Familon Ryhti

-erikoispehmustepatja

Yksilöllistä
nukkumisergonomiaa.

Huomaa kuka on nukkunut hyvin.

Tutkittua Familon-laatua
Kotimaiset Familon-tuotteet edustavat tutkittua ja turvallista laatua.
Tuotteet täyttävät Allergiatunnuksen ja Joutsenmerkin tiukat ympäristö-, terveys- ja laatuvaatimukset.

Familon Ryhti
-erikoispehmustepatja
Yksilöllistä nukkumisergonomiaa
• Painoluokiteltu vyöhykepatja
• Täydellinen tuki selälle
• Käännettävä: jämäkkä ja myötäilevä puoli
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Painoluokat
Kevyille ja keskipainoisille (M)
Familon Ryhti -erikoispehmustepatja
kevyille ja keskipainoisille (M) myötäilee ihanteellisesti kevyenkin nukkujan
vartaloa ja liikkeitä. Patjan pehmusteen
profilointi lisää myötäilevyyttä.

Keskipainoisille ja painaville (H)
Familon Ryhti -erikoispehmustepatja
keskipainoisille ja painaville (H) myötäilee ihanteellisesti nukkujan vartaloa ja
liikkeitä. Patjan pehmusteen profilointi
lisää myötäilevyyttä.

Painaville (EH)
Familon Ryhti -erikoispehmustepatja painaville (EH) on tukeva patja raskaaseen
käyttöön. Patjan materiaalit on suunniteltu erityisen kestäviksi.

• Pintapehmeys takaa hyvät yöunet
• Irrotettava, pestävä päällinen
• Pehmusteella 5 vuoden takuu
Familon Ryhti on painoluokiteltu, vyöhykkeellinen Familon-erikoispehmustepatja, joka myötäilee vakaasti nukkujan vartaloa ja liikkeitä. Patjan keskiosa tukee erinomaisesti kehon suurinta painopistealuetta, ja
selkärangan nikamat ja välilevyt pysyvät nukkuessa oikeassa asennossa.
Täydellinen patjan vakaus yhdistettynä yksilölliseen tuentaan mahdollistavat sen, että asentoa ei tarvitse vaihdella ja uni on levollista.
Patjaa kääntämällä voi valita joko jämäkän tai myötäilevän tuen. Korkealaatuinen ja kestävä Familon-joustoneulospäällinen parantaa patjojen
joustavuutta ja hengittävyyttä. Vetoketju on neljällä sivulla, joten päällisen voi pestä kahdessa osassa.

Tekniset tiedot
•

Koot: 80 x 200, 90 x 200 cm, korkeus n. 19 cm

•

Pehmuste: Toinen puoli rentouttavan pintapehmeää ja
toinen jämäkämpää polyuretaanivaahtomuovia

•

Verhoilu: Tikattua Familon-joustoneulosta (100 % polyesteri)

•

Väri: Valkoinen

Rakennekuva M (viitteellinen)

Rakennekuva H (viitteellinen)

Rakennekuva EH (viitteellinen)

Alusta (oheistuote):
•

Koko: 80 x 200 cm, rungon korkeus n. 19 cm

•

Väri: Luonnonvalkoinen

•

Runko: Kotimaista havupuuta

Oheistuotteet
viimeistelevät kokonaisuuden

Familon-erikoispehmustepatjojen hoito

•

Yksilöllisen nukkumismukavuuden varmistaa nukkujan koon
ja vartalonmuotojen mukaan valittu Familon-sijauspatja.

•

Joustinpatjan voi halutessaan yhdistää verhoiltuun Familon-		
alustaan. Alustaan sopivat kaikki Familon-jalkasarjat.

•

Patjoista saa mukavan parivuoteen sijoittamalla kaksi alustaa 		
rinnakkain. Alustat kiinnitetään toisiinsa kätevällä sidemeka-		
nismilla.

Kotimainen Familon-patja on valmistettu parhaista allergiaturvallisista materiaaleista. Se pysyy puhtaan raikkaana,
kun imuroit sitä silloin tällöin. Älä tamppaa sitä mattopiiskalla.

Alusta ja jalkasarjat
Valitse alustaan sisustukseesi parhaiten sopiva jalkasarja.

Käännä erikoispehmustepatjaa säännöllisesti sekä pituussuunnassa että ylösalaisin, jolloin kuormitus jakautuu tasaisemmin pehmusteelle. Näin pidennät
vuoteesi käyttöikää.
Tarkista alustan jalkojen kiinnitys säännöllisesti. Älä vedä alustaa siirrettäessä,
jotta jalkojen kiinnitys ei vaurioidu.

Pyöreä koivu
20 cm

Kantikas koivu
20 cm

Kantikas koivu
pähkinä
27 ja 20 cm

Kartio tammi
24, 20 ja 12 cm

Anna vuoteen tuulettua hetki ennen
sijaamista, jolloin vuodevaatteisiin nukkujasta imeytynyt kosteus ehtii haihtua.
Uudessa vuoteessa olevan ”alkutuoksun”
saat pois painelemalla patjaa samalla
kun imuroit sitä. Tuoksu on täysin vaaraton ja haihtuu itsestään ajan myötä.

Kantikas tammi 20 cm
Neliö tammi 10 cm

Kantikas pyökki
metallikaulus 20 cm

Pyöreä metalli
20 cm

Päädyt

Jousto-pääty 160x95 ja 180x95 cm

Tammiviilupääty 160x95 ja 180x95 cm

Parivuoteen
sidemekanismi

Irrotettavan päällisen pesu: Poista pehmuste ennen pesua (pehmuste ei ole
pestävä). Pese päällinen tuotteessa
olevan pesuohjeen mukaan. Muotoile
päällinen kosteana ja kuivata ilmavassa
paikassa.

Vaihda
erikoispehmustepatja uuteen noin
6–8 vuoden
välein.

