY SİSTEMİ
BONNEL SPRING SYSTEM

Bonel yay sisteminin verdiği sağlamlık hissini destekleyen ortopedik katman ve hava geçirgenliği yüksek silikon elyaf ile dokunmuş örme kumaşı sayesinde 
Optimal yatak ile güne zinde uyanmaya çabuk alışacaksınız.

Sound feel from bonel spring system is supported by orthopedic layer and thanks to its air permeable fabric which is knitted with dense silicon fiber Optimal 
mattress is the perfect way to wake up fresh.

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 

YUMUŞAK SERT

ORTOPEDİK
ORTHOPEDIC

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

- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -

SOFT HARD

Bonnel Spring OrthopedicFeltDesing Knitted Fabric Double Sided Use Silicone Fiber FR Fabric Option Mattress Height
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NERGİZ

Aynı desenlerde birbirini 
tamamlayan  başlığı ve bazası 
farklı renk seçenekleriyle size 

şık ve rahat bir kullanım sağlar.

With same patterns its 
bed base and headboard 

completes each other and the 
set is available with different 
color schemes. Elegance and 

comfort is a standard.
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NERGİZ

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

116

30

İçerisinde bulunan bonel yay sistemi yatağınızın ilk günkü formunu uzun yıllar korumasını sağlar. Yatağın her iki tarafında bulunan yoğun sünger ve örgü 
kumaş sayesinde rahatlık hissiniz artacak. Ayrıca çift taraflı kullanım özelliği sayesinde yatağınızı yıllarca formu bozulmadan kullanabilirsiniz. 

Included bonel spring system keeps the shape of your mattress intact for years to come. Dense foam and knitted fabric which both are at both sides of the 
mattress will boost your comfort feel. Also double sided usage feature makes it possible for you to use your mattress for years without deforming its shape.

YUMUŞAK SERT

Tasarım Bordür Hava Kapsülü
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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.

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 

NERGİZ

- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -

SOFT HARD

Bonnel SpringDesing Border Soft Orthopedic Layer FeltKnitted Fabric Double Sided Use Air Capsule Silicone Fiber Mattress Height
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DAMLA

Özenle usta ellerde işlenmiş 
yumuşak dokulu başlığı 
ve fonksiyonel bazası ile 

uykunuzun kalistesini 
artıracak.

 It will boost your sleep quality 
with its master handedly made 

soft textured heading and 
convenient bed base.
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DAMLA

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

115

30

Basıncın eşit dağılmasını sağlayan bonel yay sistemini destekleyen yüksek dansiteli sert sünger ve hava geçirgenliği yüksek silikon elyaf ile dokunmuş örme 
kumaşın mükemmel birleşimi. Çift taraflı kullanım özelliği sayesinde uzun ömürlü konfor sunar.

The perfect combination of bonel spring system which seperates the pressure equally with dense hard foam and air permeable knitted fabric (dense silicon 
fiber) With its double sided usage feature it gives long lasting comfort. 

YUMUŞAK SERT

Hava Kapsülü
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DAMLA

- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -

SOFT HARD

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.

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 

Bonnel Spring Air Capsule Handle OrthopedicFeltKnitted Fabric Double Sided Use Hard Foam FR Fabric Option Mattress Height
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LALE

Laleyi anımsatan el işçiliği 
kapitone başlığı ve spor bazası 

ile odanıza renk katacak.

 LALE will enliven your 
room with its headboard 

which resembles a tulip and 
handmade quilted and sporty 

bed base.
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LALE

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

140

30

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 sleep pad along with knitted fabric will boost your comfort.

YUMUŞAK SERT

Hava Kapsülü
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LALE

- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -

SOFT HARD

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.

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 

Bonnel Spring Air Capsule OrthopedicFeltKnitted Fabric Silicone Fiber Hard Sleeping Pad Mattress Height
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GOLD

İki ana rengin kullanıldığı 
kılapalı bazası ve seti 

tamamlayan başlığı ile 
Gold farklılık arayanlar için 

tasarlandı.

Gold is designed for those who 
are looking to be unique with 

its two main colored  bed base 
and its headboard.
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GOLD

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

125

30

Özellikle sırt ve bel kısmında ağrı olanlar için tasarlanmış Gold yatak, içerisinde bulunan bonel yay sistemi ve yoğun sert sünger sayesinde sert zeminlerde 
uyumayı sevenler için birebir.

Gold which is designed for especially who has back pains is ideal with its bonel spring system for people who like to sleep on harder surfaces.

YUMUŞAK SERT

Hava Kapsülü

26

GOLD

- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -

SOFT HARD

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.

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 

Bonnel SpringAir Capsule OrthopedicFeltKnitted Fabric Silicone FiberDouble Sided Use Mattress Height
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PAPATYA

Hem ekonomik hem şık hem 
uzun ömürlü ürün arayanlar 

için tasarlanan Papatya, 
başlığındaki şık detaylar ve 

fonksiyonel bazası  ile dikkat 
çekiyor.

Papatya which is designed 
for those who are looking 
for economy chicness and 
endurance is eye catching 
with its chic details on its 

headboard and convenient 
bed base.
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PAPATYA

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

116

30

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.

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.

YUMUŞAK SERT

Hava Kapsülü
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PAPATYA

- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -

SOFT HARD

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.

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 

Air Capsule OrthopedicFeltJacquard Fabric Double Sided Use Mattress Height
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İNCİ

Ekonomik ama şık bir ürün 
arayanlar için tasarlanan İnci, 

yüksek depolama alanına 
sahip bazası ve ince detaylı şık 

başlığı ile sizlerle..

Inci which is designed to be 
economic and chic is here 

with its high storage capacity 
bed base and detailed chic 

headboard.

185www.sevyat.com184 uyku setleri / sleeping sets



İNCİ

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  140x190 / 150x200 / 160x200 / 180x200

tek kişilik / single size:  90x190 / 90x200 / 100x200 / 120x200

105

30

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.

Hava Kapsülü

YUMUŞAK SERT
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SENA

- teknik özellikler / technical specifications  -

- UYKU SETLERİ / SLEEPING SETS  -

SOFT HARD

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.

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 

Bonnel SpringAir CapsuleJacquard Fabric OrthopedicFeltDouble Sided Use Mattress Height
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- YATAK / MATTRESS -

ROLLPACK

VISCO DREAM

26

Basınç Kaldırıcı 
Plaka

Visco foamViscogel Pressure Lifting Plate Orthopedic FR Fabric OptionSingle Sided Use Mattress Height

* Sevyat, bu katalogda oluşabilecek hatalardan, baskı kaynaklı renk sapmalarından sorumlu değildir. 
* Sevyat, önceden belirtmeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

* Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.
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