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Unisun Hetula-terveystyyny
- Allergiaystävällinen
- Säädettävä korkeus/kovuus
- Pitkä käyttöikä
Tyynyn on täytettävä (kokoon puristuneena) hartian
leveyttä vastaava tila. On erityisen tärkeää, että kaularanka on levon aikana oikeassa asennossa.
On selvää, että samankorkuinen tyyny ei ole kaikille
sopiva, koska ihmiset ovat eri kokoisia.
Sisuspalaa vaihtamalla tyynystä voi yksilöllisesti
säätää sopivan pehmeyden ja korkeuden.
Säädettävyys takaa täydellisen tuen sekä
päälle että niskalle.
Sama tyyny 3 eri korkeutta ja 12 erilaista niskatukea
1. Ilman sisusaihiota
2. Käytettynä viskoelastista sisusaihiota
3. Käytettynä kimmovaahto sisusaihiota

Hyödyllisyysmalli
nro 9017

• Sisus tiheää viskoelastista vaahtoa, joka pienentää kehoon kohdistuvaa pintapainetta
• Päällinen miellyttävän tuntuista erikoiskäsiteltyä mikrokuitua,
joka vähentää pölyisyyttä ja sisus pysyy puhtaana.
• Päällisen pesu 60 astetta.
• Takuu 2 vuotta.

Unisun refluksityyny

Kotimai
n

Terveys, arvokkain lahja

• Käytetään korottomaan
sängyn yläpäätä.
• Lieventää refluksitaudin
oireita huomattavasti.
• Vähentää astman ja allergian
aiheuttamaa liman eritystä ja yskää.
• Sisus kimmovaahtoa.
• Saatavana eri kokoja.
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HYVÄN JA TERVEEN
UNEN PUOLESTA
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Eurosuni Oy, Ketomäentie 61, 38300 Sastamala, www.eurosuni.fi
Puh. 0500 731 203, faksi 03-513 5709, e-mail: eurosuni@suomi24.fi

Kotimainen laatutuote

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

Helppohoitoinen
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Päällinen miellyttävän tuntuista erikoiskäsiteltyä mikrokuitua, joka vähentää
pölyisyyttä ja sisus pysyy puhtaana

ISO 3795 -paloturvallisuusstandardin mukainen

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

Nesteitä läpäisemätön
- mutta silti patja hengittää...

Kestävä
- pehmusteen tiheys on korkea
- viskoelastinen muisti on parempi kuin kevyemmillä pehmusteilla
- käy kaikenpainoisille nukkujille
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Pölytön
- patjasta ei irtoa
tekstiilipölyä

Unisun Antidecubitus -patjalla saneerataan nukkumistuenta.
Peruspatjalla on tehtävänä antaa keholle tuki, sijauspatjan tehtävä on sovittaa kehon muodot yksilöllisesti.
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Joustosukka
- pienentää kitkaa päällisen ja pehmusteen välillä
- päällinen pysyy sileänä, jolloin sen hoito ja hygienia on parempi
- myös säätösängyissä mukavuus pysyy optimissaan

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 kehollesi sopivalla patjalla nukkuminen
on perhosenkevyttä ja virkistävää.
Lihaksistosi saa levätä pehmeästi,
puutumatta ja ilman painaumia.
Unisun -patjassa käytetään aiemmin astronauttien istuimissakin

hyödynnettyä viskoelastista vaahtoa. Vaahto soveltuu loistavasti patjamateriaaliksi tasoittavien ja lämpöön reagoivien ominaisuuksiensa
takia. Viskoosielastaani reagoi kehon lämpöön ja painoon, jolloin
patja muovautuu vartalon muotojen
mukaan.
Patjaan kohdistuva paine jakautuu tasaisesti pituus-, leveys- ja
syvyyssuuntiin. Näin pintaveren-

kiertoa estävää puristusta ei synny.
Asentoa ei tarvitse vaihtaa, eikä
keho puudu yön aikana. Patja palautuu muotoonsa aina käytön jälkeen.
Unisun sopii kaikenlaisiin sänkyihin, ja se muuttaa vanhan runkopatjankin unelmavuoteeksi.

le nukkujille. Päällinen on kudottu
hengittävästä hygieniakalvosta, joka
ei läpäise kosteutta eikä pölyä.
Allergikkojenkaan ei tarvitse aamuisin kärsiä tukkoisesta nenästä,
kun pölypunkit eivät enää viihdy
samassa sängyssä.
Vetoketju sivussa ja päässä helpottaa päällisen irrottamista. Päällisen voi helposti puhdistaa pyyhkimällä miedolla pesuaineliuoksella
tai konepesussa 60 asteessa.
Patja ei kaipaa pesua, koska siihen ei lika tai kosteus ulotu. Tarvit-

Ylellistä, puhdasta
ja helppoa
Patja sopii erinomaisesti kaikille
äärimmäistä puhtautta arvostavil-

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

Myös erityishoitoa
vaativille nukkujille
Patjan päällinen tuntuu miellyttävältä iholla ja ehkäisee ärsytystä.
Yksilöllinen muotoutuvuus takaa
mukavan ja lihaksistoa tukevan
patjan kaiken kokoisille ihmisille.
Puutuminen ei tunnu pidemmänkään 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 tärkeitä.

Patjakoot
Valmistamme kaikkia patjakokoja.

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

