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Hanki kevään juhliin pehmeistä paketeista kovatasoisimmat: 

Familonin tuotteilla annat lahjaksi hyvät unet 

Kevät ja kesä ovat juhlasesongin kuuminta aikaa. Äitienpäivästä starttaava lahjakausi pitää sisällään 

myös valmistujaisia ja häitä. Kesäkauden alkaessa myös mökkituliaiset tulevat ajankohtaiseksi. Hanki 

kesätuliaiset ja lahjat kevään juhliin hyvissä ajoin. Mitäpä jos antaisit tänä vuonna hyvän unen lahjan? 

Kotimaisen hyvän unen asiantuntijan Familonin valikoimasta kootaan tänä keväänä ja kesänä pehmeistä 

paketeista kovatasoisimmat.      

Kuinka monta kertaa olet kuullut ystäväsi tai 

perheenjäsenesi kertovan olevansa väsynyt tai 

nukkuneensa huonosti? Vaiva on yleinen 

suomalaisille, sillä lähes 30 prosenttia nukkuu 

huonosti ja 35 prosenttia liian vähän, alle 7 tuntia 

yössä. Vähiten nukkuvat ruuhkavuosien kanssa 

taistelevat 36−55-vuotiaat, joista yli 40 prosenttia 

nukkuu alle 7 tuntia yössä. Suurin syy huonosti 

nukuttuihin öihin on stressi (63,5 %), mutta 24 

prosenttia myös kertoo syyksi epämukavan sängyn 

tai huonon tyynyn.* 

Olisiko aika korjata tilanne ja antaa lahjaksi paremmin nukuttuja öitä? Stressitöntä elämää on vaikea 

paketoida lahjapakettiin, mutta uusi tyyny, peite tai vuode on hyvä alku kohti hyvin nukuttuja öitä. 

Familonin laajasta valikoimasta löytyy sopivat tuotteet kaikenikäisille ja -kokoisille nukkujille. Alle on koottu 

tämän kevään halutuimmat lahjavinkit.  

Familon Feeling – silkkistä pehmeyttä ja viimeistelty ulkonäkö 

Uudet premium-tason Familon Feeling -tyynyt ja -peitteet 

tarjoavat ylellisen unielämyksen. Kauniilla satiinitereellä 

viimeistelty Familon Feeling -tyyny on lahjatuotteiden 

aatelistoa. Tyynyn täyte on pehmeää, untuvamaista 

Comforel® Cocoon Eco -polyesterikuitua, ja on sen ansiosta 

miellyttävän kimmoisa, erinomaisesti palautuva ja päätä 

hyvin tukeva. Tyynystä on saatavana kaksi eri korkeutta.  

Familon Feeling -peitteen ylellinen tuntu muodostuu 

silkinpehmeästä pinnasta ja kahden kuidun yhdistelmästä, 

jotka takaavat ainutlaatuisen tehokkaan kosteuden 

hallinnan ja ilmankierron. Feeling-peitteiden päällikangas on 100 prosenttisesti ylellistä puuvillapercalea. 

Familon Feeling -tuotteista kokoat ylellisen ja odotetun hyvän unen lahjapaketin esimerkiksi äitienpäiväksi 

tai hääparille. 

http://www.finlayson.fi/tuote/32100-0015-01-10/Feeling-tyyny%20600%20g#.UyBEiM5njNE
http://www.finlayson.fi/tuote/22100-0012-01-05/Feeling-peite#.UyBEcs5njNE


Hinnat: Familon Feeling -tyyny (50x60 cm, 600g ja 700g) 45 euroa, Familon Feeling -peite (150x200 cm) 150 

euroa  

Familon Outlast Super − tehokasta ja yksilöllistä lämmönsäätelyä  

Mietitkö sopivaa lahjaa valmistuvalle nuorelle? Panosta 

hyvään tyynyyn, jossa ominaisuudet ovat kohdillaan! 

Uudessa huipputeknisessä Familon Outlast Super -

tyynyssä on uusi, entistä tehokkaampi Outlast®-

erikoiskangas, joka saa aikaan miellyttävän viileän 

tuntemuksen. Erikoiskankaan ansiosta tyynyssä on 

erittäin tehokas lämmönsäätely, joka luo edellytykset 

optimaaliselle nukkumismukavuudelle. Outlast Super -

tyynyssä tämä erikoisominaisuus on vetoketjullisen 

päällisen toisella puolella. Sisustyynyn täyte on hyvin muotoutuvaa ja helppohoitoista. Outlast®-

erikoiskangas on alun perin kehitetty Nasan astronauttien pukuihin.   

Hinta: Familon Outlast Super -tyyny (50x60 cm) 53 euroa 

Familon Pellava – luonnollisesti ekologinen vuode vaativaankin makuun 

Haluatko muistaa kesän hääparia lahjalla, josta sinua kiitetään pitkään? Familon Pellava -vuoteet ovat 

ekologinen ja ylellinen valinta vaativaankin makuun ja tarjoavat nukkujalleen premium-tasoiset yöunet.  

Familon Pellava -joustinsängyssä on kolmoisjousitus, joka koostuu hyvän tuen antavasta 

kaksoisjousituksesta ja nukkumismukavuutta parantavasta pintajousistosta. Päällisen pinnassa on vielä 

hengittävyyttä ja kosteuden siirtoa parantava 3D-verkko, joka parantaa vuoteen ilmastoituvuutta. Pellava-

joustinsängystä on olemassa kaksi vaihtoehtoa, H (keskipainoisille ja painaville) ja EH (painaville). Koot: 

80x200 cm, 90x200cm ja 120x200 cm.  

Familon Pellava -säätösänky antaa moottoroitua, vyöhykkeellistä tukea vartalolle. Ylellinen säätösänky 

koostuu moottoroidusta pussijousitetusta säätöpohjasta ja joustinpatjasta, jossa on vartalon eri osia 

tukeva, vyöhykkeellinen Familon-pussijousitus. Sängyn asentoa on helppo säätää langattomalla 

kaukosäätimellä. Familon Pellava -säätösänky on mainio lahjaidea vaikkapa äidille tai isoäidille 

äitienpäivälahjaksi. 

http://www.finlayson.fi/tuote/32500-0014-01-04/Outlast%20Super%20-tyyny#.UyBJ2s5njNE
http://www.finlayson.fi/tuote/32500-0014-01-04/Outlast%20Super%20-tyyny#.UyBJ2s5njNE
http://www.familon.fi/fi/sangyt/pellava/
http://www.finlayson.fi/tuote/42300-5002/Familon%20Pellava%20-joustins%C3%A4nky%20%28H%29%2090x200cm?openGroup=854#.UyBK0c5njNE
http://www.finlayson.fi/tuote/49400-2301/Familon%20Pellava%20-s%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%C3%A4nky%20%28H%29%2090x200cm?openGroup=854#.UyBK3s5njNE


Laadukkaat Familon Pellava -vuoteet on päällystetty ylellisellä ja kestävällä pellavakankaalla. Pellava on 

ekologinen ja myös luonnollisesti antibakteerinen ja likaa hylkivä materiaali. Pellava-unielämyksen 

viimeistelee Familon-sijauspatja ja Pellava-sängynpääty. 

Hinnat: Familon Pellava -joustinsängyt, alkaen 1 250 euroa (80x200 cm), Familon Pellava -säätösängyt 

alkaen 2 980 euroa (90x200 cm), sijauspatja, sängynpääty ja jalat myydään erikseen 

Hanki kevään ja kesän lahjat ajoissa ja sinulla on valmiina hyvän unen lahjapaketteja lähimmäisillesi! 

Familonin hyvän unen tuotteet ovat saatavilla verkkokaupasta, tyynyt ja peitteet lisäksi Finlayson-

myymälöistä sekä valikoidusti jälleenmyyjiltä kautta maan. 

*) Tulokset käyvät ilmi tutkimusyhtiö CINT:n Familonille syyskuussa 2013 tekemästä tutkimuksesta, johon vastasi 1 014 

suomalaista 18−70-vuotiasta. 

Lisätietoja: 

Tiia Antila, tuoteryhmäjohtaja, Familon 

p. 020 721 3306, sähköposti: tiia.antila@finlayson.fi  

 

www.familon.fi  

 

Tuotetiedot: 

 

Familon-peitteet ja -tyynyt: Mailis Linnola, mallistopäällikkö 

p. 020 721 3611, sähköposti: mailis.linnola@finlayson.fi  

 

Familon-vuoteet: Piki Martiskainen, mallistopäällikkö 

p. 020 721 3568, sähköposti: piki.martiskainen@finlayson.fi  

 

Familonin kuva- ja kuvauslainapyynnöt: 

Kaisa Neittaanmäki, Viestintätoimisto Manifesto 

p. 050 347 7744 tai sähköposti kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi  

 

Tiedotteeseen liittyvät kuvat ovat ladattavissa suoraan osoitteesta: 

https://finlayson.studio.crasman.fi/bank/tiedotteet/familon_hyvan_unen_lahjat  

Familon valmistaa kotimaisia hyvän unen laatutuotteita vaalien Finlaysonin perinteikästä yrityskulttuuria. 

Finlayson on ollut vuodesta 1820 suomalainen tekstiilialan edelläkävijä, joka suunnittelee ja valmistaa 

korkealaatuisia sisustustekstiilejä sekä nukkumiseen liittyviä tuotteita Finlayson- ja Familon-tuotemerkin 

alla. Finlaysonilla on yhteensä 22 omaa myymälää, tehtaanmyymälää ja shop-in-shopia Suomessa, 

Venäjällä ja Baltiassa. Familonin tuotteet valmistetaan Suomessa ja ne on kehitetty yhteistyössä Allergia- ja 

Astmaliiton kanssa. Finlayson Oy:n palveluksessa vuonna 2013 oli noin 270 henkilöä ja konsernin liikevaihto 

oli noin 45 miljoonaa euroa. 

FAMILON – UNTEN MAILTA 
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