


Uni vahvistaa

Hyvin nukutun yön jälkeen olo on miellyttävä. Riittävä lepo parantaa niin 
fyysistä hyvinvointia kuin henkistä jaksamista. Nukkuminen onkin kaikkien 
aikojen tärkein ja mukavin terveysteko.

Kotimainen Whist Parempi Uni -sänkymallisto on valmistettu Kainuussa. 
Mallistostamme voit muokata juuri sinulle sopivan sängyn. Verhoilun ja jalat voit valita 
oman sisustusmakusi mukaisiksi monista tyylikkäistä vaihtoehdoista.

Autamme sinua nukkumaan paremmin. 

Sängyllä on väliä
Ihminen nukkuu elämästään jopa kolmasosan. Whist Parempi Uni 
-tuotteilla voidaan parantaa unenlaatua ja tukea kehon hyvinvointia. 
Esimerkiksi laadukas Whist ergonominen petauspatja antaa optimaaliset 
olosuhteet hyvälle unelle. 

Kannen kuva: Adobe Stock



RUNKO- JA 
JOUSITAKUU

VALMISTETTU
SUOMESSA



Uni parantaa ja palauttaa

Y ön tunteina lihakset rentoutuvat, verenpaine laskee ja hengitys 
rauhoittuu. Keho korjaa verisuonia ja sydäntä. Nukkuessa elimistö 
uudelleenrakentaa soluja. Hyvin levännyt keho jaksaa ottaa vastaan 

päivittäisten askareiden lisäksi myös isompia haasteita.
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VUODEKOKO
Leveys:  80, 90, 105, 120, 140 cm
Pituus: 200, 210 cm
Myös mittatilauksesta

Runko: 34 cm

KOVUUS:
Medium, hard ja extra hard

Saatavana myös kotimaisella 
5-ZONE 19 cm Älyvaahdolla,
(medium, hard)

Kainuussa valmistettu 
laadukas ja kestävä 
runkosänky. Kestävien 
jousien tuella saat
selän oikeaan asentoon.
Laadukas pussijousitus 
mahdollistaa useita eri 
jäykkyyksiä, joten voit valita 
juuri sinulle sopivan patjan.

runkosänky
Whist luxus

RUNKOSÄNGYN RAKENNE:
1. Cirrus 600 g
2. jousitus, jonka vyöhykkeisyys ja   
 kovuus valittavissa
3. laminaattikangas
4. puukotelo 19 cm



Uni nostaa mielialaa

Uni parantaa tutkitusti mielialaa sekä vähentää niin 
ärtyneisyyttä kuin ahdistuksen ja masennuksen tunteita. 
Uni auttaa myös muiden tunteiden säätelyssä.  

Virkeä mieli kuuntelee muita tarkemmin, tehtävät hoituvat 
nopeammin ja virheiden määrä laskee. Levännyt mieli on luova.



VUODEKOKO
Leveys:  120, 140, 160, 180, 210 cm
Pituus: 200, 210 cm
Myös mittatilauksesta

Patja: 18 cm, Runko: 19 cm
Jalat: 16 cm

KOVUUS: 
Medium, hard ja extra hard

Saatavana myös kotimaisella 
5-ZONE 19 cm Älyvaahdolla
(medium ja hard)

Kotimainen jenkkisänky koostuu 
jousiosasta, joka myötäilee 
vartaloa. Sängyn pussijousitus 
takaa selän oikean asennon.
Jenkkisängyn joustinpatja on 
kääntökova eli voit halutessasi 
kääntää patjan toisinpäin.
Hengittävät ja kosteutta hylkivät 
pehmustemateriaalit takaavat 
levolliset unet.

JENKKISÄNGYN RAKENNE:
1. Cirrus 200 g
2. vaahtomuovi
3. jousitus, jonka vyöhykkeisyys
 ja kovuus on valittavissa
4. vaahtomuovi
5. Cirrus 200 g
6. laminaattikangas
7. puukotelo 19 cm

jenkkisänky
Whist luxus



VUODEKOKO
Leveys:  80, 90, 100, 120 cm
Pituus: 200 cm, 210 cm (vain 80 ja 90 cm leveinä)

Alarunko 12cm/24cm + patja 20cm=32cm/44cm

KOVUUS: 
Medium, hard ja extra hard

Saatavana myös kotimaisella 
5-ZONE 19cm Älyvaahdolla
(medium, hard)

Unelmiesi säätösänky. 
Säätösänkyä on helppo käyttää. 
Saat nostettua päätäsi tai 
jalkojasi haluamallesi tasolle vain 
nappia painamalla. 
Sängyssä valittavissa useita eri 
jäykkyysvaihtoehtoja juuri sinun 
tarpeidesi mukaan.

SÄÄTÖSÄNGYN RAKENNE:
1. Cirrus 200 g
2. vaahtomuovi
3. jousitus, jonka vyöhykkeisyys
 ja kovuus on valittavissa
4. vaahtomuovi
5. levypohja
6. puukotelo 19 cm

säätösänky
Whist luxus



Uni kaunistaa

Iho saa tervettä hehkua vilkastuneen pintaverenkierron ja unen 
aikana syntyvän kollageenin ansiosta. Verenkierto kuljettaa 
ravinteita ja vitamiineja myös hiusten juuriin tehden niistä 

terveemmät. Lisäksi uni tasapainottaa nälkää sääteleviä hormoneja 
ja tukee näin painonhallintaa. Unen aikana stressitaso laskee. 
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RUNKOSÄNKY VUODEKOKO
Leveys:  80, 90, 105, 120, 140 cm
Pituus: 200, 210 cm
Myös mittatilauksesta

Runko: 34 cm

JENKKISÄNKY VUODEKOKO
Leveys:  120, 140, 160, 180, 210 cm
Pituus: 200, 210 cm
Myös mittatilauksesta

Patja: 24 cm, Runko: 19 cm
Jalat: 16 cm

MOOTTORISÄNKY VUODEKOKO
Leveys:  80, 90, 100, 120 cm
Pituus: 200 cm, 210 cm (vain 80 ja 90 cm leveinä)

Alarunko 12cm/24cm + patja 20cm=32cm/44cm

Älä anna allergiaoireiden häiritä unta. Sensitive-allergiasänkymme on suunniteltu yhdessä 
Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa. Tämä myös herkille sopiva sänky on yksi suosikeistamme ja 
sopii mainiosti kenelle tahansa hyvää unta kaipaavalle.

sensitive
Whist luxus

Moottorisänkyyn 
mahdollista saada

RENTOUTTAVA
HIERONTA-

OMINAISUUS

KOVUUS:
Medium, hard ja extra hard



Excellence-sänky korkealuokkaisiin uniin. Hengittävät, kosteutta hylkivät huippumateriaalit ja omien toiveiden mukaan 
räätälöidyt, nukkumismukavuutta lisäävät ratkaisut. Hanki nyt hotellimukavuutta omaan makuuhuoneeseesi ja anna unen 
viedä mukanaan. Palkintona paremmat päivät.

excellence
Whist luxus

MOOTTORISÄNKY
Leveys:  80, 90, 100, 120, 140 cm
Pituus: 200 cm, 210 cm (vain 80 ja 90 cm leveinä)
Alarunko 12 cm/24 cm + 
patja 20 cm = 32 cm/44 cm

KOVUUS:
Medium, hard, extra hard
Saatavana myös kotimaisella 
5-ZONE 19 cm Älyvaahdolla (medium, hard)

Moottorisänkyyn 
mahdollista saada

RENTOUTTAVA
HIERONTA-

OMINAISUUS

Tuplajousitus

Whist luxus excellence mallistosta on 
saatavana myös runko- ja jenkkisänky



SÄÄTÖSÄNKY VUODEKOKO
Leveys:  80, 90, 100, 120 ja 140 cm
Pituus: 200 cm

Alarunko 12 cm/24 cm + patja 20 cm =32 cm/44 cm

KOVUUS:
Medium/hard Duo

Sänkyjen aatelia tosinukkujille. 
Laatutietoisen valinta. Titan-sängyn 
titaanijousisto takaa maksimaalisen 
kestävyyden. Taipuisa, vartaloasi 
mukaileva patjan rakenne ja tyylikäs 
ulkonäkö viettelevät makoisiin uniin. 
Parasta mitä voit itsellesi yöllä tarjota! 

titan säätösänky
Whist luxus

VAKIONA
RENTOUTTAVA

HIERONTA-
OMINAISUUS

Antibakteerinen kuparipinnoitettu 
titaani-
jousisto.



Jalkamallit ja sängynpäädyt
Jalkavaihtoehdoistamme löydät monia 
eri värivaihtoehtoja ja kokoja.

KORKEUS:
5 cm
8 cm
10 cm
12 cm
16 cm
20 cm
25 cm
30 cm

VÄRIT:

valkoinen

kirsikka

musta

lakka

tammi

hopea

pyökkipähkinä

mahonki

KORKEUS:
16 cm
20 cm

KORKEUS:
12 cm
16 cm
20 cm

KORKEUS:
12 cm
19 cm

KORKEUS:
16 cm
20 cm
Ø 6 cm

KORKEUS:
16 cm
Ø 4 cm

Valitse tyyliisi sopiva sängynpääty. Se voidaan 
yhdistää runko-, jenkki- tai säätösänkyyn ja 
verhoilla sisustukseesi sopivaksi. 

Laajasta kangasvalikoimastamme 
löydät varmasti sinulle sopivan ja 
toiveidesi mukaisen vaihtoehdon. 
Myös eläintalouteen sopivia 
kangasvaihtoehtoja.



Lisävarusteet

Säätösängyissä 
käytämme Linakin 
TWINDRIVE® TD5-
sänkymoottoria.
Voit ohjata myös sänkyäsi 
langattomasti. Saatavilla 
mobiilisovellus, jolloin 
sängyn ohjaaminen 
onnistuu omalla 
älypuhelimella. 

JOUSTAVAT LUKULAMPUT
Voidaan asentaa sängyn päätyyn.

LED-VALOT
Sängyn runkoon 
voidaan asentaa 
liiketunnistinvalot.

RENTOUTTAVA HIERONTA-
OMINAISUUS
Saatavana Sensitive- ja Excellence 
-moottorisänkyihin. 

USB
Sängyn runkoon 
voidaan asentaa 
usb-laturi. Voit 
ladata kahta 
älylaitettasi 
samanaikaisesti.



Nuku hyvin. Tee hyvää. 
Kierrätämme kaikki vanhat sängyt asianmukaisesti. 

Hyväkuntoiset sängyt lahjoitamme hyväntekeväisyyteen ja 
huonokuntoiset kierrätämme vastuullisesti. 

SÄNKY SINULLE 
AVAIMET KÄTEEN 
-PALVELUNA
Tuomme ja kokoamme uuden sänkysi 
sinulle valmiiksi nukkumiskuntoon.
Moottorisänkyjen käyttöön 
opastamme paikan päällä.
Viemme myös vanhan sänkysi pois. 

www.selkahoito.fi / info@selkahoito.fi
Lisätietoja paikallisen edustajan kautta.


