
Sinulle. Ympäristölle. Hyvään elämään.



Kuva: Kimme Persson



”Haluan nukkua vuoteessa, 
joka on valmistettu Suomessa 

ympäristöä kunnioittaen.”

Oikean vuoteen valinta ei ole koskaan 

ollut helpompaa. Kun valitset Hilding-

vuoteen, sinun ei tarvitse tinkiä muotoilusta, 

mukavuudesta eikä kestävästä kehityksestä. 

Hilding on oikea ratkaisu niin sinulle kuin 

ympäristölle. Se on kestävä, kotimainen 

huonekalu – tärkeä osa hyvää elämää.



”Meidän perhe löysi tarpeisiimme 
sopivimmat vuoteet 

Hilding-mallistosta. Se, että teimme 
samalla hyvän ympäristövalinnan,  

oli iso plussa.” 

Hilding-vuode on turvallinen valinta. Kiinnitämme 

huomiota vuoteen koko elinkaareen huolella 

valituista materiaaleista alkaen. Käytämme kestävästä 

metsätaloudesta peräisin olevaa puumateriaalia. 

ECO-verhoilukankaamme valmistetaan puolestaan 

täysin ilman vettä ja PFC-kemikaaleja. Närpiössä, 

Pohjanmaalla valmistetut vuoteemme ovat myös 

kotimaisia Avainlippu-tuotteita.







”Allergiaystävälliset 
materiaalit ja hyvä hygienia 

ovat minulle tärkeitä.” 

Hygieeninen ja helpommin puhdistettava vuode 

helpottaa arkeasi. Jos olet allerginen, puhdistetta-

vuus ja oikeat materiaalivalinnat ovat erityisen tär-

keitä. Kaikki Hilding-vuoteet ovat saaneet Allergia-, 

iho- ja astmaliiton hyväksynnän. Sijauspatjoissa on 

lisäksi irrotettava ja vesipestävä kangas. 



Hilding-vuoteet valmistetaan Suomessa, Närpiön 

patjatehtaalla. Olemme osa jo vuodesta 1939 

toiminutta, perinteikästä pohjoismaista Hilding-

yhtiötä. Perinteiden vaaliminen tarkoittaa meille 

laatua, käsityötaidon arvostusta sekä asiakkaiden ja 

ympäristön kunnioitusta. Tuotteidemme on oltava 

kestäviä, mukavia ja turvallisia. Sellaisia, joissa nukut 

hyvin, hyvällä omallatunnolla. 

Käyttämämme materiaalit ovat huolella valittuja 

ja testattuja. Rungot valmistetaan puusta, joka on 

tuotettu tarkoin valvotusti, ympäristöystävällisesti 

ja taloudellisesti. Verhoilukankaat ovat likaa 

hylkiviä ja kulutusta kestäviä, ja ne on valmistettu 

kokonaan ilman vettä ja PFC-kemikaaleja. Suomessa 

valmistetut Hilding-vuoteet ovat myös saaneet 

Avainlippu-tunnuksen ja  Astma-, iho- ja allergialiiton 

suosituksen.

Tarjoamme tuotteillemme myös reilun takuun, joten 

voit nauttia vuoteestasi huolettomasti pidempään ja 

nukkua paremmin, puhtaalla omallatunnolla.





Luotettava laatu ja kestävä kehitys  
ovat meille enemmän kuin iskulause.
Se on tapa toimia.



25 vuoden takuu
Myönnämme aina 25 vuoden katkeamattomuustakuun 
rungolle ja jousistolle. Nuku siis huoletta – hyvällä takuulla!

Astma-, iho- ja allergialiiton suosittelema
Harkittujen materiaalivalintojen ja hygieniaratkaisujen ansiosta 
Hilding-vuotteet täyttävät Astma-, iho- ja allergialiiton suositukset.

Kotimaista tuotantoa
Avainlippu on Suomalaisen Työn liiton myöntämä tunnus, 
joka kertoo, että tuote on kotimaista alkuperää, joka työllistää 
Suomessa. Kotimaisen tuotteen ja palvelun valitseminen on 
myös eettinen, ekologinen ja vastuullinen valinta. Tuotteen 
jäljitettävyys ja läpinäkyvyys ovat parempia kuin useissa muissa 
maissa valmistetuissa tuotteissa.

Ekologinen verhoilu
Kaikki Hildingin verhoilukankaat valmistetaan kokonaan 
ilman veden ja PFC-kemikaalien käyttöä. Kankaissa on käy-
tetty Harmolan-kuitua, joka on likaa hylkivä, antistaattinen 
ja hengittävä materiaali. Kuitumateriaali on kierrätettävissä 
jopa kymmenen kertaa.

Ekoenergiaa
Käytämme Suomessa, patjatehtaallamme Närpiössä, vain 
vihreää, tuuli-, aurinko- ja vesivoimalla tuotettua sähköä.



Runkopatja
Hintatietoisen laatuvalinta. Pussitettu jousitus 
tarjoaa parhaan mahdollisen tuen.

Erillispatja
Erillispatja on ratkaisu, jos sinulla on jo sänkyrunko, 
johon tarvitset vain patjan.

Jenkkivuode
Muhkea ja tukeva vuode, joka näyttää yhtä hyvältä 
kuin tuntuu.

Säädettävä sänky
Säädettävä sänky, jossa vahva ja hiljainen moottori. 
Tarkka ja tasainen säädettävyys.

Vuodetyypit

Mallistorakenne

Kun valitset Hildingin, saat korkealaatuisen , 
mukavan vuoteen – mallista riippumatta.

Laajasta valikoimastamme löydät varmasti juuri 
sinun tarpeitasi ja toiveitasi vastaavan vuoteen. 

Hilding-mallisto jakautuu neljään, 
ominaisuuksiltaan toisistaan 
poikkeavaan osamallistoon. 

Hilding Original 
Kilpailukykyisesti hinnoitelluissa Original-vuoteis-
sa on kestävä pussijousisto ja vankka runko. Tästä 
mallistosta löytyy myös monen suomalaisen 
suosima erittäin jämäkkä kovuus (Extra fast).

Hilding Feel Ergo
Jousettomissa Hilding Feel Ergo -malleissa on 
yhdistelty modernin, kehon lämpöön rea-
goivan viskoelastisen materiaalin ja jämäkän 
erikoisvaahtomuovin parhaita ominaisuuksia. .

Hilding Cross
Kun laadukkain, korkea, viisivyöhykkeinen pussi-
jousitus yhdistetään uuden ajan, tiheäsolui-
seen, vyöhykkeiseksi käsiteltyyn erikoisvaahto-
muoviin, syntyy patjojen aatelia. Parasta laatua, 
parhaisiin uniin.

Hilding Feel
Hilding Feel -malleissa on käytetty yksilölli-
sesti reagoivaa, vyöhykkeistä pussijousitusta, 
joka antaa erinomaisen tuen etenkin hartia- ja 
lantioseudulle. 



Laatua ja  
mukavuutta sinun tarpeisiisi



Hilding Original

Hyvän elämän ytimessä



Hyvä päivä alkaa hyvässä vuoteessa. Hilding Original on 

edullinen, vankka ja konstailematon vuode. Pussitettu jousisto 

tarjoaa erinomaista mukavuutta. Valikoimasta löytyy runkopat-

ja, jenkkivuode, säätösänky ja joustinpatja kahdella eri joustin-

kovuudella ja kolmella verhoiluvaihtoehdolla.
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Hilding Feel

Hyvän elämän ytimessä



Vaaditko vuoteeltasi vähän enemmän tarkasti  myötäi-

levää mukavuutta? Hilding Feel -valikoiman vuoteissa 

on täydellisesti myötäilevä viisiyöhykkeinen pussi-

jousitus, joka takaa paremman tuen hartiaseudulle ja 

lantiolle. Mallistosta löytyvät joustinpatjat, runkopatjat, 

jenkkivuode ja säätösänky.
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Hilding Feel Ergo

Hyvän elämän ytimessä



Feel Ergo -mallit tarjoavat painotonta mukavuutta. Ne ovat 

jousettomia patjoja, joissa sydän on lämpöön reagoivaa 

visko elastisen materiaalin ja jämäkän erikoisvaahtomuovin 

yhdistelmää, joka antaa nukkujalle painottomuuden tunteen. 

Myös Feel Ergo -valikoimasta löytyvät kaikki mallit peruspat-

jasta säätösänkyihin.
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Hilding Cross

Hyvän elämän ytimessä



Hilding Cross -hybridipatjamallistossa yhdistyvät pussi-

jousituksen ja erikoisvaahtomuovin parhaat ominaisuudet 

ainutlaatuisella tavalla. Patjoissa on vartaloa erinomaisesti 

tukeva viisivyöhykkeinen pussijousitus ja pintapehmusteena 

vyöhykkeinen erikoisvaahtomuovi. Saatavana runkopatjana, 

jenkkivuoteena ja säätösänkynä.
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Tyylikäs ja kestävä
verhoilu 

Laadukas verhoilu ja klassiset värit luovat makuuhuo-

neeseesi lämmintä ja rentoa tunnelmaa. Käyttämämme 

ECO-kankaat tuotetaan ympäristöä kunnioittaen. Ne on 

luotu kestämään, ja lisäksi ne pitävät vuoteesi raikkaam-

panakin pidempään. Kankaat valmistetaan modernista 

Harmolan-kuidusta, joka on likaa hylkivä, puhdistettava, 

hengittävä ja erinomaisesti kulutusta kestävä materiaali. 

Harmolan-kuidun valmistuksessa ei  käytetä lainkaan 

vettä eikä ympäristöä kuormittavia PFC-kemikaaleja. 

Kuitu voidaan myös kierrättää jopa kymmeneen ker-

taan, mikä antaa sille 100 vuoden käyttöiän. 

Hiekka

Sininen



Jalat 
Valitse huolella jalat, jotka viimeistelevät 
toiveidesi vuoteen. Laajasta mallistostamme 
löydät varmasti sopivat, laadukkaat jalat 
pohjoismaiseen makuun.

Hilding-jalat 
tammi ja tumman ruskea 
14, 18 ja 23 cm

Royal-jalat  
tammi, valkoinen, hiili  
14, 18 ja 23 cm

Pyöreät jalat 
musta alumiini 
14 ja 18 cm

Pyöreä tolppajalka 
kromi 
15 ja 23 cm

Säädettävä keskitukijalkapari  
11-18 cm

Tarviketasku 
Kaksilokeroinen tarviketasku 
on näppärä varuste, joka tekee 
elämästä hieman helpompaa. 
Kaksiosaisessa taskussa on tilaa 
esineille, jotka haluat pitää kätesi 
ulottuvilla vuoteen vieressä. 
Lisätilauksesta saatava tarviketasku 
löytyy kaikissa Hilding-väreissä. 
Cross-säätösängyssä se sisältyy 
aina toimitukseen.

Beige

Antrasiitti

Harmaa



Näyttävä pääty on persoonallinen katseenvangitsija, ja 

se  täydentää upeasti makuuhuoneen sisustusta. Verhoil-

luista malleista voit valita linjakkaan suoran päädyn tai 

hienostuneen nappipäädyn, joita löytyy kahta eri mallia. 

Verhoillut päädyt löytyvät Hilding-malliston väreissä ja 

uudet, tyylikkäät puiset paneelipäädyt kahdessa lämpi-

mässä sävyssä. Paneelipäätyihin voit integroida myös 

kätevät, erilliset yöpöytämoduulit. 

Original  
Linjakkaan yksinkertainen verhoiltu pääty,  

saatavana leveydet 120, 160 a 180 cm

Päädyt

Paneelipääty tammi
Saatavana leveydet: 160 ja 180 cm

Yöpöytämoduulit 39 cm, tammi

Paneelipääty tumman ruskea
Saatavana leveydet: 160 ja 180 cm

Yöpöytämoduulit 39 cm, tumman ruskea
Tumman 

ruskea Tammi



Original  
Linjakkaan yksinkertainen verhoiltu pääty,  

saatavana leveydet 120, 160 a 180 cm
Feel  

Rennosti moderni nappipääty,  

saatavana leveydet 160 ja 180 cm
Cross  

Tyylikäs ja näyttävä nappipääty,  

saatavana leveydet 160 ja 180 cm

Harmaa

Antrasiitti

Beige

Harmaa
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Beige

Harmaa
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Sijauspatjat
Hyvä sijauspatja tekee sijaa mieltymyksillesi, kruunaa vuoteesi ja 

vaikuttaa olennaisesti vuoteen tuntuun ja toimivuuteen. Mielty-

mykset ovat hyvin yksilöllisiä, joten tarjoamme laajan valikoiman 

sijauspatjoja, jotta sinäkin löytäisit juuri sen oikean. Kaikkien 

sijauspatjojen päälliset ovat valkoista, myötäilevää 100% polyes-

terjoustokangasta. Päälliset ovat irrotettavia ja vesipestäviä 60°C.

Säädettäviin parivuoteisiin on saatavana myös ylä-

osasta osittain halkaistu (split) Hybrix Air Coolmax 

-sijauspatja (160 ja 180 cm) ja siihen sopiva patjan-

suojus ja aluslakanat.



Profiloitu kimmovaahto
50 mm:n, erittäin kimmoisa profiloitu vaah-
tomuovi tukevammasta tuntumasta pitäville.

Hybrix Air Coolmax
45 mm:n perforoitu erikoisvaahtomuovi ta-
kaa paremman ilman kierron ja pitää vuotee-
si viileämmän tuntuisena.

Hybrix Air Coolmax -sijauspatja on saatavana 
myös säädettäviin parivuoteisiin osittain hal-
kaistuna, ns. split- tai perhosversiona, jolloin 
vuoteen käyttäjät voivat säätää oman patjan-
sa pääpuolta vapaasti. 

Profiloitu stylex
Muhkea sijauspatja, jonka täyte on 65 mm 
profiloitua Stylex-vaahtomuovia.

Ergo
60 mm:n viskoelastinen supersoft-materiaali 
reagoi kehon lämpötilaan ja myötäilee täydel-
lisesti.

Sijauspatjan suojukset
Lisää vielä sijauspatjan päälle helposti pes-
tävä, kevyt Uniclean-sijauspatjansuojus, joka 
kestää vesipesun jopa 90 asteessa. 

Myös säädettävien parivuoteiden split- 
sijauspatjoihin on saatavana oma, täydelli-
sesti istuva patjansuojus ja split-aluslakanat.

Kaikkien sijauspatjojen päälliset ovat valkois-
ta, 100% polyesterjoustokangasta. Päälliset 
ovat irrotettavia ja vesipestäviä 60°C.

Kaikki sijauspatjamme ovat saatavana koossa

80 × 200, 90 × 200, 120 × 200, 140 × 200, 
160 × 200 ja 180 × 200 cm.



Kaikki patjamme ovat kotimaista tuotantoa ja 
Allergia-, Iho- ja Astmaliiton hyväksymiä

FEEL ERGO RUNKOPATJA VÄRIT KOVUUS

Pehmuste ja  
verhoilu

Viskoelastista materiaalia ja jämäkkää 
vaahtomuovia, makuupinnalla joustokangas, 
verhoilu ECO-huonekalukangasta

Korkeus 31 cm ilman jalkoja ja sijauspatjaa

Runko Puurunko 12 cm

MITAT

80 90 120 140 160 180

200 ×

Medium Fast Extra FastValkoinen Sininen Hiekka Beige Harmaa Antrasiitti

ORIGINAL  RUNKOPATJA VÄRIT KOVUUS

Pehmuste ja  
verhoilu

Pintapehmusteena 2 cm:n vaahtomuovi, 
makuupinnalla joustokangas, verhoilu  
ECO-huonekalukangasta

Jousisto Pussijousisto 

Korkeus 29 cm ilman jalkoja ja sijauspatjaa

Runko Puurunko 12 cm

MITAT

80 90 120 140 160 180

200 ×  *

Medium Fast Extra FastValkoinen Sininen Hiekka Beige Harmaa Antrasiitti

*Ainoastaan Extra Fast

FEEL RUNKOPATJA VÄRIT KOVUUS

Pehmuste ja  
verhoilu

Pintapehmusteena 3 cm:n kimmoisa 
vaahtomuovi, sivu- ja päätypehmusteena 
7,5/6,5 cm:n vaahtomuovi, makuupinnalla 
joustokangas, verhoilu ECO-huonekalukangasta

Jousisto Vyöhykepussijousisto

Korkeus 32 cm ilman jalkoja ja sijauspatjaa

Runko Puurunko 12 cm

MITAT

80 90 120 140 160 180

200 ×

Medium Fast Extra FastValkoinen Sininen Hiekka Beige Harmaa Antrasiitti

CROSS RUNKOPATJA VÄRIT KOVUUS

Pehmuste ja  
verhoilu

Pintapehmusteena 6 cm:n kimmoisa 
vyöhykevaahtomuovi, sivu- ja 
päätypehmusteena 7,5/6,5 cm:n vaahtomuovi, 
makuupinnalla joustokangas, verhoilu  
ECO-huonekalukangasta

Jousisto Vyöhykepussijousisto 

Korkeus 36 cm ilman jalkoja ja sijauspatjaa

Runko Puurunko 12 cm

MITAT

80 90 120 140 160 180

200 ×

Medium Fast Extra FastValkoinen Sininen Hiekka Beige Harmaa Antrasiitti

TEKNISET TIEDOT

Runkopatjat



Kaikki patjamme ovat kotimaista tuotantoa ja 
Allergia-, Iho- ja Astmaliiton hyväksymiä

ORIGINAL  JENKKIVUODE VÄRIT KOVUUS

Pehmuste ja  
verhoilu

Pintapehmusteena 2 cm:n vaahtomuovi, 
sivu- ja päätypehmusteena 7,5/6,5 cm:n 
vaahtomuovi, makuupinnalla joustokangas, 
verhoilu ECO-huonekalukangasta

Jousisto Pussijousisto, käännettävä (2 erillistä kasettia, 
kovempi ja pehmeämpi puoli), korkeus 19 cm

Korkeus 41-46 cm ilman jalkoja ja sijauspatjaa

Runko Kiinteä solid base -puurunko 22 cm tai  
vaihtoehtoisesti Bonnel-jousitettu alaosa 27 cm 

MITAT

80 90 120 140 160 180

200 ×

Medium Fast Extra FastValkoinen Sininen Hiekka Beige Harmaa Antrasiitti

FEEL  JENKKIVUODE VÄRIT KOVUUS

Pehmuste ja  
verhoilu

Pintapehmusteena 2-3 cm:n vaahtomuovi, sivu- 
ja päätypehmusteena 7,5/6,5 cm:n vaahtomuovi, 
makuupinnalla joustokangas, verhoilu  
ECO-huonekalukangasta

Jousisto Vyöhykepussijousisto, käännettävä  
(2 erillistä kasettia, kovempi ja pehmeämpi puoli), 
korkeus 20 cm 

Korkeus 42-47 cm ilman jalkoja ja sijauspatjaa

Runko Bonnel-jousitettu alaosa 27 cm tai vaihtoehtoisesti 
kiinteä solid base -puurunko 22 cm

MITAT

80 90 120 140 160 180

200 ×

Medium Fast Extra FastValkoinen Sininen Hiekka Beige Harmaa Antrasiitti

CROSS  JENKKIVUODE VÄRIT KOVUUS

Pehmuste ja  
verhoilu

Pintapehmusteena 6 cm:n kimmoisa 
vyöhykevaahtomuovi, sivu- ja päätypehmusteena 
7,5/6,5 cm:n vaahtomuovi, makuupinnalla 
joustokangas, verhoilu ECO-huonekalukangasta

Jousisto Vyöhykepussijousisto, (2 erillistä kasettia),  
korkeus 24 cm

Korkeus 53 cm ilman jalkoja ja sijauspatjaa

Runko Kotelorakenteinen, pussijousitettu alaosa,  
rungon korkeus 29 cm

MITAT

80 90 120 140 160 180

200 ×

Medium Fast Extra FastValkoinen Sininen Hiekka Beige Harmaa Antrasiitti

Jenkkivuoteet

FEEL ERGO  JENKKIVUODE VÄRIT KOVUUS

Pehmuste ja  
verhoilu

Viskoelastista materiaalia ja jämäkkää 
vaahtomuovia, makuupinnalla joustokangas, 
verhoilu ECO-huonekalukangasta

Jousisto Jouseton viskoelastinen/ 
vaahtomuovirakenteinen patja, korkeus 19 cm

Korkeus 41 cm ilman jalkoja ja sijauspatjaa

Runko Kiinteä solid base -puurunko 22 cm

MITAT

80 90 120 140 160 180

200 ×

Medium Fast Extra FastValkoinen Sininen Hiekka Beige Harmaa Antrasiitti



ORIGINAL  SÄÄTÖSÄNKY VÄRIT KOVUUS

Pehmuste ja  
verhoilu

Pintapehmusteena 2 cm:n vaahtomuovi, 
sivu- ja päätypehmusteena 7,5/6,5 cm:n 
vaahtomuovi, makuupinnalla joustokangas, 
verhoilu ECO-huonekalukangasta

Jousisto Pussijousisto, käännettävä (kovempi ja  
pehmeämpi puoli), korkeus 19 cm

Korkeus 31 cm ilman jalkoja ja sijauspatjaa

Runko Puurunko 12 cm

Varusteet Langaton kaukosäädin ja yövalo, tarviketasku lisävarusteena

MITAT

80 90 120 140 160 180

200 ×

Medium Fast Extra FastValkoinen Sininen Hiekka Beige Harmaa Antrasiitti

FEEL  SÄÄTÖSÄNKY VÄRIT KOVUUS

Pehmuste ja  
verhoilu

Pintapehmusteena 2-3 cm:n vaahtomuovi, 
sivu- ja päätypehmusteena 7,5/6,5 cm:n 
vaahtomuovi, makuupinnalla joustokangas, 
verhoilu ECO-huonekalukangasta

Jousisto Vyöhykepussijousisto, käännettävä (kovempi  
ja pehmeämpi puoli), korkeus 20 cm

Korkeus 32 cm ilman jalkoja ja sijauspatjaa

Runko Puurunko 12 cm

Varusteet Langaton kaukosäädin ja yövalo, tarviketasku lisävarusteena

MITAT

80 90 120 140 160 180

200 ×

Medium Fast Extra FastValkoinen Sininen Hiekka Beige Harmaa Antrasiitti

CROSS  SÄÄTÖSÄNKY VÄRIT KOVUUS

Pehmuste ja  
verhoilu

Pintapehmusteena kimmoisa 6 cm:n 
vyöhykevaahtomuovi tai 2 cm:n vaahtomuovi, 
sivu- ja päätypehmusteena 7,5/6,5 cm:n 
vaahtomuovi, makuupinnalla joustokangas, 
verhoilu ECO-huonekalukangasta

Jousisto Vyöhykepussijousisto, käännettävä,  
korkeus 24 cm

Korkeus 47 cm ilman jalkoja ja sijauspatjaa

Runko Puurunko/HDF 23 cm

Varusteet Langaton kaukosäädin ja yövalo, tarviketasku sisältyy toimitukseen

MITAT

80 90 120 140 160 180

200 ×

Medium Fast Extra FastValkoinen Sininen Hiekka Beige Harmaa Antrasiitti

FEEL ERGO  SÄÄTÖSÄNKY VÄRIT KOVUUS

Säädettävät sängyt

Kaikki patjamme ovat kotimaista tuotantoa ja 
Allergia-, Iho- ja Astmaliiton hyväksymiä

Pehmuste ja  
verhoilu

Viskoelastista materiaalia ja jämäkkää 
vaahtomuovia, makuupinnalla joustokangas, 
verhoilu ECO-huonekalukangasta

Jousisto Jouseton viskoelastinen/ 
vaahtomuovirakenteinen patja, korkeus 19 cm

Korkeus 31 cm ilman jalkoja ja sijauspatjaa

Runko Puurunko 12 cm

Varusteet Langaton kaukosäädin ja yövalo, tarviketasku lisävarusteena

MITAT

80 90 120 140 160 180

200 ×

Medium Fast Extra FastValkoinen Sininen Hiekka Beige Harmaa Antrasiitti



Erillispatjat

ORIGINAL  JOUSTINPATJA VÄRIT KOVUUS

Pehmuste ja  
verhoilu

Pintapehmusteena 2 cm:n vaahtomuovi, sivu- ja 
päätypehmusteena 7,5/6,5 cm:n vaahtomuovi, 
makuupinnalla joustokangas, verhoilu 
tikattu valkoinen joustokangas, irrotettava ja 
vesipestävä päällinen

Jousisto Pussijousisto, käännettävä  
(kovempi ja pehmeämpi puoli) 

Korkeus 19 cm ilman sijauspatjaa

MITAT

80 90 120 140 160 180

200 ×

Medium Fast Extra FastValkoinen Sininen Hiekka Beige Harmaa Antrasiitti

FEEL  JOUSTINPATJA VÄRIT KOVUUS

Pehmuste ja  
verhoilu

Pintapehmusteena 2-3 cm:n vaahtomuovi, 
sivu- ja päätypehmusteena 7,5/6,5 cm:n 
vaahtomuovi, makuupinnalla joustokangas, 
verhoilu tikattu valkoinen joustokangas, 
irrotettava ja vesipestävä päällinen

Jousisto Vyöhykepussijousisto, käännettävä  
(kovempi ja pehmeämpi puoli)

Korkeus 20 cm

MITAT

80 90 120 140 160 180

200 ×

Medium Fast Extra FastValkoinen Sininen Hiekka Beige Harmaa Antrasiitti

Kaikki patjamme ovat kotimaista tuotantoa ja 
Allergia-, Iho- ja Astmaliiton hyväksymiä

FEEL ERGO  PATJA VÄRIT KOVUUS

Pehmuste ja  
verhoilu

Viskoelastista materiaalia ja jämäkkää 
vaahtomuovia, makuupinnalla joustokangas, 
verhoilu tikattu valkoinen joustokangas, 
irrotettava ja vesipestävä päällinen

Korkeus 19 cm ilman sijauspatjaa
MITAT

80 90 120 140 160 180

200 ×

Medium Fast Extra FastValkoinen Sininen Hiekka Beige Harmaa Antrasiitti
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