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Tiedote	  16.10.2015	  

Familon	  Ergo	  –	  hyvän	  unen	  tukena:	  

Uusista	  Familon	  Ergo	  -‐sarjan	  tuotteista	  tukea	  kehon	  
luonnolliselle	  nukkumisasennolle	  
 

Hyvän	  unen	  asiantuntija	  Familon	  lanseeraa	  uuden	  
ergonomisen	  tuotesarjan.	  Familon	  Ergo	  -‐sarja	  on	  suunniteltu	  
tukemaan	  luonnollista	  nukkumisasentoa	  ja	  
ennaltaehkäisemään	  kiputiloja	  ja	  rasitusta.	  	  Samalla	  
lanseerataan	  mullistavasta	  uutuusmateriaalista	  valmistettu	  
Ergo	  Breathair	  -‐sijauspatja.	  
	  
Uuteen,	  ergonomiseen	  Familon	  Ergo	  -‐sarjaan	  kuuluu	  sänkyjä,	  
patjoja,	  sijauspatjoja	  ja	  fysiatrian	  erikoislääkärin	  kanssa	  
yhteistyössä	  kehitettyjä	  tyynyjä.	  	  
	  
-‐	  Olemme	  tehneet	  kymmeniä	  vuosia	  tutkimusta	  ja	  tuotekehitystä	  
paremman	  unen	  puolesta.	  Nyt	  lanseerattavat	  tuotteet	  on	  kehitetty	  
vastaamaan	  kuluttajien	  toiveita	  ergonomisesti	  tukevista	  hyvän	  
unen	  tuotteista.	  Familon	  Ergo	  -‐sarjan	  tuotteet	  ennaltaehkäisevät	  
rasitusta	  ja	  kiputiloja	  ja	  ovat	  oivallinen	  ratkaisu	  jo	  kipeytyneiden	  
kehonalueiden	  hoitoon.	  Oikein	  tuettu	  asento	  avaa	  hengitystiet	  niin,	  
että	  rentoutuminen	  ja	  nukahtaminen	  ovat	  helpompaa.	  Sarjan	  
tuotteet	  on	  tarkoitettu	  jokaöiseen	  käyttöön	  kaikille	  terveellisistä	  
elämäntavoista	  kiinnostuneille,	  kertoo	  Familonin	  
markkinointijohtaja	  Tiia	  Antila.	  	  

	  
Familon	  Ergo	  Breathair	  on	  ainutlaatuinen,	  hengittävä	  sijauspatjauutuus	  	  

Familon	  Ergo	  -‐sarjaan	  kuuluu	  täysin	  uudenlainen,	  
mullistavasta	  uutuusmateriaalista	  valmistettu	  Familon	  
Ergo	  Breathair	  -‐sijauspatja.	  	  

-‐	  Tuomme	  innoissamme	  ainutlaatuisen	  ja	  täysin	  
uudenlaisen	  kuiturakenteen	  ensimmäisenä	  
patjavalmistajana	  unituotteisiin.	  Familon	  Ergo	  Breathair	  -‐
sijauspatjan	  sisus	  on	  vesipestävää	  3D-‐spiraali-‐
kuiturakennetta,	  joka	  tekee	  sijauspatjasta	  poikkeuksellisen	  
hengittävän	  ja	  elastisen.	  Olemme	  iloisia,	  että	  voimme	  
tarjota	  kuluttajille	  jotain	  täysin	  uudenlaista	  –	  Breathairin	  
kaltaista	  materiaalia	  ei	  ole	  aiemmin	  nähty	  patjatuotteissa,	  

kertoo	  Familon-‐vuoteiden	  ja	  -‐pehmusteiden	  tuoteryhmäpäällikkö	  Piki	  Martiskainen.	  
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Familon	  Ergo	  Breathair	  -‐sijauspatja	  on	  napakka,	  kevyt	  ja	  kestävä.	  Kehon	  paine	  jakautuu	  sen	  päälle	  
tasaisesti,	  mikä	  parantaa	  unen	  laatua.	  Breathair-‐materiaali	  pitää	  vuoteen	  lämpötilan	  ja	  kosteuden	  
matalampana	  kuin	  PU-‐vaahtomuovi.	  Uutuusmateriaali	  sopii	  kaikille	  vartalotyypeille	  ja	  erittäin	  
hengittävää	  ja	  vesipestävää	  sijauspatjaa	  kaipaavalle.	  Sijauspatjan	  päällinen	  on	  100	  %	  polyesteri-‐
joustoneulosta	  ja	  se	  on	  saatavilla	  useassa	  eri	  koossa.	  	  

Ergo-‐sarjan	  sängyt	  ja	  patjat	  tukevat	  vartaloa	  unen	  aikana 
	  
Hyvän	  unen	  rakentaminen	  lähtee	  yksilöllisiä	  tarpeita	  tukevasta	  sängystä	  tai	  patjasta.	  Familon	  Ergo	  -‐
sarjaan	  kuuluvat	  vuoteet	  sopivat	  eripainoisille	  nukkujille	  ja	  selkävaivoista	  kärsiville	  ja	  ne	  ehkäisevät	  
rasitusta	  ja	  kiputiloja.	  Ergo-‐sarjan	  vuoteissa	  on	  tyylikäs	  
tummanharmaa	  verhoilukangas.	  
	  
Familon	  Ergo	  -‐erikoispehmustejenkkisänky	  (160x200	  cm)	  
on	  klassisen	  tyylikäs,	  muhkea	  ja	  sisustuksellinen	  sänky.	  Se	  
tukee	  erinomaisesti	  erikokoisia	  nukkujia	  viskoelastisen	  
materiaalin	  ansiosta	  ja	  sopii	  hyvin	  pariskunnille.	  Vuoteen	  
ergonominen,	  yksilöllisesti	  myötäilevä	  pintapehmuste	  antaa	  
painottomuuden	  tunteen	  ja	  alapehmuste	  hyvän	  tuen	  vartalolle.	  	  

Familon	  Ergo	  -‐
säätösänky	  (90x200	  cm)	  on	  moottoroitu	  säätösänky	  
erikoispehmustepatjalla.	  Se	  on	  erinomainen	  vaihtoehto	  
säädettävyyttä	  kaipaaville,	  erityisesti	  vanhemmille	  ihmisille.	  
Sängyn	  ergonominen,	  yksilöllisesti	  myötäilevä	  pintapehmuste	  
antaa	  painottomuuden	  tunteen	  ja	  alapehmuste	  hyvän	  tuen	  
vartalolle.	  	  

Familon	  Ergo	  -‐erikoispehmustesänky	  (80x200	  cm,	  90x200	  cm	  
ja	  120x200	  cm)	  on	  hyvin	  vartaloa	  tukeva	  ja	  myötäilevä	  sänky,	  
jossa	  yhdistyy	  kaksoisrakenteellinen	  erikoispehmuste	  ja	  tukea	  

antava	  alajousisto.	  Sängyn	  pinnalla	  on	  lämpöön	  ja	  painoon	  reagoivaa	  älypehmustetta,	  sen	  alla	  vartaloa	  
hyvin	  tukevaa	  PU-‐vaahtoa	  ja	  pohjalla	  tukea	  antava	  Familon-‐alajousisto.	  	  

Familon	  Ergo	  Aeroflex®	  -‐erikoispehmustepatjassa	  
(80x200	  cm)	  on	  kolme	  eri	  painoluokkaa.	  Patja	  on	  
säädettävissä	  nukkujan	  painon	  ja	  mieltymysten	  mukaan:	  
sen	  liikuteltavat	  tukikolmiot	  takaavat	  sopivan	  kovuuden	  
jokaiselle	  nukkujalle.	  Ergo	  Aeroflex	  -‐säätöpatja	  on	  loistava	  
tuote	  esimerkiksi	  kasvavalle	  nuorelle,	  jonka	  kehon	  
muodot	  ja	  paino	  ovat	  vasta	  kasvuvaiheessa.	  Painon	  
kasvaessa	  ja	  vartalon	  muotojen	  kehittyessä	  voidaan	  
tuotetta	  säätää	  juuri	  sopivaksi.	  Patja	  sopii	  erinomaisesti	  
myös	  nukkujalle,	  joka	  kaipaa	  välillä	  kehon	  eri	  kohdille	  
säädettävää	  tukea.	  	  
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Tuetun	  unen	  viimeistelee	  kaksipuolinen	  Ergo	  Aeroflex®	  -‐sijauspatja,	  joka	  muotoutuu	  täydellisesti	  
vartalon	  muodon	  mukaisesti,	  jolloin	  pintapaineen	  väheneminen	  antaa	  painottomuuden	  tunnetta.	  
Sijauspatjan	  profiloitu	  puoli	  on	  pehmeämpi,	  sileä	  puoli	  napakampi.	  	  

Familon	  Ergo	  -‐tyynyt	  kehitetty	  yhteistyössä	  fysiatrian	  
erikoislääkärin	  kanssa	  

Oikeanlainen,	  omaan	  uniasentoon	  sopiva	  tyyny	  viimeistelee	  
ergonomisesti	  tuetun	  unen.	  Familon	  Ergo	  -‐tyynyvalikoimasta	  
löytyy	  kyljellään,	  selällään	  ja	  vatsallaan	  nukkujille	  oikeita	  
kehonalueita	  tukevat	  vaihtoehdot.	  Sarjaan	  kuuluu	  sekä	  
ensisijaisia,	  jokaöiseen	  käyttöön	  tarkoitettuja	  
älypehmustetyynyjä	  sekä	  selkää	  ja	  niskaa	  tukevia	  lisätyynyjä.	  
Familon	  Ergo	  -‐sarjan	  Niska-‐,	  Selkä-‐	  ja	  Multi-‐tyynyt	  on	  suunniteltu	  
yhteistyössä	  fysiatrian	  erikoislääkärin	  kanssa.	  	  
	  

	  
	  
Niskan	  paras	  ystävä	  on	  uusi	  Familon	  Ergo	  Niska	  -‐tyyny,	  
joka	  ehkäisee	  niskakipuja	  yön	  aikana.	  Se	  sopii	  mainiosti	  
selällään	  ja	  kyljellään	  nukkujille.	  Muodoltaan	  tyyny	  
jakautuu	  kolmeen	  osaan:	  selällään	  nukkuessa	  voi	  käyttää	  
tyynyn	  matalaa	  keskiosaa,	  kylkimakuulla	  korkeammat	  
sivustat	  tukevat	  asentoa	  ja	  pitävät	  kaularangan	  suorassa.	  
Tyynyn	  sivustoja	  voi	  säädellä	  hartialeveyden	  mukaan	  ja	  
kummallakin	  puolella	  on	  täytteen	  säätömahdollisuus.	  
Tuotteen	  mukana	  saa	  siihen	  sopivan	  tyynyliinan.	  Hyvin	  
tuettu	  ja	  kivuton	  niska	  on	  avain	  reippaan	  ja	  aktiivisen	  
päivän	  alkuun.	  

	  
	  
Uusi	  Familon	  Ergo	  Selkä	  -‐lisätyyny	  on	  erinomainen	  
valinta	  selkä-‐	  ja	  hartiakipuisille	  nukkujille.	  Muodoltaan	  
pitkulaisena	  se	  tukee	  puolittaista	  kylkimakuuasentoa	  siten,	  
että	  toinen	  jalka	  on	  koukussa	  tyynyn	  päällä	  ja	  toinen	  
suorassa	  sen	  vieressä.	  Näin	  vältyt	  vahingolliselta	  selän	  
kiertoliikkeeltä	  ja	  olkapäiden	  rasittumiselta.	  Tyynyn	  alaosa	  
tukee	  kattavasti	  jalkoja	  nilkoista	  lantioon	  asti,	  näin	  ollen	  
asento	  on	  patjaan	  nähden	  tasapainossa,	  eikä	  
hermopainetta	  kohdistu	  lonkkaan	  tai	  nilkkoihin.	  	  
	  
Tyynyn	  yläosa	  tukee	  rintakehän	  kautta	  rintarankaa.	  

Tyynyä	  voi	  käyttää	  myös	  selän	  takana	  tukemaan	  selkärankaa.	  Näin	  tyyny	  vie	  paineen	  pois	  olkapäältä	  ja	  
lonkalta.	  Familon	  Ergo	  Selkä	  -‐lisätyyny	  on	  jaettu	  ompeleella	  kahteen	  osaan,	  joihin	  kumpaankin	  on	  
erikseen	  säätömahdollisuus.	  Tuotteen	  mukana	  tulee	  siihen	  sopiva	  valkoinen	  tyynyliina.	  
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Familon	  Ergo	  Multi	  -‐lisätyyny	  tuo	  mukavuutta	  ja	  tukea	  
moneen	  asentoon.	  Se	  on	  mitä	  oivallisin	  lisä	  sekä	  
notkoselkäiselle	  että	  vatsallaan	  nukkujalle.	  Asetettuna	  
vatsamakuulla	  kehon	  alle	  se	  vähentää	  lannerangan	  notkoa	  
ja	  ehkäisee	  ristiselän	  kipuja.	  Tyynyn	  voi	  laittaa	  myös	  
nilkkoja	  alle	  vatsallaan	  nukuttaessa,	  jolloin	  se	  estää	  
jalkaterien	  liiallista	  taipumista	  ja	  siitä	  aiheutuvia	  
pohjekramppeja.	  Selällään	  nukuttaessa	  tyynyä	  voi	  käyttää	  
reisien	  tai	  polvien	  alla	  vähentämään	  niihin	  kohdistuvaa	  
pintapainetta.	  Tyynyä	  voi	  käyttää	  myös	  pitkittäin	  selän	  
alla,	  jolloin	  se	  avaa	  kehon	  yläosaa,	  ja	  auttaa	  selkää	  
rentoutumaan	  ja	  hengitystä	  kulkemaan	  paremmin.	  Tyyny	  

on	  säädettävissä	  täytteen	  avulla	  käyttäjän	  koon	  mukaan	  ja	  pakkaukseen	  kuuluu	  myös	  tyynyliina.	  	  

Familon	  Ergo	  -‐sarjaan	  kuuluvat	  myös	  jo	  valikoimassa	  aiemmin	  olleet	  ergonomisesti	  muotoiltu	  Familon	  
Futurex	  -‐älypehmustetyyny	  sekä	  säädettävä,	  yksilöllinen	  Familon	  Aeroflex	  -‐älypehmustetyyny,	  jotka	  
mukautuvat	  täydellisesti	  nukkujan	  lämpötilan	  ja	  pään	  painon	  mukaan	  ja	  tukevat	  päätä	  juuri	  oikein.	  	  
 
	  
Uudet	  Familon	  Ergo	  -‐sarjan	  tyynyt,	  patjat,	  sijauspatjat	  ja	  sängyt	  on	  saatavilla	  Familon-‐
jälleenmyyjiltä	  kautta	  maan.	  Tervetuloa	  tutustumaan	  tuotteisiin	  Familonin	  messuosastolle	  6g111	  
I	  Love	  Me	  -‐messujen	  Terveys-‐alueelle.	   
	  

Lisätietoja:	  

Tiia	  Antila,	  markkinointijohtaja,	  Familon	  
p.	  010	  504	  5441,	  sähköposti:	  tiia.antila@familon.fi	  	  	  
www.familon.fi	  	  
	  
Tuotetiedot	  Familon-‐asiantuntijoilta:	  
	  
Familon-‐peitteet	  ja	  -‐tyynyt:	  Mailis	  Linnola,	  Tuoteryhmäpäällikkö	  
p.	  010	  504	  5444,	  sähköposti:	  mailis.linnola@familon.fi	  	  
	  
Familon-‐vuoteet	  ja	  -‐pehmusteet:	  Piki	  Martiskainen,	  Tuoteryhmäpäällikkö	  
p.	  010	  504	  5442,	  sähköposti:	  piki.martiskainen@familon.fi	  	  	  
	  	  
Familonin	  kuva-‐	  ja	  kuvauslainapyynnöt:	  
	  
Kaisa	  Neittaanmäki,	  Viestintätoimisto	  Manifesto	  
p.	  050	  347	  7744,	  sähköposti:	  kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi	  	  
	  
Tiedotteeseen	  liittyvät	  kuvat	  ovat	  ladattavissa	  osoitteesta:	  http://bit.ly/1JUiANh	  	  
Familonin	  kuvapankki:	  https://familon.studio.crasman.fi/bank/mediapankki	  	  
Salasana:	  Fam1966 


