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TYYNYT
Noudata tyynyssä olevaa pesuohjetta. Unikulman pallo-
kuitutäytteiset tyynyt voidaan pestä 60 asteessa. Tyyny 
kannattaa pestä kolmen kuukauden välein. Hiuksista ja kas-
voista irtoaa  tyynyyn ihosolukkoa, kosmetiikkaa ja hikeä. 
Tyyny kannattaa vaihtaa kahden vuoden välein ja pesemi-
nen kannattaa tehdä säännöllisesti. Unikulman pallokuitu-
täytteiset tyynyt kannattaa kuivattaa kuivausrummussa 
tai tasokuivata muutaman päivän ajan, jotta ne säilyttävät 
muotonsa. Astro-tyynyn täytettä ei saa pestä, täytteen voi 
imuroida. Päällinen voidaan pestä 60 asteessa.

PEITOT
Noudata peitossa olevaa pesuohjetta. Pese peitto ainakin 
kerran vuodessa tai useammin. Anna peiton tuulettua aina 
unien jälkeen, jotta kosteus haihtuu niin peitosta kuin vuo-
teesta: jätä vuode aamuisin petaamatta ainakin hetkeksi. 
Käytä kesällä kevyttä peittoa ja talvella paksua, pese peitot 
vaihdon yhteydessä.

LAKANAT
Noudata lakanoissa olevia pesuohjeita. Lakanat kannattaa 
pestä viikon välein tai jopa useammin. Mitä useammin peset 
lakanoita sitä parempana saat pidettyä vuodehygienian. Ne-
nän tukkoisuus sekä silmien rähmiminen saattaa vähentyä.

PETAUSPATJA
Noudata petauspatjassa olevaa pesuohjetta. Petauspatjan 
sisustaa ei voi pestä, mutta petauspatjan päälliskankaan voi 
pestä vesipesussa 60 asteessa. Älä käytä kuivausrumpua! 
Petauspatjan täytteen voi imuroida ja tuulettaa. Petauspat-
jan päälliskangas kannattaa pestä kaksi kertaa vuodessa. 
Unikulman kankaat ovat esipestyjä. Noudattamalla pesuoh-
jeita kankaat eivät kutistu. Pesun jälkeen päälliskangas ve-
nytetään kosteana oikeaan mittaansa. Tuotevalikoimastam-
me löytyy myös kätevä SteadyBody-suoja, joka lakanan ja 
petauspatjan välissä estää jonkin verran lian imeytymistä 
itse petauspatjaan, mutta ei kokonaan. Suojankin kanssa 
päälliskankaalle suositellaan pesua.

Vaihda petauspatja viiden vuoden välein. Usein petauspat-
jan sisus muuttaa muotoaan ajan kuluessa kohdista, jotka 
kuluvat eniten (olkapää ja lantionseutu). Näin ollen sisus 
menettää kimmoisuutensa sekä parhaan toimintakykynsä. 
Vaihtaessasi petauspatjan uuteen koko vuoteesi nukkumis-
mukavuus paranee jälleen. 

Huolto-ohjeet



Petauspatjan kääntäminen
Petauspatja kannattaa kääntää ympäri ajoittain. Sen voi 
kääntää myös ylösalaisin, jolloin pintatuntuma saattaa 
muuttua valitusta petauspatjasta riippuen.

PATJA
Patjan pinnassa oleva tarra kertoo patjan tason ja kenelle 
se on tehty. Tarra saa olla joko jalkopäädyssä tai pään koh-
dalla, sillä patja on valmistettu symmetrisesti; jousiston 
kummatkin päät ovat peilikuvia toisilleen.
Patjaa kannattaa kääntää puolivuosittain niin, että pääpää-
ty ja jalkopääty vaihtavat paikkaa. Jos yhtenäiseen leveään 
patjaan on valmistettu yksilölliset jousistot kahdelle nukku-
jalle, patjaa käännettäessä myös nukkujan paikka vaihtuu. 

JOUSTOSÄLEPOHJA
Jälkisäädettävällä joustosälepohjalla pystytään vaikut-
tamaan vuoteen tuki-ominaisuuksiin. Joustosälepohjalla 
saadaan joustinpatjasta ja petauspatjasta vielä enemmän 
kehoa myötäilevät kuin esimerkiksi normaalilla sälepohjal-
la. Kaikissa Unikulman vuoteissa on jälkisäädettävä jous-
tosälepohja, jolloin vuoteestasi saadaan monipuolisempi ja 
tarpeitasi palveleva kokonaisuus.

Sälepohjaa voidaan säätää tarvittaessa napakammaksi tai 
pehmeämmäksi. Esimerkiksi raskauden aikana sälepoh-
jan merkitys on huomattavan suuri. Painon lisääntyessä 
patjan joustavuuteen voidaan vaikuttaa säätämällä säleet 
napakammalle. Vastaavasti painon vähentyessä vuotees-
ta saadaan pehmeämpi. Ihmisen selkärangan, nivelten ja 
lihaksiston tilanne ei ole aina vakio, vaan ajoittain on jak-
soja, joiden aikana saattaa esiintyä selkä-, olkapää- tai 
lonkkakipuja. Säädettävä pohja antaa mahdollisuuden 
muokata sänkyä näiden muuttuvien tarpeiden mukaan ja 
samalla tukee lihasten palautumista.

Pohja koostuu joustosäleistä, jotka on asetettu kumitupein 
kiinni kehikkoon. Keskivartalon alle jäävällä alueella on 
säätösäleitä, jotka koostuvat kahdesta päällekkäin asete-
tusta säleestä ja niitä kiinnipitävästä muovisesta säätöpa-
lasta. Joustosäleet toimivat lehtijousen tavoin, kun ne ovat 
kiinni toisissaan (säätöpalat sängyn ulkoreunoilla), säleet 
ovat napakimmillaan. Säätöpalojen ollessa aivan sängyn 
keskellä on säätö pehmeimmillään.

Suosittelemme pitämään säädöt tehdasasetuksella ja sää-
tämään niitä vasta tarpeen vaatiessa. Säädöillä voidaan 
saada aikaiseksi joustoa ja tukea keskivartalon alueelle. Nä-
mä ohjeet koskevat myös Unikulman moottoroidun alustan 
säätösäleitä. Jos asennat joustosälepohjan erilliseen sän-
gyn kehikkoon, poista sängyn vanha sälepohja.



Napakammalle

Pehmeämmälle

Hartiaseudun säätäminen
• Tarkista tyynyn korkeus.
• Säädä lantion alta säleitä pehmeämmälle / 
   joustavammalle.
•  Jos yllä olevat säädöt eivät riitä, kokeile säätää 
 säleitä napakammalle kainalon alta.    

Joustosälepohjan säätöohjeet
•  Säädä max. 5-10 cm kerrallaan.
•  Totutteluaika uusiin säätöihin on n. 1-2 vkoa.
•  Säädä säätöpohja symmetrisesti molemmin puolin.
•  Joustosäleiden määrä vaihtelee vuodemalleittain.
•  Tarvittaessa lue lisää unikulma.fi/tuki tai 
    ota yhteyttä myymälään.



Takuu
Takuuajat löytyvät alta. Hygieniasyistä suosittelemme vaihta-
maan joustinpatjan tai runkopatjan 10 vuoden jälkeen. Takuun 
voimassaoloaika alkaa toimituspäivästä ja koskee vain alkupe-
räistä omistajaa. Jos  patjasi on yksilöllisesti sinulle valmistet-
tu, patja ei sovi toiselle henkilölle. Sen kestävyys voi heiketä 
esimerkiksi raskaammalla nukkujalla. Takuuaika jousistolle ja 
joustinrungolle on 10 vuotta toimituspäivästä ja yksi vuosi teks-
tiileille ja sijauspatjoille. Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet 
raaka-aine- ja valmistusviat. Joustinpatjojen ja runkojoustinpat-
jojen takuu kattaa jousiston ja puuosien rikkoutumisen.

Takuu ei kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheel-
lisestä tai huolimattomasta käsittelystä, itse tehdystä asennus-
virheestä tai huoltamatta jättämisestä. Takuu kattaa mahdolliset 
patjan normaalin kulumisen yli menevät jousiston pehmentymi-
set/painumiset (>2,5cm). Takuu ei sisällä ostohinnan palautusta. 
Ensisijaisesti Unikulma pyrkii korjaamaan tuotteen. Mikäli tuo-
tetta ei pystytä korjaamaan, Unikulmalla on oikeus korvata tuote 
uudella vastaavalla. Huom! Takuukorjaus tai -vaihto ei pidennä 
alkuperäistä takuuaikaa.

Joustinpatja 10 vuotta
Moottorialustan elektroniikka 2 vuotta
Kaukosäädin 2 vuotta
Runkojoustinpatja 10 vuotta
Moottorialustan tai jenkkivuoteen runko 10 vuotta
Tekstiilit ja sijauspatjat 1 vuotta

Vikatapauksessa
Ilmoitus viasta on tehtävä Unikulmalle välittömästi vian havait-
semisesta. Ilmoituksen jälkeen Unikulma päättää, miten vika 
todetaan. Tuote joko toimitetaan Unikulmalle, tuote käydään 
tarkastamassa asiakkaan luona tai Unikulmalle toimitetaan va-
lokuva viallisesta tuotteesta. Ostajan on esitettävä Unikulmalle 
tuotteen ostokuitti. Unikulma korjaa tuotteen ensitilassa. Korja-
usaika riippuu vian laadusta.

Ergonomiaturva
Unikulma myöntää erikoisetuna Sinun, Teidän ja Uniikki -tason 
patjojen ostajille ergonomiaturvan. Ergonomiaturva myönne-
tään ainostaan tuotekokonaisuudelle, johon kuuluu em. Sinun, 
Teidän ja Uniikki -tason patjat, joissa on Unikulman petauspatja, 
säädettävä Unikulman joustosälepohja sekä Unikulman ergo-
nominen tyyny (Hybrid1, Hybrid2 tai Astro). Ergonomiaturva on 
voimassa kolme (3) kuukautta vuoteen toimituspäivästä. 

Kolmessa kuukaudessa niin vuode kuin vuoteen omistaja mu-
kautuvat uuteen ergonomiseen tilanteeseen ja lisääntyneeseen 
nukkumismukavuuteen.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä myyjään kolmen (3) kuukau-
den aikana vuoteen toimituspäivästä. Tarvittaessa teemme 
muutoksia kokonaisuuteen tai annamme säätöohjeita jousto-
sälepohjalle. Mikäli ongelmatilanteista ilmoitetaan yli kolmen 
kuukauden kuluttua vuoteen toimituspäivästä, emme takuun 
puitteissa toteuta enää nukkumisergonomiamuutoksia vuo-
teeseen.



unikulma.fi

Jäikö jokin mietityttämään?

Jos et löytänyt tästä ohjeesta 

tarvittavaa tietoa, älä epäroi ottaa 

yhteyttä joko tukeemme verkossa 

tai lähimpään myymäläämme. 


