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FÅ EN UFORSTYRRET 
NATTESØVN MED TEMPUR®

God søvn er helt central for os alle. Det er vigtigt for vores 
sundhed, udvikling og velbefindende. Og vi ved at mange 
mennesker stadig ikke får den søvn de har behov for. 

Hos TEMPUR® har vores mission altid været at forbedre 
søvnen for flere mennesker i hele verden. Siden vi 
opfandt den første viskoelastiske madras og pude for mere 
end 30 år siden, har vi derfor fortsat udviklet materialet 
og lanceret en række søvnrelaterede produkter. Med 
vores arv indenfor sundhedsvæsenet kommer også en 
forståelse for vigtigheden af en god madras og pude, 
hvis man skal opnå den bedst mulige søvn. 

Med den nye TEMPUR Pro® serie, har vi taget vores 
revolutionerende søvnteknologi til et helt nyt niveau,  
med fokus på komfort og støtte på et hidtil uset niveau.  
Så uanset om du vender og drejer dig i løbet af natten, 
oplever smerter og ubehag, eller sover varmt, så har vi  
den helt rette løsning til dig. 

Du bruger en tredjedel af dit liv på at sove og derfor er 
det vigtigt at have fokus på det mest optimale sovemiljø 
for netop dig. Dette gælder både de søvnrelaterede 
produkter du vælger, men alt det du gør i løbet af dagen 
og ikke mindst lige inden du skal i seng, spiller også en 
helt central rolle for kvaliteten af din søvn. Bliv klogere  
på din søvn i vores TEMPUR Søvn og Ergonomibog. 

DEN BEDSTE NATTESØVN
Vores søvneksperter, designere og ingeniører har brugt år på at videreudvikle vores 
banebrydende materiale for at sikre, at du får den unikke støtte og uovertrufne 
komfort, som din krop har brug for.

Maksimal trykaflastning 
TEMPUR® Materialet har en trykaflastende overflade 
og består af en åben cellestruktur, som absorberer 
og fordeler din kropsvægt jævnt og giver maksimal 
komfort. På tempur.dk kan du læse mere om 
TEMPUR®s unikke egenskaber.

Uovertruffen bevægelsesabsorbering 
TEMPUR® Materiale absorberer bevægelse – så du og 
din partner kan bevæge jer uden at forstyrre hinanden. 
Bevægelsesabsorbering måles igennem tilbagespring 
– jo lavere, jo bedre. Hvis du slipper en kugle henover 
almindelig memoryfoam, vil tilbagespringet være op 
til 20%. TEMPUR® Materialet har et tilbagespring på 
mindre end 2%.

Personlig kropsstøtte 
Vi har designet TEMPUR® Materialet, så det er ideelt i 
forhold til at blive blødere, komprimere og tilpasse sig  
din form og vægt samt din kropstemperatur. Uanset 
hvilken position, du finder mest behagelig, tilpasser 
TEMPUR® Materialet sig til dig.

Lang holdbarhed – med garanti 
Mens mange eksperter fra søvnindustrien anbefaler, at 
du udskifter din madras hvert 7. år for fortsat at få den 
bedst mulige søvn, garanterer vi hos TEMPUR® vores 
madrasser i op til 15 år. I denne periode garanterer vi 
madrassen mod en sætning på mere end 2 cm samt 
mod forekomster af buler, så den år efter år tilpasser  
sig dig og ikke omvendt.

Hør gratis 
søvnbog her

Trykpunkter fra en normal madras

Trykaflastning fra en TEMPUR® madras

TEMPUR®-celler absorberer vægt

Det maksimale tilbagespring 
for memoryfoam

Tilbagespring 
for TEMPUR®  

Materiale

20%
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MINDRE

MINDRE
END 
2%

Branchens  
normale  

anbefaling

7 år 15 år

TEMPUR® 
Garanti
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TEMPUR® 
MATERIALET ER 
SOM INTET ANDET 
PÅ DENNE JORD
Navnet TEMPUR® afspejler bl.a at vores materiale er temperatur-
følsomt. Et unikt materiale bestående af milliarder af ultra-
sensitive celler, som tilpasser sig til lige præcis din unikke 
kropsform, vægt og varme.

Med TEMPUR® Materialet oplever du en følelse, som er komplet 
unik for netop dig. Materialet tilpasser sig præcist til dig og 
trykaflaster de mest følsomme områder, såsom skuldre, ryg, 
hofter og led, så du oplever ren komfort og støtte hele natten 
igennem. Det absorberer endda bevægelser fra din partner, 
således, at man ikke forstyrrer hinanden når man vender sig  
i løbet af natten.

Den måde TEMPUR® Materialet virker på er kompleks, men  
hvad det gør for dig er helt simpelt: Det hjælper dig til en 
uforstyrret nattesøvn.

AUTHENTIC  
TEMPUR® MATERIAL
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TEMPUR® 
ER DANSK 
PRODUCERET
Vores TEMPUR® produkter produceres på vores fabrik i 
Aarup på Fyn. De er testet, produceret og pakket med stor 
fokus på at levere den bedst mulige kvalitet til dig. Vores 
produkter afspejler alle disse karakteristika; Fra elegant 
æstetik og håndværk til kompleks videnskab, som ligger 
til grund for vores unikke TEMPUR® Materiale. TEMPUR® 
Materialet giver ultimativ komfort og vores produkter er 
den perfekte blanding af form, funktion og ydeevne.

Stilfuldt kvalitetsprodukt 
Dansk design er anerkendt verden over, som værende 
kvalitet og rene designlinjer, som omfavner enkeltheden 
fra naturen. Med TEMPUR® får du stilfuldt dansk design  
og danske produkter af høj kvalitet.

Dansk fabrik på Fyn 
TEMPUR® fabrikken i Aarup er over 55.000 kvm  
(8 fodboldbaner), beskæftiger 350 medarbejdere,  
og producerer, sælger og leverer TEMPUR® til mere end 
92 lande verden over. I løbet af de 60 timer det tager at 
producere en TEMPUR® madras foretager vores team  
67 tjek, for at tilsikre alle detaljer er i orden. 

DANSK  
PRODUKT
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Varemærket Certified Space
Technology™ bruges under licens.

Alle rettigheder forbeholdes.

FØDT FRA NASA  
OG PERFEKTIONERET 
TIL SØVN
Den eneste madras og pude anerkendt af NASA og certificeret af 
Space Foundation

I centrum for hver af vores madrasser og puder står vores unikke TEMPUR® 
Materiale, som er født ud af NASA teknologi. Sidst I 1960’erne opfandt forskere 
ved NASA et helt nyt materiale, som blev brugt ombord på rumfartøjer. 

Vores grundlæggere opdagede potentialet for dette unikke materiale. 
Derfor tog de den oprindelige opfindelse fra NASA, og brugte efterfølgende 
årevis på at perfektionere det til TEMPUR® Materialet og skabte dermed 
verdens første viskoelatiske madras og pude.

Først beviste det sin store værdi I sundhedssektoren, og nu findes TEMPUR® 
i soveværelser verden rundt, hvor det bidrager til at forbedre millioner af 
menneskers nattesøvn. Vi er det eneste madras og pude mærke, som er 
anerkendt af NASA for at forbedre livskvalitet. Det er denne anerkendelse, 
der bidrager til, at vi fortsat inspireres til videreudvikle vores produkter.
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MADE IN GREEN  
BY OEKO-TEX® 
Som en ansvarligt og etisk bevidst virksomhed, er det 
vigtigt for os du kan være sikker på at din TEMPUR®  
madras er produceret på en sikker og bæredygtig måde. 

Derfor er vi glade for at TEMPUR Pro®, TEMPUR Pro Air™ og 
TEMPUR Prima® serierne alle er MADE IN GREEN by OEKO-
TEX® mærket. For at opnå mærkningen MADE IN GREEN 
kræver det, at man opfylder både kravene til OEKO-TEX® 
100 og OEKO-TEX® STEP certificeringerne. Dette betyder 
at produkterne er lavet af materialer, der er testet for 
skadelige stoffer. Og det er produceret på miljøvenlige 
produktionsfaciliteter, som har sikre og socialt ansvarlige 
arbejdsvilkår for medarbejderne. Derfor er der på alle 
vores MADE IN GREEN produkter en label med en QR kode, 
som kan scannes. Når man scanner koden kan man se  
hele værdikæden for produktet.
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KVALITET I HVER EN DETALJE
God nattesøvn kommer ikke af sig selv. Alle TEMPUR®s produkter er designet med 
stor omhu for at give dig de bedste forudsætninger for, at de timer du bruger i sengen 
giver dig de mest optimale betingelser for den bedst mulige nattesøvn.

Der er taget højde for alle detaljer lige fra certificeringer, kvalitetstest, optimeringer 
af materialet og fokus på produktgenanvendeligheden. Læs mere om, hvad der gør 
TEMPUR® helt specielt her nedenfor. 

Anvendelse af  
spild fra produktion
Vores danske produktionssted, 
Dan-Foam samarbejder med 
Teknologisk Institut og en række 
danske virksomheder for at forøge 
vores produkters genanvendelighed 
og genbrug i forbindelse med frem-
stillingen af TEMPUR® Materialet.  
Alt overskydende TEMPUR® Materiale 
fra produktionen bliver genanvendt 
fx i produktion af gulvtæpper.

Lang holdbarhed
TEMPUR® Materialet er udviklet til 
hurtigt at genfinde den oprindelige 
form nat efter nat, år efter år, så du 
vil have pålidelig komfort og støtte 
i hele din madras’ levetid. TEMPUR® 
madrasser har 15 års fuld garanti, 
de er nærmest vedligeholdelsesfrie, 
og de behøver ikke blive hverken 
vendt eller drejet.

Dansk produceret 
på egen fabrik
På vores fabrik i Aarup på Fyn 
fremstilles alt vores TEMPUR® 
Materiale. Produkterne er testet, 
produceret og pakket med stor 
fokus på godt håndværk og kvalitet. 
På fabrikken håndtere vi hele 
processen fra forskning og udvikling 
til selve produktionen af vores helt 
unikke materialer og produkter. 

Certificeret og godkendt
Alle TEMPUR® produkter er LGA 
certificeret, hvilket bl.a. betyder, 
at vores produkter og materialer 
lever op til de strengeste krav i 
relation til alle farlige stoffer, som 
kan være skadelige for dig og dit 
velbefindende.

Kvalitetsstemplet og 
anerkendt af NASA
TEMPUR® er anerkendt af NASA for 
vores anvendelse af rumteknologi 
til at forbedre livskvaliteten hos 
den almindelige befolkning, og vi 
er stadig det eneste madras- og 
pudebrand i verden, der er godkendt 
af US Space Foundation til at bruge 
Certified Technology Seal. Det er et 
kvalitetsstempel, vi er stolte af.

MADE IN GREEN
TEMPUR Pro®, TEMPUR Pro Air™ og 
TEMPUR Prima® serierne er alle 
MADE IN GREEN by OEKO-TEX® 

mærket. Dette kræver en forud-
gående certificering med såvel 
OEKO-TEX® 100 og OEKO-TEX® STEP, 
som sikrer at produkterne er testet 
for skadelige stoffer og produktionen 
foregår på miljøvenlige faciliteter, 
hvor medarbejderne har sikre og 
ansvarlige arbejdsforhold.

Varemærket Certified Space
Technology™ bruges under licens.

Alle rettigheder forbeholdes.

ÅRS
GARANTI

Innovativ markedsleder
TEMPUR® er det mest energi- og 
trykabsorberende materiale, der 
findes inden for søvninnovation, 
og er markedsleder inden for 
viskoelastiske produkter, ligesom 
vores produkter sælges i mere 
end 92 lande verden over.

Tilpasser sig nøjagtigt  
til din krop
TEMPUR® Materialet reagerer på 
din krops temperatur, vægt og 
form for helt individuel komfort 
og støtte. Uanset hvilken position 
du finder mest behagelig, vil 
materialet tilpasse sig dig og give 
dig præcis den støtte og komfort, 
som din krop har brug for.

Mere rolig søvn
Trykpunkter – hvor madrassen 
trykker på din krop – resulterer i 
ubehag og tvinger dig til at skifte 
stilling. Når du vender og drejer 
dig, forstyrrer det din søvn.  
Da TEMPUR® Materialet tilpasser 
sig din krop, minimerer det disse 
trykpunkter, hvilket giver dig en 
mere rolig, forfriskende nat.

Hygiejnisk sovemiljø
Vores tekstil er desuden OEKO-TEX® 
100 certificeret, hvilket betyder, 
at det ikke indeholder nogen 
skadelige stoffer og dermed  
ingen sundhedsrisiko.

Uforstyrret søvn
TEMPUR® Materialet har egenskaber, 
der gør, at din partners bevægelser 
forstyrrer dig mindre i løbet 
af natten. I er begge støttet 
uafhængigt af hinanden og kan 
sove uforstyrret, hvilket giver  
flere timers regenererende søvn.
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TEMPUR® MATERIAL
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TEMPUR® STOCKIST

AUTHENTIC  
TEMPUR® BENEFITS

BEST NIGHT Ś  
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TOPMADRASSER 
OG MADRASSER
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SmartCoolTM

Topmadrasser

FOR ULTIMATIV TRYK AFLASTNING 
O G  K R O P S F O R M E N D E  S T Ø T T E

1918



KOMFORT OG

STØTTE
Opgradér din eksisterende sengeløsning med en af vores 
TEMPUR® topmadrasser. Topmadrasserne yder begge unik 
trykaflastning. Vælg den version der passer til netop dine 
behov. Begge topmadrasser har SmartCool™ betræk,  
der er køligt ved berøring og absorberer 
over-skydende kropsvarme, så 
du er sikret en behagelig og 
uforstyrret nattesøvn

MELLEM

DEN PERFEKTE
BALANCE

TEMPUR Pro® Luxe 
SmartCool™ Topper 
Vores Luxe topmadras indeholder det 
unikke TEMPUR® Advanced Materiale. 
Med sine 10 cm tilbyder den ekstra 
komfort og unik trykaflastning, som 
intet andet, der tilpasser sig til netop din 
kropsform for optimal støtte og komfort. 
Kan anvedes oven på alle typer af 
basemadrasser, som ikke har sat sig. 

TEMPUR Pro® Luxe SmartCoolTM Topper
SOFT MEDIUM og FIRM Højde: 10 cm

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

 80 / 90 x 200 11.999,-

 90 x 210 12.999,-

120 / 140 x 200 17.999,-

160 / 180 x 200 19.999,-

180 x 210 20.999,-

TEMPUR Pro® Plus SmartCoolTM Topper
SOFT MEDIUM og FIRM Højde: 8 cm

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

 80 / 90 x 200 9.999,-

 90 x 210 10.999,-

120 / 140 x 200 16.999,-

160 / 180 x 200 17.999,-

180 x 210 18.999,-

ÅRS
GARANTI

LANG 
HOLBARHED

SMARTCOOLTMVASKBART 
BETRÆK

DANSK 
PRODUKT

TEMPUR Pro® Plus 
SmartCool™ Topper
Denne topmadras indeholder det unikke 
TEMPUR® Advanced Materiale. Den 8 cm 
 høje topmadras med SmartCoolTM betræk 
er trykaflastende som intet andet og 
tilpasser sig til din kropsform for optimal 
støtte og komfort. Kan anvedes oven på 
alle typer af basemadrasser, som ikke 
har sat sig. 
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TEMPUR Prima® SmartcoolTM 
SOFT og MEDIUM Højde: 21 cm

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

70 / 80 / 90 x 200 15.999,-

90 x 210 16.999,-

100 x 200 17.499,-

100 x 210 18.499,-

120 / 140 x 200 22.999,-

120 / 140 x 210 23.999,-

160 / 180 x 200 31.999,-

160 / 180 x 210 / 200 x 200 32.999,-

200 x 210 33.999,-

   MEDIUM En medium madrasfølelse for den 
perfekte balance mellem komfort og støtte.

   SOFT En blød madrasfølelse med 
kropstilpasset støtte.

FOR

TILPASSER SIG
DIN KROPSFORM

KOMFORT OG STØTTE
BALANCE MELLEM

TEMPUR Prima® SmartCool™
TEMPUR Prima® SmartCool™, der indeholder en kombination af det unikke  
TEMPUR® Advanced Materiale, for optimeret trykaflastning og TEMPUR® Adapt 
Materiale for langvarig støtte og komfort. Madrassen tilpasser sig til din kropsform 
og absorberer bevægelse, så du ikke mærker din partners bevægelser i løbet af 
natten. SmartCool™ betrækket, der er køligt ved berøring, absorberer overskydende 
kropsvarme, så du er sikret en behagelig  og uforstyrret nattesøvn.

ÅRS
GARANTI

LANG 
HOLBARHED

SMARTCOOLTMVASKBART 
BETRÆK

DANSK 
PRODUKT
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FOR

TRYKAFLASTENDE
SOM INTET ANDET

KOMFORT OG STØTTE
ULTIMATIV

   MEDIUM FIRM HYBRID* En medium fast  
følelse med respons fra PrecisionTM microfjedre 
og tilpasset støtte.

   MEDIUM FIRM En medium-fast madrasfølelse 
med fri bevægelighed og tilpasset støtte.

   MEDIUM En medium madrasfølelse for den 
perfekte balance mellem komfort og støtte.

   SOFT En blød madrasfølelse med 
kropstilpasset støtte.

TEMPUR® Pro Plus SmartCoolTM 
SOFT MEDIUM MEDIUM FIRM HYBRID og MEDIUM FIRM Højde: 25 cm

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

70 / 80 / 90 x 200 17.999,-

90 x 210 18.999,-

100 x 200 19.499,-

100 x 210 20.499,-

120 / 140 x 200 25.999,-

120 / 140 x 210* 26.999,-

160 / 180 x 200 35.999,-

160 / 180 x 210 / 200 x 200 36.999,-

200 x 210 37.999,-

* Medium Firm Hybrid produceres ikke i denne størrelse.

TEMPUR® Pro Plus SmartCool™
TEMPUR® Pro Plus SmartCoolTM der indeholder en kombination af det unikke TEMPUR® 
Advanced Materiale, for ultimativ trykaflastning og TEMPUR® Adapt Materiale for 
langvarig støtte og komfort. Madrassen absorberer bevægelse, så du ikke mærker  
din partners bevægelser. SmartCool™ betrækket, der er køligt ved berøring, absorberer 
overskydende kropsvarme, så du er sikret en behagelig og uforstyrret nattesøvn.

ÅRS
GARANTI

LANG 
HOLBARHED

QUICKREFRESH™ 
BETRÆK

SMARTCOOLTMVASKBART 
BETRÆK

DANSK 
PRODUKT
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TEMPUR Pro® Plus CoolQuilt 
SOFT MEDIUM MEDIUM FIRM HYBRID og MEDIUM FIRM Højde: 27 cm

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

70 / 80 / 90 x 200 19.999,-

90 x 210 20.999,-

100 x 200 21.499,-

100 x 210 22.499,-

120 / 140 x 200 27.999,-

120 / 140 x 210* 28.999,-

160 / 180 x 200 39.999,-

160 / 180 x 210 / 200 x 200 40.999,-

200 x 210 41.999,-

* Medium Firm Hybrid produceres ikke i denne størrelse.

TEMPUR Pro® Plus CoolQuilt

   MEDIUM FIRM En medium-fast madrasfølelse 
med fri bevægelighed og tilpasset støtte.

   MEDIUM En medium madrasfølelse for den 
perfekte balance mellem komfort og støtte.

   SOFT En blød madrasfølelse med 
kropstilpasset støtte.

TRYKAFLASTENDE
SOM INTET ANDET

OG

LUKSURIØS
KOMFORT

TEMPUR Pro® Plus CoolQuilt har et quiltet polstret betræk indeholdende et ekstra lag af 
TEMPUR® Materiale, der giver en følelse af luksuriøs blødhed, ultimativ støtte og kølende 
komfort. Madrassen indeholder en kombination af det unikke TEMPUR® Advanced Materiale,  
for ultimativ trykaflastning og TEMPUR® Adapt Materiale for langvarig støtte og komfort. 
Materialet absorberer bevægelse, så du ikke mærker din partners bevægelser. 

ÅRS
GARANTI

LANG 
HOLBARHED

QUICKREFRESH™ 
BETRÆK

COOLQUILTVASKBART 
BETRÆK

DANSK 
PRODUKT

   MEDIUM FIRM HYBRID* En medium fast  
følelse med respons fra PrecisionTM microfjedre 
og tilpasset støtte.
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TEMPUR Pro® AirTM Plus 
SOFT MEDIUM og MEDIUM FIRM HYBRID Højde: 25 cm

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

70 / 80 / 90 x 200 18.999,-

90 x 210 19.999,-

100 x 200 20.499,-

100 x 210 21.499,-

120 / 140 x 200 26.999,-

120 / 140 x 210* 27.999,-

160 / 180 x 200 37.999,-

160 / 180 x 210 / 200 x 200 38.999,-

200 x 210 39.999,-

* Medium Firm Hybrid produceres ikke i denne størrelse.

*  Baseret på uafhængige tests, hvor TEMPUR® Original, Cloud™, Firm og Hybrid sammenlignes 
med TEMPUR Pro Air™. Tests foretaget på Dan-Foam ApS i perioden juni til september 2021.

TEMPUR Pro® Air™ Plus

   MEDIUM En medium madrasfølelse for den 
perfekte balance mellem komfort og støtte.

   SOFT En blød madrasfølelse med 
kropstilpasset støtte.

LANGVARIG KROPS-
FORMENDE STØTTE

OG

OPTIMERET
KØLENDE ÅNDBARHED

TEMPUR Pro® AirTM Plus er vores mest kølende og åndbar madras grundet dens optimerede 
airflow fra TEMPUR® AirTM Materialet. Madrassen afleder kontinuerligt varme fra din krop, så 
du opnår en kølende og uforstyret nattesøvn, alt imens TEMPUR® Adapt materialet sikrer 
langvarig støtte og trykaflastende komfort, så madrassen tilpasser sig til hele din krop.  
Den unikke teknologi i TEMPUR® AirTM Materialet, gør at du føler dig 2° C køligere natten 
igennem på grund af den optimerede luftgennemstrømning.*

ÅRS
GARANTI

LANG 
HOLBARHED

QUICKREFRESH™ 
BETRÆK

AIRTM DANSK 
PRODUKT

   MEDIUM FIRM HYBRID* En medium fast  
følelse med respons fra PrecisionTM microfjedre 
og tilpasset støtte.
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Sammenlign Topmadrasser & Madrasser

TEMPUR Pro® Plus 
SMARTCOOL™ 
Topper 
Opgradér din nuværende 
seng og opnå den 
perfekte balance mellem 
komfort og støtte

TEMPUR Pro® Luxe 
SMARTCOOL™ 
Topper 
Opgradér din nuværende 
seng og opnå den 
perfekte balance mellem 
komfort og støtte

TEMPUR PRIMA® 
SMARTCOOL™   
 
Tilpasser sig din kropsform 
for optimal balance 
mellem komfort og støtte

TEMPUR PRO® PLUS 
SMARTCOOL™ 

Trykaflastende som intet 
andet for ultimativ komfort 
og støtte

TEMPUR PRO® 

PLUS COOLQUILT 

Luksuriøs komfort og 
trykaflastende som  
intet andet

TEMPUR® PRO  

AIR™ PLUS 

Optimeret kølende 
åndbarhed og langvarig 
kropsformende støtte

Madrashøjde 8 cm 10 cm 21 cm Madrashøjde 25 cm 27 cm 25 cm

Soft 

  3 cm Advanced - 08

  5 cm Adapt® - 08

  5 cm Advanced - 08

  5 cm Adapt® - 08

  3 cm Advanced - 08

  5 cm Adapt® - 08

  13 cm DuraBase Teknologi

Soft 

  5 cm Advanced - 08

  5 cm Adapt® - 08

   15 cm DuraBase Teknologi

  2 cm CoolQuilt betræk 

  5 cm Advanced - 08

  5 cm Adapt® - 08

  15 cm DuraBase Teknologi

  5 cm Air MaterialTM - 08

  5 cm Adapt® - 08

 15 cm DuraBase Teknologi

Medium
  3 cm Advanced - 08

  5 cm Adapt® - 13

  5 cm Advanced - 08

  5 cm Adapt® - 13

  3 cm Advanced - 08

  5 cm Adapt® - 11

   13 cm DuraBase Teknologi

Medium
  5 cm Advanced - 08 

  5 cm Adapt® - 11

  15 cm DuraBase Teknologi

  2 cm CoolQuilt betræk 

  5 cm Advanced - 08

  5 cm Adapt® - 11

  15 cm DuraBase Teknologi

  5 cm Air MaterialTM - 11

  5 cm Adapt® - 13

 15 cm DuraBase Teknologi

Medium Firm Hybrid

_ _ _

Medium Firm Hybrid
  5 cm Advanced - 13

  5 cm Dynamic Support 
Materiale

  10 cm PrecisionTM 
microfjedre

  5 cm DuraBase Teknologi

  2 cm CoolQuilt betræk 

  5 cm Advanced - 13

  5 cm Dynamic Support 
Materiale

  10 cm PrecisionTM 
microfjedre

  5 cm DuraBase Teknologi

_

Medium Firm _ Medium Firm 
  5 cm Advanced - 08

  5 cm Dynamic Support 
Materiale 

  15 cm DuraBase Teknologi

  2 cm CoolQuilt betræk 

  5 cm Advanced - 08

  5 cm Dynamic Support 
Materiale 

  15 cm DuraBase Teknologi

  5 cm Advanced - 13

  5 cm Adapt® - 18

  15 cm DuraBase Teknologi

 Firm
  3 cm Advanced - 13

  5 cm Adapt® - 18

 5 cm Advanced - 13

  5 cm Adapt® - 18 _

Betræk SmartCool™ 

Med aftageligt SmartCoolTM 
madrasbetræk, som er 
køligt ved berøring og 
absorberer kropsvarme  
for en kølig følelse.

SmartCool™ 

Med aftageligt SmartCoolTM 
madrasbetræk, som er 
køligt ved berøring og 
absorberer kropsvarme  
for en kølig følelse.

SmartCool™ 

Med aftageligt SmartCoolTM 
madrasbetræk, som er 
køligt ved berøring og 
absorberer kropsvarme  
for en kølig følelse.

Betræk SmartCool™ 

Med aftageligt 
SmartCoolTM QuickRefreshTM 
madrasbetræk, som er køligt 
ved berøring og absorberer 
kropsvarme for en kølig følelse.

CoolQuilt 

Med aftageligt CoolQuiltTM 
QuickRefreshTM 
madrasbetræk, som har et 
luksuriøst quiltet lag med 
blød kølende komfort.

Air 

Aftageligt AirTM 
madrasbetræk med 
SmartCoolTM Teknologi  
for optimeret åndbarhed 
og en kølig følelse 

Vaskbart betræk 40ºC 40ºC 40ºC Vaskbart betræk 40ºC 40ºC 40ºC

Garanti 15 år 15 år 15 år Garanti 15 år 15 år 15 år

TEMPUR Pro®, TEMPUR Pro Air™ og TEMPUR Prima® serierne er alle MADE IN GREEN by OEKO-TEX® 
mærket. Dette kræver en forudgående certificering med såvel OEKO-TEX 100 og OEKO-TEX STEP, 
som sikrer at produkterne er testet for skadelige stoffer og produktionen foregår på miljøvenlige 
faciliteter, hvor medarbejderne har sikre og ansvarlige arbejdsforhold.CX

8N
4K

D
K

U
4D

TI
DT

I

Tallet efter materialet i oversigten, fx 08, angiver det pågældende materiales densitet, hvor ud fra materialets hårdhed 
defineres. Kombinationen af de forskellige materialer og deres hårdhed bestemmer madrassens endelige følelse. 
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SENGEBUNDE

3332



TEMPUR®  
Stay
Med TEMPUR® Stay får du sengeramme 
og -bund i ét. Der er fokus på både kvalitet 
og komfort. Rammen er fuldpolstret med 
slidstærkt betræk og fremstillet i 40 mm 
massivt kernetræ. Sengen fås i 6 forskellige 
farver, og der er mulighed for at tilkøbe 
matchende gavl og forskellige typer ben,  
så du selv kan sammensætte det udtryk,  
du ønsker.
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TEMPUR®  
Move
Denne robuste lamelbund er udstyret med 
regulerbar lændestøtte og blød skulderzone 
for individuel tilpasning og øget komfort, 
så du får den bedst mulige nattesøvn. 
TEMPUR® Move har indbygget slideback 
elevation, der sikrer, at selvom du eleverer 
sengen, forbliver du ud for dit sengebord 
og din partner, selvom vedkommende ikke 
benytter elevationen.
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STONE WARM 
STONE

DARK 
STONE

SAND

TEMPUR® Stay og Move
Farveudvalg
Vælg en af de flotte farver, så din seng passer ind i den stil du har i dit soveværelse. Farverne Ash grey og Charcoal 
grey giver dig mulighed for at matche sengebund og madrassens bundbetræk på vores Pro serie. 

Sengeben 

Sengegavle

TEMPUR® Stay og Move - Tilbehør

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

Sengegavl Stitch - højde 115 / 128 cm* 5.999,-

Sengegavl Cushion - højde 115 / 128 cm* 5.999,-

Sengegavl Form - højde 101 cm*, bemærk, at gavlen er 3 cm bredere end sengenbunden i hver side 5.999,-

Sengegavl Arcade - højde 115 cm* 4.999,-

Ben - 19 cm, 4 stk. 999,-

Supportben med samlebeslag - 19 cm, 2 stk. 499,-

Non-Slip underlag, tilkøb 1 stk. 399,-

ARCADE

STITCH*

CUSHION*

FORM

DESIGNBEN 
 EG

DESIGNBEN
KROM

DESIGNBEN  
SORT 

*  Gavlhøjde er ekskl. benhøjde. Minimumsbredde på gavl er 120 cm. 
Leveringstid: 2-10 uger, afhængigt af størrelse og farve.

TEMPUR® Move

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

80 / 90 x 200 10.999,-

90 x 210 11.999,-

120 x 200 13.999,-

Priser er inkl. side- og fodendestopper, ekskl. ben og gavl

TEMPUR® Stay

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

80 / 90 x 200 5.999,-

90 x 210 6.999,-

140 x 200 7.999,-

Priser er inkl. Non-Slip underlag, ekskl. ben og gavl

*  Matcher til madrasbund

CHARCOAL 
GREY*

ASH GREY*

3938

*  Cushion og Stitch fås ikke i Ash Grey og Charcoal Grey



TEMPUR® 
Spring Box
TEMPUR® Spring Box er en planbund som  
er bygget op af fjedre. Den komplementerer 
TEMPUR® madrasserne perfekt og giver 
en sengebund, hvor de indbyggede 
pocketfjedre i kombination med madrassen  
giver en rigtig god balance i hele sengen. 
Dette giver den bedst mulige nattesøvn  
i et enkelt, stilrent og svævende look.
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TEMPUR® 
Spring Box 
Adjustable
Elevationsbunden TEMPUR® Spring Box 
Adjustable er bygget op af fjedre, så den 
komplementerer TEMPUR® madrasserne 
perfekt. De indbyggede procketfjedre i 
kombination med madrassen giver en 
god balance i sengen. Sengen har et 
svævende elegant look. 
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TEMPUR® Spring Box

CHECK

TEXTURE

FRAME

SHAPE

TEMPUR® Spring Box - Tilbehør

Beskrivelse  Vejl. pris

Sengegavl – højde 110 cm eller 130 cm* 5.999,-

Non-Slip underlag - 1stk 399,-

Sidestopper tilkøb til TEMPUR® Spring Box Adjustable - 2 stk. 599,-

TEMPUR® Spring Box

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

80 / 90 x 200** 6.999,-

90 x 210 / 100 x 200** 7.999,-

100 x 210** 8.999,-

120 / 140 x 200 11.999,-

140 x 210 12.999,-

Prisen er inkl. ben, ekskl. gavl

TEMPUR® Spring Box Adjustable

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

80 / 90 x 200** 12.499,-

90 x 210 / 100 x 200** 13.499,-

100 x 210** 14.499,-

Prisen er inkl. ben, ekskl. gavl

GREY

MARINE

BROWN

WINE

KHAKI

CHERRY

MOCCA

BAMBOO

ASH GREY*

WHITE

TERRA

CHARCOAL

PACIFIC

CHARCOAL 
GREY*

CHAMPAGNE

YELLOW

Farveudvalg
Vælg en af de 16 flotte farver og skab et unikt udtryk, så din seng passer ind i den stil du har i dit soveværelse. 
Farverne Ash grey og Charcoal grey giver dig mulighed for at matche sengebund og madrassens bundbetræk på vores 
Pro serie. De øvrige 14 farver fås både som tekstil og kunstlæder. 

Sengegavle

 *  Bemærk venligst, at gavlen er 10 cm bredere end sengenbunden i hver side, så den samlede bredde på gavlen  
er 200 cm ved en 180 cm seng. Minimumsbredde på gavl er 120 cm.

** Vær opmærksom på monteret beslag ved enkeltsengsløsning. Vær opmærksom på at vælge den korrekte side. 
Leveringstid: 2-10 uger, afhængigt af størrelse og farve.

*  Matcher til madrasbund
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TEMPUR 
ARC™

 
 PLAN
TEMPUR ARC™ er omhyggeligt designet til at 
forbedre ydeevnen af din TEMPUR® madras og 
dermed optimere din komfort og nattesøvn, 
samtidigt med at det er et smukt udformet  
møbel til dit soveværelse. 

Sengebunden i alle Arc modeller er med 
individuelle disc, som giver en ekstra fjerende 
støtte, der let kan arrangeres, så de passer til 
dine individuelle præferencer i blødere og fastere 
områder for en endnu mere tilpasset liggeflade. 
Dermed for du præcis og personaliseret støtte. 
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TEMPUR 
ARC™

 
ADJUSTABLE
TEMPUR ARC™ Elevation er et smukt udformet møbel 
til soveværelset. Den har en disc ilægningsbund, 
der tilbyder præcis og personaliseret støtte ved 
at bunden tilpasser sig til din individuelle form og 
bevægelse. De enkelte disc kan arrangeres, så de 
passer til dine individuelle præferencer i blødere  
og fastere områder for en endnu mere  
tilpasset liggeflade. 

Elevationen giver dig mulighed for optimeret 
komfort og afslappede positioner med nakke-
bevægelsesfunktion og Zero G position som gør  
at elevationen automatisk ved tryk på en knap 
indstiller sengen til den position, hvor kroppen  
bliver udsat for mindst trykpåvirkning. 
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RUNDT BEN 
ASK

KEGLEFORMET BEN 
MAT HVID MED 

BUND I MESSING

RUNDT BEN
MAT GRÅ

RUNDT BEN 
MAT SORT MED 

BUND I EG

KEGLEFORMET BEN 
MAT SORT MED 

BUND I MESSING

RUNDT BEN
MAT SORT

DESIGNBEN
KROM

TEMPUR® ARC Sengetyper

TEMPUR® ARC Storage
-  Designet muliggør opbevaring under lamelbunden
-  Højkvalitets stålrørsramme gør sengerammen 

robust og holdbar
-  Høj gasfjederstyrke, så rammen nemt og 

komfortabelt løftes op og sænkes ned igen
- Slidstærkt stof, som er nemt at pleje
-  Enkel og nem montering 
- 10 års garanti på sengerammen og gavl
- 5 år på mekaniske dele.

TEMPUR® ARC Adjustable
- Elektronisk elevation med memoryfunktion
- Disc der tilpasser sig individuelt til din kropsform
- Blødere zonedisc for optimal ergonomisk støtte
- Individuel indstilling af nakke- og skulderregion, samt fodende
-  Zero G position, der løfter ben og hoved over hjertehøjde  

for den mest afslappede position for nervesystemet
- Mulighed for brug af APP som fjernbetjening
- Split elevationssystem kører individuelt eller synkroniseret
- Slidstærkt stof, som er nemt at pleje
- Enkel montering på få minutter uden brug af værktøj
- 10 års garanti på sengeramme og gavl
- 5 års garanti på motor og ilægningsbunde

TEMPUR® ARC Plan 
- Disc der tilpasser sig individuelt til din kropsform
- Blødere zonedisc giver den optimale ergonomiske pasform
- Slidstærkt stof, som er nemt at pleje
- Enkel montering på få minutter uden brug af værktøj
- 10 års garanti på sengeramme og gavl
- 5 års garanti på ilægningsbunde

Farveudvalg 
Vælg en af de 7 farver og skab et unikt udtryk, så din seng passer ind i den stil du har i dit soveværelse. Farverne Ash 
grey og Charcoal grey giver dig mulighed for at matche sengebund og madrassens bundbetræk på vores Pro serie. 

Sengeben 
Selve sengen færdiggøres med et af de flotte sengeben. Alle ben fås i højderne, som standard 12

STONE WARM 
STONE

PEARL 
GREY

DARK 
STONE

SAND

*  Matcher til madrasbund

CHARCOAL 
GREY*

ASH GREY*

Enkelt og elegant design med flotte linjer, designet af det prisvindende 
designstudie Studio Stockholm

5150



Personalisér din TEMPUR® ARC seng med 
én af de smukt designede sengegavle. 
Med ARC har du muligheden for at skabe 
et helt unikt udtryk uanset din personlige stil. 

De mange muligheder gør, at der kan 
sammensættes en skræddersyet løsning i 
netop de farver og den stil der passer ind 
i dit soveværelse. 

TEMPUR® ARC sengen fås kun med gavl.

TEMPUR® ARC Adjustable Inkl. Side- og fodendestopper, ben og gavl 

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

140 x 200 28.999,-

140 x 210 29.999,-

160 / 180 x 200 31.999,-

160 / 180 x 210 33.999,-

TEMPUR® ARC Plan Inkl. Non-slip underlag, ben og gavl 

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

140 x 200 18.999,-

140 x 210 19.999,-

160 / 180 x 200 21.999,-

160 / 180 x 210 23.999,-

TEMPUR® ARC Storage Inkl. Non-slip underlag, ben og gavl 

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

160 / 180 x 200 21.999,-

Sengegavl

*  Quilted og Vectra fås ikke i Ash Grey, 
Charcoal Grey og Pearl Grey

TEMPUR® ARC - Tilbehør

Størrelse B x L cm Vejl.pris

Sengegavl Form - højde 101 cm - gavlen er 3 cm bredere end sengenbunden i hver side Inkl. i Arc system 

Sengegavl Vertical - højde 94 / 117 cm Inkl. i Arc system 

Sengegavl Sensory - højde 86 / 106 cm - gavlen er 10 cm bredere end sengenbunden i hver side Inkl. i Arc system 

Sengegavl Vectra - højde 109 cm Inkl. i Arc system 

Sengegavl Quilted - højde 117 cm - gavlen er 3 cm bredere end sengenbunden i hver side Inkl. i Arc system 

ARC Storage net 1.199,-

5352

FORM

VERTICAL

SENSORY

QUILTED*

VECTRA*



Sammenlign sengebunde 

TEMPUR®  
Stay

TEMPUR® 
Move
.

TEMPUR® 
Spring Box

TEMPUR® 
Spring Box 
Adjustable

Sengebasen
Lameller med 
regulerbar 
lændezone

Lameller med 
regulerbar 
lændezone

Pocketfjedre Pocketfjedre

Motortype - Linak TD5 Standard - Linak TD5 Standard

Medfølger
inkl. Non-Slip 
underlag  
ekskl. ben og gavl

inkl. side og 
fodendestopper 
ekskl. ben og gavl

inkl. ben  
ekskl. gavl

inkl. ben  
ekskl. gavl

Motorgaranti - 5 år - 5 år

Ramme og 
konstruktion  
garanti

10 år 10 år 10 år 10 år

TEMPUR ArcTM 

Static Disc Bed 
Base

TEMPUR ArcTM 

Adjustable Disc 
Bed Base

TEMPUR ArcTM 

Storage

Sengebasen Disc med justerbare zoner Disc med justerbare zoner Lameller

Motortype -
Linak TD5 Advanced  
med memoryfunktion 

-

Medfølger
inkl. Non slip underlag,  
ben og gavl

inkl. side og 
fodendestopper,  
ben og gavl

inkl. Non slip underlag,  
ben og gavl

Motorgaranti - 5 år 5 år på mekaniske dele

Ramme og  
konstruktion  
Garanti

10 år 10 år 10 år

w
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SENGE-
LØSNINGER
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Continental Adjustable

Box

TEMPUR® 
Dual
Det er ikke kun højden på TEMPUR® DUAL serien, der 
giver dig følelsen af at svæve. Følelsen af vægtløshed 
skyldes også kombinationen af senge  bundenes 
fleksible pocketfjedre og den trykaflastende 
topmadras, som følger alle kroppens bevægelser.  
Et solidt samlebeslag sørger for, at de to sengebunde 
altid står helt side om side – uanset, hvor meget 
børnene hopper i dem. Vælg mellem tre elegante 
designs afhængig af dine behov og ønsker;  
Box, Continental eller Adjustable.
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TEMPUR® Dual - Tilbehør

Beskrivelse  Vejl. pris

Sengegavl Plain - Bredde: 140 / 160 / 180 cm, Højde: 94 cm* 4.499,-

Sengegavl Design Square - Bredde: 140 / 160 / 180 cm, Højde: 108 cm* 5.999,-

Ben – 12 eller 19 cm, 4 stk. 999,-

Supportben med samlebeslag - 12 el. 19 cm, 2 stk. 499,-

*  Gavlhøjde er ekskl. Benhøjde.

TEMPUR® Dual Continental
SOFT og MEDIUM

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

140 x 200 36.999,-

160 / 180 x 200 42.999,-

180 x 210 44.999,-

Inkl. TEMPUR Pro® Plus SmartCoolTM Topper 8 cm. Priser er ekskl. ben og gavl

TEMPUR® Dual Box
SOFT og MEDIUM

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

140 x 200 28.999,-

160 / 180 x 200 32.999,-

180 x 210 34.999,-

Inkl. TEMPUR Pro® Plus SmartCoolTM Topper 8 cm. Priser er ekskl. ben og gavl

TEMPUR® Dual Adjustable
SOFT og MEDIUM

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

160 / 180 x 200 52.999,-

180 x 210 54.999,-

Inkl. TEMPUR Pro® Plus SmartCoolTM Topper 8 cm og linak elevationsmoter. Priser er ekskl. ben og gavl. 

Farveudvalg 

Vælg mellem 4 flotte farver, så din seng passer ind i den stil du har i dit soveværelse.

MØRKEBLÅMØRKEGRÅLYSEGRÅ

SQUAREPLAIN

TEMPUR® Dual

DESIGNBEN 
 EG

DESIGNBEN 
 CHROME 

DESIGNBEN  
SORT 

Sengeben

Fuldend udtrykket på din seng med et af de smukke sengeben i tre forskellige design.

MØRKEBLÅMØRKEGRÅLYSEGRÅ GRØN

Sengegavle
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TEMPUR® 
NorthTM  
Box
Box modellen integrerer på perfekt vis 
madras og base for et enkelt og stilrent 
udtryk. En ramme af solidt kernetræ 
garanterer holdbarheden, og det elegante 
tekstil er både blødt og slidstærkt. Øverst 
ligger vores Pro Luxe 10 cm topmadras i  
med SmartcoolTM på 10 cm i trykaflastende 
TEMPUR® Materiale.
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TEMPUR® 
NorthTM  
Continental
Continental modellens design kendetegnes 
ved en kraftig madrassektion oven på selve 
basen afsluttet med en indbydende og 
elegant trykaflastende TEMPUR Pro® luxe 
SmartCoolTM topmadras på 10 cm.

6564



TEMPUR® 
NorthTM  
Adjustable
Adjustable modellen er en elevationsseng 
med en bred vifte af luksuriøse detaljer, 
som placerer denne seng i en klasse for sig. 
Adjustable modellen har trådløs fjernbetjening 
og mulighed for synkronløft ved elevering af 
sengen. Som afslutning på denne elgante og 
komfortable seng ligger en TEMPUR Pro® luxe 
SmartCoolTM topmadras på 10 cm.
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TEMPUR® North™ Tilbehør

Beskrivelse Vejl. pris

Sengegavl Design - Bredde: 160 / 180 cm, Højde: 104 cm* 5.999,-

Sengegavl Vertical - Bredde: 160 / 180 cm, Højde: 117 cm* 5.999,-

Sengegavl Sensory - Bredde: 180 / 200 cm**, Højde: 106 cm* , gavlen er 10 cm bredere end bunden i hver side 5.999,-

  *  Gavlhøjde er ekskl. Benhøjde.
**  Bemærk venligst, at Sensory gavlen er 10 cm bredere end sengen i hver side, 

så den samlede bredde på gavlen er 200 cm ved en 180 cm seng.

TEMPUR® North™ Continental
SOFT MEDIUM og FIRM

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

160 / 180 x 200 53.999,-

180 x 210 55.999,-

Inkl. ben og TEMPUR Pro® Luxe SmartCoolTM Topper 10 cm. Priser er ekskl. gavl

TEMPUR® North™ Box
SOFT MEDIUM og FIRM

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

160 / 180 x 200 46.999,-

180 x 210 48.999,-

Inkl. ben og TEMPUR Pro® Luxe SmartCoolTM Topper 10 cm. Priser er ekskl. gavl

TEMPUR® North™ Adjustable
SOFT MEDIUM og FIRM

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

160 / 180 x 200 71.999,-

180 x 210 73.999,-

Inkl. ben og TEMPUR Pro® Luxe SmartCoolTM Topper 10 cm og linak elevationsmoter. Priser er ekskl. ben 

Farveudvalg  

Vælg mellem 6 forskellige farver, så du kan få netop det unikke udtryk på din seng, 
der passer ind i indretningen i soveværelset. 

SENSORY

VERTICAL

DESIGN

TEMPUR® North™

68

IVORY DARK BLUEGRAPHITE GREENSTONE SAND

Sengegavle

6968



PUDER

7170



For at opnå den rette sovestilling og få en rigtig god søvn er  
det vigtigt at vælge den rette pude. Den rigtige pude kan give  
dig den perfekte komfort og støtte, hvilket kan forbedre den 
generelle søvnkvalitet. 

Derfor tilbyder vi et bredt sortiment af puder indenfor to overordnede kategorier så der er 
noget der passer til alle præferencer og sovestillinger. Alle puderne indeholder vores helt 
unikke trykaflastende TEMPUR® Materiale.

TEMPUR® Hovedpuder tilbyder derudover vores innovative SmartCool Technology™,  
som absorbere overskydende kropsvarme, så du får en kølig og frisk følelse natten igennem. 
Teknologien er baseret på en unik tråd der er vævet ind i pudebetrækstoffet, hvilket gør  
den perfekt, hvis du sover varmt om natten eller blot ønsker at nyde den kølige følelse.

Puder med  
SmartCool™ Teknologi 

Ergonomiske Puder  
med SmartCool™ Teknologi
Vores ergonomiske puder er ideelle for dig, 
der har brug for optimal støtte i din foretrukne 
soveposition. Hver pude er formet af TEMPUR® 
Materiale, der tilpasser sig til din form og 
giver trykaflastende støtte til dit hoved, nakke 
og skuldre. Alle puderne kommer med det 
kølende SmartCoolTM betræk. 
Se side  74

Comfort Puder 
med SmartCool™ Teknologi
Vores klassiske TEMPUR® Comfort Puder 
tilbyder en blød 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 inklusiv en helt 
vaskbar pude. Puderne har et SmartCool 
betræk, med den unikke kølende tråd.  
Se side  76

Varemærket Certified Space
Technology™ bruges under licens.

Alle rettigheder forbeholdes.

ÅRS
GARANTI

LANG 
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Ergonomiske puder 
med SmartCool™ Teknologi  
TEMPUR® ergonomiske puder er ideelle for dig, der har brug for optimal støtte i din 
foretrukne soveposition. Hver pude er formet af TEMPUR® Materiale, der tilpasser sig til 
din form og giver trykaflastende støtte til dit hoved, nakke og skuldre. Find den pude, der 
møder dine søvnbehov og oplev personlig støtte og komfort. Alle puderne kommer med 
det kølende SmartCoolTM betræk.

TEMPUR® Original 
SmartCool™ Pude
En fast, ergonomisk pude udviklet til dig, der sover på 
ryggen eller siden. Pudens unikke design giver personlig 
og kompromisløs støtte ved at justere din nakke med sin 
ergonomiske form. SmartCoolTM betrækket absorberer 
overskydende kropsvarme og giver en kølende fornemmelse 
for en mere behagelig og beroligende nattesøvn.
Vælg mellem small, medium og large 
Pris: 1.299,-

TEMPUR® Millennium  
SmartCool™ Pude
En fast, ergonomisk pude udviklet til dig, der sover på 
ryggen eller siden og ønsker optimal støtte af hoved, 
skuldre og nakke. Puden indeholder det unikke TEMPUR® 
Materiale og er designet med en buet kant og centreret 
fordybning, som omfavner og støtter nakken. SmartCoolTM 
betrækket absorberer overskydende kropsvarme og  
giver en kølende fornemmelse for en mere behagelig  
og beroligende nattesøvn.
Vælg mellem small, medium og large
Pris: 1.299,-

TEMPUR Ombracio® 
SmartCool™ Pude 
Den bløde og krammevenlige pude er ideel til alle 
sovestillinger. Det unikke TEMPUR® Materiale giver støtte 
til hoved, nakke og skuldre. Puden indeholder TEMPUR® 
micropuder, så du kan forme og tilpasse puden, som du 
ønsker. SmartCoolTM betrækket absorberer overskydende 
kropsvarme og giver en kølende fornemmelse for en  
mere behagelig og beroligende nattesøvn.
Onesize 
Pris: 1.799,-

TEMPUR® Sonata 
SmartCool™ Pude
En blød ergonomisk pude, der giver dig skræddersyet 
støtte og komfort, når du liger på ryggen eller siden. 
Pudens buede design omslutter din nakke og skuldre  
og tilbyder en blødere følelse for ultimativ støtte og 
komfort. SmartCoolTM betrækket absorberer overskydende 
kropsvarme og giver en kølende fornemmelse for en 
mere behagelig og beroligende nattesøvn.
Vælg mellem small og medium 
Pris: 1.299,-
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TEMPUR® Comfort Puder
med SmartCool™ Teknologi  
Med den bløde TEMPUR® Comfort pude kan du nyde en kølig nats søvn med 
denne traditionelt formede pude. Puden indeholder micropuder af vores unikke 
trykaflastende TEMPUR® Materiale. Alle puderne har et SmartCoolTM betræk, med  
den unikke kølende tråd, som kan vaskes ved 40° C. Vælg mellem 2 varianter.

TEMPUR® PureClean puder
TEMPUR® Comfort PureClean™ puden er en klassisk hovedpude, der indeholder micropuder 
af vores TEMPUR PureClean™ Materiale for en blød komfort, der tilpasser sig formen af 
dit hoved, nakke og skuldre. Hele puden kan maskinvaskes ved 60° C og kan tørretumbles.  
Ideel når man har behov for ekstraordinær hygiene eller vask af hele puden.

AUTHENTIC  
TEMPUR® MATERIAL
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VASKBAR 
PUDE

TEMPUR® Comfort  
SmartCool™ Pude
En klassisk hovedpude, der indeholder TEMPUR® 
mikropuder for blød komfort og støtte, der tilpasser 
sig præcist til dit hoved, nakke og skuldre. SmartCoolTM 
betrækket absorberer overskydende kropsvarme og  
giver en kølende fornemmelse for en mere behagelig  
og beroligende nattesøvn.
Vælg mellem følelserne soft og medium 
Pris: 1.799,-

TEMPUR® Comfort  
PureClean Pude
En klassisk blød hovedpude, der indeholder det bløde 
TEMPUR PureClean™ Materiale, som giver ekstraordinær 
blødhed og tilpasser sig præcist til dit hoved, nakke og 
skuldre for ultimativ komfort og støtte. Hele puden kan 
maskinvaskes og tørretumbles. 
Vælg mellem følelserne soft og medium 
Pris: 1.799,-

TEMPUR® Comfort  
AirTM Pude* 
En klassisk pude, der tilpasser sig præcist til dit hoved, nakke 
og skuldre. TEMPUR® Comfort Air puden er vores køligste og 
mest åndbare pude. TEMPUR® Air Materiale™ inden i puden 
tilbyder ekstraordinær kølende komfort. Åndbarheden i 
betrækket kombineret med SmartCool™ teknologien giver 
en kølig følelse natten igennem, hvor puden og betrækket 
hjælper dig med at sove op til 2 grader køligere. 
Vælg mellem følelserne soft og medium 
Pris: 1.799,-

* Baseret på uafhængige tests, hvor TEMPUR® Original, Cloud™, Firm 
og Hybrid sammenlignes med TEMPUR Pro Air™. Tests foretaget  
på Dan-Foam ApS i perioden juni til september 2021.
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Sammenlign puder

TEMPUR® 
Original 
SmartCool™

TEMPUR® 
Millennium 
SmartCool™.

TEMPUR® 
Sonata™ 
SmartCool™

TEMPUR® 
Ombracio 
SmartCool™

Pudetype
Ergonomisk nakke 
tilpasningspude 

Ergonomisk nakke 
tilpasningspude 

Ergonomisk nakke 
tilpasningspude 

Ergonomisk pude, 
indeholdende 
micropuder for 
individuel tilpasning

Størrelser

Small

Medium

Large

Small

Medium

Large

Small

Medium

 

Onesize

Betræk SmartCool™ SmartCool™ SmartCool™ SmartCool™ 

Aftageligt vaskbart 
betræk

40ºC 40ºC 40ºC 40ºC

Sovestilling

Garanti 3 år 3 år 3 år 3 år 

TEMPUR® Comfort 
SmartCool™

TEMPUR® Comfort 
AirTM

TEMPUR® Comfort 
PureClean

Pudetype
Comfortpude, indeholdende  
micropuder for  
individuel tilpasning

Comfortpude, indeholdende  
AirTM micropuder for 
individuel tilpasning

Comfortpude, indeholdende  
micropuder for  
individuel tilpasning

Følelser
        Soft

        Medium

        Soft

        Medium

        Soft

        Medium

Betræk SmartCool™ Air PureClean 

Aftageligt vaskbart 
betræk

40ºC 40ºC

60ºC  
(Bemærk: hele puden  
kan vaskes og skal 
derefter tørretumbles)

Sovestilling

Garanti 3 år 3 år 3 år 
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HOME by TEMPUR® Protector Lagner  
og Pudebetræk
HOME by TEMPUR® Protector lagner og pudebetræk 
er vandtætte med en beskyttelsesmembran, der er 
åndbare og kølende. Dette beskytter din TEMPUR® 
madras og pude, samt sikrer dig en kølende 
fornemmelse. Materialet er fremstillet af 100% 
Tencel fibre, der er bløde og holdbare. Kan vaskes 
ved 60°C med vaskemiddel uden optisk hvidt i.

TEMPUR-FIT™ Lagner og Pudebetræk
TEMPUR-FIT™ lagner og pudebetræk er fremstillet 
af 100% egyptisk MAKO bomuld, og den fine tråd 
og den finmaskede vævning giver produktet en 
elasticitet, der passer perfekt til TEMPUR® madrassen. 
Kan vaskes ved 90°C. 

TEMPUR-FIT™ Lagen og Pudebetræk
Beskrivelse  Vejl. pris

80 / 90 x 200, 7-9 / 15 / 20-25 / 25-30 cm 399,-

120 / 140 / 160 / 180 x 200, 7-9 / 20-25 / 25-30 cm 549,-

Pudebetræk (Original / Millennium, Ombracio, Comfort) 199,-

Fås også i andre størrelser, for detaljer kontakt TEMPUR

TEMPUR® 
Tilbehør

TEMPUR® QUICKREFRESHTM 

Vores QuickRefresh™ betræk passer til alle TEMPUR® Pro Plus, Pro Air Plus og Pro 
CoolQuilt madrasser i alle følelser. Det er nemt og enkelt at lyne af og kan vaskes  
ved 40°C. Med denne helt unikke mulighed for at lyne toppen af madrassen af og 
vaske den kan du altid sørge for, at din madras føles frisk, ren og hygienisk.

På CoolQuilt kan man vaske 90x200 i egen vaskemaskine. Ved andre størrelser 
anbefales det at sende det til rens. Det er meget vigtigt at betrækket gennemtørres 
inden det lynes på igen. For mere information se tempur.dk

HOME by TEMPUR® Dyner

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

TEMPUR® Luxe Cooling fiberdyne light 135 / 140 x 200 cm 1.299,-

TEMPUR® Luxe Cooling fiberdyne light 135 / 140 x 220 cm 1.499,-

TEMPUR® Luxe Cooling fiberdyne standard 135 / 140 x 200 cm 1.499,-

TEMPUR® Luxe Cooling fiberdyne standard 135 / 140 x 220 cm 1.699,-

TEMPUR® Luxe gåsedynsdyne light 135 / 140 x 200 cm 2.999,-

TEMPUR® Luxe gåsedynsdyne light 135 / 140 x 220 cm 3.199,-

TEMPUR® Luxe gåsedynsdyne standard 135 / 140 x 200 cm 3.499,-

TEMPUR® Luxe gåsedynsdyne standard 135 / 140 x 220 cm 3.699,-

For mere information se tempur.dk

HOME by TEMPUR® Cooling Protector Lagen og Pudebetræk - vandtæt og åndbart

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

80 / 90 / 100 x 200, 7-17 / 20-25 / 27-31 cm 699,-

120 / 140 /160 / 180 / 200 x 200, 7-17 / 20-25 / 27-31 cm 899,-

Pudebetræk Protector 60 x 50 299,-

Fås også i andre størrelser, for detaljer kontakt TEMPUR

8382



HOME by TEMPUR® Sengetøj

Størrelse B x L cm  Vejl. pris

140 x 200 cm Dynebetræk 999,-

140 x 220 cm Dynebetræk 1.099,-

60 x 50cm Pudebetræk 249,-

HOME BY 
TEMPUR® 
SENGETØJ
Luksuriøs jacquard vævet HOME by TEMPUR® 
sengetøj i slidstærkt 100% bomuldssatin, 
for en kølig følelse og en og behagelig 
fornemmelse hele natten. 

Sengetøjet fås i tre flotte farver, som alle 
komplementere det elegante vævede mønster.

For mere information se tempur.dk

HVIDBEIGEANTHRACITE
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Prisoversigt

Vejl. pris 
43.997,-

Vejl. pris 
45.997,-

Vejl. pris 
53.998,-

Vejl. pris 
53.996,-

Vejl. pris 
56.996,-

Vejl. pris 
63.997,-

Vejl. pris 
53.998,-

Vejl. pris 
47.997,-

Vejl. pris 
49.997,-

Vejl. pris 
57.998,-

Vejl. pris 
57.996,-

Vejl. pris 
60.996,-

Vejl. pris 
67.997,-

Vejl. pris 
57.998,-

Vejl. pris 
49.997,-

Vejl. pris 
51.997,-

Vejl. pris 
59.998,-

Vejl. pris 
59.996,-

Vejl. pris 
62.996,-

Vejl. pris 
69.997,-

Vejl. pris 
59.998,-

Vejl. pris 
51.997,-

Vejl. pris 
53.997,-

Vejl. pris 
61.998,-

Vejl. pris 
61.996,-

Vejl. pris 
64.996,-

Vejl. pris 
71.997,-

Vejl. pris 
61.998,-

TEMPUR® Stay

TEMPUR® Prima 
SmartcoolTM

TEMPUR® Pro Plus 
SmartcoolTM

TEMPUR® Pro Plus 
CoolQuilt

TEMPUR®  
Pro AirTM Plus

TEMPUR® Move

TEMPUR® Spring Box

TEMPUR® Spring Box Adj.

TEMPUR® ArcTM Plan

TEMPUR® ArcTM Adj.

TEMPUR® ArcTM Storge

Priserne gælder 180 x 200 cm dobbeltseng. TEMPUR® Stay, TEMPUR® Spring Box, TEMPUR® Arc Storage og TEMPUR® 
Arc Plan er inkl. 1 stk. 180 x 200 cm dobbeltmadras. TEMPUR® Move, TEMPUR® Spring Box Adjustable og TEMPUR® Arc 
Adjustable er inkl. 2 stk. 90 x 200 cm madrasser. Priserne er ekskl. ben, gavl og puder – dog er ben inkl. på TEMPUR® 
Spring Box og TEMPUR® Spring Box Adjustable. Og på TEMPUR® Arc modeller er priserne inkl. ben og gavl.

Priserne på TEMPUR® Dual og TEMPUR® North 
er ekskl. ben, gavl og puder.

Prisoversigt

Vejl. pris 
28.999,-

Vejl. pris 
36.999,-

Vejl. pris 
32.999,-

160 X 200

Vejl. pris 
52.999,-

Vejl. pris 
46.999,-

Vejl. pris 
42.999,-

Vejl. pris 
53.999,-

Vejl. pris 
71.999,-

Vejl. pris 
32.999,-

180 X 200

Vejl. pris 
52.999,-

Vejl. pris 
46.999,-

Vejl. pris 
42.999,-

Vejl. pris 
53.999,-

Vejl. pris 
71.999,-

Vejl. pris 
34.999,-

180 X 210

Vejl. pris 
54.999,-

Vejl. pris 
48.999,-

Vejl. pris 
44.999,-

Vejl. pris 
55.999,-

Vejl. pris 
73.999,-

TEMPUR® Dual Box

TEMPUR® Dual Continental

TEMPUR® Dual Adj.

TEMPUR® North Box

TEMPUR® North Continental

TEMPUR® North Adj.

140 X 200 160 X 200 180 X 200 180 X 210
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Læs mere på tempur.dk
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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. 
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 stilling. 

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®.

VIDSTE DU… 
At en TEMPUR®-seng gør din søvn roligere da madrassen 
absorberer bevægelse?

At en TEMPUR® hovedpude sikrer støtte til nakke og ryg hele 
natten igennem og kan mindske snorken og muskelspændinger? 

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

* TEMPUR Pro®, TEMPUR Pro Air™ og TEMPUR Prima® serierne er 
alle MADE IN GREEN by OEKO-TEX® mærket. 
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