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GENiŞ ve ESNEK ÜRETiM KAPASiTESİ 

10.000m2 üretim tesisinde günlük tek vardıyada 
1.000 adet yatak üretme kapasitesine sahip olan 
KAYBEO tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına cevap vere· 
bilecek konumdadır. Bu büyük üretim kapasitesi
nin yanı sıra günümüz teknolojisiyle donatılmış 
modern ve hijyenik bir tesis olan KAYBEO, her tüke
ticinin ihtiyaçlarına göre farklı uyku deneyimleri 
sunar. 

Wide and Flexibile Production Capacity 

KAYBED, wtıich has a potenıial ıo produce 1.000 mat· 
ıresses per single work shift in lts planı on 10.000 mı.

shall be adequate to respond customer needs. As 
we41 as th

is wide productlon capacity, KAYBED's facili· 
ties are modernized and hygenic and present various 
expeıiences to consumer. 

TAMAMEN ENTEGRE ÜRETiM TESiSi 

Yay üretiminden kapitone bölümüne, kılıf üretimin
den terzi işçiliğine kadar tüm aşamaları kendi 
bünyesinde bulunduran KAYBEO, böylelikle 
müşterilerine entegre bir tesisi sunmakla birlikte 
bu tesisin getirdiği hızlı üretim, ürün çeşitliliği ve 
fiyat avantajlarının tamamını direk tüketiciye 
yansıtır. 

Entegrated Production Factory 

KAYBED, which covers aıı stages of processes such as 
tailor works, productlon of springs, qullters and cover 
railoring serves in an integıaıed facility and it gives 
out rhe benefit which arises from rapid production, 
variety in producıion and low cost provlded by these 
sıages in the facility to consumer directly. 

GÜÇLÜ ve İNOVATİF AR-GE EKiBi 

Her bir müşteriyi ayrı bir proje olarak gören 
KAYBEO, bünyesindeki güçlü AR-GE ekibi ve inovat· 
if yatak tasarım ofisi ile her bir bireye uygun uyku 
çözümleri sunar. Tüm dünyada kullanımda olan 
hammadde seçeneklerini ve uyku teknolojilerini 
bünyesinde barındırarak siz yatak severlere tasarım 
ve kalitesi ile inovatif ürünler sunar. 

Powerful and lnnovative R&D Team 

KAYBED sees each cosıumers as an exclusive projeet 
and offers sleep system solurlons ıhat fit every indi· 
vldual with irs powerful R&D team and innovatlve 
maırress design office. it offers you mamess-loVE!1's 
innovative products by featuring sleep technology 
and raw material options used all over the wortd. 

GENiŞ ÜRÜN YELPAZESi ve 
GÖZ ALiCi DİZAYNLAR! 

Teknolojik donanımı ve kullandığı hammadde 
seçenekleri ile KAYBEO geniş ürün yelpazesine sa· 
hiptir. Yatak. Baza, Başlık, Yatak Pedi ve Yastık dan 
oluşan bu geniş ürün yelpazesi aynı zamanda Kay· 
Bonnel, KayPocket, KayVisco ve KayLatex gibi Kon· 
septlerle derinleştirilmiştir. Bu sayede birbirinden 
tamamen farklı uyku kültürlerine sahip olan tüketi· 
cilerin her birinin istek ve ihtiyacına ayrı ayrı cevap 
verebilecek uyku sistem çözümleri sunar. 

Wide Product Range and Glamourous Design 

KAYBED owns a wide producı range with ils raw ma
terial options and its rechnlcal equipmenı. Thls prod
ucı range including Martress, Base, Headboaıd, Mat· 
tress Pads and Pillows, has been enlarged with con
cepts such as KayBonnel. KayPocket, KayVısco and 
Kaytatex Thus, it offers sleep sysıem solutions that 
can meet every need and demand of each costumer 
with different sleep culıures. 

KALiTE KONTROL 

Kullandığı birinci sınıf kalitedeki malzemeleri sahip 
olduğu uzmanlıkla bir araya getiren KAYBEO titiz· 
likle yürütülen kalite kontrolleri sayesinde dünya 
standartlarına uygun ISO belgesi ile donatılmış 
yataklar üretmektedir. Yüksek kalitede yatak üreten 
KAYBED, üretiminin her aşaması farklı kalite kontrol 
teknikleriyle denetlenir. KAYBED de kalite kontrol 
hammadeden başlayıp sevkiyata kadar devam 
eden bir süreçtir. Uygulanan bu süreç sayesinde 
KAYBED hata oranını minimize edip hedeflediği 
kalite seviyesine ulaştığını kanıtlar. 

Quality Control 

KAYBEO manufacrures ISO certifed mattresses via its 
qualiıy controls done ıhroughly, by combining firsr 
cıass materials with ırs know-how. KAYBED manufac
tures hlgh qualiry mattresses. the quality of every 
step of production is conırolled throughly with differ· 
ent quality control technics. in KAYBED. the quality 
contıol is a process which starts with raw mateıials all 
the way to dispatching. By the help of this process, 
KAYBEO proves it has reached the levef of quality de
sired by minimizing rhe error rate. 

PAKETLEME SiSTEMLERİ 
ve HIZLI ÜRÜN TESLİMAT! 

lnovatif paketleme sistemleri ile KAYBEO yatak ku� 
lanıcıların talepleri doğrultusunda rulo, pres ve çift 
kat naylon ambalaj teknikleri ile hijyenik ve sağlam 
paketleme yapar. Kullanılan inovatif paketleme 
sistemleri sayesinde sevkiyat kolaylığı sağlar. 
KAYBED coğrafik olarak türkiyenin merkezi sayılabi· 
lecek konumu ile iç pazara; Mersin limanına olan 
yakınlığı ile de tüm dünyaya açılan bir yatak fabri
kasıdır. Ayrıca geniş stoğu ile müşterilerine daimi 
hizmet verebilme kapasitesine sahiptir. 

Packing and Fast Product Delivery 

Wıth its innovaıive packing sysıems. KAYBED is able 
ro do customer-drlven, hygleniç and steady packing 
with ııs rol!, press and duplex plastic ıechnlcs. Due to 
the innovarive packlng sysrems used, it provides con
venient dellvery. KAYBED is a sleep factoıy which 
opens up to the domestic market with its location 
whiclı can be regarded as central Turkey, and to ehe 
whole world tlıanks to its proximity to the Mersin 
Port. Fuıthermore, it has the capacity to constantly 
serve its customers with its large stock. 
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