
UYKU UZMANI



Kaliteli bir uyku kaliteli bir yaşamın anahtarıdır. Bu yüzden yatak seçmek 
bir dekorasyon kararı değil, sağlıklı ve kaliteli yaşam kararıdır. Unutmayın, 
“En iyi yatak, sizin özelliklerinize en uygun olandır!”. Bu yüzden sizi 
kaliteli uykuya kavuşturacak yatağı seçmek de ayrı bir uzmanlık alanıdır. 
Uyku Uzmanı Konfor Yatak, bu kararı verirken size destek olmaya hazır. 

Artık doğru yatağı bulmanız için, Konfor Yatak mağazalarında Uyku 
Uzmanları var. Konfor Yatak, farklı ihtiyaçlar için özel olarak tasarlanmış 
yenilikçi özellikleriyle ihtiyacınız olan kaliteli uykuyu size mutlaka sunar. 
Uyku Uzmanı Konfor Yatak’ta herkese uygun bir yatak mutlaka var.

İhtiyacınız olan günlük enerjiyi size en uygun yatakla sunan Konfor 
Yatak, her şeyden önce yataklarını vücudun doğal “S” biçimini korumak 
üzere tasarlar. Uyku anında vücudun belirli noktalarına baskı yapmaz 
ve beden ile mükemmel uyum sağlar. Omurgayı destekleyen, eklem 
bölgelerini dinlendiren ve kaslarınızın gevşemesini sağlayan yataklar ile 
sizi günün yorgunluğundan ve stresinden uzaklaştırır, yeni güne enerji 
depolayarak hazırlanmanıza yardımcı olur. Hem bedeninizin hem de 
zihninizin dinlenmesi için beden tipinize uygun uyku ortamını sağlar, 
verimli bir gün geçirmenize destek olur. 

Siz de bu kataloğu inceledikten sonra mağazalarımızdaki Konfor Yatak 
Uyku Uzmanlarına danışarak, bedeninize 
en uygun yatağı öğrenebilirsiniz. 



MATRACOK

MATRACOK
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Nxtgen Vertifresh

Sıradan yaylarda zamanla yaylar dayanıklılığını yitirir ve yatak ortadan kenarlara doğru çökmeler yapabilir. 
Diğer yaylara göre %40 daha fazla yaya sahip olan VertiNova® yay sistemi, yatak kenarlarında maksimum 
dayanıklılığa sahiptir ve yatak çökme yapmaz. Kenarlarda bile maksimum güce sahip yaylar, geniş bir uyku 
yüzeyi sağlar.

VertiNova®’nın özel, etkili ve görsel olarak ayırt edilebilecek özelliklere sahip olan patentli tasarımı 
sayesinde, diğer yay sistemlerine göre vücut hareketlerine çok daha hızlı ve etkili tepkiler verir. 
Daha fazla hava dolaşımı sağlayan VertiNova® yay sistemi, serin bir uyku ortamını sizinle buluşturur.

Benzersiz, etkili ve görsel olarak ayırt edilebilen özellikleriyle VertiNova® yayları, kayma ya da destek kaybı 
olmadan yatakta yatan kişinin hareketlerine uyum sağlayıp istenilen hassasiyeti sergiler.

Vertinova® 
Uyku Standartlarınızı 
Yükseltecek!
Kenarları güçlendirilmiş VertiNova® yay sistemi, yatağın kenarlar dahil 
tüm yüzeyinde konforlu bir uyku yüzeyi sunar. Daha fazla noktada 
vücuda destek vererek eşşiz bir uyku yüzeyine sahiptir.
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Kumaş

Thermobond Elyaf Katmanı

Pamuk Konfor Katmanı

2x Rulo Destek Süngeri

Tela

Konfor Süngeri

Sert Keçe

VertiNova® Yay Sistemi

Sert Keçe

Konfor Süngeri

Tela

2x Rulo Destek Süngeri

Yün Konfor Katmanı

Thermobond Elyaf Katmanı

Kumaş

Açık yay yapısı sayesinde dinlendirici ve deliksiz bir uyku için geliştirilen 
VertiNova® yay sistemine sahip NXTGEN Vertifresh yatak, uyku esnasında 
omurgaya aktif destek verirken, örme kumaşının narin dokusu ile sizi uzun 
yıllar vazgeçemeyeceğiniz bir konforla buluşturuyor.

DİNLENDİRİCİ UYKUNUN FORMÜLÜ

VertiNova® yay sistemi, en son teknolojilerle geliştirilmiş açık 
bir yay sistemidir ve muadillerine göre farklı vücut ağırlıklarına 
çok daha iyi bir şekilde uyum sağlar. VertiNova® sıradan yay 
karkaslarına göre %40 daha fazla yay içerdiği için mükemmel 
destek verir. Kenarları güçlendirilmiş VertiNova® yay sistemi 
yatağın kenarlar dahil tüm yüzeyinde konforlu bir uyku yüzeyi 
sunar. Daha fazla noktada vücuda destek vererek daha konforlu 
bir uyku yüzeyine sahiptir.

Daha Çok Yay, Eşsiz Konfor

Bir tarafında kullanılan pamuk konfor katmanıyla yazın serin bir 
uyku ortamı hazırlarken, diğer tarafında kullanılan yün konfor 
katmanıyla kışın vücut sıcaklığını dengeleyerek rahat bir uyku 
sağlar.

Farklı Mevsimler, Farklı Teknolojiler

Fresche Kumaş Teknolojisi özelliği ile bakterilere, mantarlara ve 
ev tozu akarlarına karşı çevre dostu bir çözümdür. İçinde bulunan 
özel apre sayesinde kumaş özelliğini yıllarca kaybetmez, hijyenik 
bir ortam yaratır.

Sağlıklı Uykular

Nxtgen Vertifresh

E B AT L A R 90x190 90x200 120x200 160x200100x200 150x200 180x200

Active Support Teknolojisi, yatakta bulunan yaylar arasında 
yüksek hava dolaşımı sağlayarak daha serin bir uyku ortamı 
yaratır ve uyku halindeyken kaslarınızın doğal bir şekilde 
gevşemesini sağlayarak yeni güne dinlenmiş bir biçimde 
başlamanıza yardımcı olur.

Dinlenmiş Bir Vücudun Sırrı

Yatak 
Yüksekliği

H: 29 cm

Örme
Kumaş

VertiNova® 
Yay Teknolojisi

Active Support 
Teknolojisi

Çift Taraflı
Kullanım

Pamuk
Konfor Katmanı

Yün
Konfor Katmanı
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Yetişkinler için
4-11 saat,

yeni doğanlar için ise
16-18 saat uyku yeterlidir.

Uyku, insan yaşamının 
üçte birini oluşturur.

İyi bir uyku için en ideal oda 
sıcaklığı, 18 santigrat 

derecedir.

Uyku esnasında vücut 
ısısının gün içindekinden

2 derece daha düşük 
olması gerekir.

Her gece 3 ila 12 adet rüya 
görürüz. Bunların en kısası

5 dakika, en uzunu ise 1 saat 
uzunluğunda olabilir.

Uykusuz olduğumuz günlerde 
%25’e varan oranda daha fazla 

açlık hissederiz. Bir başka 
deyişle, yetersiz uyumak yeme 
bozukluklarına sebep olabilir.

Araştırmalara göre 6 ila 
7 saat uyku, yaşamın 

uzunluğu açısından en 
ideal süredir.

RAKAMLARLA UYKU
Yapılan araştırmalara göre;

Dinç Uyanmak için
Neler Yapılmalı?
Uyku Düzeninizi Ayarlayın:
Yatış-kalkış saatlerinizi belirli bir rutinde tutarsanız uyku ritminizi de düzenleyebilirsiniz.

Uykudan Önce Ağır Egzersiz Yapmayın: 
Uykuya dalma süresinin kısa olması için zihnin dingin olması önemlidir. Bu nedenle eğer 
uykudan hemen önce yoğun tempolu spor yaptıysanız ya da zihninizi yoğun olarak meşgul 
ettiyseniz bu süre uzayacaktır.

Uyuduğunuz Ortamın Rahat Olmasına Dikkat Edin: 
Gürültü, sıcaklık, nem oranı, yattığınız yatağın vücut yapınıza uygunluğu, hatta yastığın 
kalitesi bile uyku sağlığınızı etkileyebilir.

Yatakta Cep Telefonu ve Bilgisayar gibi Elektronik Cihazları Kullanmayın: 
Yatakta televizyon izlemek, bilgisayar ve cep telefonu kullanmak gibi aktiviteler zihnin 
canlanmasını sağlayıp beyni aktif tutacak ve uykuya dalma süresini uzatacaktır.

Uyumak İçin Kendinizi Zorlamayın: 
15 dakikadır yataktaysanız ve uykuya dalamadıysanız kendinizi daha fazla zorlamayın. 
Kalkın ve kendinizi rahatlatıcı aktivitelerde bulunun. Örneğin ılık bir duş vücudunuzdaki 
negatif elektriği alıp sizi rahatlatacak ve uykuya geçişinizi kolaylaştıracaktır.

Yatmadan Önce Kafeinli İçecekler Tüketmeyin: 
Kafein, nikotin, tein gibi uyarıcı maddeler içeren; kahve, çay, enerji içecekleri özellikle 
uykusuzluk durumu olan kişiler olabildiğince tüketmemeye özen göstermelidir.

Yatmadan Önce Ilık Duş Alın: 
Vücut ısısının gün içindekinden 2 derece daha düşük olması gerekir. Sıcak bir banyo 
vücut ısısını düşürür ve daha kaliteli bir uykuya yatmanızı sağlar. Banyo suyunuza 
damlattığınız birkaç damla ardıç ağacı veya mandalina yağı ise vücudunuzun gevşemesine 
yardımcı olur.
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Hafızalı Sünger, adını yük altında aldığı şekli yük 
kaldırıldığında hemen kaybetmemesi ve daha sonra ilk 
şekline geri dönmesi nedeniyle almıştır. Visco elastik 
sünger malzeme vücudunuzun ağırlığı ve sıcaklığı ile 
beraber yatağa yaptığınız basınç sonrasında yumuşar 
ve vücudunuzun şeklini alır. Bu özelliği, vücudunuzun 
doğal “S” biçiminin korunmasını sağlar ve uyku kalitenizi 
arttırır.

Açık hücreli bir yapıya sahip olduğu için hava geçirgenliği 
diğer malzemelere göre çok daha yüksek olan Visco, 
koku ve küf oluşumlarını engeller. Basınç indirgeme 
özelliği sayesinde uyku hareketlerini azaltır ve daha 
konforlu bir uyku sağlar.

VISCO
Hafızalı Sünger Teknolojisi
Özel Bir Teknoloji, Eşi Benzeri Olmayan Bir Rahatlık…
Hafızalı Sünger Teknolojisi adıyla da bilinen Visco, astronotların uzay seyahatleri sırasında 
omurgalarına binen yükü azaltmak için NASA tarafından geliştirilmiş bir teknolojidir. 

Esperar
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Kumaş

Thermobond Elyaf Katmanı

2x Hyper Destek Süngeri

Tela

Visco Konfor Katmanı

Konfor Süngeri

Pocket Yay Teknolojisi

Konfor Süngeri

Tela

2x Hyper Destek Süngeri

Thermobond Elyaf Katmanı

Kumaş

Vücudun doğal eğrisini destekleyen Pocket yay teknolojisine ve vücut 
ağırlığına anında tepki veren Visco süngere sahip Esperar yatak, kaslarınızı 
gece boyu dinlendirerek yeni güne zinde başlamanızı sağlayacak.

VISCO TEKNOLOJİSİ İLE KALİTELİ UYKU

Hafızalı sünger olarak da bilinen Visco Elastik sünger, vücut 
sıcaklığı ve ağırlığına göre tepki verip vücudun şeklini alır. Basınç 
indirgeme özelliği sayesinde uyku hareketlerini azaltır ve daha 
konforlu bir uyku sağlar.

Yatağınız Sizi Hatırlasın!

Paketlenerek işlevselliği arttırılan yaylarla vücudun ideal 
duruşunu destekleyerek kaliteli bir uyku ortamı yaratır. Uyku 
dönüşlerinden eşlerin rahatsızlığını minimuma indirir.

Benzersiz Destek, Sonsuz Konfor

Vücuda doğru desteği sunmak için ekstra Hyper Konfor katmanı 
kullanılarak omurganın doğal eğrisinin korunması sağlanır.

Ekstra Destek ile Omurganızı Koruyun!

Esperar yatağın kendine özel tasarıma sahip örme kumaşı, narin 
dokusuyla uyku konforunuzu arttırmaya yardımcı olur.

Yumuşacık Uykular

Esperar

E B AT L A R 90x190 90x200 120x200 150x200100x200 140x190 160x200 180x200

Yatak 
Yüksekliği

H: 32 cm

Pocket
Yay Teknolojisi

Örme
Kumaş

Visco 
Konfor Katmanı

Tek Taraflı
Kullanım
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Sanitized® Lisans Standardı’nın
Etkileri ve Avantajları
Yatak ve yastık gibi uzun yıllar kullanılan ürünlerde hijyen 
kontrolü, en zor konulardan biridir. Zamana bağlı olarak 
yatağınız hijyen açısından yeterliliğini kaybedebilir. Zamanla 
oluşan bakteri ve mantarların yol açtığı söz konusu bu 
olumsuz etki, kullanılan ürünün işlevselliğini yitirmesine 
sebep olur.

Yüksek teknolojik işlevselliğe sahip olan Sanitized® kumaş 
sayesinde geniş yelpazedeki ürünlerin bakımını rahatlıkla 
yapabilirsiniz. Kullanılan Sanitized® ürününe bağlı olarak 
bakteri, kötü koku veya küf gibi olumsuz oluşumların önüne 
geçebilirsiniz.

Sanitized® kumaş, bakterilere karşı çok işlevsel ve kaliteli 
bir bariyer görevi görerek yatak ile bakterilerin buluşmasının 
önüne geçmektedir. Ana malzemesiyle formunu yıllarca 
koruyan Sanitized® kumaş, yatağınızı uzun yıllar tertemiz 
kullanmanızı sağlıyor.

bakımlı ve sağlıklı uykular
teknolojisiyle

Lynton
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Kumaş

Thermobond Elyaf Katmanı

2x Hyper Destek Süngeri

Tela

Konfor Süngeri

Sert Keçe

Multi Yay Sistemi

Sert Keçe

Konfor Süngeri

Tela

2x Hyper Destek Süngeri

Thermobond Elyaf Katmanı

Kumaş

Lynton yatak, Sanitized kumaş teknolojisiyle bakterileri yatağınızdan uzak 
tutarak sizin için hijyenik bir ortam oluşturur. Zamanla oluşan kokuları ve 
lekeleri de gideren Sanitized kumaş, ferah ve temiz bir hava yaratacak. 
Vücudu birçok noktadan destekleyen yay teknolojisine sahip Lynton yatak 
uykuda benzersiz bir rahatlama hissi yaratacak.

KONFORLU UYKULAR

Isıl işlem uygulanmış ve mukavemeti arttırılmış çelik yay sistemi 
ile omurgaya doğru destek sağlar ve çok uzun yıllar formunu 
korur. Yayların çapları daha küçük ve m² başına düşen yay sayısı 
klasik yaylara göre daha fazla olduğu için daha yüksek dayanım 
ve omurgaya daha fazla destek sağlar.

Multi Yay Teknolojisinin Gücü

Ekstra konfor katmanı, çelik yay sisteminin omurgaya sağladığı 
desteği arttırır ve omurgaya en doğru desteğin verilmesini sağlar.

Eşsiz Konfor, Benzersiz Destek

Sanitized Kumaş Teknolojisi, hijyenik koruma sağlayarak 
bakterilerin ve mantarların gelişimini ve büyümesini etkin bir 
şekilde önler. Bunun yanında Sanitized® lekeleri ve kokuları 
ortadan kaldırır ve toz akarlarını giderir.

Lekelere ve Kokulara Son

Lynton

Yatak 
Yüksekliği

H: 27 cm

Multispring 
Yay Teknolojisi

Örme
Kumaş

Çift Taraflı
Kullanım

E B AT L A R 90x190 90x200 120x200 150x200100x200 140x190 160x200 180x200
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Ludlow
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Ludlow

Kumaş

Thermobond Elyaf Katmanı

2x Rulo Destek Süngeri

Tela

Kuş Tüyü Destek Süngeri

Sert Keçe

Multi Yay Sistemi

Sert Keçe

Tela

Rulo Destek Süngeri

Elyaf Katmanı

Kumaş

Thermobond elyafının sağladığı hava geçirgenliği ile nemi ve kötü kokuları 
engeller. Örme kumaşa sahip Ludlow, aradığınız konforu ve şıklığı yatak 
odanıza taşıyacak.

GÜNE ZİNDE BAŞLAYIN

Kuş tüyü yumuşaklığındaki özel konfor katmanı kaliteli ve 
kesintisiz bir uyku sunar.

Kuş Tüyü Hafifliğinde Uykular

Isıl işlem uygulanmış ve mukavemeti arttırılmış çelik yay sistemi 
ile omurgaya doğru destek sağlar ve çok uzun yıllar formunu 
korur. Yayların çapları daha küçük ve m² başına düşen yay sayısı 
klasik yaylara göre daha fazla olduğu için daha yüksek dayanım 
ve omurgaya daha fazla destek sağlar.

Multi Yay Teknolojisinin Gücü

Doğal yapısıyla hafif bir yapıya sahip olan örme kumaş, uyku 
anında maksimum yumuşaklık hissi yaratır.

Yumuşacık Uykular

Yatak 
Yüksekliği

H: 23 cm

Multispring 
Yay Teknolojisi

Örme
Kumaş

Tek Taraflı
Kullanım

Kuş Tüyü
Konfor Katmanı

E B AT L A R 90x190 90x200 120x200 150x200100x200 140x190 160x200 180x200
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Telford
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Telford

Kumaş

Elyaf Katmanı

3x Rulo Destek Süngeri

Tela

Sert Keçe

Bonel Yay Sistemi

Sert Keçe

Tela

3x Rulo Destek Süngeri

Elyaf Katmanı

Kumaş

Isıl işlem uygulanmış ve mukavemeti arttırılmış Bonel yay 
sistemi ile omurgaya doğru destek sağlar ve çok uzun yıllar 
formunu korur.

Yıpranmayan Konfor

Ekstra konfor katmanı, üretiminde kullanılan farklı geometride 
sünger katmanlarıyla uyku anında ekstra vücut desteği 
sağlayarak daha konforlu bir uyku ortamı yaratır.

Daha Çok Konfor

Doğal yapısıyla hafif bir yapıya sahip olan örme kumaş, uyku 
anında maksimum yumuşaklık hissi yaratır.

Yumuşacık Uykular

Yatak 
Yüksekliği

H: 21 cm

Bonel 
Yay Teknolojisi

Örme
Kumaş

Çift Taraflı
Kullanım

E B AT L A R 90x190 90x200 120x200 150x200100x200 140x190 160x200 180x200

Bonel yay sistemi ile omurganız için ideal desteği sunan ve kalitesini yıllarca 
koruyan Telford yatak, örme kumaşı ve dikiş detaylarıyla evinize modern bir 
görünüm katacak.

OMURGAYA İDEAL DESTEK
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Kapcsolat

Tel/fax +36 72 215 583 

Email: konfor@konfor.hu
T-Textil Kft Pécs Álmos út 3.   Hungary

FIGYELEM!

Konfor "forródrót" (telefon, e-mail) kizárólag az alábbi 
időpontokban:
hétfőtől péntekig: 08:00 - 16:00 óráig




