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Marrissa collection of Armis for
healthy and sound sleep
Sağlıklı ve şık uyku için Armis’ten Marissa koleksiyonu

Marrissa mattresses
of Armis provide
comfort thanks to
the double pocket
spring systems while
adopting itself to
body form. Made
of the same fabrics
of mattress base
the headboards
are produced as
delicate crafts to add
a different style in
bedrooms.

A new brand in the mattress
industry in Turkey, Armis produces mattresses, bases, headboards
and textiles on latest technology
machineries and now offers its
Marissa series made of creamy
and pinky colors.

Marrissa mattresses of Armis
provide comfort thanks to the
double pocket spring systems
while adopting itself to body form.
It reduces involuntary movements
in sleep mode to a minimum and
provides comfort. With the extra
soft and flexible fabrics used in
the quilt and hyper soft foam it
balances the pressures of the body
changing at its different parts and
regulates the blood circulation,
necessary for a perfect resting in
bed.

Son teknolojik makine parkurunda
ürettiği yatak, baza, başlık ve beyaz
grubu tekstil ürünleriyle Türkiye
yatak sektörünün yeni markası
Armis, krem ve pembe renklerde
ürettiği Marissa serisi ile konforlu
ve sağlıklı uykuyu şıklıkla birleştirerek sunuyor. Yatak, baza ve yatak
başından oluşan, pembe ve bej
renklerinden sipariş verebileceğiniz
Marissa serisi ile yatak odanızda
kendi stilinizi yaratmanız mümkün.
Marissa Yatak; çift pocket sistemi
sayesinde vücudunuza ekstra konfor sağlarken vücudunuzun şekline
uyum sağlıyor. Uyku boyunca istem
dışı hareketleri en aza indirerek
rahat uyumanızı sağlıyor. Kapitone
kumaşında kullanılan; ekstra yumuşak ve esnek Hyper soft sünger
sayesinde ise vücudunuzun tamamı
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Marissa Yatak;
çift pocket
sistemi sayesinde
vücudunuza ekstra
konfor sağlarken
vücudunuzun şekline
uyum sağlıyor. Uyku
boyunca istem dışı
hareketleri en aza
indirerek rahat
uyumanızı sağlıyor.
Marissa Baza’nın
dış kaplamasında
kullanılan kumaş
ile aynı kumaştan
yapılan Marissa
Yatak Başı ise zarif
kenar detayı ile
kaplamasındaki
ince işçilikle yatak
odalarına farklı bir
tarz katıyor.
Marissa mattress base is made of
E1 quality wooden material free
of any harmful chemicals and
made with ergonomic handles
for opening the box. It has both
special lock for safety and is constructed out of electrostatic painted
steel frames. The product line has
several alternatives to answer
changing needs of buyers. Made of
the same fabrics of mattress base
the headsteads are produced as
delicate crafts to add a different
style in bedrooms.
There are other items in product
portfolio of Armis including colorful blankets, white textiles, baby
sets, alezes, pillows, quilts and
others beside the main items of
mattress, bases and headboard.

yatakla temas edeceği için uyku
esnasında kan basıncınız dengeleniyor ve doğru uyku ortamında
dinlenme imkanı sağlıyor.
Yumuşak sandık açma kollarıyla
ergonomik kullanım sağlayan,
zararlı kimyasallar içermeyen E1
kalite ahşap malzeme kullanılan,
güvenlik amaçlı emniyet kilidi
bulunan, elektrostatik boyalı çelik
konstrüksiyon malzemeden üretilen
Marissa Baza, farklı ölçü seçenekleri ile her tercihe cevap oluyor.
Marissa Baza’nın dış kaplamasında
kullanılan kumaş ile aynı kumaştan
yapılan Marissa Yatak Başı ise zarif
kenar detayı ile kaplamasındaki
ince işçilikle yatak odalarına farklı
bir tarz katıyor.

Armis ürün yelpazesinde yatak,
baza ve yatak başlıklarının yanı
sıra uyku konforunu tamamlayacak
yorgan, yastık, alez, bebek takımlarından oluşan beyaz grubu ve
çeşitli renklerde battaniyeler de yer
alıyor.

