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TEMPUR® følelsen 
Den perfekte balance mellem komfort og støtte
Intet former og tilpasser sig din kropsvægt, størrelse 
og form, som TEMPUR® Materialet, der er i vores 
Tempur puder.

Vores unikke materiale er udviklet til nøjagtig at 
tilpasse og forme sig efter din krop, absorbere 
bevægelse og aflaste tryk, hvor du har brug for det.

På TEMPUR® sover du længere, bedre og dybere hver 
nat, så du vågner veludhvilet og klar til en ny dag.

TEMPUR® - En pude som ingen anden
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Vælg din perfekte 
TEMPUR® pude 
Den rigtige pude kan forbedre kroppens stilling om natten og ikke mindst 
din søvnkvalitet. TEMPUR® har et stort udvalg af puder, der passer til 
forskellige sovestillinger. De tilbyder alle den velkendte komfort og støtte 
fra TEMPUR® Materialet, men hver pude er individuelt designet til at 
passe til en bestemt sovestilling, så alle har mulighed for at opnå deres 
livs bedste nattesøvn - uanset hvilken sovestilling, man foretrækker. 

Alle puderne består af det eksklusive TEMPUR® Materiale, der er 
trykaflastende og støtter hoved, nakke og skuldre, så du får en bedre 
nattesøvn.

Alle vores puder er LGA testet og Oeko-Tex® 100 certificeret, hvilket betyder,   
at produktet lever op til de strengeste krav og ikke indeholder nogen skadelige 
stoffer og sundhedsrisici. Betrækket kan nemt tages af og vaskes ved 60°.
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Vælg den rigtige 
pude
Sover du godt uden at 
flytte rundt på din pude 
om natten, skal du ikke 
bekymre dig. Hvis ikke, er 
der god grund til at tjekke, 
om din hovedpude er den 
rigtige. Spændinger i nakke 
og øvre ryg kan forsvinde 
ved brug af den rigtige 
hovedpude. Det er ikke 
nødvendigvis din madras 
der skal skiftes.

Lig i neutral 
liggestilling
Idealet er det samme, 
når du ligger, som når du 
sidder eller står: nakke 
og ryg skal holdes i den 
såkaldte neutralstilling, hvor 
belastning undgås, fordi 
trykket på bruskskiverne 
mellem hvirvlerne er ligeligt 
fordelt. Jo længere væk fra 
den neutrale position du 
kommer, jo mere belastes 
nakken af et skævt tryk. 
Hvis nakken ligger lige, 
men skulderen i madrassen 
skubbes op eller ud under 
éns krop, vil det give lige så 
mange gener.

Din sovestilling 
bestemmer din 
pudeform
Bliv bevidst om, hvordan du 
ligger, når du falder i søvn/
vågner, og få eventuelt andre 
til at fortælle, hvordan du 
agerer i løbet af natten, for 
din foretrukne sovestilling 
har betydning for valg af 
pude. Sover du fortrinsvis på 
ryggen, skal den ikke være så 
høj, eller have en fordybning 
til baghovedet. Sover du 
mest på siden, skal puden 
have mere fylde. Hvis du er 
meget bredskuldret eller din 
madras er meget blød, så 
kan den ideelle pudehøjde 
variere. Hyppige stillingsskift 
øger også kravet til pudens 
fleksibilitet.

Vigtige puderåd
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Ergonomiske puder
Vores ergonomiske puder er ideelle for dem, der har brug for optimal støtte 
i deres foretrukne soveposition. Hver pude er formet af TEMPUR® Materiale, 
der tilpasser sig din form og giver trykaflastende støtte til dit hoved, nakke 
og skuldre. Find den pude, der møder dine søvnbehov og oplev personlig 
komfort og støtte. Der kan ikke leve bakterier, husstøvmider og allergener i 
vores TEMPUR® produkter eller betræk, da de er antibakterielt behandlet. Alle 
betrækkene til vores ergonomiske puder kan tages af og vaskes ved 60 grader.

TEMPUR® Original pude
Denne pude med en fast følelse er designet for 
optimal støtte til din nakke og rygsøjle, når du sover på 
ryggen eller siden. Tilpasser sig din rygsøjles naturlige 
kurve, aflaster tryk fra dine skuldre, nakke og ryg, og 
giver dine muskler mulighed for at slappe helt af. Fås i 
junior, small, medium og large.  
Junior 699,- / Standard 1.099,- /  SmartCool™ 1.199,-

TEMPUR® Millennium pude
Denne pude med en fast følelse er designet til at 
aflaste trykpunkter omkring dit hoved, nakke og 
skuldre for god støtte. Det unikke design hælder lidt 
fremad for at rette din rygrad ud, mens den omfavner 
dine skuldre for den ultimative støtte, når du sover 
på ryggen eller siden. Fås i small, medium og large. 
Standard 1.099,- /  SmartCool™ 1.199,-

TEMPUR® Ombracio pude
Denne pude med en medium følelse er designet 
til at løfte og støtte dine skuldre for at aflaste 
tryk, når du sover på maven. Denne unikke pude i 
sommerfugleform indeholder TEMPUR® mikropuder, 
der giver dig mulighed for at kramme og krølle puden 
sammen for at finde den position, du finder mest 
behagelig for en god nattesøvn. Puden kan også 
anvendes til at sove på siden og ryggen. Puden er 
one-size. Standard 1.499,- /  SmartCool™ 1.599,-

For optimal glæde og brug findes specialudformede pudebetræk til den enkelte pude.

Vores forskere lærer kontinuerligt mere om søvn, og kommer hele tiden med 
nye innovative løsninger til soveværelset. TEMPUR® SmartCool™ betrækket er 
vævet med blå tråd, der indeholder afkølende teknologi. Betrækket absorberer 
overskydende kropsvarme og hjælper med at give en endnu køligere og mere 
behagelig fornemmelse hele natten.

SmartCool™

RygSideMave

Ryg Side

Ryg Side
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Klassiske puder
Vores klassiske puder tilbyder en krammevenlig følelse i en rektangulær form. Hver 
pude er fyldt med mikropuder med TEMPUR® Materiale for at tilpasse sig din form 
for langvarig støtte og trykaflastende komfort. Vælg mellem et udvalg af forskellige 
puder inklusive en helt vaskbar pude for at fuldende dine søvnbehov for optimal 
komfort nat efter nat. Der kan ikke leve bakterier, husstøvmider og allergener i 
vores TEMPUR® produkter eller betræk, da de er antibakterielt behandlet. Alle 
betrækkene til vores klassiske puder kan tages af og vaskes ved 60 grader.

TEMPUR® Traditional pude 
Denne traditionelt-formede pude tilbyder den ultimave kramme-
følelse, der nemt kan formes til komfortabel støtte i hvilken som helst 
soveposition. Indeholder TEMPUR® Extra Soft materiale for en blødere 
følelse, og dit hoved, nakke og skuldre bliver omfavnet og støttet for 
komfort hele natten. Fås i blød, medium og fast. Standard 1.499,-

TEMPUR® Comfort pude 
Denne traditionelt-formede pude i blød til medium-følelse passer 
perfekt til TEMPUR® Original, TEMPUR® Sensation og TEMPUR® Cloud 
kollektionerne. Fyldt med originale TEMPUR® mikropuder så du kan nyde 
fordelene fra TEMPUR®, da den tilpasser sig præcist til dit hoved, nakke 
og skuldre for optimal komfort og støtte. 
Standard 1.499,- /  SmartCool™ 1.599,-

TEMPUR® EasyClean™ pude
Denne pude er maskinvaskbar takket være vores EasyClean™ teknologi. 
Som det eneste TEMPUR® produkt kan hele puden maskinvaskes hver 2. 
- 3. måned ved 60° og efterfølgende tørretumbles (bemærk venligst, at 
betrækket ikke må tørretumbles). Fås i blød, medium eller fast. Standard 
1.599,-

TEMPUR® Down pude
I denne innovative pude findes den perfekte balance mellem det 
støttende TEMPUR® Materiale og den klassiske bløde dunpude. De 
anvendte dun er DUNPASS Certificeret, og dunpuden kan lynes af 
og vaskes separat. Denne yderpude er "Downafresh®" og "Nomite" 
certificeret, og dermed egnet, hvis man har husstøvmideallergi.  
Lancering: Oktober 2021. Standard 1.799,-

+
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Tilbehør

TEMPUR® Siddepude
Puden fordeler din vægt jævnt på 
overfladen, giver forbedret komfort og 
reducerer følelsesløshed, når du sidder. 
Kan bruges på de fleste stole.
 Vejl. pris 799,-

TEMPUR® Kilepude
Designet til at afhjælpe tryk på ryggen. 
På grund af pudens form skydes hofterne 
fremad, så ryggen bliver rettet op. Ideel 
for alle, der sidder ned og arbejder i 
længere tid ad gangen. Vejl. pris 799,-

TEMPUR® Lændepude
Kombinationen af den anatomiske form, 
variable højdejustering og TEMPUR® 
Materialets støttende egenskaber sikrer, 
at puden passer perfekt til rygsøjlens 
krumning og giver optimal støtte.
Vejl. pris 799,-

TEMPUR® Rejsepude
Tag din yndlingspude med, når du ikke 
skal sove derhjemme – den har samme 
form og funktion som TEMPUR® Original 
puden, men er kun halvt så bred. Puden 
leveres med en rejsetaske, der kompri-
merer pudens størrelse med 70%, når 
den er pakket. Puden skal opbevares 
udpakket mellem brug. Vejl. pris 699,-

TEMPUR® Rejsesæt
Et transportabelt rejsesæt til alle, der  
ikke kan forlade hjemmet uden deres 
TEMPUR® madras og hovedpude. Sættet 
består af en topmadras og en pude til 
rejsebrug, som er pakket i en praktisk 
taske med hjul. Vejl. pris 3.999,-

TEMPUR® Sovemaske
Former sig blidt efter ansigtets form, 
lukker lyset ude og dækker øjen-
området, når du sover eller hviler dig.
Vejl. pris 299,-

TEMPUR® Rejselændepude
En praktisk lændepude til rejsebrug 
eller til brug i hjemmet. Placeres i den 
ønskede position mellem ryggen og 
ryglænet. Vejl. pris 699,-

TEMPUR®  
Dougnut Siddepude
Sæde- og Dougnut puden består af ren 
TEMPUR® skum. Puderne fordeler vægten 
ensartet på hele siddefladen, så man kan 
sidde behageligt i længere tid af gangen. 
Vejl. pris 999,-

TEMPUR® Nakkepude
Giver blid støtte til nakke og hoved, så  
du kan sove mere behageligt, når du er 
ude at rejse. Vejl. pris 699,-
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Changing the way the world sleeps!™

DANSK 
PRODUKT

Unik kropsstøtte
TEMPUR® Materialet tilpasser sig blidt din kropsform og giver  
din ryg, nakke og skuldre unik komfort og støtte.

Øjeblikkelig afslapning
Fra det øjeblik du lægger dig ned, kan du mærke forskellen ved en 
TEMPUR® madras og pude. Madrasserne og puderne er bløde, hvor  
du ønsker det og faste, hvor du har behov for det. Således vil du  
altid kunne slappe af i en støttende og komfortabel position. 

Fremragende komfort
TEMPUR® har et bredt udvalg af madrasser og puder, der passer til 
alle behov. Uanset dine præferencer vil du kunne opleve din bedst 
mulige nattesøvn med TEMPUR®.

Læs mere på www.tempur.dk

VIDSTE DU…
At en TEMPUR®-seng gør din søvn endnu roligere, uanset hvor 
mange krudtugler du deler den med, store som små - da madrassen 
absorberer bevægelse?

At en TEMPUR® hovedpude gør mere end at støtte hovedet?  
Den sikrer støtte til nakke og ryg hele natten igennem og kan 
mindske snorken og muskelspændinger i nakke og skuldre.

At en bedre nattesøvn giver mere overskud, bedre immunforsvar, 
større overblik, bedre hukommelse og en meget bedre dag?

Varemærket Certified  
Space Technology™ bruges  

under licens. Alle rettigheder 
forbeholdes.


