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Auringonsäteet pilkistävät verhojen raoista. Kimalainen on jo aloittanut 

työpäivänsä ja pörisee kukasta toiseen. Venyttelet hitaasti sängyssä ja 

hymyilet kasvot puoliavointa ikkunaa kohti. 

Mikään päivä ei ole toisensa kaltainen – ja jotkut päivät ovat epäilemättä 

parempia kuin toiset. Mutta jos päivä alkaa hyvin, se yleensä myös 

jatkuu hyvänä. 

Päivistä parhaat alkavat
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75 vuotta sitten Ekornes toi markkinoille Norjan huonekalutuotannon ensimmäisen 

tavaramerkin: Svanen®. Svanesta® vuonna 1937 on pitkä matka tähän päivään, mutta 

kansan luottamus tavaramerkkiin on yhtä vahva. Se luottamus meidän täytyy ansaita 

joka yö. Siksi tavoitteenamme on aina ollut kokeilla nukkumismukavuutta parantavaa 

uutta teknologiaa ja viimeisiä innovaatioita ensimmäisten joukossa. Jatkuva panostaminen 

uusien ideoiden ja pitkän kokemuksen yhdistämiseen on se tekijä, joka erottaa Ekornesin 

Svane®-patjat muiden patjanvalmistajien tuotteista. Näin voimme tarjota ainutlaatuista 

mukavuutta kaikenlaisiin tarpeisiin.

Jens E. Ekornes

75 vuotta norjalaisen 
nukkumamukavuuden luojana 
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Katso juhlaelo-
kuvamme!

Skannaa QR-koodi 
kännykälläsi ja katso 
juhlaelokuvamme.

Ekornesilla on pitkä kokemus omista Svane®-näyttelyistä kaupoissa 

Ekornes on aina korostanut laadunvarmistuksen ja 
ensiluokkaisen käsityön merkitystä patjojen valmistuksessa.
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Lue lisää Svanen® laatutakuusta 
sivulta 59.
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Jotta voimme hyödyntää tunnettua Svane®-laatua olemme 

kiinnittäneet erityistä huomiota patjojemme kehittämiseen ja 

valmistamiseen. Näin olemme hankkineet korvaamatonta 

nukkumismukavuuden osaamista ja erinomaisen perustan 

muillekin keksinnöille. 

DuoSystem®

Koska emme välttämättä nuku samalla tavalla koko elämämme ajan, 
halusimme valmistaa patjan, jossa on kaksi pehmeysastetta. Svane® on 
DuoSystem®-järjestelmän markkinoille tulon jälkeen vuonna 1993 ollut  
tae turvallisesta patjakaupasta sadoille tuhansille ihmisille. 
Lue lisää sivuilta 32-33.

PluraSone®

PluraSone® on Ekornesin kehittämä järjestelmä, jota käytetään vain 
Svane®-patjoissa. Rakenne eroaa muista vyöhykejärjestelmistä siten, että 
PluraSone® toimii aina samalla tavalla painostasi ja koostasi riippumatta.  
Lue lisää sivuilta 34-35.

FlexSystem – Rakenna itse oma patjasi
FlexSystem-järjestelmän ansiosta sinun ei tarvitse valita patjan 
pehmeysastetta kaupassa – saat kaikki pehmeysasteet mukanasi kotiin! 
FlexSystem tarjoaa sinulle useita mahdollisuuksia yhdessä ja samassa 
patjassa. Järjestelmään kuuluvat myös irrotettavat ja pesun kestävät  
päälliset ajanmukaisissa väreissä ja tekstiileissä. Lue lisää sivuilta 36-37.

IntelliGel®

IntelliGel® on vuosien tutkimustyön tuloksena syntynyt tulevaisuuden  
materiaali. Hyytelömäisten kennojen seinämät toimivat yhteistyössä tukien 
kehoa täydellisesti makuuasennosta riippumatta. Jos olet nukkunut 
IntelliGel®-patjalla, tiedät eron. IntelliGel®-teknologia antaa Svane®-patjoille 
ainutlaatuisen nukkumismukavuuden. Lue lisää sivuilta 10-15.

Svane® 25 vuoden takuu
Kaikissa Svane®-patjoissa on 25 vuoden takuu IntelliGel®-materiaalille sekä 
materiaali- tai valmistusvioista johtuville jousten ja rungon murtumille.  
Takuu ei koske normaalia kulumista. Muilta osin ovat voimassa kuluttajan-
suojalain ehdot. 

Svane®:n
tuotteiden edut

Siksi Svane 

voi toivottaa sinulle



Päivistä parhaat alkavat 

IntelliGel®-täytteiset Svane®-patjat
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intelliGel®

ÄLYKÄSTÄ NUKKUMISMUKAVUUTTA

IntelliGel®-materiaalista valmistetut Svane®-patjat on varustettu viimeisimmällä 

nukkumismukavuutta parantavalla saavutuksellamme. Ekornes käyttää joka vuosi 

paljon rahaa huonekalujensa mukavuutta lisäävien tekniikoiden kehittämiseen. 

Uusi ja mullistava materiaali koostuu geelimäisistä kennoista, jotka muodostavat 

yhdessä kuormitusta jakavan verkoston. Nimenomaan tämä ainutlaatuinen 

kuormituksen jakautuminen, kun asetut makuulle, erottaa IntelliGel®-patjan 

perinteisestä patjasta. Kennot joustavat vain kohdista, joissa keho painuu patjaa 

vasten, ja tukevat muuta kehoa puristumatta kokoon sen painon alla. IntelliGel® 

muotoutuu välittömästi uudelleen, kun vaihdat asentoa. Siksi IntelliGel®-materiaalista 

valmistettu patja koetaan sekä jäykäksi että miellyttävän pehmeäksi samalla 

kertaa. IntelliGel® keventää kehon kuormitusta tasaisesti läpi koko yön.

“Kiropraktikkona minulla on 20 vuoden kokemus lihas- ja luustovaivoista, ja olen nähnyt, miten 

tärkeä vaikutus patjalla on selän hyvinvointiin ja terveyteen. Sen takia vastasinkin välittömästi 

myönteisesti, kun minua pyydettiin osallistumaan uuden patjan kehitystyöhön. Tavoitteena on 

ollut kehittää patja, joka täyttää omat vaatimukseni kiropraktikon näkökulmasta.”

Svane® Zefir ja Svane® Zenit on lähimpänä sitä, mitä kiropraktikkona voin 

kutsua ihanteelliseksi patjaksi. Tämä on IntelliGel®-materiaalin ansiota.  

Tällä materiaalilla on todella tärkeitä ominaisuuksia. Ainutlaatuinen 

solurakenne poistaa ongelman, joka aiheutuu lantioon ja hartioihin 

kohdistuvasta pistekuormituksesta. Tällainen pistekuormitus aiheuttaa usein 

epämiellyttäviä vaivoja, kuten arkuutta ja särkyä. Pistekuormituksen  

takia ihmiset, jotka joutuvat viettämään paljon aikaa vuoteessa, voivat  

altistua makuuhaavojen muodostumiselle.

Haluan myös korostaa selkärangan hyvän tuen merkitystä. IntelliGel®- 

materiaalin ansiosta sekä Svane® Zefir että Svane® Zenit ovat ylivoimaisia 

muihin patjoihin nähden selkärangan tuen osalta, joten voidaankin sanoa, 

että IntelliGel® pienentää selkävaivojen vaaraa. IntelliGel® antaa kunnollisen 

tuen koko keholle ja sallii samalla hartioiden ja lantion painua patjan sisään.  

Tämä vähentää virheellisen rasituksen ja selän kipeytymisen vaaraa.

Lopuksi haluan vielä mainita muotopysyvyyden. Solurakenteen ansiosta 

patjan alkuperäinen muoto palautuu heti, kun nukkuva henkilö kääntyy.  

Tämä vähentää heräämisiä ja parantaa unen laatua.

Hans-Jørgen Sørensen,

kiropraktikko

IntelliGel® huolehtii selästäsi
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Modernin tekniikan myötä olet matkalla kohti optimaalista yöunta IntelliGel® viitoittaa tien kohti hyvää huomenta

 Antaa täydellisen tuen selälle

IntelliGel® on erittäin herkkä paineelle, ja se antaa raskaimpien  

ruumiinosien – hartioiden ja lantion – vajota syvemmälle patjaan.  

Samalla se antaa vankan tuen muulle vartalolle  ainutlaatuisella ken-

norakenteella, joka on samanaikaisesti sekä jäykkä että joustava. 

Tuloksena on suora selkäranka, mikä parantaa nukkumismukavuutta 

ja ehkäisee selkävaivoja.

 Hengittää erittäin hyvin

Patjan läpi kulkevien suurten kanavien ansiosta IntelliGel®-patja ei 

tunnu kostealta. Tämä on tärkeää luonnollisen ruumiinlämmön yl-

läpitämiseksi, joka hieman laskee yöllä. Nukut paremmin, ja parempi 

ilmanvaihto tekee patjasta hygieenisemmän.

 Lämpötilaltaan neutraali

IntelliGel®-materiaalin lämmönsiirto on hyvin vähäistä, joten huon-

neen tai vartalon lämpötila ei vaikuta patjaan. Olet ehkä käyttänyt 

nykyaikaisia,  silikonista tai vastaavasta materiaalista valmistettuja 

patalappuja?  IntelliGel® toimii samalla tavalla, ja antaa lämpötilaltaan 

neutraalimman nukkuma-alustan kuin perinteinen patja.

 ei puristu kokoon painon alla

IntelliGel® ”muistaa” aikaisemman muotonsa, eikä sitä voi painaa tai 

puristaa pois muodostaan. Ainoastaan patjan päällä maatessa se an-

taa periksi ja luo vartalolle miellyttävän, tukevan alustan. Kun nouset 

patjalta, kalvorakenne palautuu alkutilaansa, ja on valmis antamaan 

sinulle rentouttavan nukkuma-alustan seuraavaa yötä varten.

  Parantaa verenkiertoa sekä antaa 
 rauhallisemman unen ja paremman levon

Yöllä makaat paikallasi pitkiä aikoja kerrallaan, ja silloin tulee  

välttää kovaa painetta kehoa vasten ja ihon pinnalta lihasten sisälle  

ulottuvia satoja verisuonia vasten. Paine estää verenkiertoa ja saa 

sinut kääntymään  useammin. Tämän vuoksi voit herätessäsi tuntea 

itsesi väsyneeksi jopa pitkien yöunien jälkeen. 

  Ruumiinrakenteella ja painolla ei ole 
merkitystä

IntelliGelin® etuna on se, että se muokkautuu kehosi mukaan  

painostasi ja pituudestasi riippumatta. Ei enää patjoja, jotka sopivat 

hyvin yhdelle, mutta huonosti toiselle. IntelliGel®-patja antaa tasaisen 

tuen kaikille, koska materiaali muokkautuu tarkkaan kehon mukaan 

ja palautuu heti, kun patjalta nousee ylös.

 Sopii hyvin allergisille

Hyvän ilmanvaihdon ja lämpötilaneutraaliuden ansiosta pölypunkit 

eivät  viihdy IntelliGel®-patjassa. Patja hengittää hyvin, joten punkkien  

ja bakteerien tarvitsema kosteus kulkeutuu pois.

 25 vuoden takuu

Svane® myöntää IntelliGel®-materiaalille ja rungolle 25 vuoden takuun 

 materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Luonnollinen kuluminen ei 

kuulu takuun piiriin. Muilta osin sovelletaan yleistä kaupankäyntiä 

koskevaa lainsäädäntöä. 
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Ainutlaatuinen 
etumme 
IntelliGel®-materiaalista valmistetut Svane®- 

patjat voivat näyttää samanlaisilta, mutta tämä 

koskee vain patjan ulkomuotoa. Patjan 

sisäpuolella olevat ominaisuudet tekevät 

kustakin patjamallista ainutlaatuisen – ja juuri 

sen vuoksi voit löytää niistä oman 

henkilökohtaisen suosikkisi. Kaikille patjoille on 

yhteistä IntelliGel®-materiaalin ainutlaatuiset 

paineen jakautumisominaisuudet – ne muotou- 

tuvat kehon mukaan nukkujan painosta ja 

ruumiinrakenteesta riippumatta.

Svane® Zello
Svane® Zello sopii erinomaisesti säädettäviin  
sänkyihin. Patja muodostuu Elastec®- ja IntelliGel®-
materiaaleista. Svane® Zello-patjassa on sekä 
mukavuudelle niin tärkeät paineen jakautumisomi-
naisuudet että säädettävän sängyn vaatimaa 
joustavuutta.

Lue lisää Svane® Zello-patjasta sivuilta 24-25 ja 61.

Svane® Zesam
Svane® Zesam on uusimman kehittelyn tuloksena syntynyt patja, jossa on 
erityinen kehon liikkeitä ihanteellisesti myötäilevä rakenne, olitpa sitten 
makuu- tai istuma-asennossa. Ergonomisesti muotoiltujen tukiprofiilien 
portaaton säätö yhdistettynä kaksisuuntaiseen joustavaan säleikköön takaa 
sen, että saat tarvitsemasi tuen siihen kehonosaan, joka sitä tarvitsee. 
IntelliGel®-täyte jakaa kehon painon aiheuttaman kuormituksen ainutlaa-
tuisesti nukkujan painosta tai ruumiinrakenteesta riippumatta.

Lue lisää Svane® Zezam-patjasta sivuilta 16-19 ja 60.

Svane® Zenit
Svane® Zenit-patjassa IntelliGel®-sisäosia kannattavat 
LKF-jouset. Niiden avulla patjasta on saatu ominaisu-
uksiltaan hyvä ja erittäin miellyttävä. Kuva esittää 
runkopatjaa. Saatavana myös sänkypatjana.

Lue lisää Svane® Zenit-patjasta sivuilta 22-23 ja 61.

Svane® Zefir
Svane® Zefir-patjassa IntelliGel®-sisäosia kannattavat 
pussijouset. Tässä patjassa on suurempi joustosy-
vyys, joka tekee siitä Svane® Zenit -patjaa peh-
meämmän. Kuva esittää runkopatjaa. Saatavana 
myös sänkypatjana.

Lue lisää Svane® Zefir-patjasta sivuilta 20-21 ja 60.

Pestävä kaksiosainen päällinen

Elastec®

Ontelokuitu ja Elastec®

IntelliGel®

Elastec®

Karkaistut pussijouset

Polyeetteri
Karkaistut Bonell-jouset

(Vain runko- ja jenkkipatjoissa)

Pestävä kaksiosainen päällinen

Elastec®

Ontelokuitu ja Elastec®

IntelliGel®

Elastec®

Karkaistut LFK–jouset

Polyeetteri

Pestävä kaksiosainen päällinen
Elastec®

Ontelokuitu ja Elastec®

IntelliGel®

Elastec®

Ontelokuitu

Svane® Zesam -petauspatja

Svane Zesamin® petauspatjan erityinen ja ylellinen suunnittelu 
tekee siitä hyvin miellyttävän. Se hengittää hyvin, johtaa kosteutta 
pois kehosta ja on siten entistä hygieenisempi patja.
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Svane® Zesam on patja sinulle, joka vaadit erittäin paljon lepo- ja nukkumismukavuudelta. Patja 
on koottu parhaista laatumateriaaleista lähtien patjan sisäosan materiaaleista aina päällisen 
kankaaseen asti. Ainoastaan Svane® voi tarjota tämän erityisen rakenteen, jonka ansiosta patja 
mukailee kehon liikkeitä ihanteellisesti.

Riippumatta siitä, istutko vai makaatko Svane® Zesamilla, patja tukee kehoasi eniten juuri sieltä 
mistä tarvitsee. Niska- ja ristiselän tuki aktivoituu automaattisesti tarvittaessa, koska patjan selkä- 
ja istuinosa mukailevat kehon luonnollista mallia. Pisteenä i:n päällä on ainutlaatuinen IntelliGel®-
materiaali, joka takaa painon ihanteellisen jakautumisen asennosta, nukkujan painosta tai 
ruumiinrakenteesta riippumatta.

Svane® Zesamia ohjataan langattomalla RF-kaukosäätimellä sekä internetistä ladattavan sovelluksen 
avulla. Sängyn pohjassa on LED-valo siltä varalta, että et halua pitää makuuhuonetta täysin pimeänä. 
Valo korostaa myös sängyn modernia muotoilua, jolloin sängyn hienostuneet valetusta alumiinista 
valmistetut jalat pääsevät oikeuksiinsa.

Svane® Zesam on päällystetty ylellisellä ja erityisesti tarkoitusta varten kehitellyllä Vita-
huonekalutekstiilillä. Joustavasta villasta valmistettu tekstiili myötäilee sängyn liikkeitä täydellisesti, 
jolloin patjan päällyskankaaseen ei tule ryppyjä. Jotta patjasi sopii yhteen kotisi muun sisustuksen 
kanssa, voit valita päällyskankaan kolmesta ajattomasta värivaihtoehdosta.

Täydellinen tuotekuvaus sivuilla 60-63.

Säätösänky  Säätösänky

Remote

Uutta Svane® Zesam -patjaamme voidaan 
ohjata omalla iPhoneen, iPodiin ja iPadiin 
saatavalla sovelluksella.

Uutta Svane® Zesam -patjaamme voidaan 
ohjata omalla iPhoneen, iPodiin ja iPadiin 
saatavalla sovelluksella.

Uutta Svane® Zesam -patjaamme voidaan 
ohjata omalla iPhoneen, iPodiin ja iPadiin 
saatavalla sovelluksella.

Uutta Svane® Zesam -patjaamme voidaan 
ohjata omalla iPhoneen, iPodiin ja iPadiin 
saatavalla sovelluksella.

Remote

Svane® Zesamin oma sovellus

Svane® Zesamin 
– oma sovellus

Remote

Svane® Zesamin 
– oma sovellus

Remote

Svane® Zesamin 
– oma sovellus

Remote

Svane® Zesamin 
– oma sovellus

Svane® Zesamin oma sovellus Svane® Zesamin oma sovellus

Remote Remote

Svane® Zesamin oma sovellus

Remote
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A B C

Svane® Zesamin ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa sen, että patja liikkuu 

käyttäjän ehdoilla.  Ergonomisesti muotoiltujen tukirakenteiden portaaton 

säätö ja kaksisuuntainen joustava säleikkö vievät niin istumis- kuin nukku-

mismukavuudenkin uudelle tasolle.

  
1  ja 2 : Niskatuki (1) ja ristiselän tuki (2) ovat piilotettuja ominaisuuksia, 

jotka aktivoituvat automaattisesti tarvittaessa.

 
3 : Järjestelmän ainutlaatuiset liikkeet saa aikaan erikoismuotoiltu sarana, 

jonka johdosta sängyn selkäosa pitenee sitä mukaa kun sitä nostetaan.

 
4  ja 5 : Sängyn selkä- ja istuinosat liikkuvat kehon luonnollisen mallin 

mukaan.

  
6 : Vahvassa moottorissa on 350 Nm:n vääntömomentti, joka huolehtii 

sängyn pehmeästä mutta silti nopeasta liikuttamisesta. Virrankatkaisu on 

itsestäänselvyys ja standby-vaikutus on vaatimattomasti 0,5 W.

Täydellinen maatessa – täydellisen istuessa

7 : Patjassa käytetty IntelliGel®-materiaali jakaa painon tasaisesti riippumatta 

siitä istutaanko vai maataanko patjalla.

 
8 : Sängyn pohjaan voi saada lisävarusteena LED-valon, joka on käytännöl-

linen silloin kun tarvitsee valoa, muttei halua herättää kumppaniaan.

 
9 : Hienostuneet valetusta alumiinista valmistetut jalat antavat sängylle 

ihanteellisen vakauden ja ainutlaatuisen muotoilun.

 

Svane® Zesamia ohjataan langattomalla RF-kauko-ohjaimella. Sänkyä voidaan 

ohjata myös erillisen sovelluksen kautta. Sovelluksen avulla voi sytyttää ja 

sammuttaa sängyn alla olevan LED-valon, tallentaa omat suosikkiasen-

not, asettaa herätyksen ja ennen kaikkea synkronisoida 

parivuoteen molemmat sängyt aina samaan 

asentoon kuormituksesta tai asennosta riip-

pumatta. Svane® Zesam ja sovellus kommu-

nikoivat lukitussa Bluetooth-yhteydessä.

1

2

3

4

5

6

7

9

8

A  Aktiivinen painon jakautuminen Svane® Zesamissa on erikoisra-
kenteiset säleenpitimet, joiden ansiosta patjan jousitus on ainutlaatuinen. 
Kun sälepidin painetaan alas, liike leviää järjestelmässä ja nostaa viereisen 
sälepitimen, johon kohdistuu vähemmän painetta, ylös patjassa. Siten 
alas painuneet jouset aiheuttavat kaksoisvaikutuksen ja kuormitus jakau-
tuu säleille.

  
B  Tarrakiinnitys Svane® Zesamissa on 24 pyökistä valmistettua sälettä, 

joissa on seitsenkertainen laminointi. Jokaisessa säleessä on vahva tar-
rakiinnitys, joka kiinnittää patjan järjestelmään. Patjan joustava tarrakiin-
nitystekstiili huolehtii siitä, että joka ikinen säle joustaa yksilöllisesti.

C  Liukuva säleikkö Ainutlaatuinen säleikkö liukuu vapaasti pitkin sängyn 
erikoisrakenteista kehikkoa ja takaa sen, että sänky sopii koko ajan 
käyttäjälleen.
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Juhlamalli

•		Itsestään	säätyvä	niska-	ja	ristiselän	tuki

•		Ergonominen	istuma-asento

•		Ainutlaatuinen	ergonomia	ja	painon	jakautuminen
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Hemmottele kehoasi. Mikäli haluat hemmotella itseäsi ja selkääsi ihanteellisella 

makuumukavuudella ja laadulla, ainoa mahdollinen valinta on Svane® Zefir-patja. 

Se on toistaiseksi parasta, mitä olemme pystyneet kehittämään nukkumismu-

kavuuden alueella.

Svane® Zefir on todellinen unelmien patja. IntelliGel®-materiaali tasoittaa kehon 

kuormitusta, ja pussijousien kantava kerros pienentää selän virheellistä rasitusta 

ja selän kipeytymisen vaaraa.  Miellyttävä petauspatja, jonka päällisen voi pestä, 

takaa patjan hygieenisyyden, muttei poista IntelliGel®-materiaalin tarjoamaa painon 

jakautumisominaisuutta. 

Svane® Zefir sopii sinulle, joka vaadit nukkumismukavuudelta, unen laadulta ja 

estetiikalta paljon. Siksi Svane® Zefir on päällystetty viehättävällä ja ylellisellä 

Crevin-kankaalla. Mukauttaaksesi Svane®-patjan muuhun sisustukseesi voit valita 

sopivan lukuisista ajattomista värivaihtoehdoista.

Täydellinen tuotekuvaus sivuilla 60-63.
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Svane® 

ZENIT
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Vietät suuren osan elämästäsi sängyssä. Sen vuoksi ansaitset patjan, joka suojelee 

ja tukee kehoasi pitkän päivän rasitusten jälkeen. Svane® Zenit toimii juuri näin. 

IntelliGel®-materiaalin ainutlaatuisen kennorakenteen ansiosta patja muotoutuu 

kehosi mukaan, painostasi ja ruumiinrakenteestasi riippumatta. 

Svane® Zenit -patjassa on käytetty IntelliGel®-materiaalia LFK-jousituksen 

muodostaman kantavan kerroksen päällä. Niiden ansiosta makuuasentosi on 

ergonominen ja patjan ja kehon välinen paine mahdollisimman vähäinen. Mukana 

tulee myös petauspatja, joka kruunaa patjan loistavan makuumukavuuden. 

Svane® Zenit illä saat joustavuutta makuuhuoneen sisustukseen. Siksi Svane® Zenit 

on päällystetty viehättävällä ja ylellisellä Crevin-kankaalla.. Mikäli haluat Svane®- 

patjaan sisustukseesi paremmin sopivan värin, voit valita sopivan lukuisista 

ajattomista värivaihtoehdoista.

Täydellinen tuotekuvaus sivuilla 60-63.
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ZELLO
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Monen mielestä sängyssä on mukava istua ja esimerkiksi lukea hyvää kirjaa iltaisin 

tai aloittaa päivä seuraamalla TV:n aamu-uutisia. Kun saat sängystä vielä hyvän 

istuma-asennon, voimme puhua ylellisyydestä.

Svane® Zello on täydellinen patja säästösänkyihin. Patja koostuu IntelliGel®- ja Elastec®- 

materiaaleista. Niiden ansiosta Svane® Zello -patja mukautuu hyvin sängyn liikkeisiin 

vaikuttamatta siihen ainutlaatuiseen mukavuuteen, josta IntelliGel®-materiaalista 

valmistetut Svane®-patjat tunnetaan. 

Patja ei kahise taivutettaessa ja hengittää. Patjan päällä on lisäksi erittäin miellyttävä 

istua tarvitsematta luopua makuumukavuudesta. Svane® Zello -patja on oikea valinta, 

mikäli haluat säädettävän sängyn! 

Svane® Zello on päällystetty viehättävällä ja ylellisellä Crevin-kankaalla. Mikäli haluat 

Svane®-patjaan sisustukseesi paremmin sopivan värin, voit valita sopivan lukuisista 

ajattomista värivaihtoehdoista.

Täydellinen tuotekuvaus sivuilla 60-63.
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Crevin Dark Grey Crevin Light Grey Crevin Beige Crevin Brown Crevin BlackVita Night Vita StoneVita Linen

Svane®-
kalustepäälliset  
Kun KAiPAAt MuutoStA

Vaatimustasomme kasvaa koko ajan muotoilun ja 

värivalintojen suhteen sisustaessamme makuu- 

huoneitamme. Riippumatta siitä, minkä patjan valitset, 

haluamme sen sopivan kotisi sisustukseen. Kaipaatko 

muutosta? Se on mahdollista muotoon ommeltujen 

kalustepäällistemme avulla – voit ostaa ne erikseen ja 

ne on helppo vetää patjan päälle ja ottaa pois.

Svane® Zefir, Svane® Zenit ja Svane® Zello on  
saatavana seuraavissa väreissä. 

27
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Svane® Zesamin pintatekstiili on liikkuvaa ja joustavaa 

kangasta, joka myötäilee sängyn liikkeitä. Siten patjan 

päällyskankaaseen ei tule ryppyjä.  

Voit valita oman Svane® Zesam -patjasi pintatekstiilin 
seuraavista väreistä. 



Svane®-joustinpatjat

Päivistä parhaat alkavat 



30 31

Ekornes on valmistanut patjanjousia vuodesta 1934 

alkaen. Vuosien aikana jatkuneen kehitystyön tuloksena 

olemme parantaneet patjojen ominaisuuksia niin, että ne 

sopivat kaikille käyttäjän koosta riippumatta. Juuri tämän 

kehitysprosessin tuloksena syntyivät DuoSystem® –  

joka merkitsee turvallista patjaostos – ainutlaatuisen 

miellyttävä, korkealaatuinen ja kestävä PluraSone® sekä 

FlexSystem, jonka avulla voit halutessasi muuttaa patjaasi. 

Uusien ideoiden kehittämisestä ja materiaali- 

valinnoillemme asetetuista vaatimuksista seuraa, että 

voimme antaa sinulle 25 vuoden takuun sekä 

höyhenenkevyen tunteen hyvästä huomenesta – 

koostasi riippumatta.

Yksilölliset koot 
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DuoSystem® on nerokas järjestelmä, jonka toimme markkinoille vuonna 

1993. Sen ansiosta Svane®-patjasta tuli entistä turvallisempi 

patjaostos useille sadoilletuhansille ihmisille. Halusimme valmistaa 

patjan, jossa on kaksi eri pehmeysastetta, koska emmehän 

välttämättä nuku koko elämäämme samalla tavoin. Jossakin 

elämänvaiheessa tarvitsemme jäykän patjan, jossakin toisessa 

vaiheessa pehmeämpi vaihtoehto tuntuu paremmalta. DuoSystem® 

tarjoaa molemmat vaihtoehdot.
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DuoSystem
KÄÄnnettÄVÄ PAtJA
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PluraSone® on tulos kyvystämme ja halustamme valmistaa parhaat 

joustinpatjat. Järjestelmä valmistetaan Fetsundin tehtaallamme 

Oslon ulkopuolella. PluraSone® on vahva todiste siitä, että 

patjanosien omalla tuotannolla saavutetaan ainutlaatuinen tae 

hyvästä laadusta ja optimaalisesta mukavuudesta. Järjestelmä 

parantaa hyvän yöunen tärkeintä edellytystä: että selkärankasi 

pysyy nukkuessasi suorana.

Rakenne eroaa muista vyöhykejärjestelmistä niin, että PluraSone® 

toimii aina samalla tavalla painostasi ja koostasi riippumatta. Niin 

suuri kuin pienikin nukkuja saa aina saman tuen ja hyvän 

makuumukavuuden.
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1    Parempi ergonomia hartioiden alueella olevalla, erityisen  
 pehmeällä jousituksella

2    Vyötärö ja reidet saavat oikeanlaista tukea kovemmalla 
 jousituksella

3    Lantion alueella olevat pehmeämmät jouset pitävät selkärangan 
 oikeassa asennossa

PluraSone
SeLÄn VuoKSi
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Testaa se kaupassa – kotona FlexSystem antaa valinnan vapautta

DuoSystem®-järjestelmällä varustetuissa käännettävissä patjoissamme voit valita 
useiden eri pehmeysasteiden välillä.

Mikäli haluat lisää vaihtoehtoja, voit asettaa ylimääräisen jäykän aluspatjamme 
päällimmäiseksi ja näin saada aikaan entistä kovemman pehmeysasteen.

Kuvat osoittavat patjan pehmeysasteen, jota voit itse säätää.

Taulukot osoittavat FlexSystemillä varustettujen  
joustinpatjojemme joustojärjestelmän

Svane® ExcEllEnt

1 Pussijouset

2 EkoFlex

Svane® clAssIc

1 LFK

2 EkoFlex

FlexSystemin myötä saat käyttöösi helposti ja kätevästi kaikki 

pehmeysasteet, niin että voit kaikessa rauhassa löytää itsellesi 

parhaiten sopivan pehmeysasteen. Mitä vähemmän patjassa on 

tekstiilikerroksia, sitä paremmin se joustaa. Samalla se kerää myös 

vähemmän pölyä.
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1
1

2

2

FlexSystem 
RAKennA itSe oMA PAtJASi
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Ekornes	on	kriittinen	

materiaalivalinnoissaan

Tuotekehittelijämme etsivät jatkuvasti 

uusia menetelmiä, joilla nukkujaa aute- 

taan aidosti hyvään huomeneen. Jousi-

patjasarjamme petauspatja hengittää hyvin 

ja johtaa kosteuden pois kehosta. Petaus- 

patja auttaa samalla tekemään sängystä 

hygieenisemmän.

Kesä- ja talvipuoli

Svane® Excellent ja Svane® Classic patjoissa 

käytettävissä Svane®-petauspatjoissa vältyt 

tunteelta, että patja on kuuma kesällä ja 

kylmä talvella. Jos käytät kesällä viileämpää 

ja talvella lämpimämpää puolta, voit nauttia 

patjastasi ympäri vuoden. Päälliset voidaan 

jakaa kahteen osaan, jolloin ne mahtuvat 

hyvin pesukoneeseen. Voidaan pestä 60 

asteessa.

Lämmin talvipuoli

Viileä kesäpuoli

Svane®-petauspatjat

Kesä- ja talvipuoli
Pestävä kaksiosainen päällinen

Elastec® 

Ontelokuitu ja Elastec®

 
Karkaistut LFK-jouset

mukavuusvyöhyke

Polyeetteri ja ontelokuitu
Polyeetteri ja ontelokuitu

EkoFlex-jouset

Polyeetteri ja ontelokuitu

Svane® Excellent
Svane® Excellent -jenkkipatjassa on kovetetut PluraSone®-pussijouset 

pääpatjassa sekä kovetetut EkoFlex-jouset aluspatjassa. PluraSone® ja 

tiiviit jouset tekevät patjasta jonkin verran pehmeämmän, niin että se 

muotoutuu erittäin hyvin kehon mukaan. Saatavana myös runko- ja 

sänkypatjana. Lue lisää Svane® Excellent -patjasta sivuilta 42-43 ja 62. 

Kesä- ja talvipuoli
Pestävä kaksiosainen päällinen

Elastec® 

Ontelokuitu ja Elastec® 

Karkaistut pussijouset
PluraSonella

Polyeetteri ja ontelokuitu
Polyeetteri ja ontelokuitu

EkoFlex-jouset

Polyeetteri ja ontelokuitu

 DuoSystem®

 PluraSone®

 FlexSystem

 DuoSystem®

 FlexSystem
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Svane® Classic
Svane® Classic -jenkkipatjassa on vyöhykkeisiin jaettu LKF-

jousisto pääpatjassa sekä kovetetut EkoFlex-jouset aluspat-

jassa. Näin patja on jonkin verran jäykempi ja antaa enemmän 

tukea. Saatavana myös runko- ja sänkypatjana.

Lue lisää Svane® Classic -patjasta sivuilta  44-45 ja 63.



on mahdoton selittää, miltä tuntuu herätä jo 
kauan odottamaasi päivään – se on koettava. 

Päivistä parhaat alkavat
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Tiedät nukkuneesi hyvin, kun heräät ennen kellonsoittoa – ja tunnet todella levänneesi. 

Siltä sinusta tuntuu herätessäsi Svane® Excellent -patjalla. 

Olemme saavuttaneet paljon kehittäessämme patjoja jo 75 vuoden ajan. Vuosien 

kuluessa olemme saaneet aikaan monia ainutlaatuisia etuja – kuten PluraSone®n. 

Tämän nerokkaan järjestelmän vyöhykkeittäin jakautuneet pussijouset antavat 

lisäpehmeyttä olkapäiden ja lantion alle, jolloin selkäranka on aina oikeassa asennossa. 

Ymmärrät, mistä puhumme, kun heräät Svane® Excellent -patjan päällä. Lue lisää 

PluraSone®:sta sivuilta 34-35.

Patjassa on myös DuoSystem®, jossa toinen puoli on jäykkä ja toinen pehmeä.

Käännettävä patja on varsin helppo kääntää, jos haluat muuttaa patjan 

pehmeysastetta. Runkopatjassa on vetoketju, jolloin voit kääntää patjan helposti 

sen päällisen sisällä. Joustinpatjassa on FlexSystem, jolloin voit valita jopa kolmesta 

pehmeysasteesta (medium, jäykkä ja erityisen jäykkä). Kokeile patjaa myymälässä, 

löydä suosikkisi kotona. Lue lisää DuoSystemstä® sivuilta 32-33 ja FlexSystemistä 

sivuilta 36-37.

Täydellinen tuotekuvaus sivuilla 60-63.
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Svane® 
ExCELLENT 

 Patja sänkyyn/säätösänkyyn Runkopatja FlexSystem-jenkkipatja Säätösänky
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Yleisön suurta suosikkia, Svane® Classic -patjaa, on kehitetty jatkuvasti vuosien 

saatossa. Niinpä siitä löytyvätkin Svane®:n ainutlaatuisen DuoSystem®-järjestelmän 

ja Svane® Classicin vyöhykkeittäin jakautuneiden LKF-jousien kaltaiset innovatiiviset 

mukavuusratkaisut. Vyöhykkeittäin jakautuneet LKF-jouset saavat patjan muotou- 

tumaan paremmin kehon mukaan ja antavat sinulle vakaan nukkuma-asennon. Toisin 

sanoen – kun asetut makuulle, sinua odottaa aidosti hyvä huomen. 

Patjassa on myös DuoSystem®, jossa toinen puoli on jäykkä ja toinen pehmeä. 

Kautta aikojen suosituin patjamme Svane® Classic on kehittynyt vuosien saatossa 

entisestään. Sen vuoksi löydät Svane® Classicista innovatiivisia mukavuusratkaisuja, 

kuten Svanen® ainutlaatuisen DuoSystemn® sekä vyöhykkeisiin jaetut LFK-jouset. 

Vyöhykkeisiin jaetut LFK-jouset auttavat patjaa helpommin mukautumaan nukkujan 

kehoon, jolloin nukkumisasento on vakaampi. Lyhyesti: samalla kun käyt makuulle, 

olet jo matkalla kohti hyvää huomenta.

Täydellinen tuotekuvaus sivuilla 60-63.
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Svane® 
CLASSIC 

 Patja sänkyyn/säätösänkyyn Runkopatja FlexSystem-jenkkipatja Säätösänky
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Makuuhuonetta käytetään nykyään paljon muuhunkin kuin nukkumiseen. Siksi yhä 

useampi haluaa säädettävän sängyn. 

Säädettävä sänky tuo makuuhuoneeseen lisää joustavuutta ja mukavuutta. 

Sängyssä on mukava istua, kun esimerkiksi luet tai katsot TV:tä. Kaikkia asentoja 

voi säätää helposti kaukosäätimellä.

Säädettävissä sängyissä voidaan käyttää kaikkia patjojamme. Kokeile itse, niin 

löydät oman henkilökohtaisen suosikkisi!

Säädettävissä sängyissämme on erilliset niskatuet. Sängyn kestävyyttä olemme 

lisänneet jalkopäätä vahvistamalla. Sängyn mukana toimitetaan päätypidikkeet. 

Lisävarusteena voit tilata sivupidikkeet, jotka pitävät patjan tukevasti paikoillaan.

Täydellinen tuotekuvaus sivuilla 60-63.

Svane® 

SÄÄDETTÄVÄT SVANE®-SÄNGYT

Svane® Classic
-säätösänky

Svane® Excellent
-säätösänky

Motion 1000 -säätöpohja  
sänkyyn asennettavaksi

Motion 1000
-säätösäleikkö rungolla
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Crevin Dark Grey Crevin Light Grey Crevin BlackCrevin BrownCrevin Beige

Vaatimustasomme kasvaa 

koko ajan muotoilun ja 

värivalintojen suhteen sisus- 

taessamme makuuhuonei- 

tamme. Riippumatta siitä 

minkä jenkkipatjan valitset, 

haluamme sen sopivan kotisi 

sisustukseen. 

Kaipaatko muutosta? Se on 

mahdollista muotoon ommel- 

tujen kalustepäällistemme 

avulla – voit ostaa ne erikseen 

ja ne on helppo vetää patjan 

päälle ja ottaa pois.

Svane®-
kalustepäälliset 

Kun KAiPAAt MuutoStA

Crevin Black

Moda Dove
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	Hyvä tuki niskalle

	Miellyttävän pehmeä korvalle 

	Allergiaystävällinen

	Tyynyn läpi kulkevat kanavat 
tekevät tyynystä hengittävän 

	Kaksi korkeutta takaa  
mukavuuden 

	Lämmin ja viileä puoli 
 (Geelipuolella nukkuessa  

viileämpi tunne)

	Suojus voidaan pestä 60 °C:ssa 

	Sopii tyynynsuojukseen,  
jonka koko on 50 x 70 cm

Svane®-tyyny
– iHAnAn PeHMeÄ JA eRGonoMinen uutuuS 

eLAStec®-MAteRiAALiStA JA GeeLiStÄ 

Tyynyä kehittäessämme ajatuksemme risteilivät 

edestakaisin – tyynyn läpi kulkevista ilmakanavista ja 

tyynyn keveydestä aina siihen, miltä tyyny tuntuisi 

korvaa vasten. Svane®-tyyny tekee nukkumismuka- 

vuudesta täydellisen.

Svane®-tyynyssä on matala ja korkea reuna – näin voit itse valita juuri 

sinulle sopivan korkeuden. Tyynyn korkeassa reunassa on erityisistä 

muotoon leikatut kanavat, jotka on valmistettu ihanan pehmeästä 

Elastec®-materiaalista. Näin pää lepää syvällä, samanaikaisesti kun 

niska on oikeassa lepoasennossa. Tyyny on pehmeä myös olkapäitä 

vasten. Painetta jakava geeli lisää yleistä mukavuuden tunnetta ja 

viilentää tyynyä.
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Svane®-pääty Svane®-pääty on innovatiivinen keksintö, tyynyjen liu-

kutoiminto tekee istuma-asennon säädön helpoksi. 

Ainutlaatuinen ratkaisu lisää sekä toiminnallisuutta että 

tyyliä makuuhuoneeseesi. Toimitukseen kuuluu patjan 

kankaalla päällystetty pääty ja voit valita sen säädettävi-

en tyynyjen kanssa tai ilman.

Svane®-pääty on saatavana 150, 160, 180 ja 200 cm:n 

vakiomittaisena. Tyynyt voi ostaa myös erikseen ja ne 

voidaan kiinnittää suoraan seinään.

Svane®-pääty on suunniteltu siten, että pistorasioille jää tilaa sängyn 
taakse. Jos sänky on säädettävä tai sängyn lähellä käytetään luku-
lamppuja, matkapuhelimen laturia tai muita sähkölaitteita, nämä lait-
teet liitetään tavallisesti sängyn takana sijaitsevaan pistorasiaan.  
Tavalliset pistotulpat kuten myös muuntajat voivat syttyä palamaan 
jos ne joutuvat puristuksiin, ne peite-
tään tai ne vahingoittuvat. Tämän vält-
tämiseksi päätymme on suunniteltu 
siten, että ne jättävät tilaa pistorasioille.

Sängyn, päädyn ja tyynyn päälliset voidaan 
irrottaa ja pestä 40 asteessa. (Svane® Zesamin 
Vita-kangas on puhdistettavissa.)

UUTUUS
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Svane®-
makuuhuonekalusteet
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Ekornes tarjoaa nyt myös makuuhuonekalusteita, 

joiden ansiosta voit sisustaa myös talon tärkeimmän 

huoneen yhteensointuvaksi, käytännölliseksi ja miel-

lyttäväksi ympäristöksi. Makuuhuoneen kalusteita on 

saatavana tammen, wengen tai valkoisen värisenä.

Svane®-yöpöytä. Kirja, lamppu, silmälasit, kahvi- ja teekuppi – 

makuuhuoneessa tarvitaan myös laskutilaa. Yöpöytäämme on  

saatavana samanvärisinä kuin kehikko ja pääty. Laatikossa on  

äänetön iskunvaimennus. Lisävarusteena voit hankkia myös hyllyn, 

joka voidaan sijoittaa joko yöpöydän päälle tai alle. 

Svane®-rahi on viehättävä kaluste, joka toimii samalla lisäsäily- 

tystilana makuuhuoneessa. Rahi on luonnollisesti saatavana 

samoissa väreissä kuin pääty ja patja, ja se voidaan yhdistää 

yöpöytään eri tavoin; katso kuva.

Sängyn, päädyn ja tyynyn päälliset voidaan irrottaa ja pestä 40 asteessa.  
(Svane® Zesamin Vita-kangas on puhdistettavissa.)
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Nelikulmaiset jalat, vinotNelikulmaiset jalat,  
pyöristetty sisäänpäin Nelikulmaiset jalat Ellipse-jalat Sängyn kaarijalat

Patja on itse kuningas kodin tärkeimmässä huonees-

sa – makuuhuoneessa. Siksi on erittäin tärkeätä, että 

patja saa paikan vankalla perustalla. Se on yksinker-

taisesti paremman näköinen, kun se on varustettu 

muuhun sisustukseen sopivilla jaloilla, jalaksilla tai 

sokkelilla.

Sokkeli Korkea Sokkeli Pyörät
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Svane®-jalat, jalakset 
ja sokkelit 

MALLI MATERIAALI/ VÄRI KORKEUS

Nelikulmaiset jalat, 
pyöristetty sisäänpäin
(ei sovi Motion 1000-malliin)

Valkoiset, tammi ja wenge 12 cm

Nelikulmaiset jalat, 
vinot

Valkoiset, tammi ja wenge 23 cm

Nelikulmaiset jalat Valkoiset, tammi ja wenge 23 cm

Ellipse-jalat Alumiinia 15 cm ja 20 cm

Sängyn kaarijalat
(vain runkopatjaan)

Valkoiset 23 cm

Sokkeli Valkoiset, tammi ja wenge 8 cm

Korkea sokkeli 
(runkopatjoihin ja säädettäviin 
sänkyihin) 

Valkoinen, tammi ja wenge 20 cm

Pyörät 
(runkopatjoihin ja säädettäviin 
sänkyihin)

13 cm
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MILJØMERKET

231                  0
33
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Ekornes oli ensimmäinen norjalainen patjojen valmistaja, 
jonka tuotteet ovat saaneet Joutsenmerkin. Svane®-patjat 
ovat ansainneet Joutsenmerkin ympäristöystävällisten 
raaka-aineidensa, kestävän tuotantonsa ja kierrätysmahdol-
lisuuksiensa vuoksi. Patjat täyttävät esimerkiksi tiukat, 
ympäristölle vaarallisten kemikaalien käyttöä, päästöjä, 
energian ja voimavarojen käyttöä sekä jätteiden käsittelyä 
koskevat vaatimukset. Järjestelmä luotiin Pohjoismaiden 
ministerineuvostossa vuonna 1989, ja merkki on voimassa 
kolme vuotta kerrallaan.

Svane®-patjat valmistetaan raaka-aineista, joille on myönnetty 
Øko Tex 100 -merkintä. Kaikki vaahtomuovijäänteet kier-
rätetään yrityksen omassa vaahtomuovituotannossa, ja muu 
jäte ja pakkaukset toimitetaan kierrätettäviksi tai 
uusiokäyttöön.
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Svane® Zefir-jenkkipatja
Jousitus: IntelliGel® karkaistujen pussijousien tukikerroksessa. Bonell-jousitus rungossa.

Täyte: Elastec®, polyeetteri ja allergisoimaton ontelokuitu.

Sokkeli: Vakiona wenge tai tammisokkeli.

Petauspatja: Muhkea Elastec petauspatja kahtia jaettavalla päällisellä, joka voidaan pestä 60 °C:ssa.

Vakiomitat: 150 x 200, 160 x 200, 180 x 200, 180 x 210

Svane® Zesam Säätösänky
Jousitus: IntelliGel® yhdistettynä kaarevasti muotoiltuun Elasteciin®.

Täyte: Elastec®, polyeetteri ja allergisoimaton ontelokuitu.

Jalat: Alumiinia.

Petauspatja: Muhkea Elastec petauspatja kahtia jaettavalla päällisellä, joka voidaan pestä 60 °C:ssa.

Vakiomitat: 90 x 210

Svane® Zefir-runkopatja
Jousitus: IntelliGel® karkaistujen pussijousien tukikerroksessa. Bonell-jousitus rungossa.

Täyte: Elastec®, polyeetteri ja allergisoimaton ontelokuitu.

Petauspatja: Muhkea Elastec petauspatja kahtia jaettavalla päällisellä, joka voidaan pestä 60 °C:ssa.

Vakiomitat: 75 x 200, 80 x 200, 90 x 200, 90 x 210, 120 x 200 + erikoismitat

Svane® Zefir-patja sänkyihin/säädettäviin sänkyihin
Jousitus: IntelliGel® karkaistujen pussijousien tukikerroksessa.

Täyte: Elastec®, polyeetteri ja allergisoimaton ontelokuitu.

Petauspatja: Muhkea Elastec petauspatja kahtia jaettavalla päällisellä, joka voidaan pestä 60 °C:ssa.

Vakiomitat: 75 x 200, 80 x 200, 90 x 200, 90 x 210, 100 x 200, 100 x 210 + erikoismitat

Svane® Zenit-patja sänkyihin/säädettäviin sänkyihin
Jousitus: IntelliGel® LFK-jousien tukikerroksessa.

Täyte: Elastec®, polyeetteri ja allergisoimaton ontelokuitu.

Petauspatja: Muhkea Elastec petauspatja kahtia jaettavalla päällisellä, joka voidaan pestä 60 °C:ssa.

Vakiomitat: 75 x 200, 80 x 200, 90 x 200, 90 x 210, 100 x 200, 100 x 210 + erikoismitat

Svane® Zenit-jenkkipatja
Jousitus: IntelliGel® LFK-jousien tukikerroksessa.

Täyte: Elastec®, polyeetteri ja allergisoimaton ontelokuitu.

Sokkeli: Vakiona tammi tai wengesokkeli.

Petauspatja: Muhkea Elastec petauspatja kahtia jaettavalla päällisellä, joka voidaan pestä 60 °C:ssa.

Vakiomitat: 150 x 200, 160 x 200, 180 x 200, 180 x 210

Svane® Zenit-runkopatja
Jousitus: IntelliGel® LFK-jousien tukikerroksessa.

Täyte: Elastec®, polyeetteri ja allergisoimaton ontelokuitu.

Petauspatja: Muhkea Elastec petauspatja kahtia jaettavalla päällisellä, joka voidaan pestä 60 °C:ssa.

Vakiomitat: 75 x 200, 80 x 200, 90 x 200, 90 x 210, 120 x 200 + erikoismitat

Kaikkiin leveisiin patjoihin on saatavissa joko yhtenäinen 
petauspatja tai erilliset petauspatjat.

Svane® Zello-patja sänkyihin/säädettäviin sänkyihin
Jousitus: IntelliGel® LFK-jousien tukikerroksessa.

Täyte: Elastec®, polyeetteri ja allergisoimaton ontelokuitu.

Petauspatja: Muhkea Elastec petauspatja kahtia jaettavalla päällisellä, joka voidaan pestä 60 °C:ssa.

Standardmål: 75 x 200, 80 x 200, 90 x 200, 90 x 210, 100 x 200, 100 x 210 + erikoismitat

Svane®-pääty
Kangas: Crevin, irrotettava ja pestävä.

Korkeus: 120 cm

Vakioleveydet: 150 cm, 160 cm, 180 cm, 200 cm

Svane®-säätösänky
Patja: Svane® Zello, Svane® Zefir tai Svane® Zenit (sängynpatja).

Säädettävä 
sänky:

Erillinen niskatuki, lantioalueen pehmeydensäätö, jalkopään vahvistus, sisäinen 
hartiavyöhyke, punaiset jäykistäjät säleissä, sivu- ja päätypidikkeet.

Vakiomitat: 80 x 200, 90 x 200, 90 x 210, 100 x 200, 100 x 210
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Tuoteluettelo
inteLLiGeL®-tÄytteiSet SVAne®-PAtJAt
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PluraSone®

PluraSone®

PluraSone®

Svane®	Excellent-jenkkipatja
Kovuus: Pehmeämpi/kovempi. (DuoSystem®)

Jousitus: Kaksinkertainen jousitus. Erilliset vyöhykkeiksi (PluraSone®) jaetut karkaistut pussi-
jouset, rungossa EkoFlex-jouset. Yhteensä 1484 kpl.

Täyte: Elastec®, polyeetteri ja allergisoimaton ontelokuitu.

Sokkeli: Vakiona tammenvärinen sokkeli.

Petauspatja: Muhkea Elastec petauspatja kahtia jaettavalla päällisellä, joka voidaan pestä 60 °C:ssa.

Vakiomitat: 150 x 200, 160 x 200, 180 x 200, 180 x 210

Svane®	Excellent-runkopatja
Kovuus: Pehmeämpi/kovempi. (DuoSystem®)

Jousitus: Kaksinkertainen jousitus. Vyöhykkeiksi (PluraSone®), jaetut karkaistut pussijouset, 
Bonell rungossa. Yhteensä 566 kpl.

Täyte: Elastec®, polyeetteri ja allergisoimaton ontelokuitu.

Vakiomitat: 75 x 200, 80 x 200, 90 x 200, 90 x 210, 120 x 200 + erikoismitat

Svane®	Excellent-käännettävä patja
Kovuus: Pehmeämpi/kovempi. (DuoSystem®)

Jousitus: Vyöhykkeiksi (PluraSone®), jaetut karkaistut pussijouset. Yhteensä 406 kpl.

Täyte: Elastec®, polyeetteri ja allergisoimaton ontelokuitu.

Vakiomitat: 75 x 200, 80 x 200, 90 x 200, 90 x 210 + erikoismitat

Svane®	Excellent	-säätösänky 
Patja: Katso edellä.

Säädettävä 
sänky:

Erillinen niskatuki, lantioalueen pehmeydensäätö ja jalkopään vahvistus.

Vakiomitat: 80 x 200, 90 x 200, 90 x 210

Säätöpohja
Asennetaan sängynrunkoon. Puusäleet ja säädettävä vyöhykejärjestelmä.

Vakiomitat: 75 x 200, 80 x 200, 90 x 210

Tuoteluettelo
SVAne®-JouStinPAtJAt

63

Mukavuusvyöhykkeet

Mukavuusvyöhykkeet

Mukavuusvyöhykkeet

Kaikkiin leveisiin patjoihin on saatavissa joko yhtenäinen petaus-
patja tai erilliset petauspatjat.

Huomautus: Ekornes tekee jatkuvaa tuotekehittelytyötä ja pidät-
tää oikeuden muuttaa tuotteita.

Svane®	classic-jenkkipatja
Kovuus: Pehmeämpi/kovempi. (DuoSystem®)

Jousitus: Kaksinkertainen jousitus. LFK-mukavuusvyöhykkeet,  
EkoFlex-jouset rungossa. Yhteensä 1368 kpl.

Täyte: Elastec®, polyeetteri ja allergisoimaton ontelokuitu.

Sokkeli: Vakiona tammenvärinen sokkeli.

Petauspatja: Muhkea Elastec petauspatja kahtia jaettavalla päällisellä, joka voidaan pestä 60 °C:ssa.

Vakiomitat: 150 x 200, 160 x 200, 180 x 200, 180 x 210

Svane®	classic-runkopatja
Kovuus: Pehmeämpi/kovempi. (DuoSystem®)

Jousitus: Kaksinkertainen jousitus. LFK-mukavuusvyöhykkein,  
EkoFlex-jouset rungossa. Yhteensä 508 kpl.

Täyte: Elastec®, polyeetteri ja allergisoimaton ontelokuitu.

Vakiomitat: 75 x 200, 80 x 200, 90 x 200, 90 x 210, 120 x 200 + erikoismitat

Svane®	classic-käännettävä patja
Kovuus: Pehmeämpi/kovempi. (DuoSystem®)

Jousitus: LFK-mukavuusvyöhykkein, Yhteensä 348 kpl.

Täyte: Elastec®, polyeetteri ja allergisoimaton ontelokuitu.

Vakiomitat: 75 x 200, 80 x 200, 90 x 200, 90 x 210 + erikoismitat

Svane®	classic	-säätösänky
Patja: Katso edellä.

Säädettävä 
sänky:

Erillinen niskatuki, lantioalueen pehmeydensäätö ja jalkopään vahvistus.

Vakiomitat: 80 x 200, 90 x 200, 90 x 210
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Svane®-pääty
Kangas: Saatavana Dove tai Crevin, irrotettava ja pestävä.

Korkeus: 120 cm

Vakioleveydet: 150 cm, 160 cm, 180 cm, 200 cm
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Ekornes Fetsund AS, NO-1900 Fetsund 
Puhelin: 0201-55 55 55. Faksi: 0201 55 55 58
office@ekornes.fi • www.ekornes.fi

Ekornes ja ympäristö

Ekornes kantaa tuotteidensa valmistukseen, jakeluun, käyttöön ja hävitykseen liittyvän ympäristövastuun. Yritys suorittaa 

edelleen tehtaissaan toimenpiteitä niin sisäisen kuin ulkoisen ympäristön parantamiseksi ja valitsee ympäristöystävällisiä 

raaka-aineita jatkossakin. Kestävä tuotanto ja tuotteiden pitkä käyttöikä pysyy yrityksen tavoitteena myös tulevaisuudessa.

Seuraavia ydinasioita noudatetaan kaikessa toiminnassamme:

•	 Ekornesin	pitää	olla	ympäristöystävällinen	yritys.	Tuotteiden	on	oltava	mahdollisimman	vähän	ympäristöä	kuormittavia

•	 Ekornesin	tavoitteena	on	minimoida	työpaikkojen	terveysriskit

•	 Ekornes	panostaa	taloudellisesti	ympäristö-	ja	terveysvahinkojen	välttämiseksi

•	 ympäristötietojen	on	oltava	yleisesti	saatavissa,	esimerkiksi	ympäristöjulistuksina	(EPD)

•	 Ekornesin	on	kerrottava	avoimesti	ja	asiallisesti	siitä,	miten	yritys	toteuttaa	ympäristövastuutaan

Ekornesin pitkäaikaisena tavoitteena on kehittää ympäristökysymyksistä kilpailuetu olemalla myös ympäristöasioissa  

kilpailijoitamme edellä.




