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Herääthän aamuisin onnellisena ja hyvin levänneenä uuteen päivään?

Olosi on raikas ja virkeä, ja kehosi uhkuu energiaa. Sikeästi nukutun

yön jälkeen elimistösikin voi hyvin. Siksi uniolosuhteisiin kannattaa

kiinnittää erityistä huomiota. Hemmottele itseäsi nukkuessasikin!

Muotoiltu uniesi mukaan
Yksilölliset nukkumismieltymykset 
vaativat patjalta paljon, juuri kehol-
lesi sopivalla patjalla nukkuminen 
on perhosenkevyttä ja virkistävää. 
Lihaksistosi saa levätä pehmeästi, 

puutumatta ja ilman painaumia.
Unisun -patjassa käyte-
tään aiemmin astronaut-

tien istuimissakin hyödynnettyä 
viskoelastista vaahtoa. Vaahto so-
veltuu loistavasti patjamateriaaliksi 
tasoittavien ja lämpöön reagoivien 
ominaisuuksiensa takia. Viskoo-
sielastaani reagoi kehon lämpöön 
ja painoon, jolloin patja muovautuu 
vartalon muotojen mukaan.

Patjaan kohdistuva paine ja-
kautuu tasaisesti pituus-, leveys- ja 
syvyyssuuntiin. Näin pintaveren-

kiertoa estävää puristusta ei synny. 
Asentoa ei tarvitse vaihtaa, eikä 
keho puudu yön aikana. Patja pa-
lautuu muotoonsa aina käytön jäl-
keen.

Unisun sopii kaikenlaisiin sän-
kyihin, ja se muuttaa vanhan runko-
patjankin unelmavuoteeksi.

Ylellistä, puhdasta 
ja helppoa

Patja sopii erinomaisesti kaikille 
äärimmäistä puhtautta arvostavil-

le nukkujille. Päällinen on kudottu 
hengittävästä hygieniakalvosta, joka 
ei läpäise kosteutta eikä pölyä. 

Allergikkojenkaan ei tarvitse aa-
muisin kärsiä tukkoisesta nenästä, 
kun pölypunkit eivät enää viihdy 
samassa sängyssä.

Vetoketju sivussa ja päässä hel-
pottaa päällisen irrottamista. Päälli-
sen voi helposti puhdistaa pyyhki-
mällä miedolla pesuaineliuoksella 
tai konepesussa 60 asteessa.

Patja ei kaipaa pesua, koska sii-
hen ei lika tai kosteus ulotu. Tarvit-
taessa tuuletus riittää. Viskoelastaani 

on parhaimmillaan +17- +40 asteen 
lämpötilassa. Kylmässä lämpötilassa 
patja kovettuu, mutta ei murru. 

Myös erityishoitoa
vaativille nukkujille

Patjan päällinen tuntuu miellyttä-
vältä iholla ja ehkäisee ärsytystä. 
Yksilöllinen muotoutuvuus takaa 
mukavan ja lihaksistoa tukevan 
patjan kaiken kokoisille ihmisille. 
Puutuminen ei tunnu pidemmän-
kään lepäilyn jälkeen, koska kehon 
paine jakautuu patjaan tasaisesti. 
Tämä patja sopiikin hyvin isoille ja 

pienille nukkujille, joille puhtaus, 
helppohoitoisuus ja ergonomia ovat 
ylellisyyden ohella ensiarvoisen tär-
keitä.

Patjakoot
• Kaikkia kokoja saatavilla.
• Myös nopea mittatilauspalvelu.

Patja muotoutuu nukkujan 
vartaloon tukien selkärankaa 
ja ehkäisten puutumista. Kun 
hyvin levänneenä nouset patjalta, 
se palautuu alkuperäiseen 
muotoonsa.

Kylmässä materiaali jäykistyy, 
mutta sen koostumus pysyy 
muuttumattomana. Vasta kova 
pakkanen vaikuttaa viskoelastisen 
vaahdon koostumukseen.  
Pakkasesta huolimatta materiaali 
ei murru, vaikka se muuttuu 
kovaksi. Lämpimään tuotaessa 
patja palautuu ennalleen.

Kotimainen laatutuote

Joustosukka
 - pienentää kitkaa päällisen ja pehmusteen välillä
 - päällinen pysyy sileänä, jolloin sen hoito ja hygienia on 
parempi

 - myös säätösängyissä mukavuus pysyy optimissaan

Homesuojattu

Kestävä
 - pehmusteen tiheys on korkea
 - viskoelastinen muisti on parempi kuin kevyemmillä pehmusteilla
 - väsyy hitaammin kuin kevyemmät pehmusteet

ISO 3795 -paloturvallisuusstandardin mukainen
 - palosuojaus SL1/SL2

Helppohoitoinen

Reagoi lämpötilaan
 - kehon lämpövaikutusalueella pehmusteen pinta pehmenee poistaen painekohdat
 - viileät reuna-alueet antavat keholle ihanteellisen sivutuen ja lihakset rentoutuvat

Jakaa paineen tasaisesti
 - kehon puristus vähenee
 - mukavuuden tunne kasvaa
 - muotoutuu kehon muotoihin tarkasti

Nesteitä läpäisemätön
 - mutta silti patja hengittää...

Pölytön
 - patjasta ei irtoa 
tekstiilipölyä

PATJA ANTAA STRESSITTÖMÄN, TERVEELLISEN, 

HYVÄN JA RAUHALLISEN UNEN ILMAN 

YLIMÄÄRÄISIÄ ASENNONVAIHTOJA

 - Laadukkaiden materiaalien, 
korkean tiheyden, ja 
hygieniapäällisen ansiosta 
patja on pitkäikäinen ja 
helppohoitoinen

Patjakokonaisuus; 6 cm tiheää viskoelastista vaahtoa, 8 cm kimmovaahtoa

Päällinen miellyttävän tuntuista erikois-
käsiteltyä mikrokuitua, joka vähentää 
pölyisyyttä ja sisus pysyy puhtaana




