
DüşündüğünüzdenDAHA
FAZLASI

M O B İ L Y A

SADELİK VE İHTİŞAM
BİR ARADA...
LÜKSÜN ÜSTÜN KONFORLA BULUŞTUĞU LADİN 
YATAK, KRALLARA LAYIK BİR UYKUNUN TADINI 
ÇIKARMAK İSTEYENLERE ÖZEL YATAKLARDAN 
OLUŞUR. KENDİNİ DAİMA AYRICALIKLI HİSSETMEK 
İSTEYENLER İÇİN GELİŞTİRİLEN LADİN YATAKLARI 
SİZE EŞSİZ BİR UYKU KEYFİ VE VAZGEÇİLMEZ BİR 
RAHATLIK SUNAR.



EN ÖNEMLİSİ OMURGANIZIN SAĞLIĞI

DOĞRU YATAK SEÇİMİ

Günlük hayattaki duruş ve oturuş bozuklukları, hareketsiz yaşam gibi 
tanıdık sebepler sonucu yaşanan bel, sırt, boyun, eklem ağrıları artık 
herkesin ortak sorunu. Yaşam kalitemiz düşüyor, hayattan aldığımız 
keyif azalıyor. Oysa vücudunuzun, kaliteli bir uykuyla kendisini 
onarmaya, güçlendirmeye çok ihtiyacı var.
Her gün en az sekiz saatinizi geçireceğiniz yatağın seçimi bu yüzden 
çok önemli. Yeni yatağınız her şeyden önce omurganızın doğal 
eğrisini her noktadan destekleyebilmeli. Kaslarınızı uyku boyunca 
gevşetebilmeli, sinir ağı ve dolaşım sisteminizi rahatlatmalıdır. 
Yay teknolojilerindeki en son yenilikler, uyku ortamına ve kişiye 
özel materyaller, seçeceğiniz yatakta öncelikle aramanız gereken 
özellikler.
LADİN, sizin ve sevdiklerinizin yaşam kalitesini arttırmak için her 
zaman yanınızda.

Omurga sağlığı için doğru yatak, doğal eğriliklerin korunmasını 
sağlayan, eğriliklerde artma veya azalmaya yol açmayacak 
yataklardır. Doğru yatak seçildiğinde omurgalar, bağlar, diskler ve 
sinirler üzerine aşırı yükler binmeyecek ve sonuçta bu oluşumlardan 
kaynaklanan ağrılar ortaya çıkmayacaktır. Doğru yatak seçimi 
konusunda kesin bir kural yoktur. Yatağın olması gereken ölçülerden 
sertliğine, kumaş türünden yatak tipine kadar çok fazla çeşit 
piyasada mevcuttur. Her ortopedik yatağın herkese uygun olduğu 
da söylenemez.
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06 / YATAK SETLERİ / ZELİS

ZELİS YATAK SETİ

Göz Alıcı
TARZ

Tüm dikkatleri üzerine toplayan güzelliğiyle öne çıkan 
ZELİS, yenilikçi stili ile hayatınıza değer katacak.

www.ladinmobilya.com/07

Kumaş Kodu / Fabric Code: Strong Antrasit



08 / YATAK SETLERİ / ZELİS

ZELİS YATAK SETİ

Zarif duruşunu, şık ayak kullanımıyla tamamlayan Zelis,
yatak odanızda kendi dünyanızı yaratmanız 
düşündüğünüzden çok daha kolay olacak.

www.ladinmobilya.com/09

Göz Alıcı
TARZ

Kumaş Kodu / Fabric Code: Strong Turkuaz

üretim ölçüleri / production dimensions 

çift kişilik / double size:  160x200 / 180x200



HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

10 / YATAK SETLERİ / ZELİS

Yatağınız nefes alsın
Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERT

ZELİS YATAK

Ya
ta

k 
Yü

ks
ek

liğ
i

30 cm

www.ladinmobilya.com/11

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

ÖRME KUMAŞ ORTOPEDİKSÜNGER 
KATMANI

ANTİ-BAKTERİYEL EKOLOJİKHERKÜL YAY ÇİFT TARAFLI



ARMİNA YATAK SETİ

UykunuzaDEĞER
KATAR

Konforlu yapısı sağlıklı bir uyku deneyimi sunarken şık 
görünümü ile yatak odalarının atmosferini değiştiriyor. 
Baza altında bulunan geniş saklama alanları evinizin 
dağınıklık problemini ortadan kaldırıyor.

12 / YATAK SETLERİ / ARMİNA www.ladinmobilya.com/13

Kumaş Kodu / Fabric Code: Elegante 807



ARMİNA YATAK SETİ

Yıllar BoyuDEĞİŞMEYEN
KONFOR

Modern çizgilerin klasik dokunuşla birleştiği Armina Yatak Seti, 
yatak odası dekorasyonuna yeni bir soluk katıyor. Estetik ve 
fonksiyonelliği bir arada sunarken geniş depolama hacmine 
sahip bazası ile evinizde yer açıyor.

14 / YATAK SETLERİ / ARMİNA www.ladinmobilya.com/15

Kumaş Kodu / Fabric Code: Elegante 657

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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

ALTIN /GOLD GÜMÜŞ /SILVER



16 / YATAK SETLERİ / ARMİNA

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

Yatağınız nefes alsın
Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.

www.ladinmobilya.com/17

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERT

ARMİNA YATAK
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32 cm

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

ORTOPEDİKSÜNGER 
KATMANI

HERKÜL YAY ÇİFT TARAFLIANTİ-BAKTERİYELÖRME KUMAŞ



ELEKTROJEN YATAK SETİ

Stresten UZAK
UYKULAR

Estetik görüntüsüyle yatak odanıza kusursuz bir 
görünüm kazandıran ELEKTROJEN, dokusu ve formuyla 
evinizin şık parçaları arasında yer alırken dayanıklılığıyla 
da uzun yıllar kullanım ömrü sunar.

18 / YATAK SETLERİ / ELEKTROJEN www.ladinmobilya.com/19

Kumaş Kodu / Fabric Code: Elegante 684

Ürünün Tanıtım
Videosu İçin 



20 / YATAK SETLERİ / ELEKTROJEN

ELEKTROJEN YATAK SETİ

www.ladinmobilya.com/21

Stresten UZAK
UYKULAR

Kumaş Kodu / Fabric Code: Elegante 657

Ürünün Tanıtım
Videosu İçin 

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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



22 / YATAK SETLERİ / ELEKTROJEN

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

www.ladinmobilya.com/23

ELEKTROJEN YATAK

Yatağınız nefes alsın
Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.

Yazlar serin mi serin
Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERTYa
ta

k 
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ek

liğ
i

35,5 cm

PAMUKÖRME KUMAŞ ORTOPEDİKSÜNGER 
KATMANI

ANTİ-ALERJİK EKOLOJİKHERKÜL YAY ÇİFT TARAFLI

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

Sünger Katmanı
Yatakta yer alan süngerler, son derece konforludurlar. 
Esneklikleri yüksek olmalarına rağmen, hem çekme ve 
hem basma katsayısı neredeyse birbirine eşittir. Diğer 
gruptaki süngerlere göre daha ortopediktir ve aynı 
zamanda dayanıklıdırlar. 

Elektrojen yatak kumaşı, topraklama terapisi yapmanın alternatif bir yoludur.
Ladin, Sleep maker ile doğanın topraklama özelliğini uyku ortamınıza getiriyor. 
Elektrojen Yatak  ile uyku kalitenizin artmasına yardımcı oluyor.



24 / YATAK SETLERİ / LİVA

LİVA YATAK SETİ

Yatak OdanızdaMODERN
ESİNTİ

Şık tasarımıyla göz kamaştıran bir görünüm ortaya koyan 
LİVA, estetik form ve dokusuyla kusursuz bir duruş 
sergilerken tam ortopedik yatağıyla vücudunuzun en 
doğru pozisyonda uyumasına olanak tanıyor ve omurga 
sağlığınızı koruyor.

www.ladinmobilya.com/25

Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1007



26 / YATAK SETLERİ / LİVA

LİVA YATAK SETİ

www.ladinmobilya.com/27

Yatak OdanızdaMODERN
ESİNTİ

Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1015

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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

ALTIN /GOLD GÜMÜŞ /SILVER



28 / YATAK SETLERİ / LİVA

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

www.ladinmobilya.com/29

Yatağınız nefes alsın

Yazlar serin mi serin

Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.

Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERT

LİVA YATAK

Ya
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35 cm

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

PAMUK ORTOPEDİKSÜNGER 
KATMANI

HERKÜL YAY PEDLİ ÇİFT TARAFLIANTİ-BAKTERİYEL

Sünger Katmanı
Yatakta yer alan süngerler, son derece konforludurlar. 
Esneklikleri yüksek olmalarına rağmen, hem çekme ve 
hem basma katsayısı neredeyse birbirine eşittir. Diğer 
gruptaki süngerlere göre daha ortopediktir ve aynı 
zamanda dayanıklıdırlar. 



Fonksiyonel
ve ŞIK

İnce bir zevk anlayışıyla işlenmiş detayları ve fonksiyonel 
bir yapıyla kurgulanmış KUKA LUX, hayatınıza yeni bir 
soluk katacak.

30 / YATAK SETLERİ / KUKA LUX www.ladinmobilya.com/31

KUKA LUX YATAK SETİ
Kumaş Kodu / Fabric Code: Elegante 684



KUKA LUX YATAK SETİ

32 / YATAK SETLERİ / KUKA LUX www.ladinmobilya.com/33

Fonksiyonel
ve ŞIK

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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

ALTIN /GOLD GÜMÜŞ /SILVER



34 / YATAK SETLERİ / KUKA LUX

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

www.ladinmobilya.com/35

Yatağınız nefes alsın

Yazlar serin mi serin

Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.

Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERT
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27 cm

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

PAMUKÖRME KUMAŞ ORTOPEDİKSÜNGER 
KATMANI

ANTİ-BAKTERİYEL EKOLOJİKHERKÜL YAY ÇİFT TARAFLI

Sünger Katmanı
Yatakta yer alan süngerler, son derece konforludurlar. 
Esneklikleri yüksek olmalarına rağmen, hem çekme ve 
hem basma katsayısı neredeyse birbirine eşittir. Diğer 
gruptaki süngerlere göre daha ortopediktir ve aynı 
zamanda dayanıklıdırlar. 

KUKA YATAK



LOTUS YATAK SETİ

Zarif duruşunu, şık ayak kullanımıyla tamamlayan Lotus,
yatak odanızda kendi dünyanızı yaratmanız 
düşündüğünüzden çok daha kolay olacak.

36 / YATAK SETLERİ / LOTUS

Her sabahMUCİZEYE
UYANIN

www.ladinmobilya.com/37

Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1022



38 / YATAK SETLERİ / LOTUS

LOTUS YATAK SETİ

Yıllar BoyuDEĞİŞMEYEN
KONFOR

www.ladinmobilya.com/39

Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1004

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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



40 / YATAK SETLERİ / LOTUS

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

www.ladinmobilya.com/41

Yatağınız nefes alsın

Yazlar serin mi serin

Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.

Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

-Yatak Sertlik Derecesi -
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33,5 cm

LOTUS YATAK

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

PAMUK ORTOPEDİKSÜNGER 
KATMANI

HERKÜL YAY PEDLİ ÇİFT TARAFLIANTİ-BAKTERİYEL

Sünger Katmanı
Yatakta yer alan süngerler, son derece konforludurlar. 
Esneklikleri yüksek olmalarına rağmen, hem çekme ve 
hem basma katsayısı neredeyse birbirine eşittir. Diğer 
gruptaki süngerlere göre daha ortopediktir ve aynı 
zamanda dayanıklıdırlar. 



42 / YATAK SETLERİ / ROYAL www.ladinmobilya.com/43

ROYAL YATAK SETİ

Doğal
RAHATLIK

Ferah görüntüsü ile yatak odalarınızda huzur veren bir 
görünüm elde etmeniz için tasarlanan ROYAL, üst düzey 
konforu ve sade görselliğiyle evinizin vazgeçilmez 
parçaları arasında olmaya aday.

Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1135



44 / YATAK SETLERİ / ROYAL

ROYAL YATAK SETİ

www.ladinmobilya.com/45

Doğal
RAHATLIK

Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1007

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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



46 / YATAK SETLERİ / ROYAL

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

www.ladinmobilya.com/47

ROYAL YATAK

Yazlar serin mi serin
Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERT
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33,5 cm

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

HyperSoft Sünger
HyperSoft sünger kuştüyü süngerden daha yumuşak ve 
yüksek esnekliğe sahip özel bir sünger tipidir. Kolayca 
beden şeklini almaya yardımcı olmaktadır. Kapitonede 
kullanılan HyperSoft sünger ile teninize yumuşak bir 
temas ve kadifemsi bir dokunma hissi amaçlanmıştır.

PEDLİ ÇİFT TARAFLIPAMUK ORTOPEDİKSÜNGER 
KATMANI

HERKÜL YAY ANTİ-BAKTERİYELPELÜŞ KUMAŞ

Pelüş Kumaş
Yumuşak dokulu pelüş kumaş; hacimli yapısıyla, 
bulutların üzerinde uyku hissi verir.



48 / YATAK SETLERİ / ZERRİN

ZERRİN YATAK SETİ

EN ÇARPICI
ŞEKLİ

Zarafetin en çarpıcı şekilde kendini gösterdiği ZERRİN, 
ağırbaşlı bir tasarım anlayışını modern bir yorumla 
sunuyor.

www.ladinmobilya.com/49

Zarafetin
Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1007



50 / YATAK SETLERİ / ZERRİN

ZERRİN YATAK SETİ

www.ladinmobilya.com/51

EN ÇARPICI
ŞEKLİ

Zarafetin

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

tek kişilik / single size:  100x200



HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

52 / YATAK SETLERİ / ZERRİN

Pelüş Kumaş

Yazlar serin mi serin

Yumuşak dokulu pelüş kumaş; hacimli yapısıyla, 
bulutların üzerinde uyku hissi verir.

Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERT

ZERRİN YATAK
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35 cm

www.ladinmobilya.com/53

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

PAMUKPELÜŞ KUMAŞ ORTOPEDİKSÜNGER 
KATMANI

ANTİ-BAKTERİYEL PEDLİ TERMOBOND 
ELYAF

HERKÜL YAY ÇİFT TARAFLI

HyperSoft Sünger
HyperSoft sünger kuştüyü süngerden daha yumuşak ve 
yüksek esnekliğe sahip özel bir sünger tipidir. Kolayca 
beden şeklini almaya yardımcı olmaktadır. Kapitonede 
kullanılan HyperSoft sünger ile teninize yumuşak bir 
temas ve kadifemsi bir dokunma hissi amaçlanmıştır.



FONTE YATAK SETİ

UykunuzaDEĞER
KATAR

Uyku, yorulan ve yıpranan vücudumuzun kendini yenilemesi, 
gerilen ve bozulan duygu durumumuzun düzelmesi için insan 
ihtiyaç hiyerarşisinde en öncelikli gereksinimlerden biridir. 

54 / YATAK SETLERİ / FONTE www.ladinmobilya.com/55

Kumaş Kodu / Fabric Code: Elegante 657



56 / YATAK SETLERİ / FONTE

FONTE YATAK SETİ

UykunuzaDEĞER
KATAR

www.ladinmobilya.com/57

Kumaş Kodu / Fabric Code: Elegante 684

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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



58 / YATAK SETLERİ / FONTE

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

FONTE YATAK

www.ladinmobilya.com/59

Yatağınız nefes alsın

Yazlar serin mi serin

Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.

Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERTYa
ta

k 
Yü

ks
ek

liğ
i

27 cm

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

PAMUK ORTOPEDİKSÜNGER 
KATMANI

HERKÜL YAY ANTİ-BAKTERİYELÖRME KUMAŞ

Sünger Katmanı
Yatakta yer alan süngerler, son derece konforludurlar. 
Esneklikleri yüksek olmalarına rağmen, hem çekme ve 
hem basma katsayısı neredeyse birbirine eşittir. Diğer 
gruptaki süngerlere göre daha ortopediktir ve aynı 
zamanda dayanıklıdırlar. 



MALTA YATAK SETİ

UykularNEFES
ALAN

Yatak, baza ve başlıktan oluşan Malta Yatak Seti, yatak odaları 
için ideal. Geniş saklama alanına sahip baza, omurgaya tam 
destek sağlayan yatak ve bunları tamamlayan şık bir başlık... Stil 
sahibi yatak odaları için size gereken her şey onda.

60 / YATAK SETLERİ / MALTA www.ladinmobilya.com/61

Kumaş Kodu / Fabric Code: Elegante 807



62 / YATAK SETLERİ / MALTA

MALTA YATAK SETİ

www.ladinmobilya.com/63

UykularNEFES
ALAN

Kumaş Kodu / Fabric Code: Elegante 657

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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



64 / YATAK SETLERİ / MALTA

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

www.ladinmobilya.com/65

MALTA YATAK

Yatağınız nefes alsın

Yazlar serin mi serin

Ortopedik

Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.

Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

-Yatak Sertlik Derecesi -
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PAMUK SÜNGER 
KATMANI

YÜKSEK 
YOĞUNLUKTA

SÜNGER

HERKÜL 
YAY

ORTOPEDİK ANTİ-BAKTERİYELÖRME KUMAŞ

Sünger Katmanı
Yatakta yer alan süngerler, son derece konforludurlar. 
Esneklikleri yüksek olmalarına rağmen, hem çekme ve 
hem basma katsayısı neredeyse birbirine eşittir. Diğer 
gruptaki süngerlere göre daha ortopediktir ve aynı 
zamanda dayanıklıdırlar. 



KUKA YATAK SETİ

Büyüleyici tasarımıyla yatak odalarınızda etkileyici bir görsellik 
oluşturan KUKA, şık kapitone deseni sayesinde yaşam alanlarında 
mükemmeli arayanlara hitap ediyor. 

66 / YATAK SETLERİ / KUKA

Yıllar BoyuDEĞİŞMEYEN
KONFOR

www.ladinmobilya.com/67

Kumaş Kodu / Fabric Code: Elegante 684



68 / YATAK SETLERİ / KUKA www.ladinmobilya.com/69

KUKA YATAK SETİ

Yıllar BoyuDEĞİŞMEYEN
KONFOR

Kumaş Kodu / Fabric Code: Elegante 657

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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

ALTIN /GOLD GÜMÜŞ /SILVER



70 / YATAK SETLERİ / KUKA

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

www.ladinmobilya.com/71

Yatağınız nefes alsın

Yazlar serin mi serinSünger Katmanı

Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.

Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

Yatakta yer alan süngerler, son derece konforludurlar. 
Esneklikleri yüksek olmalarına rağmen, hem çekme ve 
hem basma katsayısı neredeyse birbirine eşittir. Diğer 
gruptaki süngerlere göre daha ortopediktir ve aynı 
zamanda dayanıklıdırlar. 

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERT
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ÖRME KUMAŞ ORTOPEDİK SÜNGER 
KATMANI

ÇİFT TARAFLI EKOLOJİK

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.



72 / YATAK SETLERİ / ELİT www.ladinmobilya.com/73

ELİT YATAK SETİ

İLHAM
ALDIK

Sıra dışı tasarımıyla göz kamaştırıcı zarafet sunan Elit 
Yatak Seti, midye desenleri ile yatak odası tasarımında 
kusursuzluğu arayanlara hitap ediyor.

Rüyalardan
Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1004



74 / YATAK SETLERİ / ELİT www.ladinmobilya.com/75

ELİT YATAK SETİ

İLHAM
ALDIK

Rüyalardan
Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1139

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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



76 / YATAK SETLERİ / ELİT

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

www.ladinmobilya.com/77

Yatağınız nefes alsın

Yazlar serin mi serinSünger Katmanı

Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.

Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

Yatakta yer alan süngerler, son derece konforludurlar. 
Esneklikleri yüksek olmalarına rağmen, hem çekme ve 
hem basma katsayısı neredeyse birbirine eşittir. Diğer 
gruptaki süngerlere göre daha ortopediktir ve aynı 
zamanda dayanıklıdırlar. 

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERT

ELİT YATAK

Ya
ta

k 
Yü

ks
ek

liğ
i

27 cm

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

PAMUK SÜNGER 
KATMANI

HERKÜL 
YAY

ORTOPEDİK ANTİ-BAKTERİYELÖRME KUMAŞ



78 / YATAK SETLERİ / SILVER www.ladinmobilya.com/79

SILVER YATAK SETİ

MODERN
ESİNTİ

Kusursuz görselliğiyle yaşam alanlarınızda lüks bir 
görünüm sergileyen SILVER, konforlu yapısıyla 
dinlenmeniz için en doğru alanı oluştururken ferah 
tasarımıyla göze hitap ediyor.

Yatak Odanızda
Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1022



80 / YATAK SETLERİ / SILVER www.ladinmobilya.com/81

SILVER YATAK SETİ

MODERN
ESİNTİ

Yatak Odanızda
Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1007

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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



82 / YATAK SETLERİ / SILVER

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

www.ladinmobilya.com/83

Yatağınız nefes alsın

Yazlar serin mi serinSünger Katmanı

Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.

Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

Yatakta yer alan süngerler, son derece konforludurlar. 
Esneklikleri yüksek olmalarına rağmen, hem çekme ve 
hem basma katsayısı neredeyse birbirine eşittir. Diğer 
gruptaki süngerlere göre daha ortopediktir ve aynı 
zamanda dayanıklıdırlar. 

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERT

SILVER YATAK

Ya
ta

k 
Yü

ks
ek

liğ
i

27 cm

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

PAMUK SÜNGER 
KATMANI

HERKÜL 
YAY

ORTOPEDİK ANTİ-BAKTERİYEL EKOLOJİK ÇİFT TARAFLIÖRME KUMAŞ



84 / YATAK SETLERİ / VOLGA

VOLGA YATAK SETİ

Zarif BİR
DOKUNUŞ

Şık tasarımıyla göz kamaştıran bir görünüm ortaya 
koyan VOLGA, estetik form ve dokusuyla kusursuz bir 
duruş sergiler. Tasarımında konfor ve şıklığı bir arada 
isteyenlere uzun yıllar kullanacağı bir ürün olma özelliği 
sunuyor.

www.ladinmobilya.com/85

Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1094



86 / YATAK SETLERİ / VOLGA

VOLGA YATAK SETİ

www.ladinmobilya.com/87

Zarif BİR
DOKUNUŞ

Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1007

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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



88 / YATAK SETLERİ / VOLGA

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

www.ladinmobilya.com/89

Yatağınız nefes alsın

Yazlar serin mi serin

Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.

Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERT

VOLGA YATAK

Ya
ta

k 
Yü

ks
ek

liğ
i

32 cm

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

Sünger Katmanı
Yatakta yer alan süngerler, son derece konforludurlar. 
Esneklikleri yüksek olmalarına rağmen, hem çekme ve 
hem basma katsayısı neredeyse birbirine eşittir. Diğer 
gruptaki süngerlere göre daha ortopediktir ve aynı 
zamanda dayanıklıdırlar. 

PAMUK ORTOPEDİKSÜNGER 
KATMANI

HERKÜL YAY ÇİFT TARAFLIANTİ-BAKTERİYELÖRME KUMAŞ



DOĞA YATAK SETİ

Yumuşacık
UYKULAR

İÇİN

90 / YATAK SETLERİ / DOĞA

Yalın dokunuşlarla kimliğini kazanan modern dekorasyon 
tarzına sahip yatak odaları için tasarlanan DOĞA, düğme 
detaylarıyla dikkat çekiyor.

www.ladinmobilya.com/91

Kumaş Kodu / Fabric Code: Forza Vizon



DOĞA YATAK SETİ

92 / YATAK SETLERİ / DOĞA

Yumuşacık
UYKULAR

İÇİN

www.ladinmobilya.com/93

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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



94 / YATAK SETLERİ / DOĞA

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

www.ladinmobilya.com/95

Yatağınız nefes alsın

Yazlar serin mi serin

Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.

Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERT

DOĞA YATAK

Ya
ta

k 
Yü

ks
ek

liğ
i

27 cm

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

Sünger Katmanı
Yatakta yer alan süngerler, son derece konforludurlar. 
Esneklikleri yüksek olmalarına rağmen, hem çekme ve 
hem basma katsayısı neredeyse birbirine eşittir. Diğer 
gruptaki süngerlere göre daha ortopediktir ve aynı 
zamanda dayanıklıdırlar. 

PAMUKÖRME KUMAŞ ORTOPEDİKSÜNGER 
KATMANI

ANTİ-BAKTERİYEL EKOLOJİKHERKÜL YAY ÇİFT TARAFLI



96 / YATAK SETLERİ / YILDIZ

YILDIZ YATAK SETİ

Mükemmel UYKU
DENEYİMİ

Etkileyici formuyla yaşam alanlarınızda büyüleyici 
bir mekan tasarımı yapmanıza olanak tanıyan YILDIZ, 
başlığındaki şık kapitone tasarımıyla yatak odası 
tasarımınızın en dikkat çeken parçalarından biri olmaya 
aday.

www.ladinmobilya.com/97

Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1094



98 / YATAK SETLERİ / YILDIZ

YILDIZ YATAK SETİ

www.ladinmobilya.com/99

Mükemmel UYKU
DENEYİMİ

Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1007

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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



100 / YATAK SETLERİ / YILDIZ

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

www.ladinmobilya.com/101

Yatağınız nefes alsın

Yazlar serin mi serin

Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.

Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERT

YILDIZ YATAK

Ya
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k 
Yü

ks
ek

liğ
i

33,5 cm

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

Sünger Katmanı
Yatakta yer alan süngerler, son derece konforludurlar. 
Esneklikleri yüksek olmalarına rağmen, hem çekme ve 
hem basma katsayısı neredeyse birbirine eşittir. Diğer 
gruptaki süngerlere göre daha ortopediktir ve aynı 
zamanda dayanıklıdırlar. 

PAMUK ORTOPEDİKSÜNGER 
KATMANI

HERKÜL YAY ÇİFT TARAFLIANTİ-BAKTERİYELÖRME KUMAŞ



GÖRKEM YATAK SETİ

Zarif
ve IŞILTILI

Soft renklere ve ilham veren tasarım anlayışına sahip 
GÖRKEM, huzuru taşıyan çizgileriyle zarif bir ışıltı saçıyor.

102 / YATAK SETLERİ / GÖRKEM www.ladinmobilya.com/103

Yatak Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1004
Baza-Başlık Deri Kodu / Leather Code: Riva 05 Vizon



104 / YATAK SETLERİ / GÖRKEM

GÖRKEM YATAK SETİ

www.ladinmobilya.com/105

Zarif
ve IŞILTILI

Yatak Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1004
Baza-Başlık Deri Kodu / Leather Code: Riva 05 Vizon

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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



106 / YATAK SETLERİ / GÖRKEM

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

www.ladinmobilya.com/107

Organik Kumaş

Yazlar serin mi serin

İnsan sağlığı ve doğa için tehlike oluşturabilecek hiçbir 
kimyasal madde içermeyen, çevre dostu ve tamamen 
doğal bir yatak kumaşıdır. Günlük yaşamımızda 
kimyasal maddeler ile sürekli temas halindeyiz. Bu 
nedenle de, yaşamımızın üçte birini geçirdiğimiz 
yataklarımızın doğal ortamlar olması son derece 
önemlidir.

Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERT

GÖRKEM YATAK

Ya
ta

k 
Yü
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ek

liğ
i

30 cm

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

PAMUKORGANİK KUMAŞ ORTOPEDİKSÜNGER 
KATMANI

ANTİ-BAKTERİYEL EKOLOJİKHERKÜL YAY ÇİFT TARAFLI

Sünger Katmanı
Yatakta yer alan süngerler, son derece konforludurlar. 
Esneklikleri yüksek olmalarına rağmen, hem çekme ve 
hem basma katsayısı neredeyse birbirine eşittir. Diğer 
gruptaki süngerlere göre daha ortopediktir ve aynı 
zamanda dayanıklıdırlar. 



DOLUNAY YATAK SETİ

tarifsiz
ŞIKLIK

 Ayın en güzel halidir kendisi. Gökyüzünde yıldızların 
arasında pırıl pırıl parlayan, gecemizi anlamlandıran 
‘’DOLUNAY’’. Yatak odanıza gökyüzünde ki gibi tarifsiz 
şıklık katacak.

108 / YATAK SETLERİ / DOLUNAY www.ladinmobilya.com/109

Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1139



110 /YATAK SETLERİ/DOLUNAY

DOLUNAY YATAK SETİ

www.ladinmobilya.com/111

Kumaş Kodu / Fabric Code: Zen 1004

tarifsiz
ŞIKLIK

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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



112 / YATAK SETLERİ / DOLUNAY

HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

www.ladinmobilya.com/113

Yazlar serin mi serin
Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERT

DOLUNAY YATAK

Ya
ta

k 
Yü

ks
ek

liğ
i

27 cm

Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

PAMUK ORTOPEDİKSÜNGER 
KATMANI

ANTİ-BAKTERİYELHERKÜL YAY ÇİFT TARAFLI

Sünger Katmanı
Yatakta yer alan süngerler, son derece konforludurlar. 
Esneklikleri yüksek olmalarına rağmen, hem çekme ve 
hem basma katsayısı neredeyse birbirine eşittir. Diğer 
gruptaki süngerlere göre daha ortopediktir ve aynı 
zamanda dayanıklıdırlar. 

ÖRME KUMAŞ

Yatağınız nefes alsın
Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.



MEVSİM YATAK SETİ

Sadelikten YANA
OLANLARA

Sadeliğin içinde gizlenmiş göz alıcı bir şıklık taşıyan 
MEVSİM, detaylarıyla incelikli bir tasarım.

114 / YATAK SETLERİ / MEVSİM

Kumaş Kodu / Fabric Code: İnterno 626

www.ladinmobilya.com/115

üretim ölçüleri / production dimensions 

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

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

SANDIKSIZ BAZA



HERKÜL YAY SİSTEMİ
Herkül yay sistemini diğer yay sistemlerinden ayıran en büyük teknolojik özellik, 
zaman içinde deforme olmayan ve yatağın başından ayak ucuna kadar devam 
eden herkül yay sistemidir. Herkül yay sistemi var olan yay sistemlerine kıyasla en 
çok yay adedine sahip olmasıdır. Buda gerçek anlamda yaylanma etkisi sağlar 
ve farklı ağırlık noktalarına kusursuz olarak dinlenme ,rahatlama sağlar. Sisteme 
özgü kesintisiz yay örgüsü yıllarca bozulmalara uğramadan vücudu destekler ve 
ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz 
bir uyku uyumanızı sağlar. Böylece yayların oluşturduğu yüzey ile vücudunuzun 
oluşturduğu basınç dengelenerek mükemmel ergonomi ve esktra rahatlık 
sağlar.

116 / YATAK SETLERİ / MEVSİM

Yatağınız nefes alsın

Yazlar serin mi serin

Doğal pamuk liflerinden elde edilen örme kumaş, kişiye 
özel termal konfor sağlar. Vücut ısısını dengeleyerek, 
üstün nem yönetimi sunar. Nefes alabilen dokusu ve 
yumuşak tuşesi, cildinizi ferahlatır.

Tıpkı yün gibi, pamuk da sağlıklı bir yatak için en ideal 
dolgu malzemelerinin başında gelir. Pamuk lifleri hava 
transferi ve ısı yalıtımı sağlar. Özellikle yaz ve bahar 
aylarında terletmez, hypoalerjeniktir.

-Yatak Sertlik Derecesi -

YUMUŞAK ORTA ORTA ÜST SERT

MEVSİM YATAK

Ya
ta

k 
Yü

ks
ek

liğ
i

23 cm
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Ortopedik
Ortopedik yataklar son zamanlarda rahat bir uyku 
isteyenler için en çok ifade edilen kavramların başında 
gelmektedir. Kullanım farklılığı yüzünden ayrı bir tür 
olarak anlaşılan ortopedik yatak esasında bir malzeme 
türü olmayıp sağlıklı uyku için gereken şartların 
sağlandığı yatakları ifade etmektedir.

PAMUKÖRME KUMAŞ ORTOPEDİKSÜNGER 
KATMANI

EKOLOJİKHERKÜL YAY ÇİFT TARAFLI

Sünger Katmanı
Yatakta yer alan süngerler, son derece konforludurlar. 
Esneklikleri yüksek olmalarına rağmen, hem çekme ve 
hem basma katsayısı neredeyse birbirine eşittir. Diğer 
gruptaki süngerlere göre daha ortopediktir ve aynı 
zamanda dayanıklıdırlar. 
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