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Söz konusu ağırlamaksa misafirlerinizi ev konforu ile ağırlamaya ne dersiniz? 
Türkiye dahil olmak üzere yüzlerce ülkede ürettiği mobilyalarla tepeden tırnağa bir evin 
tüm gereksinimlerini karşılayan İstikbal, sektör trendlerinin de öncülüğünü yapmaktadır.  
Bugün İstikbal, yataktan koltuğa, mobilyadan aksesuara bir otelin ihtiyaç duyabileceği 
tüm gereksinimleri ev konforu deneyimi ile siz sektör profesyonellerinin beğenisine 
sunmaktadır. Bizim asıl amacımız misafirlerinize sunduğunuz konukseverliğin eşsiz bir 
deneyime dönüşmesini sağlamaktır. İstikbal Hotel Concept Serisi ile otelinizin girişinden 
toplantı salonuna, suit odalarından açık hava mobilyalarına kadar otelinizin ihtiyaç 
duyabileceği tüm alanlarda alternatifli projeler ve çözümler üretiyoruz. 

Want to make your guests feel at home?  Depend on the home furniture industry leader 
Istikbal to make it happen.  The globally renowned Istikbal brand is the trusted expert for 
all your home furniture needs, from mattresses to sitting groups.  Istikbal’s home expertise 
is offered to you industry professionals to transform the hotel experience into a haven 
of true home comfort. With Istikbal Hotel Concept Series, you will have at your disposal a 
rich selection of Project and solutions to meet your needs from the entry to the meeting 
rooms, suit rooms and outdoors.
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BOYDAK HOLDING

1957 yılında Kayseri’de temelleri atılan ve 
Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya uzanan 
Boydak Holding, bugün mobilyadan 
tekstile, kimyadan pazarlamaya, 
demir-çelikten lojistiğe, enerjiden bilişime 
kadar birçok alandaki faaliyetlerini sektör 
lideri olarak sürdürüyor. 41 şirkete sahip 
Boydak Holding, 8 ayrı sektörde faaliyet 
göstermektedir. Boydak Holding çatısı 
altında, Türkiye’nin en önemli markaları 
arasında yer alan İstikbal, Bellona, Mondi, 
İstikbal  Mutfak & Banyo, Hes Kablo, 
Boyteks, Form Sünger gibi firmalar 
bulunuyor.

Kurulduğu günden bu güne entegre üretim 
anlayışı ve yatırım odaklı yaklaşımı ile 
hizmet verdiği sektörlere katma değer 
yaratan Boydak Holding, Türkiye’nin en 
büyük sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. 
Holding, 14 bine yaklaşan çalışanı, yurt 
geneline yayılmış 2.000 bayisi, yatırımları, 

bölgesel ve sürdürülebilir kalkınma 
politikasıyla Türkiye ekonomisine ivme 
kazandırmaya devam ediyor. 58 yıldır 
faaliyet alanlarına yenilerini ekleyerek 
çalışmalarını sürdüren Holding, Türkiye 
genelinde her noktaya ulaşan markalarının 
yanında, 140'ı aşkın ülkeye ihracatı ve 
yurtdışındaki 300’ü aşkın  bayisi ile 
uluslararası platformda birçok ilke imza 
atarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyor. 

Sanayide, yıllık ciro ve  istihdamla 
Türkiye’nin önemli holdingleri arasında yer 
alan Boydak Holding, bugün aralarında 
Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Mısır, 
Almanya, İspanya, İtalya ve ABD’nin de 
bulunduğu 140 ülkeye ihracat 
gerçekleştirirken, dünya çapında 5 bin’e 
yakın noktada tüketici ile buluşuyor. 

Since founded in 1957 in Kayseri, Boydak 
Holding has crossed the boundaries of 
Turkey, to reach the world with an array of 
activities encompassing home furniture, 
textiles, chemicals, marketing, iron-steel, 
logistics and energy, often acting as the 
industry leader.  Boydak Holding is active in 
8 different industries with 41 companies.  
Some of Turkey’s most renowned brands 
are under the Boydak Holding umbrella, 
including Istikbal, Bellona, Mondi, Istikbal 
Kitchen & Bath, Hes Cable, Boyteks and 
Form Foam.  

Completely integrated production facilities 
focused on investment in each area of 
service has allowed Boydak Holding 
companies to contribute substantially to 
the nation’s economy to attain rank 
amongst the nation’s largest industrial 

entities.  With nearly 14 thousand 
employees, 2000 dealers and a sustainable 
development policy in each target region, 
the Holding continues to support the 
Turkish economy.  The Holding has  been 
adding new activities since the beginning 
of its 58 year history,  having grown to 
reach every corner of Turkey as well as 
reaching a multitude of countries 
worldwide through 300 international 
dealers.  
 
Nowadays Boydak Holding brands are 
presented to consumers through nearly 
5000 sales points in 140 countries 
including Greece, Bulgaria, Russia, Egypt, 
Germany, Spain, Italy and the U.S.A. 

Türkiye’nin üreten gücü. Turkey’s manufacturing power.  
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Türkiye’nin dünyaya açılan gücü
From Turkey to the world
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SERTİFİKALAR  / CERTIFICATES SERTİFİKALAR  / CERTIFICATES

Mite oluşumunu engeller. Prevents the occurrence of mites.

İstikbal, dünyadaki etkin konumu ve ihracat başarısı ile 
dünyanın ilk devlet destekli markalaşma programının içinde 
yer almaktadır.

Istikbal’s trend setting position and exporting expertise has 
allowed it to take place within the world’s first government 
supported branding program. 

İstikbal’in ürettiği tüm yataklar, uluslararası kalite kontrol kurumlarının kontrolünden 
geçmiş, tüm dünyada geçerli kalite kontrol belgelerini almıştır. ISO 9001, ISO 9002, ISO 
14001, OHSAS 18001, TÜV ve diğer uluslararası kalite kontrol sistemleri, İstikbal üretim 
sisteminin yeterliliği ve güvenliğini; İstikbal yataklarının kalitesini test edip onaylamıştır.  
İstikbal yatakları, uluslararası geçerliliği olan hijyen ve kalite standartlarına da sahiptir.

All Istikbal mattresses are put through strict quality control processes and are presented 
with internationally approved quality certificates. The competency and dependability of 
Istikbal’s manufacturing system as well as the quality of Istikbal mattresses have been 
tested and approved by ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001, OHSAS 18001, TÜV and other 
international quality certification bodies.  Istikbal mattresses comply with internationally 
accepted hygiene and quality standards.

Ürünlerimiz ISO 18000
belgeli kuruluşumuzda üretilmiştir.

Our products are manufactured at 
our ISO 18000 quality certified plants.

Ürünlerimiz TS-ISO-EN
9000:2001 belgeli kuruluşumuzda 
üretilmiştir.

Our products are manufactured at
ourTS-ISO-EN 9000:2001 quality certified 
plants.

Gerçek Kalite!
İstikbal yatakların üretiminde
kesinlikle atık malzeme kullanılmamaktadır.

Authentic Quality!  
No waste products are used in the 
manufacture of Istikbal mattresses.

Ürünlerimiz TSE-EN 16001
belgeli kuruluşumuzda üretilmiştir.

Our products are manufactured at our 
TSE-EN 16001 quality certified plants.

Ürünlerimiz TS-ISO-IEC 27001
belgeli kuruluşumuzda üretilmiştir.

Our products are manufactured at our 
TS-ISO-IEC 27001 quality certified plants.

Ürünlerimiz TS ISO EN 14000 belgeli
kuruluşumuzda üretilmiştir. 

Our products are manufactured at 
ourTS-ISO-EN 14000 quality certified 
plants..

Flame retardant.Alev almayı engeller.

Prevents breeding of microorganisms.Mikroorganizmaların üremesini önler.

Özel kokulu sünger, İstikbal yataklarındaki hijyeni 
tamamlar. 

Specially deodorized foam completes Istikbal mattress 
hygiene process.  

Bakteri, mantar, ev akarları gibi istemeyen mikrop 
istilalarına karşı sürekli koruma sağlar.

Provides continual protection against unwanted microbial 
occurrence of bacteria, fungi, house mites.

Dünya standartlarında üretim
Manufacturing to International Standards

DÜNYA STANDARTLARI / INTERNATIONAL STANDARDS 
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DÜNYANIN ONAYLADIĞI KALİTE
WORLD APPROVED QUALITY



Dünya tasarım trendleri her gün yeniden güncelleniyor, yenileniyor. Her şeyin modaya 
bağımlı hale geldiği bu hızlı dünyada güncel kalabilmek oldukça önemli. Bundan dolayı 
tesisinizi tasarlarken sadece kişisel deneyimlerinize güvenmeyin. İşi uzman ellere bırakın. 
İstikbal’in iç mimar ve tasarım ekibi bu konuda oldukça iddialı. Bırakın baştan aşağı sizin 
yerinize onlar düşünsün. Size sadece keyfini sürmek kalsın.

Global design trends change ever so fast.  It’s important to stay current when almost 
everything in this fast paced world is connected to fashion.  When designing your facilities, 
take more into account then just your personal experience.  Leave it to the interior design 
experts at Istikbal to keep your facilities looking their best, always in fashion.  Allow the 
experts to think of each detail for you, so you can enjoy the outcome.

İYİ TASARIM DUYGULARA 
YÖN VERİR

GOOD DESIGN AWAKENS 
THE SENSES





Üretimin her aşamasında
İstikbal güvencesi

Dependable Istikbal quality 
at every stage of production

Türkiye’de CERTIPUR belgesini 
alan ilk firma

Yüksek teknoloji ile üretim yapan Form Sünger, mobilya, 
yatak, otomotiv, ev tekstili, ambalaj, ısı ve ses yalıtımı gibi 
sektörlerde kullanılan poliüretan sünger üretiyor. 
Uluslararası SHE (Safety, healty, environment) ve 
CERTIPUR belgelerine sahip ve sektörün lideri olan Form 
Sünger’in geliştirdiği Viscoform, yatak, yastık ve medikal 
ürünlerde kullanılmaktadır. Firma, farklı kesimlerde ve farklı 
yoğunluklarda, geniş bir sünger ürün yelpazesine sahiptir.

Turkey’s first recipient of the CERTIPUR 
certificate  

Form Foam produces polyurethane foam used in the furniture, 
mattress, automotive, home textiles, packaging, heat and sound 
insulation industries utilizing high technology manufacturing.  The 
industry leader Form Foam has earned the International SHE (Safety 
Health & Environment) and CERTIPUR certificates, and has developed 
Viscoform foam used in mattresses, pillows and medical products.  
The company has a wide product selection consisting of different cuts 
and varying densities. 

Kaliteli çeliğin adresi

Sektörünün lideri olan Boyçelik, mobilya, otomotiv, beyaz 
eşya ve inşaat sektörleri için başta çelik tel olmak üzere 
Bonel yay, Cossiflex, SL, Off-set yay karkasları ile S yay, 
boru-profil ve levha sac üretiyor. Yüksek kapasiteli üretimi 
ile istikbal’in ihtiyacını karşıladığı gibi tüm dünyaya ihracat 
yapıyor. Boyçelik tüm üretimini Avrupa standartlarına 
uygunluk sistemine göre gerçekleştiriyor.

Quality steel source  

The industry leader Boycelik is the forthcoming supplier of steel wire, 
Bonel springs, Cossiflex SL springs, Off-set spring frames and S 
springs as well as pipe-profile for an array of industries including 
furniture, automotive, appliances and construction.   High production 
capacity easily meets Istikbal’s needs as well as manufacturers across 
the globe.  All Boycelik production conforms to European standards. 

Dünya liderlerinin tercihi

Boydak Holding’in tekstil sektöründe faaliyet gösteren 
şirketi Boyteks dünyanın en büyük yatak kumaşı 
üreticilerinden biridir. Kayseri’deki entegre tesislerinde yatak 
kumaşı ve halı; Bursa’daki tesislerinde döşemelik kumaş 
üretimi yapmaktadır. 100’den fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiren Boyteks, Türkiye’nin markalı ihracatında lider 
firmalardan biridir. Endüstriyel tekstile yaptığı yatırımlarla 
birlikte sürekli gelişimi ve yeniliği ilke edinen Boyteks 
sektöründe öncü rol oynamaktadır. Cooler, Biorytmic, Flaret, 
Ametist ve Triple Fresh gibi özel ürünleriyle contractlı işlerde 
de dünyanın en önemli tedarikçileri arasında yer almaktadır.

Preferred all over the world  

Boydak Holding’s only company active in the textile industry is one of 
the biggest mattress ticking manufacturers in the world.  The fully 
integrated facilities based in Kayseri manufactures mattress ticking 
and carpeting while the Bursa facilities manufacture upholstery fabric.  
Boyteks exports to over a hundred countries placing it amongst 
Turkeys leading exporter of branded products.  The company has 
become a respected industry trendsetter due to continuous 
investments in industrial textile accompanied by innovation and 
development.  Boyteks is amongst the most important suppliers in the 
world for contract projects that call for specially developed fabrics like 
cooler, Biorytmic, Flaret, Ametist and Triple Fresh.
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Boydak Holding’s only company active in the textile industry is one of 
the biggest mattress ticking manufacturers in the world.  The fully 
integrated facilities based in Kayseri manufactures mattress ticking 
and carpeting while the Bursa facilities manufacture upholstery fabric.  
Boyteks exports to over a hundred countries placing it amongst 
Turkeys leading exporter of branded products.  The company has 
become a respected industry trendsetter due to continuous 
investments in industrial textile accompanied by innovation and 
development.  Boyteks is amongst the most important suppliers in the 
world for contract projects that call for specially developed fabrics like 
cooler, Biorytmic, Flaret, Ametist and Triple Fresh.



Vücut ısısına ve ağırlığına duyarlı Viscolex Teknolojisi, 
uyku sırasında gerçekleştirilen dönme hareketlerini 
azaltmaya ve buna bağlı uyanmaları önlemeye yardımcı 
olur.  Vücuttaki  kan dolaşımını rahatlatarak baş, boyun, bel 
ve sırt gibi hassas bölgelerde ağrı oluşumunun 
engellenmesine destek olur. 

Body heat and weight sensitive Viscolex technology 
reduces the instance of waking up related to tossing and 
turning during sleep.  By easing blood circulation, Viscolex 
technology foam helps prevent the build-up of pain in 
sensitive regions like the head, neck, back and lower back. 

Yatak teknolojisinde en gelişmiş yay sistemlerinden biri 
olarak kabul edilir.  SL Yay Sistemi, diğer yay sistemlerine 
oranla iki kat daha fazla yay içerir. Yatağın her bölgesine 
yayılan ve kesintisiz olarak birbirine bağlı olan bu yaylar 
vücudun her noktasına daha güçlü temas eder. Tam 
ortopedik ve sert yatak isteyenler için ideal bir seçimdir. 

As one of the most developed spring systems in the 
world, the SL Spring system uses twice as many springs 
per square meter than other spring systems.  The springs 
reaching out to all corners of the mattress are connected 
to each other without interruption allowing for greater 
contact with the body at each point.  This spring system is 
an ideal choice for those who prefer fully orthopedic and 
firm mattresses. 

SL Yay Sistemi 
SL Spring System 

Kauçuk ağacının sütünden elde edilen Lateks, bir seri 
işlem gördükten sonra, önce köpüğe ardından yatağa 
dönüştürülür. Kas yapısı üzerinde rahatlatıcı ve 
dinlendirici etkisi vardır. Esnek ve darbe emici özelliğiyle 
uyku sırasında bedenin rahatlamasına yardımcı olur.  Teri 
ve kokuyu emerek sağlıklı bir uyku ortamı oluşturur. 

Lateks attained from the milk of the rubber tree is put 
through a series of processes to first become a foamy 
froth and later into a mattress.  Lateks has a relaxing 
effect on the muscular system.  The resilient and force 
absorbing feature helps the body relax all through sleep.  
Provides a healthy sleep environment by absorbing 
perspiration and odors.

Latex Teknolojisi
Latex Technology

Storex Yay Sistemi’nde kullanılan yayların çapları daha 
dardır ve her yay kumaş bir torba içinde yer almaktadır. 
Metrekareye düşen yay sayısının fazla olduğu bu 
sistemde yaylar bağımsız hareket eder ve yatağın 
vücudun her bölgesini destekleklemesini sağlar. Esnek 
ve ortopedik yatak tercih edenler için idealdir. 

The springs used in the Storex Spring System have 
narrower diameter and each spring is placed inside a 
cloth pocket.  The springs move independently of each 
other and support each region of the body fully thanks 
to more spring per square meter.  This spring system is 
ideal for those who prefer a resilient and orthopedic 
mattress.

Storex Yay Sistemi 
Storex Spring System 

Her detayında  
üstün teknolojisi

Bugün Boydak Holding’in bünyesinde yer alan ve yatak sektörü için 
hammadde üreten Boyteks, Form Sünger, Boyçelik gibi markaların her biri 
kendi ARGE departmanına sahip olup, yaptıkları inovasyonlarla dünyada 
adından söz ettiren markalardır. İstikbal, yatak sektöründe Türkiye’nin en 
yenilikçi markasıdır. İstikbal ARGE timi uyku kalitesini artırmak için her gün 
yeni bir buluşa imza atmaktadır. Özetlemek gerekirse alacağınız bir İstikbal 
yatağı yüzlerce farklı versiyonlarda alma şansına sahipsiniz.

Superior technology in each 
detail

Boyteks, Form Foam and Boycelik brands housed under the Boydak Holding 
umbrella are world renowned brands manufacturing raw materials for the 
bedding industry.  Each company houses its own R&D department which 
proudly introduce brand new innovations to the world of sleep.  Istikbal is 
Turkey’s innovation brand in the bedding industry.  Istikbal’s dedicated R&D 
team work to present new inventions to improve sleep quality.  Istikbal 
mattresses are available in a multitude of versions to suit your needs.

Viscolex Teknolojisi
Viscolex Technology

Cossiflex Yay Sistemi, düğümsüz yayların helis biçiminde 
spiral tellerle bağlanmasıyla oluşur. Yaylar vücuda ihtiyacı 
olan esnekliği verir ve vücut kıvrımlarına uyum sağlar. 
Böylelikle vücudun uyku sırasında dinlenmesine ve  sağlıklı 
bir uyku ortamı oluşmasına yardımcı olur.  

Cossiflex Spring System is made of knot-free springs 
connected to each other in helical shape.  Springs provide 
resilience in accordance to the body’s pressure and shape.  
The special shape provides a healthy sleep environment 
allowing the body to relax soundly.

Yatak sektöründe yaygın olarak kullanılan Bonel Yay 
Sistemi, yüksek karbonlu çelik telden üretilmiştir. İstikbal 
kalitesiyle buluşan Bonel Yay Sistemi sayesinde yataklar 
uzun yıllar boyunca deforme olmadan dayanıklılığını korur. 
Işıl işleme tabi tutulmuş yaylardan oluşması da zaman 
içerisinde meydana gelen yatak çökmelerinin önüne 
geçer.  

Bonel Spring System, one of the most widely used spring 
systems in the bedding industry, is made of high carbon 
steel.  Bonel Spring System made with Istikbal quality 
allows mattresses to stay in top condition for years.  The 
heat treated springs maintain original shape without 
sagging even 
over time. 

Bonel Yay Sistemi 
Bonel Spring System

Torba Yay Sistemi, uyku esnasında vücuda tam destek 
sağlar. Vücut ağırlığını dengeleyerek omurganızın doğal 
eğrisini korumaya yardımcı olan Torba Yay Sistemi, tek tek 
üretilen yayların birbirine bağlı kumaş torbalar içerisine 
yerleştirilmesiyle oluşur.  Torba yayların bağımsız hareket 
edebilme özelliği uyku esnasında istemsiz dönüşleri 
engellemeye yardımcı olur. 

Pocket Spring System provides full support during sleep.  
By balancing body weight evenly, Pocket Spring System 
maintains the spine’s natural curve.  Individually 
manufactured springs are placed inside cloth pockets 
connected to each other allowing them to move 
independently of each other and helping to reduce 
tossing and turning during sleep. 

Torba Yay Sistemi
Pocket Spring System

Offsettech Yay Sistemi, vücut hareketlerine duyarlı bir 
sistemdir. Vücut anatomisine tam destek sağlayarak, 
kesintisiz bir uyku ortamı oluşmasına yardımcı olur.  
İstikbal kalite standartlarına göre üretilen Offsettech Yay 
Sistemi, güçlendirilmiş yay teknolojisi ile yatakların uzun 
yıllar boyunca dayanıklılığını korumasını sağlar. 

Offsettech Spring System is sensitive to body motion. 
This system provides full support for the body making 
continuous sleep possible.  Made under strict Istikbal 
quality standards, the Offsettech Spring System’s 
reinforced spring technology allows mattresses to 
remain resilient after many long years. 

Offsettech Yay Sistemi 
Offsettech Spring System

Cossiflex Yay Sistemi
Cossiflex Spring System

YATAK TEKNOLOJİLERİ / MATTRESS TECHNOLOGIES



Vücut ısısına ve ağırlığına duyarlı Viscolex Teknolojisi, 
uyku sırasında gerçekleştirilen dönme hareketlerini 
azaltmaya ve buna bağlı uyanmaları önlemeye yardımcı 
olur.  Vücuttaki  kan dolaşımını rahatlatarak baş, boyun, bel 
ve sırt gibi hassas bölgelerde ağrı oluşumunun 
engellenmesine destek olur. 

Body heat and weight sensitive Viscolex technology 
reduces the instance of waking up related to tossing and 
turning during sleep.  By easing blood circulation, Viscolex 
technology foam helps prevent the build-up of pain in 
sensitive regions like the head, neck, back and lower back. 

Yatak teknolojisinde en gelişmiş yay sistemlerinden biri 
olarak kabul edilir.  SL Yay Sistemi, diğer yay sistemlerine 
oranla iki kat daha fazla yay içerir. Yatağın her bölgesine 
yayılan ve kesintisiz olarak birbirine bağlı olan bu yaylar 
vücudun her noktasına daha güçlü temas eder. Tam 
ortopedik ve sert yatak isteyenler için ideal bir seçimdir. 

As one of the most developed spring systems in the 
world, the SL Spring system uses twice as many springs 
per square meter than other spring systems.  The springs 
reaching out to all corners of the mattress are connected 
to each other without interruption allowing for greater 
contact with the body at each point.  This spring system is 
an ideal choice for those who prefer fully orthopedic and 
firm mattresses. 

SL Yay Sistemi 
SL Spring System 

Kauçuk ağacının sütünden elde edilen Lateks, bir seri 
işlem gördükten sonra, önce köpüğe ardından yatağa 
dönüştürülür. Kas yapısı üzerinde rahatlatıcı ve 
dinlendirici etkisi vardır. Esnek ve darbe emici özelliğiyle 
uyku sırasında bedenin rahatlamasına yardımcı olur.  Teri 
ve kokuyu emerek sağlıklı bir uyku ortamı oluşturur. 

Lateks attained from the milk of the rubber tree is put 
through a series of processes to first become a foamy 
froth and later into a mattress.  Lateks has a relaxing 
effect on the muscular system.  The resilient and force 
absorbing feature helps the body relax all through sleep.  
Provides a healthy sleep environment by absorbing 
perspiration and odors.

Latex Teknolojisi
Latex Technology

Storex Yay Sistemi’nde kullanılan yayların çapları daha 
dardır ve her yay kumaş bir torba içinde yer almaktadır. 
Metrekareye düşen yay sayısının fazla olduğu bu 
sistemde yaylar bağımsız hareket eder ve yatağın 
vücudun her bölgesini destekleklemesini sağlar. Esnek 
ve ortopedik yatak tercih edenler için idealdir. 

The springs used in the Storex Spring System have 
narrower diameter and each spring is placed inside a 
cloth pocket.  The springs move independently of each 
other and support each region of the body fully thanks 
to more spring per square meter.  This spring system is 
ideal for those who prefer a resilient and orthopedic 
mattress.

Storex Yay Sistemi 
Storex Spring System 

Her detayında  
üstün teknolojisi

Bugün Boydak Holding’in bünyesinde yer alan ve yatak sektörü için 
hammadde üreten Boyteks, Form Sünger, Boyçelik gibi markaların her biri 
kendi ARGE departmanına sahip olup, yaptıkları inovasyonlarla dünyada 
adından söz ettiren markalardır. İstikbal, yatak sektöründe Türkiye’nin en 
yenilikçi markasıdır. İstikbal ARGE timi uyku kalitesini artırmak için her gün 
yeni bir buluşa imza atmaktadır. Özetlemek gerekirse alacağınız bir İstikbal 
yatağı yüzlerce farklı versiyonlarda alma şansına sahipsiniz.

Superior technology in each 
detail

Boyteks, Form Foam and Boycelik brands housed under the Boydak Holding 
umbrella are world renowned brands manufacturing raw materials for the 
bedding industry.  Each company houses its own R&D department which 
proudly introduce brand new innovations to the world of sleep.  Istikbal is 
Turkey’s innovation brand in the bedding industry.  Istikbal’s dedicated R&D 
team work to present new inventions to improve sleep quality.  Istikbal 
mattresses are available in a multitude of versions to suit your needs.

Viscolex Teknolojisi
Viscolex Technology

Cossiflex Yay Sistemi, düğümsüz yayların helis biçiminde 
spiral tellerle bağlanmasıyla oluşur. Yaylar vücuda ihtiyacı 
olan esnekliği verir ve vücut kıvrımlarına uyum sağlar. 
Böylelikle vücudun uyku sırasında dinlenmesine ve  sağlıklı 
bir uyku ortamı oluşmasına yardımcı olur.  

Cossiflex Spring System is made of knot-free springs 
connected to each other in helical shape.  Springs provide 
resilience in accordance to the body’s pressure and shape.  
The special shape provides a healthy sleep environment 
allowing the body to relax soundly.

Yatak sektöründe yaygın olarak kullanılan Bonel Yay 
Sistemi, yüksek karbonlu çelik telden üretilmiştir. İstikbal 
kalitesiyle buluşan Bonel Yay Sistemi sayesinde yataklar 
uzun yıllar boyunca deforme olmadan dayanıklılığını korur. 
Işıl işleme tabi tutulmuş yaylardan oluşması da zaman 
içerisinde meydana gelen yatak çökmelerinin önüne 
geçer.  

Bonel Spring System, one of the most widely used spring 
systems in the bedding industry, is made of high carbon 
steel.  Bonel Spring System made with Istikbal quality 
allows mattresses to stay in top condition for years.  The 
heat treated springs maintain original shape without 
sagging even 
over time. 

Bonel Yay Sistemi 
Bonel Spring System

Torba Yay Sistemi, uyku esnasında vücuda tam destek 
sağlar. Vücut ağırlığını dengeleyerek omurganızın doğal 
eğrisini korumaya yardımcı olan Torba Yay Sistemi, tek tek 
üretilen yayların birbirine bağlı kumaş torbalar içerisine 
yerleştirilmesiyle oluşur.  Torba yayların bağımsız hareket 
edebilme özelliği uyku esnasında istemsiz dönüşleri 
engellemeye yardımcı olur. 

Pocket Spring System provides full support during sleep.  
By balancing body weight evenly, Pocket Spring System 
maintains the spine’s natural curve.  Individually 
manufactured springs are placed inside cloth pockets 
connected to each other allowing them to move 
independently of each other and helping to reduce 
tossing and turning during sleep. 

Torba Yay Sistemi
Pocket Spring System

Offsettech Yay Sistemi, vücut hareketlerine duyarlı bir 
sistemdir. Vücut anatomisine tam destek sağlayarak, 
kesintisiz bir uyku ortamı oluşmasına yardımcı olur.  
İstikbal kalite standartlarına göre üretilen Offsettech Yay 
Sistemi, güçlendirilmiş yay teknolojisi ile yatakların uzun 
yıllar boyunca dayanıklılığını korumasını sağlar. 

Offsettech Spring System is sensitive to body motion. 
This system provides full support for the body making 
continuous sleep possible.  Made under strict Istikbal 
quality standards, the Offsettech Spring System’s 
reinforced spring technology allows mattresses to 
remain resilient after many long years. 

Offsettech Yay Sistemi 
Offsettech Spring System

Cossiflex Yay Sistemi
Cossiflex Spring System
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İstikbal, Türkiye’nin en köklü ve en büyük yatak üreticisidir.  İstikbal’in ürettiği yatakların 
kumaşı yine Boydak Holding bünyesinde yer alan Boyteks tarafından, süngeri Form Sünger, 
yay ve karkas sistemi ise Boyçelik tarafından üretilmektedir. Gördüğünüz gibi İstikbal ARGE 
tarafından tasarlanan uyku teknolojilerinin üretimindeki her detayı tamamen İstikbal 
kalitesi ve güvencesi altındadır. İstikbal oteller için yine tamamı kendi ARGE tesislerinde 
tasarlanmış, anti bakteriyel, kolay temizlenebilir ve alev almayan gibi birçok özelliği de 
üretim standartları arasında bulundurmaktadır. İstikbal, oteller için ürettiği yataklarda 
kullandığı yay teknolojisi ile yatakların uzun yıllar boyunca hep aynı kalitede kalmasına 
özellikle dikkat eder. Böylece tesisinizde kalan misafirlerin uyku kalitesi güvence altına 
alınmış olur.

Istikbal is Turkey’s oldest and largest mattress manufacturer.  Mattresses made by Istikbal 
are covered with ticking made by Boyteks, filled with foam made by Form Foam, spring 
and frames made by Boycelik, all under the Boydak Holding umbrella.  Each detail of 
sleep technologies designed and developed by Istikbal’s R&D department is presented 
with Istikbal quality assurance.  Take advantage of a wide selection of products specially 
designed for hotels by Istikbal’s in house R&D department with features like anti-bacterial, 
easy to clean and flame retardancy.  Istikbal pays special attention to making sure 
mattresses retain their form through years of use thanks to developed spring technology.  
Assure your guests the highest sleep quality.

YATAK UZMANLIK GEREKTİRİR
BEDDING REQUIRES EXPERTISE





RAHATLIK TERAPİSİ
COMFORT THERAPY



19YATAK 
MATTRESSTHERAPEDIC

Yeni bir güne dinlenmiş ve pozitif uyanmanın formülü 
Therapedic Serisi yataklar, Amerikan konforunu 
otelinize taşıyor. Micropocket yay sistemine sahip 
Therapedic serisi yataklar, omurganın her bir noktasını 
desteklerken, Hour Glass sünger teknolojisiyle de 
rahatlığı üst düzeye çıkarıyor. Konuklarınıza eşsiz bir 
uyku deneyimi sunuyor.

The secret to waking up rested with a positive outlook 
is sleeping on Therapedic Series mattresses.  Bring 
American comfort to your hotel facilities.  Therapedic 
Series mattresses with micropocket spring system 
provide spinal support while the Hour Glass foam 
technology takes your sleep comfort to another level.  

Ekstra rahatlık ve hijyen
Extra comfort and hygiene 

Üç boyutlu tasarım
Three dimensional design 

3 boyutlu tasarımı ve dokunma hissi yaratan kumaşı ile 
Therapedic yatak, misafirlerinize uykuları boyunca eşsiz 
bir konfor deneyimi sunuyor. Zarif desenleri ile odanızın 
havasını değiştiriyor. 

Three dimensional design of Therapedic mattress 
provides your guests a unique comfort experience.  
The elegant design transforms the whole room.

Yatağa kolayca takılıp çıkarılabilen, çamaşır makinesinde 
yıkanabilen fermuarlı ped katmanı konuklarınıza uyku 
boyunca ekstra hijyen sağlıyor. Ayrıca yatağın kullanım 
ömrünü uzatarak konuklarınızı daha uzun süre güvenle 
ağırlayacağınız, konforlu bir uyku ortamı sunuyor.

The zippered pad layer is easy to put on and remove 
while being machine washable for a hygienic sleep 
environment.  Pad layer also extends the use life 
of mattresses so you can host your guests in good 
condition.



YATAK 
MATTRESSAGILITY

Rahatlık ve şıklık iki yüzünde var! Comfort and style on both sides! 

Agility yatak konuklarınıza sadece uykularında değil gün içinde de hissedecekleri bir rahatlık 
sunuyor. Sahip olduğu Hour Glass teknolojisi ile konuklarınızın gece boyunca omuz, kalça ve 
bel bölgelerini destekleyerek keyifli bir uyku uyumalarını sağlayan Agility, micropocket yay 
sistemiyle omurganın doğal eğrisinin korunmasına yardımcı oluyor. Tay tüyü kumaşı ve deri 
kulpları ile rahatlığın yanında şıklığı da elden bırakmıyor.

Agility mattress keeps guests feeling their bed’s comfort all through their waking hours.  
The Hour Glass technology supports the shoulder, hip and lower back regions providing 
your guests’ all night comfort. Agility micropocket spring system helps protect the natural 
curve of your spine.  Soft touch pony hair fabric and leather handles accentuate superior 
comfort with enhanced elegance. 

40 CM

22 CM

6 CM

1 2

3

4
56 Agility Teknik Özellikleri / Technical Features

Ped katmanı / Pad layer
HourGlass sünger / HourGlass foam
Micropocket Yay Sistemi / Micropocket Spring System
Dolgu malzemesi / Filling materials

  1
  2
  3
  4

Torba Yay Sistemi / Pocket Spring System
Kenar destek süngeri / Edge support foam

  5
  6
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YATAK 
MATTRESSBACKSENSE

Uykunuza ekstra destek! Improved sleep support! 

Rahatlık kadar sağlığı da göz önünde bulunduran BackSense ile konuklarınıza kesintisiz bir 
uyku deneyimi yaşatabilirsiniz. BackSense yatak, çift katlı yay sistemi ile vücudun ağırlığına 
göre destek sağlayarak konuklarınız için en uygun uyku ortamını sunuyor. İçerisinde 
bulunan SL kesintisiz yay sistemi ve micropocket yay sistemi ile desteklenen ped sayesinde 
konforu iki katına çıkarıyor. BackSense konuklarınıza sağlıklı ve rahat bir uyku sunabilmeniz 
için mükemmel bir seçim.

BackSense prioritizes health just as much as comfort in providing continuous sleep 
experience all night.  The double layer spring system of the BackSense mattress provides 
just the right amount of support for each weight.  The SL continuous spring system and 
micropocket spring system supported pad layer double your sleep comfort.  BackSense is 
the perfect choice for providing your guests with healthy relaxation sleep.

33 CM

22 CM

6 CM

1
2

3
4

56

Backsense Teknik Özellikleri / Technical Features

Ped katmanı / Pad layer
HourGlass sünger / HourGlass foam
Micropocket Yay Sistemi / Micropocket Spring System
Dolgu malzemesi / Filling materials

  1
  2
  3
  4

TSL Kesintisiz Yay Sistemi / SL Continuous 
Spring System
Kenar destek süngeri / Edge support foam

  5
  
  6



UYKU SANATI
THE ART OF SLEEP
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YATAK 
MATTRESSELEGANCE

Konuklarınızın en önemli ihtiyaçlarından biri günün 
yorgunluğunu atabilecekleri bir uyku.  Sizin de 
ihtiyacınız  olan bu uyku deneyimini üst düzeye 
çıkaracak bir yatak, Elegance… Elegance, Torba Yay 
Sistemi sayesinde vücudunuzun şeklini daha fazla 
alarak konforu artırırken, içerisinde yer alan Soft 
Sünger sayesinde rahatlığı doyasıya yaşatır. Size de 
konuklarınızı memnun etmenin haklı gururu kalır. 

One of the most important priorities for guests is 
good sleep to relieve the day’s fatigue.  What you 
need is a mattress to provide you with this kind of 
relaxation.  You need Elegance. The Pocket Spring 
System of Elegance conforms closely to your body’s 
natural shape for greater comfort and provides a 
softer sleep surface.  Feel great about making the 
right choice for your guests.

33 CM

22 CM

6 CM

1

2
3

4 5

6

7
8 9

10

Elegance Teknik Özellikleri / Technical Features

Kapitone katmanları / Quilting layers 
Kapitone katmanları / Quilting layers 
Soft sünger / Soft foam
Sünger / Foam
Keçe / Felt

  1
  2
  3
  4
  5

Torba Yay Sistemi / Pocket Spring System
Keçe / Felt
Sünger / Foam
Kuş tüyü sünger / Down foam
Kapitone katmanları / Quilting Layers

   6
   7
   8
   9
10



YENİ UYKU TRENDİ
NEW SLEEP TREND
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YATAK 
MATTRESSNEW EXCLUSIVE

Yatak teknolojimizi günden güne geliştiriyoruz. 
Böylece her gün yeni bir uyku trendi ile sizleri 
buluşturuyoruz. İşte İstikbal teknolojisinin son ürünü 
New Exclusive... New Exclusive, Bonel Yay Sistemi 
sayesinde kilosu her ne olursa olsun her bedene 
mükemmel uyum sağlar. Yatağın üst kısmında 
kullanılan ve ekstra yumuşaklık sağlayan ped katmanı 
sayesinde New Exclusive, gecenizi eşsiz bir uyku 
deneyimine dönüştürür.

We’re working on improving our sleep technology 
each day.  Istikbal sets sleep trends, and now 
presents the latest technology New Exclusive…
Regardless of your guest’s weight, The Bonel 
Spring System of the New Exclusive mattress is a 
perfect match for comfort.  The extra comfort pad 
layer on the top allows New Exclusive to provide a 
unique sleep experience.

34 CM

22 CM

6 CM

1

2

3
4 5

6

7 8

9 10

New Exclusive Teknik Özellikleri / Technical Features

Ped katmanı / Pad layer
Ped katmanı / Pad layer
Kapitone katmanları / Quilting layer
Sünger / Foam
Keçe / Felt

  1
  2
  3
  4
  5

Bonel Yay Sistemi / Bonel Spring System
Keçe / Felt
Sünger / Foam
Kapitone katmanları / Quilting layers
Kapitone katmanları / Quilting layers

   6
   7
   8
   9
10



KONFORU DORUKLARDA YAŞAYIN
COMFORT SUMMIT
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YATAK 
MATTRESSNIRVANA

Hiçbir şey konuklarınızın rahatlığından önemli 
değildir. Bunun ne demek olduğunu iyi biliyor 
ve size Nirvana yatağı öneriyoruz. Nirvana 
bildiğiniz yatak konforunun bir tık ilerisi. Bonel Yay 
Teknolojisi, vücudun ağırlığını yatağa eşit bir şekilde 
dağıtır. İçerisinde bulunan ve ekstra konfor sağlayan 
yumuşak katman ile gece boyunca deliksiz bir uyku 
uyumanıza yardımcı olur. Nirvana ile misafirlerinize 
uyku konforunu doruklarda yaşatın.

Nothing takes precedence to your guests’ comfort.  
We appreciate your priorities and suggest Nirvana 
mattress.  Nirvana is beyond the mattress comfort 
you’re accustomed to.  The Bonel spring system 
technology evenly disperses your body weight all 
over the mattress.  The extra comfort softness 
layer helps you get sound sleep all night. Nirvana is 
the summit of comfort.

32 CM

22 CM

6 CM

1 2

3
4

5

6
7

8

Nirvana Teknik Özellikleri / Technical Features

Kapitone katmanları / Quilting layers
Kapitone katmanları / Quilting layers
Sünger / Foam
Keçe / Felt
Bonel Yay Sistemi / Bonel Spring System

  1
  2
  3
  4
  5

Keçe / Felt
Sünger / Foam
Kapitone katmanları / Quilting layers

  6
  7
  8



YATAK 
MATTRESSULTRAFORM

Ultra rahat uyku keyfi! Ultra relaxing sleep enjoyment!  

Ultraform yatak, tam ortopedik olup konuklarınızın ihtiyacı olan rahatlığı fazlasıyla 
sunmaktadır. Visco teknolojisiyle harmanlanan Ultraform, vücuda göre şekil alır ve belin 
doğal eğrisine destek vererek dengede tutar. Böylece siz de tüm gece yaşayacağınız keyifli 
bir uykunun kapılarını aralamış olursunuz.

Ultraform mattress is fully orthopedic, designed to fulfill your guests comfort needs.  
Ultraform mattress made with Visco technology conforms to the body’s shape and 
supports the lower back’s natural curve and maintains it in balance.  Enhanced comfort is 
yours.

32 CM

22 CM

6 CM

1

2
3

4
5

6

7

8

9

Ultraform Teknik Özellikleri / Technical Features

Kapitone katmanları / Quilting layers
Kapitone katmanları / Quilting layers
Visco sünger / Visco foam
Keçe / Felt
Bonel Yay Sistemi / Bonel Spring System

  1
  2
  3
  4
  5

Keçe / Felt
Kapitone katmanları / Quilting layers
Kapitone katmanları / Quilting layers
Kenar destek süngeri / Edge support foam

  6
  7
  8
  9
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YATAK 
MATTRESSNEW BEST DREAMS

Kesintisiz uyku, kesin rahatlık! Uninterrupted sleep, absolute comfort!

Rüya gibi bir uyku deneyimine ne dersiniz?
Eğer ihtiyacınız olan ergonomik yapısıyla gece boyunca vücudunuza tam destek sağlayan 
bir yataksa; vücudunuza karşı hassas bir o kadar da sessiz Torba Yay Sistemi ile size New 
Best Dreams yatağı sunuyoruz. Kesintisiz uyku, kesin rahatlığın sırrı New Best Dreams’de 
gizli. Tatlı rüyalar...

Are you ready for a dreamy sleep? If all you need is a mattress with ergonomic support; we 
proudly present New Best Dreams mattress with gentle support Pocket Springs System. 
The secret to uninterrupted sleep is New Best Dreams mattress.  Sweet dreams...

26 CM

22 CM

6 CM

1

2
3

4
5

6

7

8

9

New Best Dreams Teknik Özellikleri / Technical Features

Kapitone katmanları / Quilting layers
Kapitone katmanları / Quilting layers
Sünger / Foam
Keçe / Felt
Torba Yay Sistemi / Pocket Spring System

  1
  2
  3
  4
  5

Keçe / Felt
Sünger / Foam
Kapitone katmanları / Quilting layers
Kenar destek süngeri / Edge support foam 

  6
  7
  8
  9



YATAK 
MATTRESSCOMFORT PLUS

26 CM

22 CM

6 CM

1

2
3

4
5

6
7

8

Comfort Plus Teknik Özellikleri / Technical Features

Kapitone katmanları / Quilting layers
Kapitone katmanları / Quilting layers
Sünger / Foam
Keçe / Felt

  1
  2
  3
  4

SL Yay Sistemi / SL Spring System
Keçe / Felt
Sünger / Foam
Kapitone katmanları / Quilting layers

  5
  6
  7
  8

Üst düzey uyku deneyimi. Excellent sleep experience.

Konuklarınıza ev rahatlığını sunan İstikbal’in Comfort Plus yatağı ile tesisinizde rahatlığı 
doyasıya yaşatacağınızdan emin olabilirsiniz. Comfort Plus en nitelikli yay sistemi kabul 
edilen SL Yay Sistemi ile vücudun daha fazla bölgesine temas etmesini sağlayarak bedenin 
her noktasında rahatlığı fazlasıyla yaşatır.

Istikbal provides top quality home comfort for your guests with Comfort Plus mattress 
making your hotel a comfort destination.  Comfort Plus provides greater support with more 
points of contact with one of the most distinguished spring systems available.  SL Spring 
System takes relaxation to a whole new level.





YATAK 
MATTRESSCLASSIC

22 CM

22 CM

6 CM

1

2
3

4

5

6

7

Classic Teknik Özellikleri / Technical Features

Kapitone katmanları / Quilting layers
Kapitone katmanları / Quilting layers
Keçe / Felt
SL Yay Sistemi / SL Spring System

  1
  2
  3
  4

Keçe / Felt
Kapitone katmanları / Quilting layers
Kenar destek süngeri / Edge support foam

  5
  6
  7

Bir uyku klasiği. A sleep classic.

Hayatta sahip olduğumuz standartlardan ödün vermeyi istemeyiz. Uyku standartları 
yüksek olan misafirlerinizi İstikbal Classic yatak ile ağırlayarak fazlasıyla memnun 
edebilirsiniz. En gelişmiş yatak sistemlerinden biri olan SL Yay Sistemi ile İstikbal 
Classic yatak, vücuda tam destek vererek hem misafirlerinizin hem de tesisinizin uyku 
standartlarını yükseltir.

None of us want to compromise our standards.  Keep your distinguished guests pleased 
with their stay by presenting faultless sleep on Istikbal Classic mattress made with SL 
spring system, one of the most developed spring systems in the world.  SL Spring System 
provides full body support for improved sleep.



KASALAR / FRAME

Rahatlık ayrıntılarda gizlidir. Comfort lies in the details.

Estetik ve dayanıklı İstikbal kasa ve ayaklar, otelinizdeki yatak ve diğer mobilyalara hem 
kullanım kolaylığı hem de ekstra şıklık katıyor.  Birbirinden farklı tasarıma sahip kasa ve 
ayaklar ile siz de otelinize küçük dokunuşlarla büyük farklar katabilirsiniz.

Elegant and durable Istikbal frames and legs add function and style to the mattress and 
other furniture used in your hotel. Create stylish changes in your hotel rooms with a choice 
of frames and legs to choose from.

DERİ KASA  / PU LEATHER FRAME

KASA  / FRAMEYAYLI KASA  / SPRING FRAME
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ŞİLTE
SLEEP PADVISCOPED

Visco rahatlığını her uykuda yaşayın! Enjoy visco comfort with every sleep!

Her yatağa uyumlu olarak üretilen İstikbal Viscoped, konuklarınızın yataklarından 
aldıkları rahatlığı artırarak uykularını daha keyifli hale getiriyor. Dilediğiniz zaman çıkarıp 
yıkayabileceğiniz fermuarlı özel örme kumaşı, misafirlerinize hijyen, size ekstra kolaylık 
sağlıyor. Ayrıca Viscoped’in her iki ucunda yer alan lastikleri, pedin yatak üzerinde kaymasını 
engelleyerek konuklarınıza deliksiz bir uyku ortamı oluşturuyor. 

Istikbal Viscopad is compatable with all mattresses, designed to improve sleep comfort and 
transform ordinary sleep to ultimate relaxation. Easy to remove and washable zippered 
cover is made of knit fabric, providing extra hygiene and comfort for your guests.  The 
elastic band around edges fits around the mattress so the Viscopad stays in place. 
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ŞİLTE
SLEEP PADMASTER

Uykudan aldığınız keyif şimdi üst düzey! Top level sleep enjoyment!  

İstikbal Master ped, konuklarınıza uykularından üst düzey rahatlık almak üzere geliştirildi. 
Yumuşak örme kumaşı sayesinde dokunma hissi yaratan Master ped, yatağa kolayca 
takılabilir ve yıkanabilir olması sayesinde konuklarınızı her zaman temiz bir ortamda 
ağırlamanıza olanak sağlıyor. Üst düzey uyku deneyimi sunan Master ped ile misafirlerinizi 
üst düzey rahatlıkta ağırlayın.

Istikbal Master pad was specially developed to provide your guests with top level sleep 
enjoyment.  Made with supple soft knit fabric, the Master Pad is easy to remove and put 
on, and the removable and washable cover provides a hygienic sleep environment for each 
guest.  Accommodate your guests in the best comfort and hygiene. 



Hayatımızda sürprizler hep vardır. Bunlar hayatımıza güzellik katsa da baştan önlem 
almak en iyisi. Pratik çözümlerle sürprizleri günlük hayatımızın olağan bir parçası 
haline getirebiliriz. İstikbal’in yardımcı yatakları bu konuda en büyük yardımcınız olacak. 
Misafirlerinizin ekstra talepleri karşısında siz sadece gülümseyin, gerisini o halleder. 
Ergonomik konforu ve pratik kullanımıyla İstikbal Yardımcı Yataklar’la hem misafirlerinizin 
kalbini hem de tesisinizde yer kazanın.

Life always has some surprises for us.  When you’re prepared, surprises add joy instead 
of catching you off guard.  Practical solutions can help transform surprises into standard 
operation.  Istikbal’s Support mattresses will help you meet surprise demands.  Next time 
your guests make unexpected demands for more accommodation you can bring in Istikbal 
Support Mattress to make their day and yours.

PRATİK OL
PRACTICAL SOLUTIONS





YAVRULU YATAK
HIGH RISERCLASSIC

Misafirlerinize daha çok yer ayırın. Make more room for your guests.

Eğer bir tesisiniz varsa herkesin konaklayabileceği bir yer olmalı. İstikbal’in Hotel Classic 
yatağı, misafirlerinize daha geniş bir uyku alanı sağlarken aynı zamanda odada yer 
de kaplamıyor. İstikbal mühendisleri tarafından otellere özel geliştirilen bu yatakla 
misafirlerinizden gelen sürpriz taleplere önceden hazırlıklı olun. Bir Hotel Classic Yavrulu 
yatak alın, misafirlerinizi geniş geniş ağırlayın.

Your facilities should be able to accommodate all requests.  Istikbal’s Hotel Classic mattress 
provides a bigger sleep surface without taking up more room.  This mattress specially 
developed by Istikbal engineers helps your facilities meet unexpected guest demands.  
Purchase a Hotel Classic Highrise mattress and accommodate your guests comfortably. 

22 CM

27 CM

6 CM

1

2

3
4

5

6

7

Classic Yavrulu Teknik Özellikleri / Highrise Mattress Technical Features

Kapitone katmanları / Quilting layers
Kapitone katmanları / Quilting layers
Keçe / Felt
SL Yay Sistemi / SL Spring System

  1
  2
  3
  4

Keçe / Felt
Kapitone katmanları / Quilting layers
Kenar destek süngeri / Edge support foam

  5
  6
  7
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Pratik uyku uzmanı. Practical sleep expert.

Misafirleriniz sürprizleriyle gelirler. En iyisi bu sürprizlere karşı hazırlıksız 
yakalanmayın. Ergonomik tasarımıyla yer kaplamaz, pratik kullanımıyla yormaz. 
İstikbal’in birbirinden konforlu İlave Yatakları ile tesisinizde daha çok yer açmak 
elinizde.

Guests come with surprises.  Always be prepared for surprises.  The ergonomic design 
provides maximum function while taking up minimum space. Add more sleep space to 
your facility with Supplemental Mattresses by Istikbal.

İLAVE YATAKLAR / FOLDING BED

OMEGA / KATLANIR YATAK / FOLDING MATTRESS

KLASİK / KATLANIR YATAK / FOLDING MATTRESS KANGURU / KATLANIR YATAK / FOLDING MATTRESS



ŞANTİYE YATAKLARI  / COMMON MATTRESSES

İstikbal ile işler yolunda. Everything is in place with Istikbal.

Her şeyin hareket halinde olduğu yoğun iş temposuna ayak uydurmak önemlidir. Burada 
tam anlamıyla zamanla yarış söz konusudur. İstikbal olarak tüm bunları en ince ayrıntısına 
kadar düşündük ve hayatınıza pratiklik katacak Şantiye Yatakları’nı geliştirdik. İstikbal 
Şantiye Yatakları ile nerede uyursanız uyuyun hep aynı rahatlığı yaşayacaksınız.

In this world of fast paced action, it’s difficult to keep on top of it all. Sometimes it feels 
like a race against time.  Istikbal has worked to make life easier with practical Work Site 
mattresses.  Istikbal Work Site mattresses were designed so that you get a good night’s 
sleep no matter where you are. 

1

2

Şantiye Yatağı Teknik Özellikleri / Technical Features

Fermuarlı kapitone / Zippered quilting
Sünger / Foam

  1
  2
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SANDIKLI BAZA VE 
BAŞLIKLAR / HEADBOARDS AND BASES WITH STORAGE

Odanızın olmazsa olmazlarına yer açın. Make room for bases with storage underneath.

Yedek yastık, temiz çarşaf veya yorgan. Şimdi yer kaygısı taşımadan otelinizin her odasında 
yerlerini alıyor. İstikbal bazalar, dayanıklı yapılarıyla, zarif tasarımlarıyla, işlevsellikleriyle ve 
ihtiyacınıza uygun seçenekleriyle odanıza şıklık, hayatınıza kolaylık getiriyor.

Spare pillow, clean linens and a comforter.  They’re all available in every room of the hotel 
without need for extra cabinets.  Istikbal bases are durable in construction and elegant in 
design, made to provide all the function you need for every room type. Take advantage of 
functional bases to make life easier. 

FERRO / BAZA - BAŞLIK / BASE – HEADBOARD

TWINJOY  / BAZA - BAŞLIK / BASE – HEADBOARD KING / BAZA - BAŞLIK / BASE – HEADBOARD





43BEBEK ÜRÜNLERİ  / BABY PRODUCTS

KATLANIR BEBEK KARYOLALARI / FOLDING BABY COT

PEPEE  / FONKSİYONEL BEBEK KOLTUĞU / FUNCTIONAL BABY CHAIR PEPEE  / BLUE MİNİ TAKIM / MINI TEAM

Miniklerin uyku konforu büyük olur.

Rahat etme sırası şimdi miniklerde. Bakmayın onların minik olduğuna, söz konusu 
uyku konforu olunca biz büyüklerden daha seçici oldukları kesin. İstikbal olarak onların 
hassasiyetlerini iyi biliyoruz. Bunun için onların kendilerini özel 
hissedecekleri ve eğlenceli vakit geçirecekleri seçenekler sunuyoruz. Onlara değer 
verdiğinizi İstikbal’le gösterin.

Sleep comfort is important for little ones.

Now it’s the little ones turn to relax.  Never mind that they’re so small, they’re picky about 
their comfort.  Istikbal knows how difficult it is to please little ones.  That’s why we try so 
hard to make them feel special and provide a fun atmosphere.  Show little ones you value 
them with Istikbal. 



ODANIZA HİJYENİK BİR 
HAVA KATIN

ADD A HYGIENIC FEEL TO 
THE ROOM

Misafirleriniz başlarını koydukları yastığın, uzandıkları çarşafın, örtündükleri nevresim 
takımının güzel olduğu kadar hijyenik olmasını da ister. Antibakteriyel ve zarif İstikbal tekstil 
ürünleri, misafirlerinizi şık ve temiz bir şekilde ağırlamanıza yardımcı oluyor. Üstün koruma 
özelliğiyle yataklarınızın ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlıyor.

Guests want to be sure the pillows and linens they rest on are as hygienic as they are 
comfortable and stylish.  The anti-bacterial and stylish Istikbal textile products allow you to 
host your guests in elegance and cleanliness. The superior protection features help keep 
your mattresses looking as new as the first day.





Rahatlığı üstünüze serin! Cover yourself in comfort!

Konuklarınızı uykularında sıcacık tutan İstikbal yorganlar birbirinden farklı 
çeşitleriyle en iyi uyku deneyimini sunuyor. Uyku esnasında bedeni ısıtırken 
aynı zamanda vücudun ısı dengesini koruyan özel kumaşa sahip yorganlar ile 
konuklarınız otelinizde gerçek bir uyku deneyimini yaşayacak.

Istikbal comforters designed to keep your guests warm during sleep come in a variety 
of choices for the very best sleep experience.  Allow your guests a truly remarkable 
sleep experience with comforters made of a special fabric that keeps the body warm 
while maintaining ideal body temperature. 

YORGANLAR / COMFORTERS

CLIMA TECH / YORGAN / COMFORTERSAMETİST  / YORGAN / COMFORTERSALEOVERA  / YORGAN / COMFORTERS

KAZ TÜYÜ / YORGAN / DOWN COMFORTERSMİKROFİBER  / YORGAN / COMFORTERSNATURAL  / YORGAN / COMFORTERS



47ALEZ - NEVRESİM TAKIMLARI / MATTRESS PROTECTORS – LINEN SETS

Temiz bir uyku için! For a clean sleep environment!

Yatağı hem koruyan hem de hijyenik bir uyku ortamı oluşmasına yardımcı olan Alezler,  
konuklarınızın güvenli bir uyku uyumasını sağlıyor. Yatağın olmazsa olmazı İstikbal nevresim 
takımları ise su geçirmez ve anti bakteriyel özellikleriyle konuklarınızın rahat etmesi için 
tüm seçenekleri sunuyor.  

Mattress protectors keep your mattresses clean and provide a hygienic sleep environment 
for your guests. Must have Istikbal linen sets with impermeable and anti-bacterial features 
provide your guests with all the right choices to make them feel more at home.

57 TEL / NEVRESİM TAKIMI / LINEN SETS 82 TEL / NEVRESİM TAKIMI / LINEN SETS

ALEZ  / ALEZ / MATTRESS PROTECTORS MİKROFİBER FAÇALI  / ALEZ / MATTRESS PROTECTORS

ORGATEC / ALEZ / MATTRESS PROTECTORS MİKROFİBER SU GEÇİRMEZ / ALEZ / 
MATTRESS PROTECTORS

MİKROFİBER FAÇALI SU GEÇİRMEZ / ALEZ / 
MATTRESS PROTECTORS



BİR YASTIKTA RAHATLAYIN
RELAX WITH THE RIGHT PILLOW

Güzel bir uyku, başınızı rahat bir yastığa koyduğunuzda başlar. Peki rahat bir yastık nasıl 
olmalıdır? İstikbal yastıkları, farklı sertlik dereceleri sayesinde baş, boyun, omurilik gibi 
vücudun hassas bölgelerindeki baskıyı en aza indirir. Böylece misafirlerinize rahat bir uyku 
yaşatır. 

Good sleep starts the moment you put your head on a comfortable pillow.  So what are the 
features of a comfortable pillow?  Istikbal pillows with varying firmness levels minimize the 
pressure exerted on sensitive regions like the head, neck and spine.  Treat your guests to a 
comfortable sleep.  



49YASTIKLAR / PILLOWS

Uyku şekliniz değişir, rahatınız değişmez.

Konuk edeceğiniz her misafirin uyku şekli farklılık gösterebilir. Kimi başını yana yaslar, kimi 
sırt üstü, kimi de yüz üstü yatmayı sever. Ancak değişmeyen bir şey var ki, o da rahat bir 
uyku ihtiyacıdır. İstikbal yastıklarının herbiri misafirlerinizin uyku alışkanlıklarına göre özel 
olarak tasarlanıp üretilmektedir. Bu sayede konuklarınız, misafirlikleri süresince keyifli bir 
uyku deneyimi yaşama imkanı bulur. 

Sleep positions may change, but your comfort remains 
the same.

Each guest may have a different sleep position preference.  Some sleep on their sides, 
while others may prefer sleeping on their backs or face down.  However, one thing remains 
the same; everyone needs good sleep.  Istikbal has a pillow to fit each guest’s sleep 
position.  Make Istikbal pillows available to let each guest get a great night’s sleep. 

VISCOJEL / YASTIK / PILLOWEASTMEN HOUSE LATEKS  / YASTIK / PILLOWBIORYTMIC  SLEEP / YASTIK / PILLOW

SİLİKONİZE KAPİTONELİ / YASTIK / SILIKONIZE 
QUILTED PILLOW VISCOLEX PLUS  / YASTIK / PILLOWORGAFLEX / YASTIK / PILLOWVISCOSTAR / YASTIK / PILLOW

ALEOVERA  / YASTIK / PILLOW AMETIST  / YASTIK / PILLOWKAZ TÜYÜ / YASTIK / DOWN PILLOWEKO SİLİKONİZE  / YASTIK / SILIKONIZE PILLOW



KONUKLARINIZ İÇİN
SAĞLIKLI BİR UYKU ORTAMI

HEALTHY SLEEP ENVIRONMENT 
FOR YOUR GUESTS

Uyku vücudun direnç kazandığı, yenilendiği ve stresten arındığı bir aktivitedir. Bu yüzden 
iyi bir uyku, aynı zamanda daha iyi bir beden ve zihin sağlığı demektir. İstikbal, otelinizde 
ağıraladığınız konuklarınıza üst düzey uyku ortamı oluşturarak daha eşsiz bir konaklama 
deneyimi sunmanızı sağlayan medikal ürünleri ile sağlık ve konforu bir arada sunuyor. 
Konuklarınızı bel, baş, boyun ve sırt gibi hassas noktaları için özel olarak geliştirilen yatak 
ve yastıklardan oluşan medikal ürünler ile otelinize ayrıcalık kazandırıyor. 

Sleep is a passive activity during which the body renews itself and cleanses away stress.  
That’s why good sleep means good body and mind health.  Istikbal allows you to present 
your guests the ultimate sleep environment filled with unique accommodation experience 
tools like medical products that expertly combine health and comfort. The specially 
designed medical products focusing on sensitive points like the lower back, head, neck and 
back regions distinguish your hotel from ordinary facilities. 





HASTANE YATAĞI 
FOAM MATTRESSBIOENERGY PLUS

Enerjinizi uykunuzdan alın! Replenish while you sleep!

İyi bir uykunun yararları saymakla bitmez. Eğer sabah enerjiniz yüksek bir şekilde uyanıyor, 
konsantrasyonunuzu maksimum seviyede tutabiliyorsanız, uykunuzdan dilediğiniz rahatlığı 
ve enerjiyi almışsınız demektir. Bioenergy Plus yatak, yüksek yoğunluktaki Visco süngerleri 
sayesinde vücut ağırlığınıza göre şekil alarak omurganızı destekler, kesintisiz  bir uyku 
deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. Böylece uykunuzdan ekstra konfor ve ekstra enerji 
almanızı sağlayarak güne yenilenerek başlarsınız. Ayrıca hastane karyolalarına uyumlu 
oluşu sayesinde hastane kullanımlarına uygundur.

The benefits of good sleep are countless. If you wake up with a high dose of energy 
and are able to maintain focused concentration through the day, it means your sleep is 
providing the rest and energy you require. Bioenergy Plus mattress supports your spine 
with high density Visco foam, conforming to your body shape based on the pressure 
exerted by body weight, providing continuous sleep experience. This support helps you 
get the extra comfort and energy you need to start the day refreshed. By being suitable 
for use with hospital bedding bases, it is a great selection for hospital rooms as well.

Talebe göre her ölçü ve yüksekliğe uygun olarak üretilebilmektedir.
Custom dimension and height options available.

1

2

3

4

Bioenergy Plus Teknik Özellikleri / Technical Features

Biorytmic Sleep teknolojili örgü kumaş / Biorytmic Sleep technology knit fabric
Visco sünger / Visco foam
Soft sünger / Soft foam 
Özel kesim sünger / Custom cut foam

  1
  2
  3
  4
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HASTANE YATAĞI 
FOAM MATTRESSAMETIST RELAX

Terapi etkili uyku deneyimi. Therapeutic sleep experience.

Misafirleriniz keyifli vakit geçirirken aynı zamanda kendilerini pozitif hissettirecek bir 
yatakta uyusalar nasıl olurdu? %100 Ametis taşı kullanılarak geliştirilen Ametist Therapy 
Teknolojisi’ne sahip İstikbal Ametist Relax yatak hastane karyolalarına da olan uyumu 
sayesinde hastane kullanımlarına uygundur. Ametist taşının canlandırıcı, yenileyici ve 
pozitif etkisini uyku boyunca hissettirerek konuklarınızın güne daha dinlenmiş ve pozitif 
başlamalarına yardımcı oluyor. İstikbal Ametist Relax yatak ile Ametis taşının rahatlatıcı 
etkisini siz de otelinize taşıyın.

How about a mattress that makes your guests feel better while they are relaxing? Istikbal 
Ametist Relax mattress covered with Ametist Therapy Technology fabric made with 100% 
amethyst stones is suitable for hospital bedding bases. The energizing and revitalizing 
effect of amethyst stones will have your guests wake up feeling more positive and better 
rested. Bring the relaxing effect of Istikbal Ametist Relax mattress made with amethyst 
stone cover into your hotel.

Talebe göre her ölçü ve yüksekliğe uygun olarak üretilebilmektedir.
Custom dimension and height options available.

1
2

3

4
5

Ametist Relax Teknik Özellikleri / Technical Features

Ametist Therapy Teknolojili kumaş / Ametist Therapy Technology fabric 
Yıkanabilir yatak kılıfı / Washable mattress cover
Lateks sünger / Latex foam
Sünger / Foam
Özel kesim sünger / Specially cut foam

  1
  2
  3
  4
  5





55MEDİKAL YASTIKLAR / MEDICAL PILLOWS

Konuklarınızın için en başta sağlık ve rahatlık! Health and comfort are top priorities for your guests!

Yastık iyi bir uyku sağlamanın yanında vücut sağlığına da özen göstermelidir. İstikbal 
Mediform yastıklar konuklarınızın sağlık ve konfor hassasiyetleri göz önüne alınarak 
geliştirldi. Mediform yastıklar uyku esnasında konuklarınızın baş, boyun ve sırt bölgelerine 
yüklenen basıncı azaltarak ağrı oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Böylece misafirleriniz 
güne daha rahat ve sağlıklı başlarken siz de onlara sunduğunuz konforun gururunu 
yaşarsınız.

Pillows are an important factor for good sleep and good health.  Istikbal’s Mediform pillows 
were specially developed with your guests health and comfort preferences in mind.  
Mediform pillows help relieve the pressure exerted onto the head, neck and back regions to 
prevent the build-up of pain.  These specially designed pillows will help your guests start 
their day off right.  Take pride in presenting your valued guests the best for their health. 

MEDIFORM  / REFLÜ YASTIĞI / REFLUX PILLOW MEDIFORM  / BOYUN YASTIĞI / NECK PILLOW

MEDIFORM  / YASTIK / PILLOW MEDIFORM  / DESTEK YASTIĞI / SUPPORT PILLOW



İlk görüşte aşka inanır mısınız? Bu soruya herkes farklı bir cevap verebilir. Ancak bizim 
cevabımız evet! İlk izlenim her zaman için çok önemlidir. Mesela tesisinize gelen misafirinizin 
arabasının kapısını açarak, yıllardır onu beklediğiniz izlenimini verebilirsiniz. Eğer tesisinize 
gelen misafirinize kendisini daha özel hissettirmekse amacınız, onları İstikbal’le karşılayın. 
Modernden klasiğe her tarza hitap eden geniş ürün seçeneğiyle İstikbal lobi ve koltuk 
takımları tesisinizin değerine değer katacak.

Do you believe in love at first sight?  Everyone has a different answer.  But we certainly do!  
First impressions are always important.  For example, by opening the door for your guest, 
you give the impression that you’ve been waiting for them for many years.  If you want to 
make guests staying at your hotel feel special, then greet them with Istikbal.  Istikbal offers 
a rich selection of lobby and sitting group sets available in styles that conform to your 
hotel’s modern, classic or contemporary décor.

İSTİKBAL’DE TESİSİNİZE ŞIKLIK 
KATACAK BİRÇOK ŞIK VAR

ISTIKBAL HAS MANY CHOICES TO 
ENHANCE YOUR FACILITY





ELENTRA  / LOBİ TAKIMI / LOBBY SET
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MAHFEL  / LOBİ TAKIMI / LOBBY SET

MAHFEL  / LOBİ TAKIMI / LOBBY SET
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FOREST / LOBİ TAKIMI / LOBBY SET

DEKORA  / LOBİ TAKIMI / LOBBY SET

PALAIS / LOBİ TAKIMI / LOBBY SET
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TRIANGLE  / LOBİ TAKIMI / LOBBY SET

SAMAR  / LOBİ TAKIMI / LOBBY SET

ADMIRAL / LOBİ TAKIMI / LOBBY SET
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ARCANUS / LOBİ TAKIMI / LOBBY SET

TUNA / LOBİ TAKIMI / LOBBY SET
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GRANDE / LOBİ TAKIMI / LOBBY SET
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Odalara sıcaklık katan İstikbal fonksiyonel kanepeler, pastel tonları ve yatağa dönüşmesini 
sağlayan kolay açılabilen mekanizması ile konuklarınıza hem şıklığı hem rahatlığı bir arada 
sunuyor. Hem kanepe şıklığını hem de yatak rahatlığını konuklarınıza aynı anda sağlayan 
İstikbal fonksiyonel kanepeler, otelinizin vazgeçilmezi olacak.

Istikbal’s functional sofabeds available in an array of pastel colors easily turn into a 
bed thanks to an easy to operate mechanism. Let your guests enjoy comfort and style 
together. Functional Istikbal sofabeds deliver great looks and comfort all in one to win your 
guests over. 

BİR KANEPEDEN ÇOK DAHA FAZLASI
MUCH MORE THAN A SOFABED





BRAVA / İKİLİ KANEPE / TWO SEATER BRAVA / TEKLİ KANEPE / ARMCHAIR

1620920
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TROPIC / İKİLİ KANEPE / TWO SEATER TROPIC / TEKLİ KANEPE / ARMCHAIR

85
0

880

1640

1350
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JOSEPHINE S / İKİLİ KANEPE / TWO SEATER JOSEPHINE / TEKLİ KANEPE / ARMCHAIR
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TWİST / İKİLİ KANEPE / TWO SEATER TWİST KOLSUZ / TEKLİ KANEPE / ARMCHAIR
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VIVENT / FONKSİYONEL KÖŞE / CORNER RÖNESANS / TEKLİ KANEPE / ARMCHAIR
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BELLA / TEKLİ KANEPE / ARMCHAIR
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Oteliniz ne kadar rahat olursa olsun ona zarafet katan en önemli ayrıntılardan biri de 
berjerdir. Renkleri ve çarpıcı tasarımlarıyla misafirlerinizi adeta konfora davet eden İstikbal 
Berjerler ile otelinizin odaları bir kral dairesi kadar şık görünsün. 

No matter how comfortable your hotel may be, you can impress your guests with a touch 
of flair.  Take advantage of Istikbal Wingchairs available in many colors and models to make 
your facilities all the more inviting.  Each room will look and feel as inviting as the royal suite.

KONUKSEVERLİĞİN ZARAFETİ
HOSPITABLE FLAIR



67BERJERLER / WINGCHAIRS

KING / BERJER / WINGCHAIRSELITA / BERJER / WINGCHAIRSFOREST / BERJER / WINGCHAIRS ELANTRA / BERJER / WINGCHAIRS

VIGO / BERJER / WINGCHAIRSLIONA / BERJER / WINGCHAIRS RADISSON / BERJER / WINGCHAIRS MAHFEL / BERJER / WINGCHAIRS

LANTES / BERJER / WINGCHAIRS ELENTRA / BERJER / WINGCHAIRS

ALINE / BERJER / WINGCHAIRS VIVENT / BERJER / WINGCHAIRSTRIANGLE / BERJER / WINGCHAIRS SAMAR / BERJER / WINGCHAIRS



Tesisinizin dekoruna değer katan küçük detaylarla fark edilmeye ne dersiniz? İstikbal’in 
birbirinden şık masa ve sandalyeleriyle bunu yapmak elinizde. İster küçük isterse büyük 
olsun her mekana ve her tarza uygun seçenekler İstikbal’de sizi bekliyor.

How about enhancing the overall charm with small details? Istikbal has an array of stylish 
tables and chairs to make it easy. Whether there is ample room or a room tight on space, 
there is a right choice available by Istikbal to accommodate.  

KÜÇÜK DETAYLARLA 
FARKINIZI GÖSTERİN

MAKE A DIFFERENCE WITH 
SMALL DETAILS





MASALAR / TABLES

BANKET / YUVARLAK KATLANIR MASA / ROUND FOLDING TABLEBANKET  / DİKDÖRTGEN KATLANIR MASA / RECTANGULAR FOLDING TABLE

BISTRO YV (R 80 CM) / MASA / TABLESBISTRO D2 (80X120 CM) / MASA / TABLES BISTRO Y (R 80 CM) / MASA / TABLES

BISTRO D1 (60x90 CM) / MASA / TABLES BISTRO K2 (70X70 CM) / MASA / TABLESBISTRO K1 (80X80 CM) / MASA / TABLES



71SANDALYELER / CHAIRS

K-OO3 / SANDALYE / CHAIRK-OO2 / SANDALYE / CHAIRK-OO1 / SANDALYE / CHAIR K-OO4 / SANDALYE / CHAIR

K-OO6 / SANDALYE / CHAIRK-OO5 / SANDALYE / CHAIR K-OO7 / SANDALYE / CHAIR K-OO8 / SANDALYE / CHAIR

KS-OO1 / SANDALYE / CHAIR

KS-OO2 / SANDALYE / CHAIR KS-OO3 / SANDALYE / CHAIR KS-OO4 / SANDALYE / CHAIR

FİESTA / SANDALYE / CHAIR PASHA / SANDALYE / CHAIR



BAHÇE MOBİLYASI / GARDEN FURNITURE

HOLİDAY / MASA SANDALYE SETİ / TABLE WITH CHAIRS SET

HOLİDAY / SANDALYE / CHAIR

Bahçe sizden, keyfi bizden olsun!

Şık ve zarif İstikbal bahçe mobilyaları ile misafirlerinize yemyeşil çimlerin üstünde ya da 
sıcacık bir kış bahçesinde, huzurlu ve keyif dolu anlar yaşayacakları bir ortam hazırlayın. 
İstikbal bahçe mobilyaları, yazın nem ve güneş ışınlarına, kışın yağmur ve sert hava 
koşullarına dayanıklı yapılarıyla bahçenizi, dört mevsim yaşanabilen eşsiz bir alana 
dönüştürüyor.

You provide the garden, we’ll bring on the joy!

Stylish and elegant Istikbal garden furniture allow your guests to make the most of their 
time on the green grass in the summer or the warm corner of a winter garden.  Create an 
inviting four season outdoor environment with Istikbal Garden Furniture which withstand 
moisture and sunlight by summer while standing firm in harsh weather conditions. 

HOLİDAY / MASA / TABLE
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VİOLA / MASA SANDALYE SETİ / TABLE WITH CHAIRS SET

VİOLA / SANDALYE / CHAIR
600 550
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0

75
0

900
900VİOLA / MASA / TABLE
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