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ÜRÜN ADI MALZEME BİLGİLERİ
Örme Kumaş
30 gr/m² tela
300 gr/m² silikon elyaf
12 mm kalınlıkta AG sünger
30 gr/m² tela
30 mm sert viyol sünger
200 gr/m² vatka
Çerçeve Süngeri Sert Sünger
Pocket Spring System TorbaYay Sistemi
200 gr/m² vatka
30mm sert viyol sünger
30 gr/m² tela
12mm kalınlıkta AG sünger
300 gr/m² silikon elyaf
30 gr/m² tela
Örme Kumaş
Örme Kumaş
30 gr/m² tela
12mm kalınlıkta AG sünger
15 gr/m² tela
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ÜRÜN ADI MALZEME BİLGİLERİ
Örme Kumaş
30 gr/m² tela

150 gr/m² silikon elyaf
17 mm kalınlıkta HYP sünger

17 mm kalınlıkta yumuşak sünger
17 mm kalınlıkta HYP sünger

30 gr/m² tela
1400 gr/m² vatka
1400 gr/m² vatka

Çerçeve Süngeri Sert Sünger
Multi Spring Yay Sistemi

1400 gr/m² vatka
1400 gr/m² vatka

30 gr/m² tela
17 mm kalınlıkta HYP sünger

17 mm kalınlıkta yumuşak sünger
17 mm kalınlıkta HYP sünger

150 gr/m² silikon elyaf
30 gr/m² tela
Örme Kumaş
Örme Kumaş
30 gr/m² tela

12 mm kalınlıkta AG sünger
15 gr/m² tela
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Konuklarınızın tesisinizde 1 gece kalsa dahi onlara 
yıllarca unutamayacağı bir uyku deneyimi ve otel 
konforu yaşatmaya hazırmısınız? 
Cevabınız evet ise sizi Diamond’la tanıştıralım.
Her iki tarafında kullanılan H-VIOL kesim sert 
süngerleri sayesinde vücuda masaj yaparak 
kasların gevşemesini sağlayan Diamond, farklı 
kilodaki konuklarınız için aynı uyku kalitesini 
sunuyor. Özel harmanlanmış silikon karışımlı 
elyaf, soft sünger, tela ve pamuk vatka 
kullanılarak zincir dikişi ile kapitone edilmiş 
Diamond sert destek süngeriyle yatak kenarındaki 
çökmeleri engelleyerek yıllarca beklentilerin 
ötesinde bir uyku deneyimi vaadediyor destek 
süngeri ve özel desenli örme kumaşı ile 
Daimond Yatak’ta yepyeni bir çağ başlıyor.

Tesisinizin konukseverlik anlayışına ayrıcalık 
katacak Platinium’da sizi bir yataktan çok daha 

fazlası bekliyor. Onu bu kadar özel yapan o kadar
çok şey var ki...

En ideal yumuşaklık ile gece boyu kasların 
gevşemesini sağlayarak daha az uykuyla bile daha 

fazla dinlenme... Multi spring yay sistemini 
destekleyici kapitonesiyle vücudu tam  olarak 

desteklemesi... %75 pamuklu kumaşı ile 
terlemeyi azaltırken, statik elektriğin oluşmasını 

engellemesi... Gece boyu kurduğu ısı dengesi 
sayesinde kesintisiz uyku vaadetmesi bunlardan 

sadece birkaçı... Daha fazlasını keşfetme şerefini ise
değerli konuklarınıza bıraktık.

ÖLÇÜ (cm); 80 x 200 - 90 x 200 - 100 x 200 - 110 x 200 - 120 x 200 - 130 x 200 ÖLÇÜ (cm); 80 x 200 - 90 x 200 - 100 x 200 - 110 x 200 - 120 x 200 - 130 x 200

%65

SERTLİK DERECESİ

30
cm

FİNAL YÜKSEKLİĞİ

ÖLÇÜ (cm); 140 x 190 - 140 x 200 - 150 x 200 - 160 x 200 - 180 x 200 - 200 x 200 ÖLÇÜ (cm); 140 x 190 - 140 x 200 - 150 x 200 - 160 x 200 - 180 x 200 - 200 x 200
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%65

SERTLİK DERECESİ
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FİNAL YÜKSEKLİĞİ
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diamond platinium



















































































 STANDART ÖZELLİKLER
Ekonomik çözüm, net ve temiz görüntü

Görüntüyü istenilen formatta USB ya da CD aktarabilme
TIP (Kurgusal Görüntü Sistemi)

Windows işletim sistemi, siyah - beyaz görüntü
Organik ve inorganik madde ayrımı yapar.

Değişken kenar belirginleştirme
Değişken kontrast seviyesi ayarlayabilme

Real Time olarak çok fonksiyon tuşları ile görüntü yorumlayabilme
Farklı kullanıcılar atayarak amir tarafından gün sonu raporu alabilme

Manuel ve otomatik resim arşivleme
Türkçe ve İngilizce dil seçeneği

64X görüntü büyültme fonksiyonu
Bir önceki bagajı görebilme ve bagaj sayma özelliği

Tarih ve zaman göstergesi
Tehlikeli malzemeyi algılama, ses ve ışıklı ikaz sistemi ile 

operatörü uyarma özelliği
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