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INNOVAATIO

- PYSYVÄSTI SOPIVA
On luonnollista, että vartalosi muuttuu ajan myötä. Miten
on sänkysi laita? Patentoitu Permafit System —teknologia
saa sängyn mukautumaan ihmiselämän eri vaiheisiin.
Permafit —sänky on pysyvästi sopiva. Se huomioi kehon ja
painon vaihtelut sekä elämän tilanteiden tuomat vartalon
muutokset. Voit suunnitella vuoteesi halutun tyylin mukaiseksi.
Vaikka sänky olisikin ostohetkellä keholle sopiva, se ei ole sitä
enää, jos keho muuttu. Sängyn sopivuudella on suuri vaikutus tuki- ja liikuntaelimien kuntoon. Sängyn normaalin käyttöiän aikana Permafit System —sängyn perusominaisuuksia
voidaan helposti muuttaa yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Yksi patja = neljä ominaisuutta
Permafit Systemin mukaan sängyn patja valitaan aivan kuten
paidan koot, vaihtoehtoina XS-XXL. Patjan toinen puoli on
valinnan mukaan jämäkämpi tai pehmeämpi — myös hartioiden kohdalta. Patjan jämäkkyys siis muuttuu käännettäessä patjaa pituus- tai poikittaissuunnassa.

Stailaa tyylin mukaan
Permafit sänky voidaan stailata haluttuun kuosiin. Sänkyyn
voidaan valita haluttu sisustuskangas sekä pääty. Viimeisen
silauksen antavat jalat tai sokkeli, jotka voit valita laajasta
valikoimasta.
Permafit System on suomalainen innovaatio, joka on syntynyt vuosikymmenien tuotekehitystyön tuloksena. Permafit System
kattaa patjat, runkopatjat, sängyt ja petauspatjat. Permafit
System —sarjan sängyillä on 15 vuoden jousen tai rungon
katkeamattomuustakuu.
Permafit System —patjat, sängyt, jenkkisängyt ja moottorisängyt valmistaa yli 60 vuoden kokemuksella
Unico Finland Oy.

4 TAVOITTEENA HYVÄ UNI
AINA OIKEAN KOKOINEN

TAVOITTEENA
HYVÄ UNI

VALITSE PATJA PAITAKOON MUKAAN

VÄHINTÄÄN 6 TUNNIN
YÖUNET HERÄÄMÄTTÄ
Uni koostuu noin 90 minuutin sykleistä. Tarvitset 4—6
unisykliä, jotta heräisit aamulla virkeänä. Herääminen
kesken unien esim. selkäkipuun tai käden puutumiseen
heikentää unen laatua enemmän kuin yleisesti tiedetään. Permafit —patjat muodostavat kokonaisuuden,
jossa varmistetaan kaulan ja selkärangan suoruus.
Hyvä nukkuma-asento on edellytys laadukkaalle yöunelle.

Permafit —patjan valinta on helppoa. Oikea patja valitaan samalla tavalla kuin sopiva paita. Valinnassa ohjaavat kansainväliset kokomerkinnät. Lisäksi vartalotyypistä riippuen voidaan valita muotoutuvampi tai tukea antavampi hartiavyöhyke.

XS

S

M

L

XL

XXL

PYSYVÄSTI SOPIVA

UNISYKLIT

Permafit System on ylivoimainen ratkaisu, joka mukautuu kehosi mukaan ja mahdollistaa iän ja painon tuomat muutokset.
n. 90 min

n. 90 min

n.90 min

n.90 min

Yksi patja, kahdet hartiat
Ajan tai iän myötä kehon muoto voi muuttua. Normaalihartiat
voivat kasvaa leveiksi. Permafit —patjassa tämä ei tuota ongelmaa. Toinen pää patjasta on syväänmuotoutuva kun taas toinen
pää on tukevampi.

Yksi patja, kaksi kokoa
(nainen
+/- 30v
ja jälkeen
raskauden
(nainen
+/-ennen
30v ennen
ja jälkeen
raskauden
mies +/-45
rotevana
ja hiukan
solakoituneena
mies +/-45
rotevana
ja hiukan
solakoituneena

Kehon muoto voi muuttua eri elämän tilanteissa. Aluksi voit tarvita M -kokoisen patjan, jossa tuki on riittävää, mutta ajan tuoman
muutoksen myötä saattaa selkäsi vaatia enemmän tukea. Permafit
–patjassa tämä ei tuota ongelmaa. Patjan jämäkkyys siis muuttuu
käännettäessä patjaa pituus- tai poikittaissuunnassa.

5
ERGONOMINEN

TAKAA SELKÄRANGAN SUORUUDEN
ERI VARTALOTYYPEILLE

Muotoutuu

Tukee

Tukee Muotoutuu Tukee

Muotoutuu

Asiantunteva Permafit —myyjä tarkastaa selkärankasi suoruuden.

Tukee Muotoutuu

Tukee

Muotoutuu

Tukee

Muotoutuu

Tukee

Muotoutuu
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8 LAATU
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LAATU

TENCEL

MATERIAALIT, KOMPONENTIT

KOSTEUDENHALLINTAKYKY ERITTÄIN
SUURESSA ILMANKOSTEUDESSA
30% 25% 20% 15% 10% 0,5% 0% Polyesteri

Puuvilla

Villa

Tencel

•
•
•
•
•
PUUVILLA

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

TENCEL on puukuidusta valmistettu viskoosikuitu, joka tuntuu silkkisen pehmeältä.
TENCEL —kuidulla on erinomainen kosteudenhallintakyky ja tämän ansiosta petauspatja tuntuu kesällä viileältä ja talvella lämpimältä.

TENCEL

Permafit —tuotteissa käytetyt materiaalit ja komponentit
ovat testattuja ja laadukkaita.
Runko on kestopuuta ja muodostaa erittäin tukevan ja
kestävän rakenteen sängylle. Tolppajalat kiinnitetään
ruuvaamalla joten sängyn jalat pysyvät tukevasti paikoillaan. Pehmustemateriaalit ovat hengittäviä ja säilyttävät kimmoisuutensa pitkään. Verhoilukankaat ovat
laadukkaita huonekalukankaita. Anatomic- ja Delux
–petauspatjoissa käytetään TENCEL -joustokangasta.

Sileä kuiturakenne
Hyvä lämmönhallinta
Allergiaystävällinen
Sopii myös herkälle iholle
Hyvä kosteudenhallinta

MOOTTORISÄNGYN HYÖDYT 9
NUKKUMISEN VAPAUS

!

MOOTTORISÄNGYN HYÖDYT

HUOM.
Sängyissämme on
ajateltu myös turvallisuutta,
sillä niistä löytyy lapsilukko.

Onnistunut päivä alkaa, kun voit herätä rentoutuneena ja hyvin nukkuneena.

1

Moottorisängyssä nukahdat nopeammin.
Tuloksena jopa 60 % enemmän syvää
unta kuin normaalisängyssä.

2

Säätöominaisuuksien ansiosta
vartalo saa täydellisen tuen, mikä edesauttaa
kehon ja lihaksien palautumista.

3

Hyvän nukkumisasennon ansiosta
hengittäminen on helpompaa ja
kuorsaus tutkitusti vähenee.

4

Moottorisängystä nouseminen
on helppoa.

10 PERMAFIT 500

500

YLELLINEN JENKKISÄNKY
160/180 x 200 cm
• Permafit System, yksi patja—neljän patjan ominaisuudet
• Molemmille nukkujille valittavissa patja koon mukaan
• Hygieninen ja allergiaystävällinen Box —rakenne
mahdollistaa imuroinnin
• Vakiona englantilaistyyppiset ylelliset sisustuskankaat,
väreinä musta tai valkoinen
• Koristekristallit made with SWAROVSKI ELEMENTS
• Saatavana jaloilla tai sokkelilla
• Jousisto reunatuettu ja karkaistu Pre-load.

PERMAFIT 300 11
NUKKUMISEN VAPAUS

300

YLELLINEN MOOTTORISÄNKY
90/105/120 x 200 cm, 90/105 x 210 cm
• Permafit System
• Useita sisustuskangasvaihtoehtoja, ks. s. 26
• Liukuva Slide-back säätömekanismi
• Viisivaiheinen hierontajärjestelmä
• Yövalo • Tunnelmavalot • Lapsilukko
• Ylijännitesuojattu, Permafit —varojärjestelmä
• Useita jalka- ja sokkelivaihtoehtoja ks. s. 27
• Patja valittavissa oman koon mukaan XS, S, M, L, XL, XXL
• Jousisto reunatuettu ja karkaistu Pre-load.
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300

JENKKISÄNKY
120/140/160/180 x 200 cm,
160/180/210 x 210 cm
•
•
•
•

Permafit System
Monia sisustuskangasvaihtoehtoja, ks. s. 26
Useita jalka- ja sokkelivaihtoehtoja ks. s. 27
Patja valittavissa oman koon mukaan
XS, S, M, L, XL, XXL
• Jousisto reunatuettu ja karkaistu Pre-load
• Alarungossa sekä myötäilevä Flex- että tukeva
Non-flex —pohjaratkaisu.

PERMAFIT 300 13
TYYLIKÄS RUNKOSÄNKY

300

RUNKOSÄNKY
80/90/105/120/140 x 200 cm,
90 x 210 cm
•
•
•
•

Permafit System
Monia sisustuskangasvaihtoehtoja, ks. s. 26
Useita eri jalka- ja sokkelivaihtoehtoja ks. s. 27
Patja valittavissa oman koon mukaan
XS, S, M, L, XL, XXL
• Jousisto reunatuettu ja karkaistu Pre-load
• Runkopatjan kangas irrotettavissa vetoketjulla
• Box —rakenne imuroitavissa.

RUNKOPATJA SAATAVANA
MYÖS LIGHT -VERSIONA.
KYSY LISÄÄ MYYJÄLTÄSI.
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JOUSTINPATJA KAIKKIIN SÄNKYTYYPPEIHIN

300

JOUSTINPATJAT
80/90/105 x 200 cm, 90 x 210 cm
• Permafit System
• Useita sisustuskangasvaihtoehtoja, ks. s. 26
• Voidaan asentaa kaikkiin kehyksellisiin sänkyihin ja
Permafit Lounge —pohjalle
• Patja valittavissa oman koon mukaan
XS, S, M, L, XL, XXL
• Jousisto reunatuettu ja karkaistu Pre-load.

uutuus
PERMAFIT 100 15
MOOTTORIJENKKISÄNKY

100

MOOTTORIJENKKISÄNKY
160/180 x 200 cm
•
•
•
•
•
•
•

Seitsemänvyöhykkeinen pussijousisto
Monia sisustuskangasvaihtoehtoja, ks. s. 26
Useita eri jalka- ja sokkelivaihtoehtoja ks. s. 27
Ylijännitesuojattu, Permafit —varojärjestelmä
Patja valittavissa oman koon mukaan M, L, XL
Jousisto reunatuettu ja karkaistu
Lisävausteena metalliset koristelistat.

uutuus
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100

JENKKISÄNKY
140/160/180 x 200 cm, 180 x 210 cm
•
•
•
•
•
•

Seitsemänvyöhykkeinen pussijousisto
Monia sisustuskangasvaihtoehtoja, ks. s. 26
Useita eri jalka- ja sokkelivaihtoehtoja ks. s. 27
Patja valittavissa oman koon mukaan M, L, XL
Jousisto reunatuettu ja karkaistu
Alarunko saatavana myötäilevällä Flex- tai tukevalla
Non-Flex —pohjaratkaisulla.
• Lisävausteena metalliset koristelistat.

uutuus
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100

RUNKOSÄNKY
80/90/120/140 x 200 cm, 90 x 210 cm
•
•
•
•
•
•

Setsemänvyöhykkeinen pussijousisto
Monia sisustuskangasvaihtoehtoja, ks. s. 26
Useita eri jalka- ja sokkelivaihtoehtoja ks. s. 27
Patja valittavissa oman koon mukaan M, L, XL
Jousisto reunatuettu ja karkaistu
Lisävausteena metalliset koristelistat.

uutuus
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LOUNGE - SÄNKY

100

JOUSTINPATJAT
80/90/120/140 x 200 cm,
90 x 210 cm
• Seitsemänvyöhykkeinen pussijousisto
• Monia sisustuskangasvaihtoehtoja, ks. s. 26
• Voidaan asentaa kaikkiin kehyksellisiin sänkyihin ja
Permafit Lounge —pohjalle
• Patja valittavissa oman koon mukaan M, L, XL
• Jousisto reunatuettu ja karkaistu

LOUNGE - SÄNKY
160/180 x 200 cm
•
•
•
•

Valitse 300 - tai 100 —sarjan joustinpatja
Monia sisustuskangasvaihtoehtoja, ks. s. 26
Useita eri jalka- ja sokkelivaihtoehtoja ks. s. 27
Patja valittavissa oman koon mukaan
XS, S, M, L, XL, XXL
• Jousisto reunatuettu ja karkaistu

PERMAFIT 50 19
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50

MOOTTORIJENKKISÄNKY
160/180 x 200 cm
• Kehoa anatomisesti myötäilevä pussijousitus
• Käännettävät Duo —patjat; patjaa kääntämällä voit
valita napakamman tai myötäilevämmän puolen
• Sängyn molemmilla puolilla oma langallinen kaukosäädin
• Laadukas musta sisustuskangas

50

50

JENKKISÄNKY 160 x 200 cm

RUNKOSÄNKY 120/160/180 x 200 cm

• Kehoa anatomisesti myötailevä pussijousitus
• Duo —patjat; patjaa kääntämällä voit valita napakamman tai
myötäilevämmäm puolen • Laadukas musta sisustuskangas

• Kehoa anatomisesti myötäilevä pussijousitus
• Laadukas musta sisustuskangas
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PETAUSPATJOJEN PARHAAT

PETAUSPATJAT

60 O

IRRO

I

JA P
E
TA

SE

300

EcoCool

PETAUSPATJA ANATOMIC

PETAUSPATJA DELUX

80/90/105/120/140/160/180 x 200 cm
90/105/160/180/210 x 210 cm

80/90/105/120/140/160/180 x 200 cm
90/105/160/180/210 x 210 cm

• Anatomisesti muotoutuva ja tukea antava
EcoCool —latex 50 mm
• 60O vesipesu
• Pintapehmeä petauspatja, joka säilyttää verenkierron
tasaisena koko yön.

• Anatomisesti muotoutuva ja tukea antava heftattu
EcoCool —latex 50 mm
• Pintapehmeä petauspatja, joka säilyttää verenkierron tasaisena
koko yön
• Käännettävä petauspatja, jossa toinen puoli viilentävää
puuvillaa ja toinen puoli lämmintä aintoa luonnonvillaa
• Hoito: harjaimurointi, kevyt tuuletus — ei tamppausta.

TENCEL on puukuidusta valmistettu viskoosikuitu, joka tuntuu silkkisen pehmeältä. TENCEL —kuidulla on erinomainen
kosteudenhallintakyky, minkä ansiosta petauspatja tuntuu kesällä viileältä ja talvella lämpimältä.

PERMAFIT 100 PETAUSPATJAT 21
VALINNAN VARAA

PETAUSPATJA STANDARD
80/90/105/120/140/160/180 x 200 cm
• Profiloitu E23 vaahtomuovi
• Päällinen hyvin hengittävää joustokangasta.

I

60 O

IRRO

SE

JA P
E
TA

PETAUSPATJA RELAX
80/90/105/120/140/160/180 x 200 cm

I

• Kuohkea profiloitu erikoiskimmovaahto 70 mm
• Päällinen hyvin hengittävää joustokangasta
• Antaa nukkujalle miellyttävän pintapehmeyden tunteen.

60 O

IRRO

SE

JA P
E
TA

PETAUSPATJA ERGO
80/90/105/120/140/160/180 x 200 cm

60 O

I
IRRO

SE

JA P
E
TA

•
•
•
•

Lämmön ja painon mukaan muotoutuva Celsius —erikoispehmuste
Päällinen hyvin hengittävää joustokangasta
Antaa täydellisen tuen koko vartalolle
Vähentää huomattavasti pintapainetta ja näin ehkäisee
makuuhaavojen syntymistä.

100
PETAUSPATJAT

22 PERMAFIT 300 TYYNY
PARAS NUKKUMA-ASENTO

300

NUKU MITEN NUKUT,
PERMAFIT TAKAA
PARHAAN UNEN!

TYYNY
50 x 60 cm

S 400 g, M 600 g, L 800 g
• PERMAFIT SYSTEM -TYYNY sopii mihin tahansa
nukkumisasentoon, jopa vatsallaan nukkumiseen.
Tyynyn erikoismuotoilu tarjoaa niska- ja hartiaseudulle sen tarvitseman tuen ja rentouttaa lihaksia.
Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta tyyny sopii erinomaisesti
nukkuma-asentoa useasti vaihtaville.
Tyynyn päällinen on helppo irrottaa pesuun,
mikä lisää tyynyn käyttöikää.
Myös sisustyyny on vesipestävä.

TÄYTE/SISÄTYYNY
• 70% Airella —polyesteriontelokuitu,
30% Tencel (Lyocell) —kuitu
• Sisätyynyn kangas 50% puuvilla,
50% polyesteri
• Päällinen 99% polyesteri,
1% elastaani

KOLME KORKEUTTA

S

M

L

RELAX PEITE

150 x 200 x 3 cm

MAKOISIA UNIA!

• Permafit 100 Relax —peite
on tehty pehmeästä ja kiiltävästä
100% puuvillakankaasta.
Airella —polyesterikuitutäyte
on kevyt ja pysyy kuohkeana
pitkään.

ANTIBACTERIAL PEITE

ANTIBACTERIAL ERGO TYYNY

• Permafit 100 Antibacterial - peitteessä on Bodyergo —tikkaus,
joka tekee peitteestä olkapäiden sekä jalkojen alueelta lämpimämmän ja keskivartalon alueelta viileämmän.

• Ergonomisesti muotoiltu ja hyvin niskaa sekä hartioita tukeva
Box –tyyny on valmistettu laadukkaasta puuvillakambriikkikankaasta. Erillisen täyttöpussin avulla saat kuitupalloja lisäämällä
tai poistamalla haluamasi korkuisen tyynyn.

150 x 200 cm, 220 x 200 cm

TÄYTE/PÄÄLLINEN • Kangas 100% puuvilla • Täyte 900 g ja
1320 g, 80% Health Guard —polyesteriontelokuitu, 20% Airella - polyesteriontelokuitu • Tikkaus Bodyergo aalto • Kantti
sininen jacquard.

45 x 55 x 5 cm

TÄYTE/SISÄTYYNY • Kangas 100% puuvilla • Täyte 500 g +
50 g täytepussi, 80% Health Guard —polyesteripallokuitu, 20%
Airella —polyesteripallokuitu • Kantti valkoinen.

ANTIBACTERIAL TYYNY

ANTIBACTERIAL ERGO PEITE

• Permafit 100 Antibacterial —tyynyssä on irrotettava ja pestävä päällinen, mikä pidentää tyynyt käyttöikää.

• Lämmin ja ilmava Ergo –peite on valmistettu laadukkaasta
puuvillakambriikkikankaasta.

TÄYTE/SISÄTYYNY • Kangas 100% puuvilla • Päällinen 120
g/m2, 80% Health Guard - polyesteriontelokuitu, 20% Airella
—polyesteriontelokuitu • Täyte 400 g, 100% Airella —polyesteripallokuitu • Tikkaus 10x10 cm salmiakki • Kantti sininen
jacquard.

TÄYTE/PÄÄLLINEN • Kangas 100% puuvilla • Täyte 1050 g ja
1500 g, 80% Health Guard —polyesteripallokuitu, 20% Airella
—polyesteriontelokuitu • Tikkaus ruutu • Kantti valkoinen.

50 x 60 cm

150 x 200 cm

Täytteen Health Guard - kuidun teho perustuu dehydraatioon. Kosteus haihtuu niin tehokkaasti, että bakteereille
ja pölypunkeille tarpeellista kasvualustaa ei synny. Nukut aina raikkaissa ja puhtaissa vuodevaatteissa.

PERMAFIT 100 PEITOT JA TYYNYT 23

100

HOIDA VUODEVAATTEITA
OIKEIN!
• Pese tyyny n. kolmen kuukauden välein
• Pese peite n. puolen vuoden välein
• Anna peiton ja tyynyt tuulettua jokaisen nukutun
yön jälkeen jättämällä vuode hetkeksi sijaamatta,
jotta kosteus pääsee haihtumaan
• Tuuleta talvella vuodevaatteita pakkasella.
Näin pölypunkit kuolevat
• Tyyny tulisi uusia n. kahden vuoden välein
• Vuodevaatteet tulisi pestä 60 asteen vesipesussa
• Käytä hajusteettomia pesuaineita vuodevaatteita
pestessäsi.

24 PERMAFIT PÄÄDYT
KAUNIS PÄÄTY ON SÄNGYN KRUUNU!

500/300/100

PÄÄDYT
Kokonaisuuteen sopiva pääty viimeistelee sängyn
ja myös makuuhuoneen sisustuksen.
Se tuo arkeen ripauksen ylellisyyttä.

P-500 PÄÄTY

P-100 PÄÄTY, kaareva

• Kaareva, verhoiltu pääty • Made with SWAROVSKI
ELEMENTS • Huom! Pääty on 10 cm sänkyä leveämpi
• 500 -sarjan verhoiluvärit musta ja valkoinen

• Kaareva, verhoiltu pääty • Huom! Pääty on 10 cm
sänkyä leveämpi • 100 -sarjan verhoiluvärit s. 26

160/180 cm leveisiin sänkyihin

160/180/210 cm leveisiin sänkyihin

PERMAFIT PÄÄDYT 25
LISÄÄ MUKAVUUTTA

500/300/100

MONIPUOLINEN
VALIKOIMA MUOTOJA,
SISUSTUSKANKAITA
JA VÄREJÄ

P-300 PÄÄTY, hihnatyyny

P-300 LIUKUPÄÄTY

• Kaareva, verhoiltu pääty • Huom! Pääty on 10 cm
sänkyä leveämpi • 300 -sarjan verhoiluvärit s. 26

• Kaareva, verhoiltu pääty • Huom! Pääty on 10 cm
sänkyä leveämpi • 100 -sarjan verhoiluvärit s. 26

160/180/210 cm leveisiin sänkyihin

160/180/210 cm leveisiin sänkyihin

26 PERMAFIT KANGASVAIHTOEHDOT
VÄRIVAIHTOEHDOT

P100		

KANKAAT
• Permafit 100 -malliston sisustuskankaat ovat helppo
hoitoisia ja vahvoja.
• Permafit 300 -sisustuskankaat ovat laminoituja,
minkä ansiosta pöly ei pääse patjan sisään.
• Myös Permafit 300 -sisustuskankaat ovat helppohoitoisia ja kestäviä.

P300

PERMAFIT -JALAT JA SOKKELIT 27
VALITSE MIELEISESI

JALAT/SOKKELIT
• Värit: Luonnonväri, pähkinä, Wenge, rosteri
ja satiini
• Jalkojen korkeudet: 6, 10, 12, 14, 19, 23 ja
27 cm
• Sokkelin korkeudet: 6 ja 14 cm

