
SLEEP ANGEL™ 
HYVINVOINTITYYNYT 
JA -SIJAUSPATJAT

SLEEP ANGEL™ -tuotteilla 100%
suoja allergeeneja ja hometta vastaan
SleepAngel™ -hyvinvointityynyt

Patentoidun ja palkitun SleepAngel™ -tyynyn on kliinisesti todistettu torjuvan 

taudinaiheuttajia ja allergeeneja. Tyyny säilyy pitkään käyttö-

kelpoisena, sillä tyynyn sisään ei pääse mitään ulkoista tekijää kuten 

nestettä. Voit valita tyynyn täytteen untuvaisen pehmeällä mikro-

kuidulla tai edistyksellisellä Memory foam -älyvaahtotäytteellä, joka

tarjoaa parasta tukea niskalle mukautumalla kehon painoon.

SleepAngel™ -sijauspatja 

SleepAngel™ -sijauspatja on helpoin keino pitää sängyn hygieniataso 

korkealla ja helpottaa sängyn siivoamista. Memory foam -materiaali 

tarjoaa paitsi mukavuutta, myös edistyksellistä tukea koko vartalolle 

mukautumalla kehon painoon. 

Saatavilla useita eri leveyksiä 80 cm  – 180 cm.
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SleepAngel Hyvinvointityyny (Mikrokuitu täyte) 

	  	  

	  

Patentoitu	  ja	  palki.u	  SleepAngel	  tyyny	  on	  mukava,	  viileän	  tuntuinen	  ja	  tukee	  hyvin	  
kaularankaa.	   PureShield	   kangas	   on	   vedenkestävä	   ja	   hengi.ävä.	   Kangas	   siirtää	  
hyvin	   lämpöä	   ja	   kosteus	   haihtuu	   sen	   pinnalta	   nopeas?.	   Tyynyssä	   on	  
yhteensulatetut	   saumat	   (ei	   neulan	   reikiä)	   ja	   ilma	   vaihtuu	   PneumaPure	  
Cl.eriteknologian	   läpi,	   samalla	   kun	   Cl.eri	   estää	   bakteereita,	   viruksia,	   home.a,	  
siitepölyä,	  eläinten	  hilse.ä	  yms.	  epäpuhtauksia	  pääsemästä	  tyynyn	  sisään.	  Tämän	  
vuoksi	   tyyny	   säilyy	   pidempään	   käy.ökelpoisena	   –	   ilman	   e.ä	   siinä	   on	   käyte.y	  
kemikaaleja	   homeiden	   kasvun	   estämiseksi.	   Kliinises?	   itsenäisten	   laboratorioiden	  
testaama	   SleepAngel	   on	   paras	   valinta	   astma-‐,	   allergia-‐	   ja	   hengitys?eongelmista	  
kärsiville*	  	  

100	  %	  suoja	  allergeenejä,	  
tau2inai4eu5ajia	  ja	  4o6e5a	  
vastaan	  

*European	  ISO	  Independent	  Microbiological	  laboratory	  tests	  

Koko:	  50	  x	  60	  cm,	  Keskikorkea	  
Päällinen:	  pintamateriaali	  100%	  Polyuretaani	  
Päällisen	  sisäpuoli:	  100%	  Polyamidi	  
Täyte:	  100%	  Polyester	  mikrokuitu	  1,1dtex/8mm	  
Täy5een	  paino:	  650	  g	  
Testa5u	  4aitallisia	  aineita	  vastaan:	  Oeko-‐Tex	  Class	  
I	  quality	  

Xelppo	  pitää	  puhtaana	  –	  ei	  tarve.a	  pestä,	  	  
pyyhitään	  puhtaaksi	  
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Patentoitu	  ja	  palki.u	  SleepAngel	  tyyny	  on	  mukava,	  viileän	  tuntuinen	  ja	  tukee	  hyvin	  
kaularankaa.	  Tyynyn	  viskoelas<nen	  materiaali	  mukautuu	  kehon	  lämmön	  ja	  painon	  
mukaan	  antaen	  näin	  niskalle	  edistyksellisen	  tuen.	  PureShield	  kangas	  on	  vedenkestävä	  
ja	  hengi.ävä.	  Kangas	  siirtää	  hyvin	  lämpöä,	  ja	  kosteus	  haihtuu	  sen	  pinnalta	  nopeas<.	  
Tyynyssä	  on	  yhteensulatetut	  saumat	  (ei	  neulan	  reikiä)	  ja	  ilma	  vaihtuu	  PneumaPure	  
Cl.eriteknologian	  läpi,	  samalla	  kun	  Cl.eri	  estää	  bakteereita,	  viruksia,	  home.a,	  
siitepölyä,	  eläinten	  hilse.ä	  yms.	  epäpuhtauksia	  pääsemästä	  tyynyn	  sisään.	  Tämän	  
vuoksi	  tyyny	  säilyy	  pidempään	  käy.ökelpoisena	  –	  ilman	  e.ä	  siinä	  on	  käyte.y	  
kemikaaleja	  homeiden	  kasvun	  estämiseksi.	  Kliinises<	  itsenäisten	  laboratorioiden	  
testaama	  SleepAngel	  on	  paras	  valinta	  astma-‐,	  allergia-‐	  ja	  hengitys<eongelmista	  
kärsiville*	  
	  

Helppo	  pitää	  puhtaana	  –	  ei	  tarvitse	  pestä,	  	  
pyyhitään	  puhtaaksi	  

SleepAngel Hyvinvointityyny (Memory foam täyte) 

	  

Koko:	  50	  x	  60	  x	  11	  cm	  
Kangas:	  Mielly.ävä	  viileän	  tuntuinen	  päällinen	  
hengi.ävillä	  ominaisuuksilla	  
Pinta	  100	  %	  Polyuretaani	  
Sisäpuoli:	  100	  %	  Polyamidi	  
Kankaan	  paino:	  190	  g/m2	  
Täyte:	  Keskikova	  Memory	  Foam	  vaahto	  (Oeko-‐
Tex	  Class	  I	  quality)	  
	  

	  
	  
	  

*European	  ISO	  Independent	  Microbiological	  laboratory	  tests	  

100	  %	  suoja	  allergeeneja,	  
tau;inai<eu=ajia	  ja	  <o>e=a	  
vastaan	  
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Patentoitu	  ja	  palki.u	  SleepAngel®	  ergonomises6	  muotoiltu	  tyyny	  on	  mukava	  ja	  viileän
tuntuinen.	  Tyynyn	  viskoelas6nen	  materiaali	  mukautuu	  kehon	  lämmön	  ja	  painon
mukaan	  antaen	  näin	  niskalle	  ja	  kaularangalle	  edistyksellisen	  tuen. PureShield-kangas	  on
vedenkestävä	  ja	  hengi.ävä.	  Kangas	  siirtää	  hyvin	  lämpöä,	  ja	  kosteus	  haihtuu	  sen	  pinnalta
nopeas6.	  Tyynyssä	  on	  yhteensulatetut	  saumat	  (ei	  neulan	  reikiä)	  ja	  ilma	  vaihtuu	  Pneuma-
Pure	  Dl.eriteknologian	  läpi	  samalla,	  kun	  Dl.eri	  estää	  epäpuhtauksia	  pääsemästä	  tyynyn
sisään.	  Tämän	  vuoksi	  tyyny	  säilyy	  pidempään	  käy.ökelpoisena	  –	  ilman,	  e.ä	  siinä	  on
käyte.y	  kemikaaleja	  homeiden	  kasvun	  estämiseksi.	  Kliinises6	  itsenäisten	  laboratorioiden
testaama	  SleepAngel	  on	  paras	  valinta	  astma-‐,	  allergia-‐	  ja	  hengitys6eongelmista	  kärsiville*	  

	  

SleepAngel® Muotoiltu Hyvinvointityyny  
(Memory foam täyte) 

	  

Koko:	  50	  x	  33	  x	  6-‐10	  cm	  ja	  50	  x	  33	  x	  8-‐12	  cm	   
Kangas:	  Mielly.ävä	  viileän	  tuntuinen	  päällinen	  
hengi.ävillä	  ominaisuuksilla	  
Pinta	  100	  %	  Polyamidi	  
Sisäpuoli:	  100	  %	  Polyuretaani	  
Kankaan	  paino:	  190	  g/m2	  
Täyte:	  Memory	  Foam	  vaahto	  45kg/m3

(Oeko-‐ Tex	  Class	  I	  quality)	  
	  

	  Helppo	  pitää	  puhtaana	  –	  ei	  tarvitse	  pestä,	  	   
	   pyyhitään	  puhtaaksi	  
	  

100	  %	  suoja	  allergeeneja,	   
tau;inai<eu=ajia	  ja	  <o>e=a	  
vastaan	  

ErgonomisesF	  muotoiltua	  memory	  foam	  
-täy.eistä	  tyynyä	  suositellaan	  erityisesti	  niska-‐	  ja	  
har6akipuihin	  taipuvaisille	  ja	  kuorsaaville	  henkilöille.
Soveltuu	  sekä	  kyljellään	  e.ä	   selällään	  nukkuville.	  
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SleepAngel	  	  petauspatja	  on	  valmiste2u	  viskoelas4sesta	  materiaalista,	  joka	  mukautuu	  
kehon	  lämmön	  ja	  painon	  mukaan	  antaen	  erinomaisen	  tuen	  vartalolle.	  PureShield	  
pintamateriaali	  on	  vedenkestävä,	  hengi2ävä	  ja	  viileän	  tuntuinen.	  =angas	  siirtää	  hyvin	  
lämpöä	  ja	  kosteus	  haihtuu	  sen	  pinnalta	  nopeas4.	  Petauspatjassa	  on	  yhteensulatetut	  
saumat	  ?ei	  neulan	  reikiä@	  ja	  ilma	  vaihtuu	  PneumaPure	  Al2eriteknologian	  läpi,	  samalla	  
kuin	  Al2eri	  estää	  bakteereita,	  viruksia,	  home2a,	  siitepölyä,	  eläinten	  hilse2ä	  yms	  
allergeeneja	  pääsemästä	  patjan	  sisään.	  Tämän	  vuoksi	  patja	  säilyy	  pidempään	  
käy2ökelpoisena	  –	  ilman	  e2ä	  siinä	  on	  käyte2y	  kemikaaleja	  homeiden	  kasvun	  
estämiseksi.	  =liinises4	  itsenäisten	  laboratorioiden	  testaama	  SleepAngel	  on	  paras	  
valinta	  astmaE,	  allergiaE	  ja	  hengitys4eongelmista	  kärsiville.	  

Koko:	  80x200x4	  cm	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90x200x4	  cm	  
	  	  	  	  	  	  	  	  120x200x4	  cm	  
	  	  	  	  	  	  	  	  140x200x4	  cm	  
	  	  	  	  	  	  	  	  160x200x4	  cm	  
	  	  	  	  	  	  	  	  180x200x4	  cm	  
	  

Helppo	  pitää	  puhtaana	  –	  ei	  tarvitse	  pestä,	  	  
pyyhitään	  puhtaaksi	  

SleepAngel Petauspatja 
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