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Hakkımızda:

Yirmi yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin ve dünyanın en bilinen yatak markalarının en üst 
düzey segmenteki yatak ve yastıklarını ürettikten sonra 2019 yılı itibariyle Letto Bedding 
markamızla “Yatarken konfor, uyanırken mutluluk veren” yataklarımızı sizlerle buluşturmaya 
başladık.   .

Türk işçiliğini, İtalyan tasarımıyla birleştiren Letto Bedding olarak uykunun ne kadar önemli 
bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. İyi alınmış bir uykunun, güzel bir gün geçirmenin başlangıcı 
olduğunun farkındayız. Bu nedenle sizlerin uyku konforunu arttırmak ve mutlu sabahlara 
uyanmanızı sağlamak en büyük hede�miz.                                                                                     .

Geride bıraktığımız yirmi yılı aşkın süredir ürettiğimiz binlerce yatak ve yastıktan, bizi tercih 
eden müşterilerimizden aldığımız yorumlarla her geçen gün geliştirdiğimiz ürünlerimizle 
size konforlu ve mutlu uykular vadediyoruz.                                                                          .

Mutlu uykularda buluşmak dileğiyle.

Letto Bedding

Yastıklar

Comfort Plus Pocket
Yaylı Çift Tara�ı Kullanım

Comfort Plus Pocket
Yaylı Yatak

Visco Pocket
Yaylı Yatak

% 100 Doğal
Lateks Yatak
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Lateks Yastık

Yıkama Talimatı

%100 doğal lateks yastıktır, Elastikiyeti çok yüksektir,sünger,visco yada elyaf yastıklar 
gibi çökme yapmaz. Kauçuk ağacı sütünden elde edilen %100 doğal bir üründür. 
Kafasını yastığa koyduğunda çökme hissiyatından hoşlanmayan baş ağrısı ile uyanan 
ve  özellikle boyun fıtığı olanlar için  tavsiye edilir. 

30°
Sadece kılıfı 
30°C’de yıkanabilir. 

Yıkamada çamaşır suyu 
kullanılmamalıdır. 

Kurutma makinesinde 
kurutmayınız. Ütülemeyiniz. 

Kuru Temizleme 
yapılmaz. 

DİKKAT: Lateks bölümü 
asla yıkamayınız.

Visco Tombul Yastık

Yıkama Talimatı

Hafızalı visko teknolojisi sayesinde geceleyin başınızı yastığa koyduğunuzdan bir 
süre sonra başınız yastığa gerektiği kadar gömülür ve başınızı yanlardan da 
destekleyerek size sabit ve rahat bir gece uykusu sağlar. 
•Yüksek yastık sevenler içim ideal seçimdir.
•Sabah baş ağrısı ile uyananlar ve boyun fıtığı olanlar için özellikle tavsiye edilir.

30°
Sadece kılıfı 
30°C’de yıkanabilir. 

Yıkamada çamaşır suyu 
kullanılmamalıdır. 

Kurutma makinesinde 
kurutmayınız. Ütülemeyiniz. 

Kuru Temizleme 
yapılmaz. 

DİKKAT: Visko elastik bölümü 
asla yıkamayınız.

Visco Yastık

Yıkama Talimatı

Hafızalı visko teknolojisi sayesinde geceleyin başınızı yastığa koyduğunuzdan bir 
süre sonra başınız yastığa gerektiği kadar gömülür ve başınızı yanlardan da 
destekleyerek size sabit ve rahat bir gece uykusu sağlar. Sabah baş ağrısı ile 
uyananlar ve boyun fıtığı olanlar için özellikle tavsiye edilir. 

30°
Sadece kılıfı 
30°C’de yıkanabilir. 

Yıkamada çamaşır suyu 
kullanılmamalıdır. 

Kurutma makinesinde 
kurutmayınız. Ütülemeyiniz. 

Kuru Temizleme 
yapılmaz. 

DİKKAT: Visko elastik bölümü 
asla yıkamayınız.

Visco Boyun Destekli Yastık

Yıkama Talimatı

Bu yastığımız özellikle boyun omurlarının doğru noktada kalmasını sağlar. Hafızalı 
visko teknolojisi sayesinde geceleyin başınızı yastığa koyduğunuzdan bir süre sonra 
başınız yastığa gerektiği kadar gömülür ve başınızı yanlardan da destekleyerek size 
sabit ve rahat bir gece uykusu sağlar. 
•Visco yastığımızın boyun destekli olan versiyonudur.
•Sabah baş ağrısı ile uyananlar ve boyun fıtığı olanlar için özellikle tavsiye edilir.

30°
Sadece kılıfı 
30°C’de yıkanabilir. 

Yıkamada çamaşır suyu 
kullanılmamalıdır. 

Kurutma makinesinde 
kurutmayınız. Ütülemeyiniz. 

Kuru Temizleme 
yapılmaz. 

DİKKAT: Visko elastik bölümü 
asla yıkamayınız.

Nano Elyaf Yastık

Yıkama Talimatı

Antibakteryel, Antialerjik Yüzüstü ve sırtüstü kullanımı için en ideal yastıktır Dış 
Kumaş:Pamuklu ak�l kumaştan üretilmiştir. *Sağlıklı, ha�f, kullanım kolaylığı sunan 
ve kaz tüyüne alternatif olan yeni nano teknoloji ürünüdür. Nano elyaf yastığımız 
içindeki jel elyaf sayesinde hava sirkülasyonu sağlayan, çökme yapmayan, yıkana-
bilen, koku yapmayan, bakteri barındırmayan özellikleri ile kaz tüyüne alternatif 
olarak üretilip ve en iyi kullanımı sunmaktadır. 

40°
Maksımum 40°C’de 
yıkayınız. Ağartıcı kullanmayınız.

Makinada kurutma
yapılabilir.

Düşük ısıda
ütülenebilir.

Kuru Temizleme 
yapılmaz. 
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% 100 Doğal 
Lateks Yatak
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% 100 Doğal
Lateks Yatak

Kullanım
Lateks kauçuk ağacının öz sütünden elde edilen doğal bir malzemedir.Lateks yataklar 
kimyasal içermez ve %100 doğaldır.Lateks yataklarımıza, destek süngeri üzerine paket yay 
sistemi uygulanır daha sonra konfor sünger ve en üst kısıma lateks katmanı eklenerek 
vücudunuzun tüm kısımlarının algılanarak konforlu bir uyku için tüm koşulların oluşması 
sağlanır.Ortopedik ve Ergonomik yapısı sayesinde sırt ve bel ağrısı için en ideal çözümdür. 
Kullanılan lateks sünger İtalya’dan ithal edilmektedir.

Fermuarlı çıkarılabilir kılıfı sayesinde yıkanabilir özelliğindedir.Evinizde çamaşır makinesi 
ile kolayca yıkayabileceğiniz gibi çıkarılamayan lekeler olması durumunda bizimle 
iletişime geçerek yeni bir tane kılıf talep edebilirsiniz.

Yatak kumaşları Oeko-Tex Standard serti�kalı kumaşlardan üretilmektedir.

Oeko-Tex® 100 tekstil ürünleri ile ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere, ara ve 
son ürünlere yönelik dünya çapında standart bir test ve serti�kalandırma sistemidir.

Paketleme
Özel paketleme sistemiyle tarafınıza Roll Pack (rulo şeklinde ve vakumlu) olarak teslim 
edilen ürünü açtıktan sonra bazanıza yerleştirebilirsiniz, 4 saat sonra kullanıma uygun 
olacak, 48 saat sonunda ise tam formuna gelecektir.

Dansite Bilgileri
Destek sünger: 28
Konfor sünger: 28
Lateks: 65

Yatak Ölçüleri

Garanti Süresi
2 Yıl

Tek Kişilik Yataklar

Tek Kişilik Yataklar

Tek Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Standart Yatak Ölçüleri En Boy

90 cm

100 cm

120 cm

190 cm

200 cm

200 cm

200 cm140 cm

200 cm150 cm

200 cm160 cm

200 cm180 cm

200 cm200 cm

220 cm200 cm

240 cm220 cm

240 cm240 cm
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Visco Pocket 
Yaylı Yatak
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Visco Pocket 
Yaylı Yatak

Kullanım
Hafızalı sünger teknolojisi ile yatağa uzanmanız ile birlikte vücudunuzun kıvrımsal olarak 
şeklini alarak oluşan basıncın eşit miktarda dağılmasını  sağlar ve  sağlıklı bir uyku çek-
menize yardımcı olur. Visco yataklarımıza, destek süngeri üzerine paket yay sistemi uygu-
lanır daha sonra konfor sünger ve en üst kısıma Visco katmanı eklenerek vücudunuzun 
tüm kısımlarının algılanarak konforlu bir uyku için tüm koşulların oluşması sağlanır Orto-
pedik yapısı sayesinde bel ağrılarının ha��emesine yardımcı olacaktır.

Yatak kılıfı serinletici yapısı ile özel bir teknolojiye sahip olan Cooler kumaştan üretilm-
iştir.Fermuarlı çıkarılabilir kılıfı sayesinde yıkanabilir özelliğindedir.Evinizde çamaşır maki-
nesi ile kolayca yıkayabileceğiniz gibi çıkarılamayan lekeler olması durumunda bizimle 
iletişime geçerek yeni bir tane kılıf talep edebilirsiniz.

Yatak kumaşları Oeko-Tex Standard serti�kalı kumaşlardan üretilmektedir.

Oeko-Tex® 100 tekstil ürünleri ile ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere, ara ve 
son ürünlere yönelik dünya çapında standart bir test ve serti�kalandırma sistemidir.

Paketleme
Özel paketleme sistemiyle tarafınıza Roll Pack (rulo şeklinde ve vakumlu) olarak teslim 
edilen ürünü açtıktan sonra bazanıza yerleştirebilirsiniz, 4 saat sonra kullanıma uygun 
olacak, 48 saat sonunda ise tam formuna gelecektir.

Dansite Bilgileri
Destek sünger: 28
Konfor sünger: 24
Visco: 50

Yatak Ölçüleri

Garanti Süresi
2 Yıl

Tek Kişilik Yataklar

Tek Kişilik Yataklar

Tek Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Standart Yatak Ölçüleri En Boy

90 cm

100 cm

120 cm

190 cm

200 cm

200 cm

200 cm140 cm

200 cm150 cm

200 cm160 cm

200 cm180 cm

200 cm200 cm

220 cm200 cm

240 cm220 cm

240 cm240 cm



Comfort Plus Pocket 
Yaylı Yatak
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Comfort Plus Pocket 
Yaylı Yatak

Kullanım
Üst katmanı tercihe göre yumuşak,orta sert yada sert sünger ile hazırlanır.Orta katmanı 
ise paket yay sistemi ile desteklenerek orta sert süngerden oluşmaktadır.Ortopedik yapısı 
sayesinde bel ağrılarının ha��emesine yardımcı olur.

Fermuarlı çıkarılabilir kılıfı sayesinde yıkanabilir özelliğindedir.Evinizde çamaşır makinesi 
ile kolayca yıkayabileceğiniz gibi çıkarılamayan lekeler olması durumunda bizimle 
iletişime geçerek yeni bir tane kılıf talep edebilirsiniz.

Yatak kumaşları Oeko-Tex Standard serti�kalı kumaşlardan üretilmektedir.

Oeko-Tex® 100 tekstil ürünleri ile ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere, ara ve 
son ürünlere yönelik dünya çapında standart bir test ve serti�kalandırma sistemidir.

Paketleme
Özel paketleme sistemiyle tarafınıza Roll Pack (rulo şeklinde ve vakumlu) olarak teslim 
edilen ürünü açtıktan sonra bazanıza yerleştirebilirsiniz, 4 saat sonra kullanıma uygun 
olacak, 48 saat sonunda ise tam formuna gelecektir.

Dansite Bilgileri
Destek sünger: 28
Konfor sünger: 24

Yatak Ölçüleri

Garanti Süresi
2 Yıl

Tek Kişilik Yataklar

Tek Kişilik Yataklar

Tek Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Standart Yatak Ölçüleri En Boy

90 cm

100 cm

120 cm

190 cm

200 cm

200 cm

200 cm140 cm

200 cm150 cm

200 cm160 cm

200 cm180 cm

200 cm200 cm

220 cm200 cm

240 cm220 cm

240 cm240 cm
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Comfort Plus Pocket 
Yaylı Çift Tara�ı Kullanım
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Comfort Plus Pocket 
Yaylı Çift Tara�ı Kullanım

Kullanım
Yatağımız çift yönlü kullanıma uygun olup,bir tarafı yumuşak diğer tarafı ise sert süng-
erden oluştuğu için ister sert isterseniz de yumuşak tarafını kullanabilirsiniz..Paket yay 
sistemi ile desteklenen yatağımız ,ortopedik yapısı sayesinde bel ağrılarının ha��emesine 
yardımcı olur.

Fermuarlı çıkarılabilir kılıfı sayesinde yıkanabilir özelliğindedir.Evinizde çamaşır makinesi 
ile kolayca yıkayabileceğiniz gibi çıkarılamayan lekeler olması durumunda bizimle 
iletişime geçerek yeni bir tane kılıf talep edebilirsiniz.

Yatak kumaşları Oeko-Tex Standard serti�kalı kumaşlardan üretilmektedir.

Oeko-Tex® 100 tekstil ürünleri ile ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere, ara ve 
son ürünlere yönelik dünya çapında standart bir test ve serti�kalandırma sistemidir.

Paketleme
Özel paketleme sistemiyle tarafınıza Roll Pack (rulo şeklinde ve vakumlu) olarak teslim 
edilen ürünü açtıktan sonra bazanıza yerleştirebilirsiniz, 4 saat sonra kullanıma uygun 
olacak, 48 saat sonunda ise tam formuna gelecektir.

Dansite Bilgileri
Destek sünger: 28
Konfor sünger: 28

Yatak Ölçüleri

Garanti Süresi
2 Yıl

Tek Kişilik Yataklar

Tek Kişilik Yataklar

Tek Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Çift Kişilik Yataklar

Standart Yatak Ölçüleri En Boy

90 cm

100 cm

120 cm

190 cm

200 cm

200 cm

200 cm140 cm

200 cm150 cm

200 cm160 cm

200 cm180 cm

200 cm200 cm

220 cm200 cm

240 cm220 cm

240 cm240 cm
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İletişim

Üretim tesisi:  
Yakuplu mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak caddesi No:71/2 
Beylikdüzü/İstanbul

Telefon Numarası ve WhatsApp hattı:
+90544 186 7707

Mail adresi:
info@lettobedding.com

Web sitesi:
www.lettobedding.com INSTAGRAM

LETTO BEDDING
WEB

LETTO BEDDING


