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Friendly Production with Nature
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Doğal Yün lifleri, saçlarımızda, tırnaklarımızda ve cildimizde 
bulunan bir bileşik olan keratin proteinine dayanır ve kendi ağırlıklarının 
üçte birine kadar nem tutabilir. Bu lifler doğal olarak ısıyı ve nemi vücuttan 
uzaklaştırdığından, aynı yorganın altında olsa bile bireylerin kendi rahat 
sıcaklıklarını korumalarına yardımcı olabilirler. Bu nedenle, insanlar farklı 
oranlarda ısı ve ter üretse de, yünlü yorganlar her vücuttaki ‘mikro iklimi’ 
kontrol edebilir ve uyuyanların bu eşsiz malzemenin faydalarını elde 
etmelerine izin verir.

Wool fibres are based on the keratin protein, a compound in our hair,
nail and skin. They can keep moisture up to a third of their own weight.

Since these fibers remove heat and moisture from the body in natural
way, they can help indivuduals to maintain their own comfortable
temperature even under the same duvet. Thus, althoung people produce
heat and sweat in different, wooly duvets can control the
‘‘microclimate’’ in each body and allow sleepers to get benefits of
this unique material.

Doğal Yün

Natural Wool

Tek Kişilik (Single)

Çift Kişilik (Double)

Çift Kişilik XL (Double XL)

US Twin

US Full UK Double

UK King

UK Super King

US King

US Queen

UK Single
155 x 215 cm

195 x 215 cm

215 x 235 cm
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1. Kalite Yeni Zelanda Yünü.
82 Tel %100 Pamuklu Kumaş.
%100 Doğal Koyun Yünü 400 gr/m2.
30 Derecede Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir.
Yün Deterjanı ile Hassas veya Yün programında
yıkanması tavsiye edilir.
TOG Değeri: 8-9
2 Yıl Garantilidir.
OEKO-TEX® Standard 100 Sertifikasına sahiptir.
Türkiye’de üretilmiştir.

1. Quality New Zeland Wool.
210 TC  100% Cotton Cover.
%100 Natural Sheep’s Wool 400 gr/m2.
Washable at 30°C/86°F
it is recommended to wash with Sensitive or
Wool program whit liquid detergenet for Wool.
TOG Value: 8-9
Guaranteed for 2 years
Standard 100 by OEKO-TEX® Certified.
Madein Turkey.
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Duvetta %100 Doğal Yün Yorgan

Duvetta %100 Natural Wool Duvet



Doğal Yün lifleri, saçlarımızda, 
tırnaklarımızda ve cildimizde 
bulunan bir bileşik olan keratin proteinine 
dayanır ve kendi ağırlıklarının üçte birine 
kadar nem tutabilir. Bu lifler doğal olarak 
ısıyı ve nemi vücuttan uzaklaştırdığından, 
aynı yorganın altında olsa bile bireylerin 
kendi rahat sıcaklıklarını korumalarına 
yardımcı olabilirler. Bu nedenle, insanlar 
farklı oranlarda ısı ve ter üretse de, 
yünlü yorganlar her vücuttaki ‘mikro iklimi’ 
kontrol edebilir ve uyuyanların bu eşsiz 
malzemenin faydalarını elde 
etmelerine izin verebilir.



Natural Wool fibers, in our hair,
on our nails and skin
It is based on keratin protein, a compound 
found in it, and can hold moisture up to 
a third of its own weight. Because these 
fibers naturally remove heat and mois-
ture from the body, they can help indi-
viduals maintain their own comfortable 
temperature, even under the same duvet. 
Therefore, although people produce dif-
ferent rates of heat and sweat,
Wool quilts can control the ‘microclimate’ 
in every body and let sleepers get the 
benefits of this unique material.
can let them do.



P



%100 Doğal Pamuk iç dolgu.
%100 Pamuklu Kumaş.
%100 Doğal Pamuk 300 gr/m2.
Kuru Temizleme yapılabilir.
2 Yıl Garantilidir.
OEKO-TEX® Standard 100 Sertifikasına sahiptir.
Türkiye’de üretilmiştir.

%100 Natural Cotton Filling 300 gr/m2.
%100 Cotton Cover.
Only Dry Clean.
Guaranteed for 2 Years.
OEKO-TEX® Standard 100 Certified.
Made in Turkey.
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Duvetta %100 Doğal Pamuk Yorgan

Duvetta %100 Natural Cotton Duvet



Alez



AlezAlez
Mattress Protector



OEKO-TEX Standart 100; üretimin bütün aşamalarındaki tekstil 
hammaddeleri, ara ve nihai ürünler için tek tip, global bir test ve 

belgelendirme sistemidir. Aynı zamanda tekstil dışı bileşenlerin test 
edilmesini de kapsamaktadır.

Amacı zararlı maddelerden muaf ürünler sağlamaktır. Satın alma şartlarının 
bir parçası olarak, OEKO-TEX Standart 100’e göre belgelendirilmiş ürünler 

talep etmektedir. Tüm Duvetta ve Duvetta Baby ürünleri OEKO-TEX
Sertifikasına sahiptir.

Standard 100 by OEKO-TEX is a globally uniform testing and certification
system for textile raw materials, intermediate and final products at all stages
of production. It also comprises the testing of non-textile components.

Its aim is to ensure products are free from harmful substances.
Many companies already require products to be certified to Standard 100 by
OEKO-TEX as a part of their purchasing terms.
All Duvetta and Duvetta Baby products are OEKO-TEX Certified.



90 x 190 Cm

90 x 200 Cm

100 x 200 Cm

120 x 200 Cm

140 x 190 Cm 180 x 200 Cm

200 x 200 Cm140 x 200 Cm

150 x 200 Cm

160 x 200 Cm

US Twin

US Full UK Double

UK King

UK Super King

US King

US Queen

UK Single
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1. Kalite Yeni Zelanda Yünü.
82 Tel %100 Pamuklu Kumaş.
%100 Doğal Koyun Yünü 250 gr/m2.
30 Derecede Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir.
Köşelerinde bulunan lastik kolonlar sayesinde yatağınızı
kavrar ve üzerinden kaymasını önler.
Yün Deterjanı ile Hassas veya Yün programında yıkanması tavsiye edilir.
2 Yıl Garantilidir.
OEKO-TEX® Standard 100 Sertifikasına sahiptir.
Türkiye’de üretilmiştir.

1. Quality New Zeland Wool.
210 TC 100% Cotton Cover
100% Natural Sheep’s Wool 250 gr/m2
Wash in Washing Machine at 30 Degrees / 86F
The rubber columns on tye corners, grip the mattress
and prevent the mattress protector slipping over.
It is recommended to wash with sensitive or wool
program with liquid detergent for wool
Guaranteed for 2 Years.
Standard 100 by OEKO-TEX® Certified.
Made in Turkey
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Duvetta %100 Natural Wool Mattress Protector



Neden Merinos Yünü?
Merinos yünü ince lifli yapısı sayesinde doğal
termostat görevi yapar. Kışın sıcak yazın serin tutar. 
Rahat bir uyku için mikro iklimlendirme sağlar.
Havanın ve nemin her iki yönde doğal pamuklu
kumaştan geçmesine izin veren yün, nefes alabilir.
Bu yünlerin temininde kesinlikle hayvanlara zarar
verilmemektedir.

Why Merino Wool?
Due to its fine fiber structure, Merino wool acts as a 
natural thermostat. Keeps warm in winter and cool in 
summer. Microclimate for comfortable. Allowing air 
and moisture to pass through the natural cotton
fabric in both directions, the wool is breathable. 
Animals are not harmed in the procurement of these 
wools.
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Yastık
Yastık
Pillow
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Sağlıklı bir uyku için yastık seçimi çok önemlidir. Duvetta yün yastık merinos 
yününden yapılır. Bu yünler son derece yumuşak ve esnektir. Uyku ürünleri için 

ideal dolgu malzemesidir.  Merinos yünü organik bir malzemedir, hayvansal 
kökenli olmasına rağmen kokusu yoktur. Boncuk şekline getirilmiş bu yünler 

kullanım sonrası çökme oluşturmaz. Duvetta yün yastıklar statik elektrik
üretmez ve herhangi bir kimyasal madde içermez. Tüm ürünlerimiz gibi

yastıklarımız da anti-alerjik özelliğine sahiptir. İnce lifli yapısı sayesinde hava 
aldığı için nemi emer ve terleme yapmaz.

Choosing a pillow is very important for a healthy sleep. Duvetta wool pillows are made from merino wool. 
These wools are extremely soft flexible and are an ideal filling material for sleep products. Merino wool is 

an organic material, although it is of  animal origin, it has no odor. These wools shaped into beads do not 
bcause collapse after use. Duvetta wool pillows do not generale static electiricity and do not contain any 

chemicals. Like all our products, our pillows have anti-allergic properties. Due to its fibrous structure, it
absorbs moisture and does not sweat as it takes air.

50 x 70 Cm

60 x 60 Cm





1.Quality New Zealand Wool 900 gr
210 TC %100 Cotton cover bead shaped natural Wool
Prevents clumping and settling.
Adjustable height with zippered
cover washable pillow cover
Guaranteed for 2 years.
Standard 100 by OEKO- TEX Certified.
Made in Turkey.
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Duvetta % 100 Doğal Boncuk Yün Yastık
Duvetta %100 Natural Wool Ball Pillow

1.Kalite Yeni Zelanda Yünü 900 gr 
82 Tel Pamuklu Kumaş boncuk şekline getirilmiş doğal yün sayesinde to-
paklanmayı ve çökmeyi önler.
Fermuarlı kılıf sayesinde yastık yüksekliği ayarlanabilir.
Yıkanabilir yastık kılıfı
2 Yıl garantilidir. 
OEKO-TEX Standart 100 Sertifikasına sahiptir.
Türkiyede üretilmiştir.



Duvettanın yüksekliği ayarlanabilir
yastıkları sayesinde tercihinize en uygun 
yastık pozisyonu tercih edebilirsiniz.

Duvetta’s height adjustable pillows allow 
you to choose the best sleeping position 
for your preference.





P



100 % Natural Cotton filling 900 gr
100% Cotton Fabric
Bead shaped Natural cotton prevents clumping and settling.
Adjustable height with zippered cover
Dry cleanable
Guaranteed for 2 years
Standars 100 by OEKO –TEX Certificated.
Made in Turkey.
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Duvetta %100 Natural Cotton Ball Pillow

%100 Doğal pamuk iç dolgu 900 gr
%100 Pamuklu kumaş boncuk şekline getirilmiş doğal pamuk sayesinde 
topaklanmayı ve çökmeyi önler.
Fermuarlı kılıf ile ayarlanabilir yükseklik kuru temizleme yapılabilir.
2 Yıl garantilidir.
OEKO-TEX Standart 100 Sertifikasına sahiptir.
Türkiyede Üretilmiştir.



Yatak Pedleri
Toppers
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Duvetta %100 Natural Wool Topper

1 Kalite Yeni Zelanda yünü
82 tel %100 Pamuklu kumaş.
%100 doğal koyun yünü 1200-1500 gr/m2
Köşelerinde bulunan lastik kolonlar sayesinde yatağınızı kavrar ve
üzerinden kaymasını önler.
Kuru temizleme yapılabilir.
2 yıl garantilidir.
Yünün faydaları ve yumuşaklığı ile rahat bir uyku sağlar.
OEKO-TEX Standard 100 Sertifikasına sahiptir.
Türkiye’de üretilmiştir.

1 Quality new Zealand wool
210 TC 100% cotton cover
Provides  comfortable  sleeping with the benefits and softness of wool 
100% Natural sheep’s wool 1200-1500 gr/m2.
The rubber columns on the topper slipping over.
Dry Cleanable
Guaranteed for 2 years.
Standard 100 by OEKO-TEX Certified.
Made in Turkey.
Provides a comfortable sleep with the benefits and softness of wool.
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Ürünleri

Baby
Products



Yorgan
Yorgan

Duvet







Bebeğinizin sağlığı için aldığınız, kullandığınız herşey çok önemlidir. Peki Bebek 
Yorganı nasıl olmalıdır? 
Dolgu maddesinin hava alması,
Bebeğinizin üzerinde ağırlık yapmaması,
Doğal malzemeden üretilmesi,
Terletmemesi gerekir,
İç dolgunun yanında yorganın dış kumaşı oldukça büyük bir öneme sahiptir
Bebeğinizin hassas cildi için pamuklu kumaş seçilmesi gerekir.
Duvetta Baby ürünleri %100 doğal malzemeden üretilmekte olup anti-alerjiktir.

Everything you buy and use is very important for your baby’s health. So how 
should a Baby Duvet be?
Air in the filling material,
The baby does not weigh on it,
Made of natural materials,
It should not make you sweat,
Besides the inner filling, the outer fabric of the quilt is of great importance.
Cotton fabric should be chosen for your baby’s sensitive skin.
Duvetta Baby products are made of 100% natural materials and are anti-allergic.

95 x 145 Cm

Any Desired Size
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Duvetta Baby %100 Natural Wool Baby Duvet

1 Kalite yeni Zelanda yünü
82 tel %100 pamuklu kumaş
%100 Doğal koyun yünü 300 gr/ m2
30 derecede çamaşır makinesinde yıkanabilir.
Yün deterjanı ile hassas veya yün programında yıkanması tavsiye edilir.
2 yıl garantilidir.
OEKO-TEX Standard 100 sertifikasına sahiptir.
Türkiye’de üretilmiştir.

1 Quality new zealand wool
210 TC 100% Cotton cover
100% Natural sheep’s wool 300gr/m2
Washable in washing machine at 30 C (86F)
It is recommended to wash with sensitive or wool program with liquid 
detergent for wool
Guaranteed for 2 years.
Standard 100 by OEKO-TEX Certified.
Made in Turkey.



Duvetta Baby %100 Doğal Pamuk Bebek Yorganı

%100 Doğal Pamuk iç dolgu
%100 Pamuklu Kumaş
Kuru Temizleme yapılabilir.
2 Yıl Garantilidir.
OEKO-TEX Standart 100 Sertifikasına sahiptir.
Türkiye’de üretilmiştir.

Duvetta Baby %100 Natural Cotton Baby Duvet

%100 Natural Cotton Filling 300gr
%100 Cotton Cover
Dry cleanable
Guaranteed for 2 years.
Standard 100 by OEKO-TEX Certified.
Made in Turkey.
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Alez



Alez
Alez

Mattress Protector





OEKO-TEX  Standart 100; üretimin bütün aşamalarındaki tekstil 
hammaddeleri, ara ve nihai ürünler için tek tip, global bir test ve 
belgelendirme sistemidir. Aynı zamanda tekstil dışı bileşenlerin test 
edilmesini de kapsamaktadır.

Amacı zararlı maddelerden muaf ürünler sağlamaktır. Teslimat şartlarının 
bir parçası olarak, bir çok şirket halihazırda OEKO-TEX  Standart 100’e göre 
belgelendirilmiş ürünler talep etmektedir.

Standart 100 by OEKO-TEX  is a globaily uniform testing and certification
systemfor textile raw materials, intermediate and final products at all
stages of production it also coprines the testing of non-textile
components.
Its alm is to ensure products are free from hermful subitances.
Many compantes already require products to be certified to Standard 100
by OEKO-TEX as a part of their delivery terms.

60 X 110 Cm

60 X 120  Cm

70 X 110 Cm

70 X 120 Cm

70 X 140 Cm

80 X 180 Cm

80 X 190 Cm

Any Desired Size
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Duvetta Baby &100 Natural Wool Mattress Protector

1.Kalite %100 Pamuklu Kumaş
%100 Doğal  koyun Yünü 250gr/m2
30 derecede çamaşır makinesinde yıkanabilir.
Köşelerinde bulunan lastik kolonlor sayesinde yatağınız kavrar üzerinden kaymasını önler.
Yün deterjanı ile hassas veya yün programında yıkanmasını tavsiye edilir.
2 yıl garantilidir.
OEKO-TEX Standard 100 sertifikasına sahiptir.
Türkiye’de üretilmiştir.

1.Quality New Zealand Wool 
210 TC 100%Cotton Cover
100%Natural sheep’s wool 250 gr/m2
Washable in washing machine at 30 C (86F)
The rubber columns on the corners,grip the mattress and prevent the
mattress protector slipping over.
It is recommended to wash with sensitive or wool program with liquid
detergent for wool.
Guarenteed for 2 years.
Standard 100 by OEKO-TEX Certified.
Made in Turkey.



Uyku, bebekler için en temel fizyolojik ihtiyaçlardan 
biridir.Fiziksel gelişim ve beyin gelişimi derin uyku 
sırasında salgılanan büyüme hormonu ile sağlanıyor.
Yenidoğan döneminde bebekler,günün 16-17 saatini 
uyuyarak geçiriyor.Bunun,yaklaşık 8 saati gece
uykusu iken diğer 8-9 saati gündüz uykusu.
Bu nedenle bebeklerin uyku kalitesine artırmak için 
doğal uyku ürünleri çok önemlidir.

Sleep is one of the most basic physiological needs for 
babies.Physical development and brain development 
are provided by the growth hormone secreted during 
deep sleep.In the newborn periodi babies sleep16-17 
hours a day.This is about 8 hours,of night sleep,while 
the other 8-9 hours of daytime sleep.Therefore, 
natural sleep products are very important to improve 
the sleep quality of babies.
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Duvetta Baby %100 Natural Wool Ball Pillow

Duvetta Baby %100 Doğal boncuk Yün Yastık
Duvetta Baby %100 Natural Wool Ball Pillow
1.Kalite yeni Zelanda yünü
82 tel %100 Pamuklu kumaş
%100 doğal koyun yünü ağırlık 200 gr.
Boncuk şekline getirilmiş doğal yün sayesinde topaklanmayı önler
Yıkanabilir yastık kılıfı
2 yıl garantilidir.
OEKO-TEX Standard 100 sertifikasına sahiptir.
Türkiye’de üretilmiştir.

1.Quality  new zealand wool
210 TC 100% Cotton cover
100% Natural Sheep’s Wool 200 gr / m2
Bead shaped natural wool prevents clumping and settling.
Washable pillow cover
Guaranteed for 2 years.
Standard 100 by OEKO-TEX Certified.
Made in Turkey.



BKB Mobilya Ev Tekstili San. Tic. Ltd. Şti.

OSB 20.Cadde No: 13 Melikgazi- Kayseri / TÜRKİYE
T. +90 352 290 72 72 (pbx)
export@duvetta.com
www.duvetta.com

duvetta® and Duvetta Baby® are registered trade mark of BKB Mobilya Ev Tekstili
DUVETTA bu katalogda bulunan ürünleri modelleri ve ölçüleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Oluşabilecek tipografik hata ve renk kayıplarından firmamız sorumlu değildir. 


