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Unico Sinfonia

Sinfonia  
unelmiisi

Meillä jokaisella on oma unelmien maailma. 
Paikka, jonne pääset sulkiessasi silmäsi, vaeltamalla uniesi 
syövereihin. Meidän tavoitteemme on luoda siltoja hyvien 

unelmien äärelle. Siksi rakensimme Sinfonian – vuoteen, josta 
muodostuu elämäsi rakkaus.
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Sinfonia  
Kauhavalta

Sinfonia-vuoteet syntyvät perheyrityksessä, jonka omistajat Petri 
ja Pasi Saarinen valmistavat vuoteita jo kolmannessa polvessa. 

Koe perinteestä kumpuavan sängyn rakentamisen taito ja 
korkealuokkaiset materiaalit unohtamatta nukkumismukavuuden 

uusimpia innovaatioita.

Tarina suomalaisesta laadusta
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Unesi
räätälit

Sinfonia-vuoteet valmistetaan yksittäiskappaleina pääasiassa 
kotimaisista raaka-aineista. Jokaisen Sinfonian rakentamisesta 

vastaavat sänky- ja runkotehtaalla sekä ompelimossa 
työskentelevät Unicon ammattilaiset. Heidän käsissään vuoteet 

valmistuvat vaihe vaiheelta.

Viimeistellyn lopputuloksen takana
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Kokoa  
unelmiesi

sänky
Koska unelmamme ovat erilaisia, Sinfonia-perhe tarjoaa lukuisia 
valinnan mahdollisuuksia. Voit luoda vuoteestasi juuri sellaisen 

kuin haluat valitsemalla tarpeisiisi sopivan rungon, patjan, 
petauspatjan, päädyn, jalat ja verhoilumateriaalin.

Sinfonian Ominaisuudet
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Rungot

Mieti, millaista ulkonäköä ja ominaisuuksia toivot 
vuoteeltasi. Näyttävyyttä, muuntautuvuutta vai 
kenties ryhdikkyyttä. Sinfonia-mallisto sisältää 
kolme runkoratkaisua, joista löydät juuri sinulle 
sopivan vaihtoehdon.

Voit valita Sinfonia-vuoteeseesi erikoiskorkean 
7-vyöhykkeisen pussijousiston tai 5-vyöhykkeisen 
viscoelastisen Memory-älypatjan. 

Jousistomme 250 karkaistua teräsjousta 
neliömetrin alalla tekevät patjasta erittäin 
kestävän ja tarjoavat nautinnollisen 
nukkumiskokemuksen. Memoryn vaahtomainen 
rakenne taas mukautuu yksilöllisesti kehosi 
mukaan poistaen samalla yöllisen kääntyilyn 
tarvetta.

Patjojen jäykkyysvaihtoehdot ovat myötäilevä 
Medium tai jämäkkä Hard, jotka ovat valittavissa 
erikseen parisängyn eri puolille.

Päädyt ja päätypenkit

Täydennä elegantti kokonaisuus vuoteen 
mukaisella kankaalla verhoillulla päädyllä ja 
päätypenkillä. Voit valita päätyyn napitetun 
Verdi- tai sileäpintaisen Forte-verhoilun. 
Päätypenkki toimitetaan aina napitetulla 
verhoilulla.

Jalkasarjat

Tarjoamme Sinfoniaan useita tyylikkäitä 
metallisia ja puisia jalkamalleja eri korkeus-
vaihtoehdoilla.

Verhoilumateriaalit

Valitse Sinfoniasi verhoilu upean samettisen 
Deluxe-kankaan 20:stä värivaihtoehdosta. 
Kangas on helposti puhdistettava ja soveltuu 
erinomaisesti myös allergiakoteihin.

Petauspatjat

Sinfonia-petauspatjat on valmistettu 
laadukkaasta vanutikatusta joustokankaasta. 
Tarjoamme Sinfonia-vuoteisiin neljä huippu-
laadukasta, mutta erilaisia ominaisuuksia 
sisältävää vaihtoehtoa. Valitse suosikkisi Relax-, 
Supersoft-, Memory- tai Ultralux-malleista.

Tutustu tarkempiin teknisiin tietoihin alkaen sivulta 22.

Aloita patjan valinnasta

Sinfonia-tuotteiden valmistusmateriaalit  
ovat huolella valittuja ja testattuja, jonka 
ansiosta niille on myönnetty kansainväliset  
Öko-tex- ja CertiPUR-sertifikaatit. 

Sertifioitua laatua
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Sinfonia
Jenkki-
sängyt

Sinfonia-perheen jenkkisänky on näyttävä makuuhuoneen 
keskipiste. Sen jämäkästä olemuksesta unelmoit myös niinä öinä, 

jotka joudut viettämään poissa kotoa.

Näyttävä Mukautuva Viimeistelty
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Kaksi kerrosta 
mukavuutta

Sinfonia-jenkkisängyn rakenne koostuu kahdesta kerroksesta.  
Runko on rakennettu kestävästä suomalaisesta Kerto®puusta 

ja koteloidusta pussijousistosta. Ylempään kerrokseen voit valita 
erikoiskorkean 7-vyöhykkeisen pussijousiston tai mukautuvan 

5-vyöhykkeisen Memory-älypatjan. Halutessasi voit valita eri patjat 
parisängyn eri puolille. Viimeistele ylellinen nukkumismukavuus sinulle 

sopivalla petauspatjalla.

Sinfonia-Jenkkisängyt
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160 x 200 cm

180 x 200 cm

Leveydet
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Sinfonia
runko-
sängyt

Sinfonia-perheen runkosänky on tyylikkään pelkistetty 
makuuhuoneen kivijalka. Unen aikana tapahtuu ihmeitä, eikä 

satsaus unenlaatuun mene milloinkaan hukkaan.

Pelkistetty Ryhdikäs Laadukas
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Sinfonia-runkosängyt

Uni on 
arvokas

Sinfonia-runkosängyn kivijalka on kestävää kotimaista Kerto®puuta. 
Mukautuva Pocket-alajousitus luo perustan, jonka päälle rakennat 

unelmiesi sängyn valitsemalla patjaksi erikoiskorkean 7-vyöhykkeisen 
pussijousiston tai mukautuvan 5-vyöhykkeisen Memory-älypatjan. 

Viimeistele nukkumiskokemus ylellisellä petauspatjalla.
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80 x 200 cm

90 x 200 cm

Leveydet
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Sinfonia
moottori-

sängyt
Sinfonia-perheen moottorisänky on muuntautuva 

makuuhuoneen loikoilupaikka. Säädä sängyn jalkopäätä 
ja päänpuolta haluamallesi korkeudelle langattomalla 

kaukosäätimellä. Näin löydät parhaan mahdollisen asennon 
unessa ja valveilla.

Muuntautuva Muhkea Ylellinen
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Säädä hyvä 
asento

Sinfonia-moottorisänky tarjoaa portaattomasti säätyvällä 
mekanismilla täydellisen nukkumisergonomian vaativaan makuun. 

Rakennat unelmiesi sängyn valitsemalla patjaksi erikoiskorkean 
7-vyöhykkeisen pussijousiston tai mukautuvan 5-vyöhykkeisen 

Memory-älypatjan. Viimeistele nukkumiskokemus ylellisellä 
petauspatjalla.

Sinfonia-moottorisängyt
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90 x 200 cm
Leveys
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Sinfonia-Patjat

Valitse
kahdesta

Sinfonia-Ominaisuudet

Pocket-pussijousitus

Pocket-patjan erikoiskorkea pussijousitus on jaettu seitsemään 
vyöhykkeeseen. Vyöhykkeet reagoivat nukkujan painoon eri 
voimakkuuksilla ja antavat näin oikeanlaista tukea koko vartalolle. 

Jousiston ominaisuuksia lisää muokattava lantiovyöhyke, jonka 
jäykkyyttä voi muuttaa kääntämällä patjaa pituussuunnassa. Koteloidun 
rakenteen ansiosta myös patjan reunat kantavat hyvin. Supersoft-
pintapehmuste viimeistelee ylellisen pehmeyden tunteen.

Patjan rakenne

250 pussitettua  
teräsjousta / m2 

Pocket

7
vyöhykettä

Runko

Kuvassa Sinfonia-runkosänky

Petauspatja

Koteloitu rakenne,  
Supersoft-pintapehmuste
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Memory-älypatja

Memory on moderni, viscoelastinen 5-vyöhykkeinen 
jouseton patja, jonka vaahtomainen materiaali reagoi 
nukkujan kehon lämpöön ja painoon. Näin patja 
muotoutuu yksilöllisesti kehon mukaan ja vähentää 
sen tuottamaa pintapainetta. 

Memory

5
vyöhykettä

Sinfonia-Ominaisuudet

Jäykkyydet

Saatavilla on kaksi eri jäykkyyttä:  
myötäilevä Medium ja jämäkämpi Hard. 
Halutessasi voit valita eri jäykkyydet 
parisängyn eri puolille.

Öko-Tex-sertifioitu tuote ei sisällä terveydelle 
haitallisia aineita, kuten torjunta-aine-, 
raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä. 
CertiPUR-sertifikaatti todistaa, että 
tuotteissa käytetty vaahtomuovi on haitta-
aineeton ja pölyämätön. 

Sertifikaatit

Patjan rakenne

Runko
Jalat

Patja

Petauspatja

Patentoitu Memory-
materiaali

Myötäilevä tukivaahto

Alarunko

Petauspatja

Kuvassa Sinfonia-jenkkisänky

Medium Hard
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Saatavilla olevat leveydet

Sinfonia-petauspatjat on valmistettu laadukkaasta vanutikatusta joustokankaasta. Petauspatjojen 
kolmella sivulla oleva vetoketju mahdollistaa niiden pestävyyden. Suosittelemme käyttämään erillistä 
petauspatjansuojaa, joka pidentää huomattavasti petauspatjan käyttöikää ja on helposti pestävissä 

esimerkiksi lakanoiden vaihdon yhteydessä. 

›  80 x 200 ›  90 x 200 ›  160 x 200 ›  180 x 200

Sinfonia-Petauspatjat

Relax
Relax on muhkea ja pehmeä petauspatja, 
jolla viimeistelet vuoteeseesi ylellisen pinta-
pehmeyden. Tuotteen sisuspehmusteena on 
profiloitu kimmovaahto-erikoispehmuste.

›  Kokonaisvahvuus n. 90 mm.

Supersoft
Supersoft on erityisesti pintapehmeyttä 
arvostavalle nukkujalle sopiva petauspatja, 
jonka sileä pehmuste tukee vartaloa ja 
tasaa pintapainetta.  

›  Kokonaisvahvuus n. 80 mm.

Memory Soft & Medium
Memory on viskoelastisesta erikois-
pehmusteesta valmistettu petauspatja. 
Pehmuste reagoi nukkujan painoon ja 
lämpöön vähentäen samalla pintapaineen 
tunnetta. Saatavilla pehmeällä Soft- ja 
jämäkällä Medium-jäykkyydellä. 

›  Kokonaisvahvuus n. 80 mm

Ultralux 
Ultralux-petauspatja sopii ylellisyyttä 
arvostavalle nukkujalle. Laadukas verhoilu-
materiaali yhdessä muhkean vanukerroksen 
ja myötäilevän kimmovaahdon kanssa 
muodostavat yksilöllisen kokonaisuuden.

›  Kokonaisvahvuus n. 80 mm

Sinfonia-Ominaisuudet

* Ultralux-petauspatjan päällinen ei ole irroitettavissa.
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Sinfonia-Verhoilukankaat

Deluxe on tyylikäs ja korkealuokkainen lyhytnukkainen samettikangas, jonka hohtava pinta luo Sinfoniaan 
intensiivisen ja elegantin tunnelman. Kangas on valmistettu ympäristö- ja allergiaystävällisestä materiaalista 

ja pinnan likaa ja vettä hylkivä rakenne helpottaa puhdistamista. Valitse suosikkisi 20:stä väristä.

Huomioithan, että värit saattavat poiketa todellisista painoteknisistä syistä.

Sinfonia-Ominaisuudet

›  06 Elephant ›  05 Charcoal ›  02 Dove ›  01 Feather›  03 Mouse

›  15 Peacock ›  13 Griffin ›  08 Oyster›  12 Limestone ›  07 Havana

›  27 Sky ›  24 Vino›  32 Lagoon ›  30 Scuba ›  23 Henna

›  20 Wood›  22 Sienna ›  21 Autumn ›  19 Amber ›  16 Cypress
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Sinfonia-Jalkasarjat

Sinfonia-Ominaisuudet

Esimerkkejä jalkavaihtoehdoista, kysy lisää vaihtoehtoja jälleenmyyjältäsi.

Shampanja

Ø 55 mm  
Korkeudet 120, 190 mm
Värit metalli ja antrasiitti

Vino metalli

Ø 50 /25 mm
Korkeus 180 mm
Värit kromi, mattamusta, kupari ja antrasiitti

Tolppa

Leveys 30 / 15 mm
Korkeus 150 mm
Värit metalli ja antrasiitti

Kantikaskartio

Ø 67 / 43 mm
Korkeudet 140, 180, 230 mm
Värit kuultovalkoinen, musta, pähkinä,  
tammi ja kuultoharmaa
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Sinfonia-vuoteeseen on saatavilla kaksi päätyvaihtoehtoa: näyttävillä napituksilla 
viimeistelty muhkea Verdi sekä eleetön ja selkeälinjainen Forte. Päätyjen 

verhoiluvaihtoehdot ovat samat kuin Sinfonia-malliston vuoteissa. Päädyn korkeuden voi 
säätää mieleiseksi mukana tulevilla säätöjaloilla.

Sinfonia-Päädyt ja -päätypenkit

Sinfonia-Ominaisuudet

Päätypenkki
Elegantti ja käytännöllinen Sinfonia-
päätypenkki on saatavilla napitetulla 
verhoilulla.

Verdi-pääty

160 / 180 cm 124 cm 12 cm

160 / 180 cm 123 cm 10 cm

Forte-pääty
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Myönnämme Sinfonia-vuoteille 

kymmenen vuoden jousisto- ja runkotakuun.

Sinfonia elämälle. Uni on omaa aikaa.

Sinfonia unelmiisi. Unen aikana tapahtuu ihmeitä.

Sinfonia rakkaudelle. Arvoisellesi.

Tutustu koko patjamallistoon  

osoitteessa unico.fi


