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 saman korkuinen 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, kolme eri korkeutta ja 12 erilaista niskatukea.
1. Ilman sisusaihiota
2. Käytettynä viskoelastista sisusaihiota
3. Käytettynä kimmovaahto sisusaihiota
· 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

Hyödyllisyysmalli
nro 9017

Unisun refluksityyny
·
·
·
·
·

Käytetään korottamaan sängyn yläpäätä
Lieventää refluksitaudin oireita huomattavasti
Vähentää astman ja allergian aiheuttamaa liman eritystä ja yskää
Sisus kimmovaahtoa
Saatavana eri kokoja

Unisun, korkealaatuinen peruspatja
Yhdistettynä pintapehmeys ja kantavuus.
Patjan tyyppi:
ER 35 kimmovaahto
(alle 130 kg),
ER 50 kimmovaahto
(yli 130 kg).
Kimmovaahdon erittäin joustavan
soluseinämän ansiosta palautuneisuus on hyvä.
Hengittävä hygieniapäällinen vähentää huomattavasti
huonepölyä. Tämä tekee patjasta helppohoitoisen. Kaikkia kokoja saatavilla.

Unisun, jalkojen asentohoitotyyny

Terveys, arvokkain lahja

Kaikki tuotteet
valmistettu
Suomessa.
Takuu 5 vuotta.

Käytetään jalkojen välissä, estää jalkojen painautumisen yhteen
nukkuessa. Voidaan käyttää myös muuhun asentohoitoon.
Sisus kimmovaahtoa.
Hengittävä hygieniapäällinen. Päällisen pesu 60°C.
Takuu 2 vuotta.

Terveys, arvokkain lahja
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HYVÄN JA TERVEEN
UNEN PUOLESTA

- Auttaa kehoa palautumaan mm. työperäisestä ja liikunnan jälkeisestä
lihasjännityksestä

KOTIMAINEN LAATUTUOTE

REAGOI LÄMPÖTILAAN

JAKAA PAINEEN TASAISESTI

- Kehon lämpövaikutusalueella pehmusteen pinta
pehmenee poistaen painekohdat
		
- Viileät reuna-alueet antavat keholle ihanteellisen
				
sivutuen ja lihakset rentoutuvat

- Kehon puristus vähenee
- Mukavuuden tunne kasvaa
- Muotoutuu kehon muotoihin tarkasti
- Jämäkämpi nukkuma-alusta!

NESTEITÄ LÄPÄISEMÄTÖN

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

- Mutta silti patja hengittää...

HELPPOHOITOINEN

KESTÄVÄ

- Patjasta ei irtoa tekstiilipölyä

Kaikissa Unisun tuotteissa käytetään
hengittävää hygieniapäällistä, jonka ansiosta
sisus pysyy aina kuivana ja pölyttömänä.
Päällisen hoito-ohje: imurointi tai pesu 60 astetta.
Pestään vetoketju auki. Päällinen ei kutistu pesussa.

- Pehmusteen tiheys on korkea
- Käy kaikenpainoisille nukkujille

Kaikissa
Unisun-tuotteissa käytetään
laadukkaita hygieniapäällisiä,
joiden ansiosta käyttöikä on
moninkertainen.

PÖLYTÖN

Uni, kehon ja mielen terapeutti

Puutuvatko paikat öisin? Joudutko vaihtamaan usein asentoa? Rentouttavan yöunen takaamiseksi on petauspatjalla erittäin suuri merkitys.
Oletko tullut ajatelleeksi, että vietät keskimäärin kolmasosan vuorokaudesta
vuoteessasi?
Toiset voivat sairauden tai heikentyneen
yleiskunnon takia joutua viettämään vieläkin enemmän aikaa vuoteessa. On selvää, että sillä todella on merkitystä, millaiset olosuhteet luot laadukkaalle unelle.

Muotoiltu uniesi mukaan
Yksilölliset nukkumismieltymykset vaativat patjalta paljon. Juuri kehollesi sopivalla patjalla nukkuminen on perhosen
kevyttä ja virkistävää. Lihaksistosi saa levätä pehmeästi, puutumatta ja ilman painaumia.
Unisun-patjan viskoelastinen 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-, leveysja syvyyssuuntiin. Näin pintaverenkiertoa
estävää puristusta ei synny. Asentoa ei tarvitse vaihtaa, eikä keho puudu yön aikana. Patja palautuu muotoonsa aina käytön
jälkeen.
Syvän unen määrä pitenee ja unen laatu
paranee, kun kehoon ei kohdistu suurta

suus ja ergonomia ovat ylellisyyden
ohella ensiarvoisen tärkeitä.

pintapainetta nukkuessa – keho pystyy
rentoutumaan yön aikana tehokkaammin. Unisun mahdollistaa aivan uusissa
asennoissa nukkumisen, koska paine laskee kehon alta. Ergonomisessa asennossa
kehoon ei synny jännityksiä, jolloin elimistö pääsee rentoutumaan.
Unisun sopii kaikenlaisiin sänkyihin, ja se
muuttaa vanhan runkopatjankin unelmavuoteeksi. Patjaa ei tarvitse kääntää käyttöiän pidentämiseksi.

Patjakoot
Oman ompelimomme ansiosta valmistamme kaikki mittatilauspatjat
noin viikossa.

Ylellistä, puhdasta ja helppoa

Myös erityishoitoa vaativille nukkujille

Patja sopii erinomaisesti kaikille äärimmäistä puhtautta arvostaville 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.
Kylmässä patja kovettuu, mutta ei murru.

Patjan päällinen tuntuu miellyttävältä
iholla ja vähentää pölyisyyttä. 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, helppohoitoi-

JOUSTOSUKKA
· Helpottaa päällisen laittamista
pesun jälkeen
· Pienentää kitkaa päällisen ja
pehmusteen välillä

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

