
Unikulman hyvän unen ratkaisut!

-20%Kaikki SteadyBody-tuotteet nyt

Petauspatjan ostajalle 
SteadyBody-suoja kaupan päälle!

269€
Etusi jopa

Yksilöllisen vuoteen ostajalle 
petauspatja ja petauspatjansuoja 

kaupan päälle!

1287€
Etusi jopa



Sinulle yksilöllisesti räätälöity jousitus lisää noin 35% syvää ja palauttavaa unta. Patjasi 
on merkittävin yksittäinen unen laatuun vaikuttava tekijä. Parhaimmillaan se venyttää 
vartaloasi palauttaen luhistuneen ryhdin. Se myös tukee ja myötäilee kehoa oikeista 
paikoista mahdollistaen lihaksiston täydellisen levon. Sinä olet yksilöllinen, patjasikin 
pitäisi olla. Lue lisää sivuilta 10-11.

Moottorivuoteella jalkopäätyä kohottamalla väsyneet 
jalat virkoavat, kun veri kiertää paremmin ja kuona-aineet 

lähtevät liikkeelle. Lue lisää sivulta 10.

Hyvän tyynyn tärkeimmät ominaisuudet ovat 
säädettävyys, ergonomisuus ja puhdistetta-
vuus. Ergonominen tyyny tukee niskaa, estää 
lihasjännityksiä ja heräät ilman niskakipuja. 
Tyynyn tulee olla hieman korkeampi niskan kuin 
pään alla. Lue lisää sivulta 4.

Käsi ei nouse kunnolla, olkapäitä särkee ja ne puutuvat 
yöllä? Nämä voivat olla oireita siitä, että olkapää ei up-
poa patjaan kunnolla. Selkä on silloin öisin jatkuvasti 
väärässä asennossa. On tärkeää, että olkapää ja lantio 
pääsevät uppoamaan vuoteeseen, mutta silti jousitus 
tukee selkääsi. Lue lisää sivulta 11.

SteadyBody® -lakanamateriaali sisältää sähköä johtavaa hiilikuitua ja lakanat ovat lämpöä 
sääteleviä. Nukkuessasi lakanat pysyvät kuivana ja tuntuvat miellyttävältä ihollasi. 
Lue lisää sivuilta 7-8.

Unikulman hyvän unen ratkaisut!

Moottorivuoteen päädyn korottaminen tuo helpotusta kuorsaukseen, hengitystiet pysy-
vät avoimena koko yön ja nukut paremmin. Säädettävillä sängyillä asiakkaamme ovat 
kertoneet saaneensa helpotusta mm. närästykseen, refluksitautiin, levottomiin jalkoihin 
ja diabeteksen jalkavaivojen oireisiin. 

SteadyBody®

Peittojen, tyynyjen, petauspatjojen ja lakanoiden täytyy olla kestäviä ja helposti pestäviä. Tyynyyn ja 
sänkyyn kertyy rasvaa, likaa, hikeä ja jopa hometta. Tyynyn kunto kannattaa tarkistaa varsinkin sil-
loin, jos kärsii epäpuhtaasta ihosta ja tukkoisesta nenästä aamuisin. Unikulman SteadyBody®-tuote-
perheen vuodevaatteet ovat laadukkaita ja helpottavat vuoteen puhtaana pitämistä. 
Lue lisää sivuilta 6-8.

Jos olet aamuisin jatkuvasti väsynyt ja selkäsi on kipeä, voi se olla merkki epäsopivasta patjasta. Päivän rasituk-
sen jälkeen elimistösi kaipaa kunnon lepoa ja palautumista. Patjan tehtävä on antaa oikea tuki selkärangallesi 
ja jos patja on epäsopiva, ei hyvää asentoa löydy. Kun selkäranka on oikein tuettu, voivat sitä ympäröivät syvät 
vatsa- ja selkälihakset rentoutua. Rennoissa lihaksissa veri kiertää paremmin ja aineenvaihdunta toimii esteettä. 
Vartaloidemme erilaisuudesta johtuen yksilöllisesti räätälöity joustinpatja tarjoaa parhaat unet. Yksilöllisen patjan 
avulla voit nukkua sellaisissa asennoissa, ettei selkärankasi joudu kierteelle tai mutkalle. Unikulman yksilölliset 
vuoteet valmistetaan henkilökohtaisten mittojesi mukaan. Lue lisää sivulta 11.
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Tyynyllä apua niska- ja olkapääkipuihin!
Hyvällä tyynyllä on suuri merkitys viimeisteltäessä nukkuma-asentoa. Tyynyn tulee tukea niskaasi ja antaa päällesi rento, 
luonnollinen asento ja sen korkeuden tulee olla säädettävissä, joko lisätäytteen tai säätöpalojen avulla. Nukuttaessa selin- tai 
kylkiasennossa ergonomisen tyynyn matalampi osa mukailee pääsi muotoja. Korkeampi osa taas tukee kaulan ja hartioiden 
välistä tilaa rentouttaen alueen lihakset. Tyynyn valintaan vaikuttaa olennaisesti se, millainen patja sinulla on, siksi hankkimis-
hetkellä kannattaakin kääntyä asiantuntijan puoleen.

Astro | ergonominen tyyny

199€2 KPL

(norm. 338€)

Samassa tyynyssä 3 kokoa. 169€

Hybrid / Hybrid2 | ergonominen tyyny
Voit lisätä ja poistaa täytettä. 149€

Alpha | säädettävä tyyny
Voit lisätä ja poistaa täytettä. 50 x 60 cm

7120€
/KPL

(norm. 89€)

LuxuryDreams | untuvatyyny

52€
(norm. 65€)

60 % untuva ja 40 % höyhen, 50 x 60 cm

UnikHotel | tyyny
50 x 60 cm tai 60 x 80 cm

UnikHotel | peitto- ja tyynysetti
150 x 200 cm, 50 x 60 cm

50€
(norm. 76€)

50 x 60 cm

60 x 80 cm

199€2 KPL

(norm. 298€)

-20%2kpl2kpl

Petauspatjalla suojaat
arvokkaimman!

Oikein valittu petauspatja voi olla ratkaiseva tekijä hyvän ja loistavan yöunen välillä. Petauspatjan tehtävänä on antaa pin-
tapehmeyttä vuoteeseen ja väärällä valinnalla voi pilata hyvänkin vuoteen. Laadukas ja hyvin hoidettu petauspatja myös 
pidentää sänkysi käyttöikää. Unikulma tarjoaa laajan valikoiman petauspatjoja eri tarpeisiin ja mieltymyksiin sopivilla täyte-
vaihtoehdoilla. Pintamateriaalina käytämme korkealaatuista puuvillaa ja antibakteerista Tec-kangasta. Petauspatja valitaan 
nukkujan vuodekokonaisuuteen sopivaksi. 

Petauspatjan ostajalle 
SteadyBody-suoja kaupan päälle!

269€
Etusi jopa

Kenno | petauspatja

369€alk.

99€alk.

Kennotettu täytemateriaali.

Skanner | petauspatja
Elastinen ja joustava.

Tec | pintapatja
Useita täytevariaatioita.

369€alk. 874€alk.

HighTec | Air-O-Bed | pintapatja

998€alk.

Täydellistä hengittävyyttä.

HighTec | Air-O-Spring | pintapatja
Hengittävä ja hyvin mukautuva.

JuniorDreams | petauspatja
Junior-patjoille pehmeää suojaa.

998€alk.

”Pitkäaikaiset niskakipuni hävisivät,
kun olin nukkunut uudella tyynyllä kaksi yötä.”

ASIAKASPALAUTE

16€ 29€
50 x 60 cm 60 x 80 cm

-20%

4 5

-34%



Huipputeknologiaa ja parhaita mahdollisia 
materiaaleja

SteadyBody®

Virukset saa väsymyksestä vauhtia ja vastustuskyky heikkenee. Kunnon yöunet puhtaassa sängyssä 
pitää allergiat ja flunssan loitolla. Sängyn ja vuodevaatteiden täytyy olla helposti pestäviä ja lakanat 

täytyy vaihtaa kerran viikossa. Tyynyliina jopa useammin.

Puhtaassa vuoteessa pysyt terveenä
Lakana voi muuttaa kaiken!

Feather SteadyBody | untuvatyyny

11920€
/KPL

(norm.149€)

Sisus: ulompi kerros: 90 % untuva ja 10 % höyhen,
sisempi kerros: 100 % höyhen. 50 x 60 cm. 

Sisältää teknisiä lämpökapseleita. 

SteadyBody | painopeitto

236€
(norm. 295€)

Laadukas, pehmeä ja käsintehty painopeitto 
rauhoittamaan untasi. 150 x 210 cm, 6 kg | 8 kg

SteadyBody Light | peitto 15920€
/KPL

 (norm. 199€ | 299€)
150 x 210 cm | 230 x 210 cm.   
Sisältää teknisiä lämpökapseleita. 
Täytteen paino 150 g | m2.

SteadyBody Feather | untuvapeitto 23920€
/KPL

(norm. 299€ | 399€)

150 x 210 cm | 230 x 210 cm. 
Sisus: 90 % untuva | 10 % höyhen. 
Sisältää teknisiä lämpökapseleita. 

SteadyBody | tyynynsuoja
50 x 60 cm | 60 x 80 cm. 
Sisältää teknisiä lämpökapseleita.

SteadyBody | petauspatjansuoja 7920€
/KPL

(norm. 99€-269€)
Kokoja saatavilla kaikkiin vuodekokoihim-
me. Sisältää teknisiä lämpökapseleita. 

SteadyBody®-tuoteperheen peitot ja suojat suunnitellaan ratkaisemaan hyvän unen estäviä tekijöitä kuten hikoilu, palelu, stressi, 
levottomat jalat ym. Teknisiä lämpökapseleita sisältävät tuotteet tasapainottavat ja jakavat kehon lämpötilaa pitäen sinut sopivan 
lämpöisenä koko yön. Tuoteperheen valikoimasta löydät niin kevyet peitot, muhkeat untuvat kuin rauhoittavat painopeitot. Muista 
myös että petivaatteiden, kuten tyynyjen sekä peitteiden tuulettaminen ulkoilmassa kuivalla säällä raikastaa, puhdistaa ja lisää 
käyttömukavuutta.  

-20%
-20%

-20% -20%

-20%

-20%

Rauhoittaa unesi  |  Lämpöä säätelevät  |  Kuivuvat nopeasti pesun jälkeen  |  Pysyvät sileinä

SteadyBody® -lakanamateriaali sisältää sähköä johtavaa hiilikuitua. Lakanat ovat myös lämpöä sääteleviä. 
Nukkuessasi lakanat pysyvät kuivana ja tuntuvat mielyttävältä ihollasi. SteadyBody® -lakanan tarkoitus on 
auttaa Sinua nukkumaan rauhallisemmin tasoittamalla kehosi sähkökentät ja lämpötilaerot. Paras vaiku-

tus syntyy nukuttaessa alasti ja käytettäessä sekä SteadyBody® pussi- että aluslakanaa.

3920€
/KPL

(norm. 49€ | 52€)
alk. alk.

alk.alk.
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”Vaihdamme lakanat kerran viikossa, niin nyt oli kiva vaihdella 
SteadyBodyjen ja tavallisten lakanoiden välillä. Ero oli kyllä huikea! 
Ensimmäinen yö tavallisissa lakanoissa tuntui oudolta. Lähinnä 
siksi, että tavalliset lakanat tuntuivat todella karheilta ja asennon 
vaihtaminen oli työläämpää.”

”Ostin tyynynsuojan ja tyynyliinoja. Olen hikoillut 
aiemmin yöllä niin, että tyyny ja tukka litimärkiä. 
Nyt en enää hikoa, aivan uskomatonta.”

ASIAKASPALAUTE

”Kerrankin tarpeeksi iso aluslakana, jota riitti kun-
nolla petauspatjan alle ja siellä on myös pysynyt. 
Kaksi levotonta nukkujaa ei ole onnistunut sitä 
saamaan yhdeksi mytyksi keskelle sänkyä. Laka-
nat tuntuvat ylelliseltä, aivan kuin menisi silkkilaka-
noiden väliin nukkumaan. Hetken on ihana viileys 
kunnes tuntee niiden lämmön.”

ASIAKASPALAUTE

”Itse kärsin levottomista jaloista ja fibromyalgiasta. Pienikin veto tai kylmyys saa jalat kramppaamaan. Rakastan nukkua alasti, 
mutta pitkään olen nukkunut villasukat ja pyjamahousut jalassa. Jossain vaiheessa yötä se on kostautunut kuumuudessa ja kun 
hikoilen päästä kaikkein helpoimmin, on tyyny ollut likomärkiä. Näissä lakanoissa nukkuessa en ole hikoillut ja olen saanut nukkua 
alasti ilman, että on kylmä/kuuma. Aamulla, kun petaan sängyn, lakanat ovat sen näköiset, kun ne olisi juuri pedattu. En olisi usko-
nut. Nyt kun olen nukkunut niissä kaksi viikkoa, voin suositella!"

ASIAKASPALAUTE

ASIAKASPALAUTE

Asiakas on aina oikeassa! 

UUSI VÄRI!

SteadyBody | pussilakanasetti

7120€
/KPL

(norm.89€)

Harmaa, 150 x 210 cm, 55 x 65 cm
SteadyBody | pussilakanasetti

Valkoinen, 150 x 210 cm, 55 x 65 cm
SteadyBody | pussilakanasetti
Roosa, 150 x 210 cm, 55 x 65 cm

SteadyBody | aluslakana
Harmaa, 275 x 275 cm 

SteadyBody | aluslakana
Valkoinen, 275 x 275 cm

SteadyBody | aluslakana
Roosa, 275 x 275 cm

7120€
/KPL

(norm.89€)
7120€

/KPL
(norm.89€)

6320€
/KPL

(norm.79€)
6320€

/KPL
(norm.79€)

6320€
/KPL

(norm.79€)

SteadyBody | tyynyliina
55 x 65 cm | 60 x 80 cm

SteadyBody | tuplapussilakana
240 x 210 cm, 55 x 65 cm (2 kpl)

SteadyBody | aluslakana
180 x 270 cm

1440€
/KPL

(norm.18€ | 22€)
9520€

/KPL
(norm.119€)

4720€
/KPL

(norm.59€)

180 x 270 cm240 x 210 cm

-20% -20% -20%

-20% -20% -20%

-20%

-20% -20%

alk.
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Unikulman yksilöllisesti räätälöityjen jousistojen teko aloi-
tetaan myymälässä ottamalla vartalostasi UnikLab-pinta-
painekuvat. Painekartan avulla pystymme havaitsemaan 
pienimmätkin lihasten epätasapainot tai jännitteet. Kuvien 
lisäksi tarvitsemme sinusta myös muita tärkeitä tietoja, 
kuten pituus, paino, nukkumistottumukset, aikaisempi vuo-
de ja mahdolliset selkäsairaudet.  Vantaan tehtaallamme 
kokeneet fysioterapeutit sekä patjamestari piirtävät jou-
sikartan kuviesi ja antamiesi tietojen pohjalta. Myös pin-
tamateriaalit valitaan yksilölllisesti sinun mieltymyksiäsi ja 
tarpeitasi vastaaviksi. Patjaan tehdään yksittäisiä jousia 
omalla jousikoneellamme, jonka jälkeen patja valmistetaan 
käsityönä sinusta tehdyn jousikartan avulla. Ompelimos-

samme ompelemme valitsemasi verhoilun vuoteeseesi. 
Vuoteesi valmistuttua oma ammattitaitoinen henkilökun-
tamme kuljettaa ja asentaa vuoteen kotiisi käyttövalmiiksi. 
Halutessasi viemme myös vanhan vuoteen vastuullisesti 
kierrätykseen. Jälkisäädettävän joustosälepohjan avulla 
voit helposti hienosäätä vuoteen pehmeyttä ja napakkuut-
ta. Vartalon ja lihaksiston tilanne ei ole aina vakio, joten 
säätömahdollisuus vuoteessa antaa loistavan lisän esi-
merkiksi selkäkipujen aikana, painon muuttuessa tai ras-
kaana ollessa. Unikulma myöntää Sinun- ja Uniikki-tason 
patjojen ostajille 3 kuukauden ergonomiaturvan normaalin 
takuun lisäksi.

Sinun | moottorivuode
Esim. 160 x 200 cm, fysioterapeutin kanssa suunniteltu 
täysin yksilöllinen jousitus juuri sinulle.

9448€

Sinun | runkopatja
Esim. 160 x 200 cm, fysioterapeutin kanssa suunniteltu 
täysin yksilöllinen jousitus juuri sinulle.

7910€

Sinun | jenkkivuode
Esim. 160 x 200 cm, fysioterapeutin kanssa suunniteltu 
täysin yksilöllinen jousitus juuri sinulle.

8760€

Yksilöllisen vuoteen ostajalle 
petauspatja ja petauspatjansuoja kaupan päälle!

1287€
Etusi jopa

Uniikki- ja Sinun-sänkyihin Kenno tai Skanner-petauspatja 
Safe-kankaalla kaupan päälle. 

Tärkein ominaisuus 
löytyy patjan sisältä!
Unikulman laadukkaat yksilölliset pussijouset valmistetaan 
Suomessa Unikulman omalla jousikoneella. Näin varmis-
tamme, että jokainen jousi läpäisee tarkan laatumäärityk-
semme ja pystymme valmistamaan juuri sinulle sopivan 
jousiston ilman kompromisseja. Patjan pitää tuntua muka-
valta, mutta kuitenkin antaa tukea tarvittaessa juuri oikeis-
sa kohdissa. Hartian ja lonkan tulee painua patjaan, jotta 
vartalon asento pysyy ergonomisena. Jousisto on patjan 
ehdottomasti tärkein osa ja siksi se tulee olla suunniteltu 
juuri sinulle, jotta pystyisit hyödyntämään laadukkaan unen 
palauttavan voiman.

Moottorivuoteella saa apua moneen vaivaan. Päädyn ko-
rottaminen tuo helpotusta kuorsauksen sekä närästyksen 
oireisiin. Jalkopäätyä kohottamalla väsyneet jalat virkoavat, 
kun veri kiertää paremmin ja kuona-aineet lähtevät liikkeel-
le. Myös TV:n katselu sekä lukeminen on huomattavasti 
miellyttävämpää laadukkaassa moottorivuoteessa.  Vuode 
koostuu ergonomisesti selän kohdalta säädettävästä jous-
tosälepohjasta, moottorirungosta sekä irtojoustinpatjasta. 
Unikulman moottorivuoteeseen on saatavana myös hieron-
ta, joka rentouttaa sekä kehoa että mieltä.

Miksi haluaisin 
moottorivuoteen?

Unikulman ainutlaatuinen jousikone Vantaan tehtaalla valmistaa 
yksilölliset ja yksittäinpakatut pussijouset juuri sinulle.

Tervetuloa Ilmaiseen 
UnikLab-mittaukseen!

Varaa henkilökohtainen palveluaika! 
www.unikulma.fi/varaa-aika

Miten juuri sinulle räätälöity sänky tehdään?

10 11

Lue lisää ergonomiaturvasta www.unikulma.fi/ergonomiaturva.



Alussa oli uniongelma, 
huono patja ja Vesa.
Unikulma on Suomalainen perheyritys, joka on toiminut paremman 
unen asialla vuodesta 1985. Näinä vuosina on kertynyt satojatuhansia 
asiakaskohtaamisia, joiden perusteella kehitämme tuotteitamme ja 
osaamistamme joka päivä. Unikulma sai alkunsa toimitusjohtaja Vesa 
Tuomisen lapsuuden ja nuoruuden uni- ja selkäongelmista. Kipeä selkä 
ja huono patja antoivat Vesan yöunille kehnot edellytykset. Nukahtamista 
helpottaakseen ja nukkumisasentoja parantaakseen Vesa Tuominen 
porasi reikiä vaahtomuovipatjaansa ja näin oli ensimmäinen räätälöity 
patja syntynyt.

Ensimmäinen Unikulman sänky syntyi Tuomisen vanhempien autotallissa 
vesisänkykehikon muodossa. Myynti-ilmoitukset lehdissä toivat paljon töitä ja 
kauppa kävi mainiosti. Suomessa unitutkimus oli vielä 80-luvulla lapsen ken-
gissä, niinpä Tuominen päätti lähteä hakemaan tietotaitoa Yhdysvalloista.

Hänen palatessaan kotikonnuille 1987 Unikulma lähti voimakkaaseen 
kasvuun ja liikevaihto kasvoi 120 000 markkaan kuukaudessa. Ym-
märrettävästi autotalli kävi liian pieneksi ja ensimmäinen myymälä 
avattiin vuonna 1988 Vantaalle. Vesisänkybuumi kääntyi 90-luvulla 
laskuun ja vesi vaihtui jousiin. Unikulma aloitti norjalaisten ja ruotsa-
laisten joustinpatjojen jälleenmyynnin Suomessa. Samoihin aikoihin 
Unikulma aloitti kehitystyön, jonka tavoitteena oli pystyä valmistamaan 
jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisesti paras mahdollinen vuode.

UnikLab-mittaus mullisti sänkysuunnittelun. Unikulma kehitti vuosien ajan 
patjan pintamittauslaitetta. Työn tuloksena syntyi Unikulman oma Unik-
Lab®-mittauslaitteisto. UnikLab® ja asiantuntijuus ovat avainasemassa 
yksilöllisen ja henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti räätälöitävän vuoteen 
valmistuksessa. Niinpä vuonna 1995 Unikulma perusti oman tehtaan Kirk-
konummelle. Unikulma alkoi kehittää omaa tuotantoaan, joka pohjautui yksi-
lölliseen ja asiakaskohtaiseen vuoteiden suunnitteluun. Nykyään Unikulman 
tehdas sijaitsee Vantaalla Petikossa. Unikulma on Suomen johtava vuoteiden 
valmistaja ja myyjä sekä unen asiantuntija ja tutkija.

Myyntimenestys!

Kotiinpaluu

UnikLab-mittaus ja oma tehdas

Made in Vantaa, Finland

Jyväskylä Kotikeskus Sammontie 1, ark. 10-19, la 10-16, su 11-16
Kuopio Kolmisopentie 3, ark. 10-19, la 10-16, su 12-16
Lahti Syke Kauppakatu 18, ark. 10-19, la 10-16, su 12-16    UUSI OSOITE!
Lempäälä Ideapark Ideaparkinkatu 4, ark. 10-20, la 10-19, su 11-18
Seinäjoki Ideapark Suupohjantie 57, ark. 10-20, la 10-18, su 12-18
Oulu Haaransuontie 3, ark 10-18, la 10-15
Raisio Itäniityntie 14, ark. 10-20, la 10-16, su 12-16
Pori Sammontie 16, varaa aika kati.virtanen@unikulma.fi (vain ajanvarauksella)

Helsinki Erottaja Erottajankatu 19
ark. 10-20, la 10-17, su 12-16
Vantaa Petikko Petikontie 1
ark. 10-20, la 10-17, su 12-16
Vantaa Porttipuisto Porttisuontie 13, 
ark. 10-20, la 10-17, su 12-16

24.12 suljettu, paitsi Seinäjoen Ideapark 9-14 | 25.12 suljettu | 26.12 suljettu, paitsi Ideapark Lempäälä 11-18 ja Ideapark Seinäjoki 12-18
31.12 Myymälät avoinna 10-18, paitsi Hyvinkää 10-17, Raisio 10-16 ja Oulu 10-16 | 1.1 suljettu, paitsi Ideapark Lempäälä 11-18 ja 

Ideapark Seinäjoki 12-18 | 6.1 palvelemme normaalisti, paitsi Ideapark Lempäälä 11-18 ja Ideapark Seinäjoki 12-18

Hyvinkää Mäkikuumolantie 3, 
ark. 10-19, la 10-16, su 12-16

Liitteen tarjoukset voimassa 3.2.2020 saakka eikä niitä voi yhdistää muihin etuihin.


