


Uykunun en
tatlı hali

Firmamız 24 yılı aşkın süredir mobilya imalat sektörünün 
içerisinde yer almaktadır. Bu süre içerisinde mobilya 
üretim alanında yenilikleri takip ederek, tecrübeyi 
teknolojiyle birleştirmek suretiyle, müşterilerine ve 
bayilerine daima estetiği, konforu, kaliteyi, sağlamlığı 
ve yeniliği sunmanın gayreti içerisinde olmuştur.

Tüketici odaklı yaklaşımı ile sektörün ihtiyaç ve 
beklentilerini her noktada ürünlerine ve hizmetlerine 
en iyi şekilde yansıtan CALVEN SOFA olarak; 
Ev dekorasyonunda, trendleri öngören üretim anlayışı  
ve  satış sonrası memnuniyeti ilkesiyle, kaliteli ve 
modern yaşam alanları üretmek için çalışıyoruz.
Yenilikçi çizgimiz, modern üretim-pazarlama anlayışımız 
ve sektördeki deneyimimiz ile mobilya sektöründeki 
standartları sürekli yükseltmeyi hedefliyoruz.

Firmamız, ulusal rekabet ortamında, müşteri odaklı 
kalite standartları çerçevesinde, kaliteli ürün ve 
hizmetin yanı sıra, satış sonrası hizmet anlayışıyla da 
müşterilerimizin yanında. 

Koşulsuz müşteri memnuniyetinin ilk halkası, doğru hammadde seçimi ve yüksek 
standartlarda kalite kontrol mekanizmasıdır. Bunun bilinci ile her bir hammaddemizi ve 
üretici firmayı özenle seçeriz. Bunun neticesidir ki toplam yıllık üretimimizde hatalı ürün 
payımız % 1' in altındadır.

27 yıllık tecrübe...



www.calvensofa.com

Üretim



www.calvensofa.com



Linda
Lüks full ortopedik

130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon
Metrekare başına düşen bonnel yay 
miktarını arttırarak dahanıklı bir yatak iskeleti 
oluşturuyoruz.

6 bölgeli standart yoğunluklu sünger
Yatağınızın bonnel yay iskeletini daha üstün 
bir konfor sağlaması için 6 bölgede sünger ile 
destekliyoruz.

Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri
Yatağınızın iskeletini 6 cm kalınlığında sünger 
ile çevreliyoruz, bu sayede yatak kenarına 

Linda Yatak Özellikleri
oturulduğunda yatağınız çökmeye ve deforme 
olmaya karşı korunuyor.

1500 gr/m2 thermofelt sert keçe
Bonnel yay iskelet ile üst yatak süngeri arasını kalın 
keçe ile destekliyoruz, bu sayede yayların formu 
bozulmuyor ve süngere zarar vermiyor.

6 katman kuştüyü, standart orta yoğunluklu 
sünger
Yatağınızın uyku bölümü ekstra rahatlık için 6 
katman sünger ile desteklidir.

Anti Bakteriyel, Anti Alerjik thermobond elyaf, Anti 
Bakteriyel Örgü kumaş, Renkli yan duvar seçeneği

www.calvensofa.com

Dogal ve
Dengeli

garanti

yıl3

9001:2015

29 cm
29cm

www.calvensofa.com 3Uykunun en tatlı hali
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Visco

Trend

32cm

www.calvensofa.com

130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon
Metrekare başına düşen bonnel yay miktarını 
arttırarak dayanıklı bir yatak iskeleti oluşturuyoruz.

6 bölgeli standart yoğunluklu sünger
Yatağınızın bonnel yay iskeletini daha üstün 
bir konfor sağlaması için 6 bölgede sünger ile 
destekliyoruz.

Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri
Yatağınızın iskeletini 6 cm kalınlığında sünger 
ile çevreliyoruz, bu sayede yatak kenarına 
oturulduğunda yatağınız çökmeye ve deforme 
olmaya karşı korunuyor.

1500 gr/m2 thermofelt sert keçe
Bonnel yay iskelet ile üst yatak süngeri arasını 
kalın keçe ile destekliyoruz, bu sayede yayların 
formu bozulmuyor ve süngere zarar vermiyor.

8 katman kuştüyü, standart ve soft 
yoğunluklu sünger
Yatağınızın uyku bölümü ekstra rahatlık için 8 
katman sünger ile desteklidir.

Anti Bakteriyel, Anti Alerjik thermobond elyaf, 
Anti Bakteriyel Örgü kumaş, Renkli yan duvar 
seçeneği

Trend Yatak Özellikleri

garanti

yıl3

9001:2015
Lüks full ortopedik

32cm

5Uykunun en tatlı hali
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Manolya

garanti

yıl3

www.calvensofa.com

32 cm

Lüks full ortopedik

130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon
Metrekare başına düşen bonnel yay miktarını 
arttırarak dayanıklı bir yatak iskeleti oluşturuyoruz.

6 bölgeli standart yoğunluklu sünger
Yatağınızın bonnel yay iskeletini daha üstün 
bir konfor sağlaması için 6 bölgede sünger ile 
destekliyoruz.

Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri
Yatağınızın iskeletini 6 cm kalınlığında sünger 
ile çevreliyoruz, bu sayede yatak kenarına 
oturulduğunda yatağınız çökmeye ve deforme 
olmaya karşı korunuyor.

1500 gr/m2 thermofelt sert keçe
Bonnel yay iskelet ile üst yatak süngeri arasını 
kalın keçe ile destekliyoruz, bu sayede yayların 
formu bozulmuyor ve süngere zarar vermiyor.

8 katman kuştüyü, standart ve soft 
yoğunluklu sünger
Yatağınızın uyku bölümü ekstra rahatlık için 8 
katman sünger ile desteklidir.

Anti Bakteriyel, Anti Alerjik thermobond elyaf, 
Anti Bakteriyel Örgü kumaş, Renkli yan duvar 
seçeneği

Manolya Yatak Özellikleri

9001:20159001:2015

32cm
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Royal
Lüks full ortopedik

130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon
Metrekare başına düşen bonnel yay miktarını arttırarak 
dahanıklı bir yatak iskeleti oluşturuyoruz.

6 bölgeli standart yoğunluklu sünger
Yatağınızın bonnel yay iskeletini daha üstün bir konfor 
sağlaması için 6 bölgede sünger ile destekliyoruz.

Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri
Yatağınızın iskeletini 6 cm kalınlığında sünger ile 
çevreliyoruz, bu sayede yatak kenarına oturulduğunda 
yatağınız çökmeye ve deforme olmaya karşı korunuyor.

Royal Yatak Özellikleri

1500 gr/m2 thermofelt sert keçe
Bonnel yay iskelet ile üst yatak süngeri arasını kalın 
keçe ile destekliyoruz, bu sayede yayların formu 
bozulmuyor ve süngere zarar vermiyor.

6 katman kuştüyü, standart orta yoğunluklu 
sünger
Yatağınızın uyku bölümü ekstra rahatlık için 6 
katman sünger ile desteklidir.

Anti Bakteriyel, Anti Alerjik thermobond elyaf, Anti 
Bakteriyel Örgü kumaş, Renkli yan duvar seçeneği

www.calvensofa.com

32 cm

Kus Tüyü

garanti

yıl3

9001:2015

32cm
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Terapi
Lüks full ortopedik

130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon
Metrekare başına düşen bonnel yay miktarını arttırarak 
dahanıklı bir yatak iskeleti oluşturuyoruz.

6 bölgeli standart yoğunluklu sünger
Yatağınızın bonnel yay iskeletini daha üstün bir konfor 
sağlaması için 6 bölgede sünger ile destekliyoruz.

Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri
Yatağınızın iskeletini 6 cm kalınlığında sünger ile 
çevreliyoruz, bu sayede yatak kenarına oturulduğunda 
yatağınız çökmeye ve deforme olmaya karşı korunuyor.

Terapi Yatak Özellikleri

1500 gr/m2 thermofelt sert keçe
Bonnel yay iskelet ile üst yatak süngeri arasını kalın 
keçe ile destekliyoruz, bu sayede yayların formu 
bozulmuyor ve süngere zarar vermiyor.

6 katman kuştüyü, standart orta yoğunluklu 
sünger
Yatağınızın uyku bölümü ekstra rahatlık için 6 
katman sünger ile desteklidir.

Anti Bakteriyel, Anti Alerjik thermobond elyaf, Anti 
Bakteriyel Örgü kumaş, Renkli yan duvar seçeneği

www.calvensofa.com

27 cm

garanti

yıl3

9001:2015

27cm
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Dogal

Lara
Süper soft ortopedik

130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon
Metrekare başına düşen bonnel yay miktarını 
arttırarak dahanıklı bir yatak iskeleti oluşturuyoruz.

4 bölgeli standart yoğunluklu sünger
Yatağınızın bonnel yay iskeletini daha üstün bir konfor 
sağlaması için 4 bölgede sünger ile destekliyoruz.

Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri
Yatağınızın iskeletini 6 cm kalınlığında sünger ile 
çevreliyoruz, bu sayede yatak kenarına oturulduğunda 
yatağınız çökmeye ve deforme olmaya karşı 
korunuyor.

Lara Yatak Özellikleri

1000 gr/m2 thermofelt sert keçe
Bonnel yay iskelet ile üst yatak süngeri arasını kalın keçe 
ile destekliyoruz, bu sayede yayların formu bozulmuyor 
ve süngere zarar vermiyor.

5 katman standart ve orta yoğunluklu sünger
Yatağınızın uyku bölümü ekstra rahatlık için 5 katman 
sünger ile desteklidir.

Anti Bakteriyel, Anti Alerjik thermobond elyaf, 
Özel laminasyonlu kumaş.

www.calvensofa.com

27 cm

garanti

yıl2

9001:2015

27cm
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Milenyum
Lüks full ortopedik

29 cm

130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon
Metrekare başına düşen bonnel yay miktarını arttırarak 
dahanıklı bir yatak iskeleti oluşturuyoruz.

6 bölgeli standart yoğunluklu sünger
Yatağınızın bonnel yay iskeletini daha üstün bir konfor 
sağlaması için 6 bölgede sünger ile destekliyoruz.

Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri
Yatağınızın iskeletini 6 cm kalınlığında sünger ile 
çevreliyoruz, bu sayede yatak kenarına oturulduğunda 
yatağınız çökmeye ve deforme olmaya karşı korunuyor.

Milenyum Yatak Özellikleri

1500 gr/m2 thermofelt sert keçe
Bonnel yay iskelet ile üst yatak süngeri arasını kalın 
keçe ile destekliyoruz, bu sayede yayların formu 
bozulmuyor ve süngere zarar vermiyor.

6 katman kuştüyü, standart orta yoğunluklu 
sünger
Yatağınızın uyku bölümü ekstra rahatlık için 6 
katman sünger ile desteklidir.

Anti Bakteriyel, Anti Alerjik thermobond elyaf, Anti 
Bakteriyel Örgü kumaş, Renkli yan duvar seçeneği

www.calvensofa.com

garanti

yıl3

9001:2015

29cm
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TrendFlorya
Lüks full ortopedik yatak

32 cm

130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon
Metrekare başına düşen bonnel yay miktarını 
arttırarak dahanıklı bir yatak iskeleti oluşturuyoruz.

6 bölgeli standart yoğunluklu sünger
Yatağınızın bonnel yay iskeletini daha üstün 
bir konfor sağlaması için 6 bölgede sünger ile 
destekliyoruz.

Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri
Yatağınızın iskeletini 6 cm kalınlığında sünger 
ile çevreliyoruz, bu sayede yatak kenarına 
oturulduğunda yatağınız çökmeye ve deforme 
olmaya karşı korunuyor.

Florya Yatak Özellikleri

1500 gr/m2 thermofelt sert keçe
Bonnel yay iskelet ile üst yatak süngeri arasını 
kalın keçe ile destekliyoruz, bu sayede yayların 
formu bozulmuyor ve süngere zarar vermiyor.

6 katman kuştüyü, standart orta yoğunluklu 
sünger
Yatağınızın uyku bölümü ekstra rahatlık için 6 
katman sünger ile desteklidir.

Anti Bakteriyel, Anti Alerjik thermobond elyaf, 
Anti Bakteriyel Örgü kumaş, Renkli yan duvar 
seçeneği

www.calvensofa.com

garanti

yıl3

9001:2015

32cm
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Caprice
Soft full ortopedik

www.calvensofa.com

130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon
Metrekare başına düşen bonnel yay miktarını 
arttırarak dahanıklı bir yatak iskeleti oluşturuyoruz.

4 bölgeli standart yoğunluklu sünger
Yatağınızın bonnel yay iskeletini daha üstün bir konfor 
sağlaması için 4 bölgede sünger ile destekliyoruz.

Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri
Yatağınızın iskeletini 6 cm kalınlığında sünger ile 
çevreliyoruz, bu sayede yatak kenarına oturulduğunda 
yatağınız çökmeye ve deforme olmaya karşı 
korunuyor.

Caprice Yatak Özellikleri

1000 gr/m2 thermofelt sert keçe
Bonnel yay iskelet ile üst yatak süngeri arasını kalın keçe 
ile destekliyoruz, bu sayede yayların formu bozulmuyor 
ve süngere zarar vermiyor.

5 katman standart ve orta yoğunluklu sünger
Yatağınızın uyku bölümü ekstra rahatlık için 5 katman 
sünger ile desteklidir.

Anti Bakteriyel, Anti Alerjik thermobond elyaf, 
Özel laminasyonlu kumaş.

27 cm

Kus Tüyü

garanti

yıl2

9001:2015

27cm

19Uykunun en tatlı hali
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Simge
Soft full ortopedik

25 cm

130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon
Metrekare başına düşen bonnel yay miktarını 
arttırarak dahanıklı bir yatak iskeleti oluşturuyoruz.

4 bölgeli standart yoğunluklu sünger
Yatağınızın bonnel yay iskeletini daha üstün bir konfor 
sağlaması için 4 bölgede sünger ile destekliyoruz.

Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri
Yatağınızın iskeletini 6 cm kalınlığında sünger 
ile çevreliyoruz, bu sayede yatak kenarına 
oturulduğunda yatağınız çökmeye ve deforme 
olmaya karşı korunuyor.

Simge Yatak Özellikleri

1000 gr/m2 thermofelt sert keçe
Bonnel yay iskelet ile üst yatak süngeri arasını kalın keçe 
ile destekliyoruz, bu sayede yayların formu bozulmuyor 
ve süngere zarar vermiyor.

5 katman standart ve orta yoğunluklu sünger
Yatağınızın uyku bölümü ekstra rahatlık için 5 katman 
sünger ile desteklidir.

Anti Bakteriyel, Anti Alerjik thermobond elyaf, 
Özel laminasyonlu kumaş.

www.calvensofa.com

garanti

yıl2

9001:2015

25cm

21Uykunun en tatlı hali

Dogal ve
Dengeli



www.calvensofa.com



Damla
Full ortopedik

130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon
Metrekare başına düşen bonnel yay miktarını 
arttırarak dayanıklı bir yatak iskeleti oluşturuyoruz.

4 bölgeli standart yoğunluklu sünger
Yatağınızın bonnel yay iskeletini daha üstün 
bir konfor sağlaması için 4 bölgede sünger ile 
destekliyoruz.

Orta yoğunluklu 5 cm kenar havuz süngeri
Yatağınızın iskeletini 5 cm kalınlığında sünger 
ile çevreliyoruz, bu sayede yatak kenarına 
oturulduğunda yatağınız çökmeye ve deforme 
olmaya karşı korunuyor.

1000 gr/m2 thermofelt sert keçe
Bonnel yay iskelet ile üst yatak süngeri arasını kalın 
keçe ile destekliyoruz, bu sayede yayların formu 
bozulmuyor ve süngere zarar vermiyor.

4 katman standart ve orta yoğunluklu sünger
Yatağınızın uyku bölümünü size ekstra 
rahatlık sunması için 4 katman sünger ile 
destekledik.

Anti Bakteriyel, Anti alerjik thermobond elyaf, 
Özel laminasyonlu kumaş.

www.calvensofa.com

Star Yatak Özellikleri

garanti

yıl2

9001:2015

25 cm25cm
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Pamuklu
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Linda
Full ortopedik

Linda Yatak Özellikleri

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1500 gr/m2 thermofelt sert keçe

* 8 katman kuş tüyü, standart ve soft yoğunluklu sünger

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

29 cm

garanti

yıl3

Pamuklu

29cm
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garanti

yıl3

Trend
Lüks full ortopedik

Trend Yatak Özellikleri

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1500 gr/m2 thermofelt sert keçe

* 8 katman kuş tüyü, standart ve soft yoğunluklu sünger

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

32 cm

9001:2015

Kus Tüyü

32cm
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Manolya
Lüks full ortopedik

Manolya Yatak Özellikleri

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1500 gr/m2 thermofelt sert keçe

* 8 katman kuş tüyü, standart ve soft yoğunluklu sünger

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

32 cm

garanti

yıl3

Visco

32cm
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Royal
Lüks full ortopedik

32 cm

Royal Yatak Özellikleri
* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1000 gr/m2 thermofelt sert keçe

* Kuş tüyü, standart ve soft yoğunluklu sünger

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

Kus Tüyü

garanti

yıl3

9001:2015

Dengeli32cm
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Terapi Yatak Özellikleri

Terapi
Lüks full ortopedik

27 cm

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1500 gr/m2 thermofelt sert keçe

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

garanti

yıl3

Dogal
27cm
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Lara
Süper Soft Ortopedik

27 cm

Lara Yatak Özellikleri

garanti

yıl2

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1500 gr/m2 thermofelt sert keçe

* 8 katman kuş tüyü, standart ve soft yoğunluklu sünger

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

9001:2015

27cm Pamuklu



31www.calvensofa.com

Milenyum
Lüks full ortopedik

Milenyum Yatak Özellikleri

29 cm

garanti

yıl3

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1500 gr/m2 thermofelt sert keçe

* 8 katman kuş tüyü, standart ve soft yoğunluklu sünger

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

Dogal ve
Dengeli

29cm
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Florya
Lüks full ortopedik

Florya Yatak Özellikleri

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1500 gr/m2 thermofelt sert keçe

* 8 katman kuş tüyü, standart ve soft yoğunluklu sünger

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

32 cm

garanti

yıl3

9001:2015

32cm Dogal
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Caprice
Soft full ortopedik

27 cm

Dogal ve
Dengeli

garanti

yıl2

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1000 gr/m2 thermofelt sert keçe

* 8 katman kuş tüyü, standart ve soft yoğunluklu sünger

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

Caprice Yatak Özellikleri

Dogal
27cm



Uykunun en tatlı hali

Simge
Lüks full ortopedik

25 cm

garanti

yıl2

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1000 gr/m2 thermofelt sert keçe

* 8 katman kuş tüyü, standart ve soft yoğunluklu sünger

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

Simge Yatak Özellikleri

9001:2015

Dengeli25cm
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Visco Line
Lüks full ortopedik

27 cm

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1000 gr/m2 thermofelt sert keçe

* Kuş tüyü, standart ve soft yoğunluklu sünger

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş
garanti

yıl3

Viscoline Yatak Özellikleri

Visco
Kus Tüyü

27cm



Uykunun en tatlı hali

9001:2015

Viscolatex
Lateks full ortopedik

24 cm

* Kuş tüyü, standart ve soft yoğunluklu sünger

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

* Yıkanabilir organik örgü kumaş

garanti

yıl5

Viscolatex Yatak Özellikleri

24cm Visco
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Comfortline
Lüks full ortopedik

Confortline Yatak Özellikleri

32 cm

garanti

yıl3

Kus Tüyü

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1500 gr/m2 thermofelt sert keçe

* 8 katman kuş tüyü, standart ve soft yoğunluklu sünger

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

32cm



Uykunun en tatlı hali

9001:2015

Milano
Lüks full ortopedik

Kus Tüyü32 cm

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1500 gr/m2 thermofelt sert keçe

* Kuş tüyü, standart ve soft yoğunluklu sünger

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

garanti

yıl3

Milano Yatak Özellikleri

32cm
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Venedik
Lüks ortopedik

27 cm

garanti

yıl3

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1500 gr/m2 thermofelt sert keçe

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

Venedik Yatak Özellikleri

27cm

Dogal ve
Dengeli



Uykunun en tatlı hali

9001:2015

Prestij
Lüks full ortopedik

27 cm

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1000 gr/m2 thermofelt sert keçe

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

garanti

yıl3

Prestij Yatak Özellikleri

27cm Dengeli
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Köşk
Lüks full ortopedik

27 cm

garanti

yıl2

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1000 gr/m2 thermofelt sert keçe

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

Köşk Yatak Özellikleri

Pamuklu

27cm

41



Uykunun en tatlı hali

9001:2015

Damla
Kalın pedli full ortopedik

25 cm

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1000 gr/m2 thermofelt sert keçe

* Kuş tüyü, standart ve soft yoğunluklu sünger

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

garanti

yıl2

Damla Yatak Özellikleri

25cm Dogal
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Damla
İnce pedli full ortopedik

32 cm

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1000 gr/m2 thermofelt sert keçe

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

garanti

yıl2

Damla Yatak Özellikleri

Dogal Pamuklu

32cm

43



Star
Full ortopedik

21 cm

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1000 gr/m2 thermofelt sert keçe

* Kuş tüyü, standart ve soft yoğunluklu sünger

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

garanti

yıl1

Dogal

Star Yatak Özellikleri

Uykunun en tatlı hali

21cm

9001:2015



Safir
Lüks full ortopedik

23cm

garanti

yıl2

* 130 ad/m2 çelik yay kontriksiyon

* 6 bölgeli standart yoğunluklu sünger

* Yüksek yoğunluklu 6 cm kenar havuz süngeri

* 1000 gr/m2 thermofelt sert keçe

* Renkli yan duvar seçeneği

* Anti Alerjik thermobond elyaf,  

* Anti Bakteriyel örgü kumaş

Dogal

Safir Yatak Özellikleri

www.calvensofa.com

Pamuklu

23cm
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YATAK BAsLIKLARi
BAzaLAR VE
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garanti

yıl5

Yüksek kalite
Çelik Yapı

Yüksek kalite
amortisör

•Esnek ve dayanıklı capronova deri
•Yüksek güvenlikli amortisör ve mekanizma
•Yüksek mukavemetli profillerden oluşan komple çelik iskelet
•Taban suntalem 18mm. 250 + 250 = 500 kg. taşıma kapasitesi
•12 adet ayak ile zemine tam oturan geniş hacimli eşya bölmesi
•Mdf. Üst kapak (baskılı tela kaplı) 135 + 135 = 270 kg. Taşıma kapasitesi
•Mdf. İle kablanmış darbelere dayanıklı eşya bölmesi
•5 Yıl Garantive komple karton ambalaj

Süper solit baza
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Yüksek kalite

Çelik Yapı
Yüksek kalite

amortisör

garanti

yıl5

Köşk baza
• Esnek ve dayanıklı capronova deri
• Yüksek güvenlikli amortisör ve mekanizma
• Yüksek mukavemetli profillerden oluşan komple çelik iskelet
• Taban suntalem 18mm. 250 + 250 = 500 kg. taşıma kapasitesi
• 12 adet ayak ile zemine tam oturma geniş hacimli eşya bölmesi
• Mdf. Üst kapak (baskılı tela kaplı) 135 + 135 = 270 kg. Taşıma kapasitesi
• Mdf. İle kablanmış darbelere dayanıklı duble eşya bölmesi
• 5 Yıl Garanti ve komple karton ambalaj

Uykunun en tatlı hali
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Yüksek kalite

Çelik Yapı
Yüksek kalite

amortisör

Star kumaş baza

garanti

yıl5

•Yüksek güvenlikli amortisör ve mekanizma
•Yüksek mukavemetli profillerden oluşan komple çelik iskelet
•Taban suntalem 18mm. 250 + 250 = 500 kg. taşıma kapasitesi
•12 adet ayak ile zemine tam oturma
•Mdf. Üst kapak (baskılı tela kaplı) 135 + 135 = 270 kg. Taşıma kapasitesi
•5 Yıl Garantive komple karton ambalaj
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CapriceTerapi

ManolyaLinda

Uykunun en tatlı hali



Milenyum

Lara Simge

Royal

Trend

Kösk
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GizemAsta

Elif Damla
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