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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.
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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.
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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




