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YRITYS
BALANS Oy on vuonna 1990 perustettu
terveyttä –ja hyvinvointia edistävien tuotteiden ja palveluiden
kehittämiseen erikoistunut yritys.
Avainlipputuotteemme on kehitelty pitkän tutkimustyön pohjalta
yhdessä lääkärien ja fysioterapeuttien kanssa .
Tuotekehityksen perustana on aina aito tarve tuotteelle sekä halu kehittää
ratkaisu, joka palvelee asiakasta mahdollisimman monipuolisesti ja pitkään.
Pyrimme jatkuvasti olemaan edelläkävijänä tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyössä, jotta tuotteemme vastaisivat asiakkaiden tarpeita.
Valmistamistamme tuotteista löytyy laaja valikoima vaihtoehtoja.
Laadukkaat tuotteemme soveltuvat sekä miehille että naisille, nuorille ja
vanhoille – kuntoutuksen ohella ne soveltuvat erinomaisesti
jokapäiväiseen käyttöön.
Valmistamme lepoa, työkykyä ja palautumista edistäviä tuotteita
seuraaville toimialoille:
• kotiin ja yrityksille
• kuntoutukseen ja hoitolaitoksiin
• terveydenhuoltoon
• kuljetuskalustoon ja rekkoihin
• veneisiin
• matkailuautoihin ja asuntovaunuihin

Käsityönä valmistetut korkealuokkaiset,
ympäristöystävälliset
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- tuotteet levolliseen elämään
- tuotteet levolliseen elämään

Tuntuuko selkä jäykältä

BALANS - PATJAT JA SIJAUSPATJAT

hytissä vietetyn yön jälkeen?
Oletko tullut ajatelleeksi, kuinka paljon vietät aikaa veneesi hytissä nukkuen?
Veneesi on lomalla kotisi.
Kunnollisella vuoteella on ratkaiseva merkitys, koska veneessä tulisi levätä yhtä hyvin
kuin kotona. Kunnon lepo tekee päivästä nautittavamman.

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.

BALANS - HYTTIVUOTEET JA TUKITYYNYT
on suunniteltu helpottamaan jännitystiloja sekä ehkäisemään kuormitusta
selkärangassa ja kehossa.
Tuotteet valmistetaan käsityönä parhaista suomalaisista materiaaleista, joille on
myönnetty arvostettu avainlippu -tunnus.
ais
su,
u,
BALANS -tuotteet ovat oikea ratkaisu,
kun haluat nauttia laadukkaasta unesta ja
herätä aamulla levänneenä ja rentoutuneena.

- patjat ovat

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.

Muut lepoa ja palautumista
edistävät tuotteet

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.
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BALANS -tuotteet on valmistettu Suomessa
Kaikki
käsityönä parhaista ja hengittävistä materiaaleista.
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HENGITTÄVIÄ
ALLERGIAVAPAITA
ANTIBAKTEERISIA
HYGIEENISIÄ
MUUNNELTAVIA

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.

Valmistamme tuotteet käsityöperinnettä kunnioittaen
mittatilaustyönä juuri Sinun veneeseesi ja Sinulle sopivaksi.
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
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