testin paras
Ergonomie Institut München ja Testfakta järjestivät
kevään 2013 aikana laajan patjojen toimintaa koskevan
testin. Svane® Zefir testattiin objektiivisesti yhdessä
11 kilpailijamme huippumallien kanssa. Svane® Zefir
todettiin testin parhaaksi kokonaispistemäärän
ollessa 4,22 (asteikolla 1,0–5,0).
Testissä verrattiin patjojen toiminnollisia ominaisuuksia
käyttäjän elämykselle ja nukkumismukavuudelle
tärkeiden kriteerien pohjalta. Kysymyksessä ovat
yksinkertaisesti ergonomiset ominaisuudet, ilmastointi ja kestävyys/kulutuksenkestävyys.
Svane® Zefir sai parhaat tulokset, kun kaikki nämä
kolme toimintaominaisuutta yhdistetään. Testi osoitti,
että markkinoilla olevien tuotteiden toiminnassa on
eroja. Markkinoilla on useita hyviä patjojen valmistajia,
mutta me olemme joutsenen kaulan verran johdossa.
Olemme koonneet alla oheiseen kuvaan kaiken mitä
sinun tulee tietää ostaessasi patjan Svane®
Uniympyrä™-valikoimastamme.
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Lisätietoja testistä sivulla: svane.fi

Parhaan nukkumismukavuuden
tieteellinen perusta:
• Hyvän ilmastoinnin ansiosta patja pitää 		
lämpötilan miellyttävänä ja poistaa kosteutta.
Sisin on tärkein

• Koska kuormitus jakautuu ainutlaatuisella
tavalla, nukut rauhallisesti ja heräät aamulla
pirteänä.
• 	Antaa parhaan mahdollisen tuen keholle,
kun liikut ja vaihdat makuuasentoa.

Svane® – lyhyesti

Svane® – tietoa

Ilmastoinnista:
Moni tietää, miltä tuntuu herätä patjalla nihkeänä ja
hikisenä. Se johtuu siitä, että kehosta erittyvä kosteus
ja lämpö eivät poistu, vaan jäävät aivan kehon viereen.

viisitoista vuotta on
pitkä aika

Siksi patjan ilmastointiominaisuudet ovat tärkeitä
hyvälle unelle.
Patjan tulee poistaa kosteutta ja huolehtia miellyttävästä lämpötilasta koko yön ajan.
Kuormituksen jakautumisesta:
Jos olet ollut telttaretkellä ja nukkunut ohuella
makuualustalla, olet varmaan herännyt aamulla
jäykkänä ja kankeana.
Se johtuu siitä, että kehon eniten kuormittuvat osat,
kuten lantiot, olkapäät ja selkä, eivät ole saaneet
tarvittavaa lepoa yön aikana.

Tiesitkö, että vietämme niistä
viisi sängyssä?
Kuinka hyvin nukut, riippuu siitä, mitä patjasi sisällä
on. Siitä syystä Svane® on kehittänyt ainutlaatuisen
IntelliGel®-materiaalin, joka takaa markkinoiden
parhaan nukkumismukavuuden. Tätä väitettä
tukevat laajat saksalaisissa ja ruotsalaisissa
testilaboratorioissa tehdyt toimintatestit.
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Kehon tuennasta:
Kehon täytyy saada liikkua. Kukaan ei nuku paikallaan
koko yötä riippumatta siitä, millaisella patjalla sitten
nukkuukin. Tilanne on sama kuin valveilla ollessa:
kukaan ei seiso kovinkaan kauan liikkumatta samassa
asennossa.
Hyvä patja merkitsee, että kehosi voi liikkua ponnistelematta ja että kehosi saa parhaan mahdollisen tuen
makuuasennosta riippumatta.

Useimmat meistä viettävät keskimäärin 41 000
tuntia samalla patjalla, ennen kuin vaihdamme
sen. Se vastaa viittä vuotta. Kannattaa siis harkita
tarkkaan ennen kuin valitsee patjan. Elämän tulisi
olla hyvä. Eikä vähiten se kolmasosa elämästä,
jonka vietämme sängyssä.
Sisin on tärkein

Sisin on tärkein

