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MUUT
LEPOA JA PALAUTUMISTA EDISTÄVÄT
TUOTTEET:
• SÄÄTÖTYYNY
YKSI TYYNY - 4 KÄYTTÖTAPAA!
Säätötyyny sisältää lisäpalan, jonka avulla voit säätää tyynyn korkeuden
patjaasi sopivaksi. Tuotteen toimivuus perustuu muunnettavuuteen
sekä lämpöön ja paineeseen reagoivaan materiaaliin. Tyyny
mukautuu nopeasti eri nukkuma-asentoihin.
Tyynyn koko on 50 x 36 x 9/11 cm tai
10/12 cm lisäpalan kanssa.

• ISTUINTYYNY
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• SÄÄDETTÄVÄ SELKÄTUKI

Valmistamme
patjoja myös
vauvoille ja
lapsille

muunneltava tuote istuimeen
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•V
VISKOELASTISET PATJAT • SÄNGYT • TYYNYT

• TUKITYYNY
selälle ajon ja levon aikana

• KYLMÄBALSAMI
revähdyksiin, särkyihin ja kiputiloihin.
Soveltuu myös auringonpolttamaan
ihoon sekä lieviin palovammoihin.

• KAURATYYNY
rentouttava kylmä/lämpöhoito ja tukityyny
kipuun ja särkyyn
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- tuotteet levolliseen elämään
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BALANS - PATJAT JA SIJAUSPATJAT

BALANS
- patjat ovat

Vuode, jolla nukut tai lepäät, on elämäsi tärkeimpiä hankintoja.
Siksi olemme valinneet tuotteisiimme laadukkaat raaka-aineet,
jotta Sinä voisit nauttia täydellisestä unesta.
Oikean patjan ja sijauspatjan avulla kehosi lepää luonnollisessa asennossa eikä
virhejännitystiloja pääse syntymään.
Oikea nukkuma-asento helpottaa verenkiertoa, ehkäisee puutumisoireita, vähentää kääntymisen tarvetta ja mahdollistaa syvemmän sekä levollisemman unen.
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HENGITTÄVIÄ
ALLERGIAVAPAITA
ANTIBAKTEERISIA
HYGIEENISIÄ
MUUNNELTAVIA

BALANS -tuotteet on valmistettu Suomessa
Kaikki
käsityönä parhaista ja hengittävistä materiaaleista.
Pehmustemateriaali on lämpöön ja paineeseen reagoivaa viskoelastista vaahtoa,
mikä mahdollistaa luonnollisen nukkuma-asennon unen aikana.
Verhoilun joustokangas on tea tree -käsitelty antibakteeriseksi.
Tuotteiden rakenne ja ominaisuudet on kehitetty yhteistyössä terveydenhuollon
ammattilaisten kanssa, jotta tuotteet soveltuisivat erilaisille nukkujille
muuttuvissakin tilanteissa.

BALANS -patja elää kanssasi!
Patjojen liimavapaa rakenne mahdollistaa eri osien vapaan
muunneltavuuden ja helpon puhdistettavuuden.
Elementtien järjestystä vaihtamalla tuotteiden
pehmeyttä voidaan helposti muuttaa
omia tarpeita vastaavaksi koko
käyttöiän ajan.
Kun kehosi tarve muuttuu,

BALANS- patja
muuntuu mukana.
Eri elementit patjassa kuluvat
eri tavalla ja siksi Sinun on aina
mahdollista päivittää patjasi
uudelleen ja hankkia vain se
vaahdon osa, missä kulumista on havaittavissa.

Yksilöllinen rakenne kehosi mukaan
Sijauspatjassa käytetään yksittäin pussitettuja jousia.
Jousien vahvuus valitaan henkilön painon mukaan, jotta jousen
ominaisuudet pääsevät palvelemaan parhaiten.
Jousien rinnalle käytämme useita eri vaahtoja, joista on yhtenä elementtinä
viskoelastista vaahtoa.
Patjoissa käytämme myös erilaisia kankaita, jotta patjalle saataisiin useita eri
elementtejä ja kovuusasteita.
Joustokangas mahdollistaa maksimaalista mukautuvuutta, kun taas pellava
on miellyttävä luonnonmateriaali käyttää unen syventämiseksi tai lämpimillä
kesäsäillä.
Runkomateriaalina käytetään suomalaista massiivikoivua.

PUHDISTUS JA HOITAMINEN
Tuuleta ja painele tuotetta säännöllisesti, jotta sen elastisuus pysyy hyvänä.
Älä käytä tuotetta, jos se on kostunut. Tuotteen voi saunottaa 60 C-asteisessa
kuivassa saunassa. Pehmustemateriaalit käsinpesu 30 C°. Solurakenteen vuoksi
kuivuminen on erittäin hidasta. Päällisen konepesu 40 C°.

- tuotteet levolliseen elämään

