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DANSK 
PRODUKT

TEMPUR® – Dit livs bedste 
nattesøvn begynder her
Fra rumforskning til vægtløs nattesøvn 
Vores historie begyndte, da NASA udviklede et trykabsorberende 
materiale, der skulle beskytte og give støtte til astronauter under 
raketopsendelse. De havde brug for en speciel måde at fordele 
vægt og tryk ligeligt på. Dette unikke materiale blev senere til 
TEMPUR®. Vores forskere og ingeniører har igennem forskning  
og udvikling perfektioneret og videreudviklet denne teknologi  
og skabt en kollektion af madrasser, senge og puder, som  
giver dig den bedste nattesøvn. 

TEMPUR er det eneste madras- og hovedpudebrand, der er 
anerkendt af NASA og certificeret af US Space Foundation. I dag 
kender kun en håndfuld af TEMPURs topforskere formularen bag 
TEMPUR materialet. Vi fremstiller udelukkende materialet på 
vores egne fabrikker i Danmark og USA. Vi investerer til stadighed 
i forskning og udvikling for at undersøge nytænkning inden for 
søvn og sikre, at vores teknologi og produkter altid leverer den 
bedst mulige søvn.

Introduktion
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Innovation i vores DNA 

Vores passion startede for over  
30 år siden, da et hold 
forskere hos NASA udviklede 
et banebrydende materiale, 
der skulle beskytte og give 
støtte til astronauter under 
raketopsendelse. Vi opdagede 
hurtigt, at dette materiale ville 
revolutionere måden, folk sover 
på, og vores engagerede forskere 
og søvningeniører satte sig 
for at perfektionere TEMPUR 
materialet.

Utrættelig søgen efter 
perfektion

Faktisk stopper det ikke der.  
Vi investerer hvert år millioner 
i forskning og forskellige test. 
Derudover har vi et hold af 
certificerede eksperter og søvn-
specialister. Dette sikrer, at hvert 
eneste element på hvert eneste 
produkt, vi fremstiller, præsterer 
i en sådan grad, at du kan nyde 
timevis af perfekt rolig søvn,  
nat efter nat. Alt, du vil føle, 
er vægtløshed.

Sådan fungerer det

TEMPUR materialet er designet 
til at tilpasse sig din kropsform, 
absorbere bevægelse og aflaste 
tryk alle de rigtige steder – hvilket 
er nøglepunkterne til  
en understøttet, rolig søvn.

TEMPUR har forbundne, 
viskoelastiske celler
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TEMPUR® – Så behagelig at alt, 
du vil føle, er vægtløshed
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Hvad hvis din krop føltes så perfekt 
afslappet, at det nærmest var, som om 
du svævede? TEMPUR tilpasser og former 
sig præcist efter din kropsform og støtter 
dig, så du føler dig vægtløs. Det unikke 
TEMPUR materiale er blødt, hvor du 
ønsker det og fast, hvor du har behov  
for det, så du altid kan vågne op og  
være klar til dagen, der venter. Alle vores 
madrasser har den helt nye CoolTouch™ 
teknologi, der temperaturregulerer din 
krop og absorberer overskydende varme.
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Maksimal  
trykaflastning

TEMPUR® materialet har en tryk-
aflastende overflade og består af en 
åben cellestruktur, som absorberer 
og fordeler din kropsvægt jævnt og 
giver maksimal komfort.

På www.tempur.com kan du 
læse mere samt se vores Sleep 
Technology film om TEMPURs  
unikke egenskaber.

Den bedste 
nattesøvn
Vores søvneksperter, designere og ingeniører 
har brugt år på at videreudvikle vores bane-
brydende materiale for at sikre, at du får den 
unikke støtte og uovertrufne komfort, som  
din krop har brug for.

Trykpunkter fra en normal madras

Trykaflastning på en TEMPUR madras

Introduktion
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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 krops-
temperatur. Uanset hvilken 
position, du finder mest 
behagelig, tilpasser TEMPUR  
sig 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.

Uovertruffen 
bevægelses-
absorbering

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 har et 
tilbagespring på mindre end 3%.

Det maksimale tilbagespring 
for hukommelsesskum

Tilbagespring 
for TEMPUR  

materiale

20%
ELLER 

MINDRE

MINDRE
END 
3%

TEMPUR-celler absorberer vægt

Branchens  
normale  

anbefaling

7 år 15 år

TEMPUR® 
Garanti
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Dyb søvn

Let søvn

Mild døs

Vågen

22:30 01:00

Kort 
opvågning

Drømmesøvn

Fase 1: Mild døs
I den første søvnfase lukker du 
øjnene, dine muskler slapper mere 
og mere af, og din bevidsthed 
lukker langsomt ned. Det er i den 
fase, du oplever, at du pludselig 
spjætter og måske endda vågner 
af det. De bevægelser opstår,  
fordi din krop går fra spændt  
til afspændt. 

Fasen varer ca. 5-10 minutter, 
inden du glider over i den  
næste søvnfase.

TEMPUR® SøvnFacts
Vores søvneksperter, designere og ingeniører 
arbejder hårdt for at sikre, at vores trykaflastende 
puder og madrasser giver dig den støtte og 
komfort, din krop har brug for. Det unikke 
TEMPUR-materiale er designet til at tilpasse sig 
din kropsform, absorbere bevægelse og aflaste 
tryk alle de rigtige steder – alt sammen så du 
kan få en bedre og mere rolig søvn.

Din søvn består af en helt bestemt søvncyklus  
i fire faser, som varer, fra vi går i seng, til vi står 
op. Hele søvncyklussen varer mellem 90 og  
110 minutter, men gentages ca. 4-6 gange  
i løbet af en nat. 

Hvis du prioriterer din nattesøvn, vil du hurtigt 
opleve, hvordan din livsglæde stiger, og din 
livskvalitet forbedres.

TEMPUR® SøvnFacts
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03:00 05:00 07:00

Kort 
opvågning

Fase 2: Let søvn
I den anden fase har du ikke 
længere en forbindelse til din 
bevidsthed, og din puls er faldet. 
Her er du faktisk faldet i søvn, 
men du drømmer ikke. 

For voksne mennesker fylder den 
lette søvn omkring halvdelen af 
din søvn, så det er den længste 
af de fire søvnfaser.

Fase 4: Drømmesøvn

Drømmesøvn, eller REM-søvn, 
som den ofte bliver kaldt, er den 
fjerde søvnfase, hvor du danner 
dine drømme. Fasen beskrives 
ofte som at have en vågen 
hjerne i en sovende krop, da dine 
hjernebølger er meget aktive, 
og dine øjne bevæger sig under 
øjenlågene. I din REM-søvn har 
du også meget let ved at vågne, 
og det er derfor, mange oplever 
at vågne midt i en drøm. 

En normal nat består typisk af 
20-25 % drømmesøvn. 

Fase 3: Dyb søvn

I den tredje fase er du meget 
svær at vække, for her befinder 
du dig i den dybeste søvn. Din 
krop slapper helt af og restitue-
rer, så du er klar til næste dag. 
Det er også her, det er hårdest at 
blive vækket, da den pludselige 
overgang fra den dybe søvn vil  
få dig til at føle dig desorienteret 
og forvirret. 

I op til en halv time efter at du er 
blevet vækket fra den dybe søvn, 
fungerer din hjerne nemlig kun 
på halv kraft. 
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TEMPUR® SøvnFacts

Søvnhæmmende 
adfærd
Hvis du har besvær med at sove, er det vigtigt at være 
opmærksom på søvnhæmmende adfærd. For at opnå 
en god nats søvn skal du geare ned i tiden op til, du skal 
i seng. For mange stimuli inden sengetid har nemlig en 
dårlig indflydelse på søvnen. 

Smartphones og tablets er 
søvn-hæmmende, både på grund 
af det blå lys fra skærmen, som 
fortæller hjernen, at det er højlys 
dag, og fordi de gør, at du ”altid 
er på”. Når du skal sove, er det 
vigtigt, at din hjerne ikke arbejder 
på højtryk og skal håndtere for 
mange nye og skiftende inputs. 
Hvis du nu f.eks. tjekker din 
arbejdsmail lige inden sengetid, 
kan du hurtigt bruge en time på 
at spekulere over en kommende 
arbejdsopgave. Og noget så 
småt som at tjekke klokken på 
din smartphone, hvis du vågner 
om natten, kan sætte skub i din 
hjerneaktivitet og forringe resten 
af din nattesøvn.

Det er dog ikke kun de elektro- 
niske skærme, der er søvn-
hæmmende. For bare 25 år 
siden var rammerne ret faste 

for, hvornår vi arbejdede, 
spiste og sov. Nu er de rammer 
blevet langt mere flydende, og 
det påvirker vores søvn. Hvis 
du står op og går i seng på 
vidt forskellige tidspunkter 
eller måske sover til middag, 
forvirrer du dit indre ur, så din 
krop har svært at forstå, hvornår 
trætheden skal melde sig. 

Tankemylder er også søvn-
hæmmende, da det forhindrer 
din hjerne i at finde ro og slappe 
af. Du kender måske det med, at 
de samme tanker flyver rundt i 
dit hoved, uden du kan komme 
videre med dem? Det skyldes, 
at den rationelle del af hjernen 
går på standby, når du skal sove, 
mens den mere følelsesmæssige 
del af hjernen stadig er aktiv. Det 
gør det svært for dig at forholde 
dig logisk til de bekymringer, der 

dukker op i tankemylderet, og 
derfor kan de vokse og vokse, 
når du ligger i sengen. 

Sidst, men ikke mindst, hører 
kaffe, og andre drikke der 
indeholder koffein, selvfølge-
lig også hjemme under søvn-
hæmmende adfærd. Kaffe er 
skabt til at hjælpe folk med at 
holde sig vågne, så selvom det  
er hyggeligt med en kop aften-
kaffe, kan det ikke anbefales 
efter kl. 16 (6 timer før sengetid). 
Den gennemsnitlige halveringstid 
for kaffe (den tid det tager, før 
koffeinniveauet i kroppen er 
halveret) er fem timer. Og selv 
når niveauet er reduceret til 
det halve, har koffeinen stadig 
en stimulerende effekt. Erstat i 
stedet aftenkaffen med en kop 
kamillete, som er beroligende  
og fri for koffein.
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Vil du forstå din søvn bedre og vide

mere, så har vi skrevet en søvnbog, 

der hedder Sluk og Sov godt.
Denne kan købes enten hos

vores forhandlere eller 
på tempur.dk  

Søvnfremmende 
adfærd
Vi har samlet en liste over ting, du kan gøre,  
som er søvnfremmende og hjælper dig med  
at blive klar til sengetid og få øget kvaliteten  
af din søvn.

1. Læg mobilen væk  
– Og helst en time før du skal 
sove, så din hjerne ikke er for 
stimuleret lige inden sengetid. 
Det samme gælder for andre 
elektroniske skærme, da de alle 
udsender et blåt lys, der minder 
om dagslys og skubber din 
træthed. 

2. Køb et vækkeur  
– Mange bruger deres mobil som 
vækkeur, men det bedste for 
din søvn er holde mobilen langt 
væk fra soveværelset, så du 
ikke bliver forstyrret eller fristet 
til at sidde med den, inden du 
skal sove. Køb i stedet et wake-
up light, der giver en rolig og 
behagelig opvågning.

3. Læs en bog  
– Dog helst ikke en der er alt  
for spændende. 

4. Tøm hjernen  
– Det kan være svært at falde i 
søvn, når tankerne kører rundt. 
Prøv at lave en to-do-liste eller 
skriv dine bekymringer ned.

5. Distrahér hjernen  
– F.eks. med en sudoku eller en 
krydsogtværs.

6. Skift kaffen ud  
– En kop kamille- eller urtete 
indeholder ikke koffein og virker 
samtidig beroligende.

7. Tag et varmt bad  
– Det varme vand får dine 
muskler til at slappe af, så du får 
nemmere ved at lægge dig til ro.

8. Faste sengetider  
– Jo mere regelmæssige dine 
sengetider er, jo mere lærer du 
din krop, hvornår den skal lægge 
an til at sove og til at vågne.

9. Gå en tur  
– Bevæg kroppen og få lidt frisk 
luft, men dyrk ikke for kraftig 
motion lige inden sengetid,  
da det så kan være svært at 
finde ro. 

10. Luft ud  
– Sørg for at der ikke er for varmt 
i dit soveværelse. Temperaturen 
skal helst ligge omkring 13-18 
grader. 

11. Spred hyggen  
– Brug tid på at indrette dit 
soveværelse. Prøv med bløde 
tæpper og puder, behagelige 
farver, duftlys og andre ting,  
som du føler gør soveværelset  
til et rart sted at være. 

12. Ryd op  
– Det lyder måske kedeligt – og 
ja, det er det også. Oprydning 
er en god ting at gøre inden 
sengetid, både fordi det er 
ensformigt, og du hurtigt 
kommer til at kede dig, og fordi 
et rent og ryddeligt hjem virker 
afstressende.

13. Reguler lys og mørke  
– Hjælp dit indre ur på vej og 
sørg for masser af lys om dagen 
og mørke om natten. Anskaf dig 
f.eks. et mørklægningsgardin til 
dit soveværelse eller måske en 
TEMPUR-sovemaske. Om dagen 
kan du placere dit arbejdsbord 
ved et vindue eller gå en tur i 
frokostpausen. 

14. Invester i en god seng 
 – Du bruger ca. 1/3 af dit liv 
i din seng, så det er absolut 
en investering værd. Sørg for 
at få råd og vejledning af en 
sengeekspert så du vælger en 
madras, pude og dyne i høj 
kvalitet. Vigtigt er det specielt, at 
madrassen skal tilpasse sig din 
kropsform, så du sikrer, at du får 
optimal støtte og komfort.  

15. Motionér  
– Motion i løbet af dagen kan 
gøre det nemmere at falde i 
søvn om natten, da kroppen har 
fået forbrændt en del energi 
og derved har nemmere ved at 
falde til ro. Dyrk dog ikke motion 
tre timer inden du skal sove, for 
så kører adrenalinen stadig rundt 
i kroppen.
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Introduktion

Hos TEMPUR® ved vi, at ikke to mennesker er ens. 
Derfor giver det også mening, at man vil sove bedre 
på en madras fremfor en anden. Derfor har vi et bredt 
udvalg af madrasser og senge, så du kan finde din 
perfekte sengeløsning. Det er vores kunder glade for 
og TEMPUR rangeres nummer 1 i forbrugertilfredshed 
i Danmark og Europa.*

“ Jeg er blevet en meget mere 
tidlig starter. Jeg kan meget bedre 
springe ud af sengen og gøre 
mine ting, da jeg ikke længere  
skal bruge så lang tid på at vågne”  
Rebecca 

Baseret på interviews med mere end 29.000 madrasejere i Europa fra 2014-2015, inkl. mere end 2.900 madrasejere i Danmark, hvor ejere i 10 europæiske lande 
rangerede TEMPUR højest i kundetilfredshed kontra ejere af andre madrasbrands. (www.tempur.com).

Rebecca og Rasmus Hanne og Uffe

Rahuvaran

“ Jeg plejede at rulle meget 
rundt i sengen. Det ændrede 
sig fuldstændigt, efter jeg fik 
TEMPUR”  
Rahuvaran 

“ Tidligere kunne min kone høre 
mig og godt blive lidt irriteret,  
når jeg gik i seng en tre kvarters 
tid senere end hende. Nu  
opdager hun mig slet ikke,  
fordi hun sover som en sten.”
Uffe

*

14



Hvis du også nyder den vægtløse følelse af at 
sove på TEMPUR®, så del din oplevelse med os. 
Deltag i samtalen på vores Facebook-profil.

“ Vores TEMPUR seng giver en god 
nats søvn og stor tilfredsstillelse 
med den begrænsede søvn, vi  
nu engang kan få. I weekenderne  
er det rigtig hyggeligt, at pigerne 
altid kommer ind, og vi ligger og 
vågner alle fire”
Henriette

Henriette & Morten

“ I dag kan jeg godt sove længe 
uden problemer. Det havde jeg 
aldrig troet. Jeg vil ikke gå tilbage 
til en springmadras, absolut ikke”  
Johnny 

Aase & Johnny
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Introduktion

4 trin til din  
bedste nattesøvn
TEMPUR® handler ikke bare om at sove  
på en god madras og pude, det handler  
også om at nyde den perfekte søvnoplevelse  
og at sammensætte en løsning, der passer  
til dit soveværelse. Den ideelle TEMPUR seng 
består af disse centrale elementer:

Pudekollektioner 56

Pudekollektioner
En god pude, der støtter dit 
hoved og nakke i en behagelig 
stilling, er afgørende for at 
give dig den bedste nattesøvn. 
TEMPUR tilbyder både form- 
støbte, ergonomiske puder og 
mere traditionelt formede puder. 
Se det store udvalg af TEMPUR 
puder, der passer til forskellige 
behov og søvnstillinger.

1
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42
Tilbehør
TEMPURs udvalg af tilbehør  
er vigtige for din nattesøvn. 
Vores Protector lagner beskytter 
madrassen og forlænger leve-
tiden. Derudover har vi et stort 
udvalg af rejseprodukter, så du 
kan tage den velkendte TEMPUR 
følelse med på farten.

Madraskollektion
Madrassen er den vigtigste  
faktor for, at du opnår  
behagelig støtte om natten. 
Da god søvn er afgørende for 
dit helbred og velbefindende, 
er det vigtigt at investere i en 
kvalitetsmadras, der giver dig  
den komfort og støtte, du har 
brug for. TEMPUR® tilbyder fire 
forskellige madraskollektioner,  
der alle har forskellige 
egenskaber. 

Tilbehør 58Madraskollektion 20 Sengebunde 32

Sengebunde
En sengebund af god kvalitet 
kan forbedre holdbarheden 
på din madras. Når du vælger 
sengebund, skal du overveje 
hvilket design og hvilke 
funktioner, der er vigtige for dig.  
Vores kollektion af sengebunde 
består af to modeller, der hver 
kan fås som en plan- eller 
elevationsløsning.

3
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Oplev vores 
innovative 
madrasdesign 
Vores forskere lærer altid mere om søvn.  
Som et resultat, fornyer vores designere og 
ingeniører sig hele tiden, og kommer med  
innovative løsninger til dit soveværelse. 
Læs om vores nye TEMPUR® madras- 
kollektion her. 

Innovativt madrasdesign

TEMPUR® materiale
Det unikke TEMPUR® materiale  
er blødt, hvor du ønsker det og  
fast, hvor du har behov for det,  
og tilpasser sig din kropsform  
og vægt.

QuickRefresh™ betræk
Det vaskbare betræk er nemt at 
lyne af. Mulighed for at købe ekstra 
betræk, hvis du har behov for det. 
Betrækket kommer med CoolTouch™. 
Fås til udvalgte madrasser.
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Nyt design
Med et blødt, skræddersyet betræk 
og et lyst mønster, ser TEMPUR® 
madrasserne ligeså godt ud, som de 
føles. Udviklet i samarbejde mellem 
vores eget designteam og et førende 
internationalt designhus integrerer 
det moderne design perfekt med 
TEMPUR® materialet.

CoolTouch™ teknologi
Hav det behageligt hele natten.  
Den nyeste teknologi hjælper til at 
betrækket føles køligt ved berøring  
og absorberer overskydende varme, 
så du opnår en temperaturregulerende 
effekt. Teknologien fås på udvalgte 
madrasser.

15 års garanti
Vi garanterer vores madrasser i 15 år.  
I denne periode garanterer vi madrassen 
mod en sætning på mere end 2 cm 
og mod forekomsten af buler eller 
nedsynkning i madrassen - du får 
udelukkende uovertruffen komfort  
de næste mange år.

Design af madraslabel
Vi har gjort det nemmere for dig 
at finde netop din madras med  
de farvede labels.

19



TEMPUR® 

Madraskollektion
Komfort til alle søvntyper 
Vi har skabt fire madraskollektioner, som hver føles 
forskellige, og som alle er designet til at tilpasse sig 
din figur. De præsenterer alle fire det, vi er kendt 
for verden over – søvnteknologi baseret på det 
originale, viskoelastiske TEMPUR materiale. 
Betrækket på alle madrasser kan tages  
af og vaskes.

TEMPUR® Madraskollektion

TEMPUR® Hybrid 
Madraskollektion
Designet til at reagere hurtigere 
Den nye TEMPUR® Hybrid er en 
revolutionerende kombination af 
avanceret TEMPUR materiale og  
Precision™ Micro fjedre. Oplev den  
fantastiske komfort, når madrassen  
tilpasser sig perfekt din krop, og  
de individuelle fjedre støtter  
og reagerer på dine bevægelser.  
Med Hybrid får du både støtte  
fra TEMPUR materialet samt  
bevægelsesfriheden fra en  
traditionel fjedermadras.

Blød Fast

TEMPUR® Hybrid 22

20



TEMPUR® Original
Madraskollektion
En støttende, fast følelse  
Vores mest faste madras-
kollektion, der tilpasser sig 
nøjagtigt din kropsform for 
at omfavne og støtte dig. 
Madrasserne i denne kollektion 
indeholder det originale TEMPUR® 
materiale – vores banebrydende 
teknologi fra NASA – som 
reducerer trykpunkter og 
absorberer din partners 
bevægelser for en mere  
rolig søvn.

TEMPUR® Cloud
Madraskollektion
En støttende, blød følelse  
Denne madraskollektion tilbyder 
en innovativ balance mellem 
blødhed og uovertruffen komfort. 
TEMPUR® Cloud madrasserne 
indeholder alle TEMPUR® Extra 
Soft materiale i toppen af 
madrassen, hvilket øjeblikkeligt 
omfavner dig, samtidig med at lag 
af det unikke TEMPUR materiale 
tilpasser sig din kropsform og 
støtter dig.

TEMPUR® Sensation
Madraskollektion
En støttende, fjedrende følelse  
TEMPUR® Sensation madrasserne 
giver dig den bevægelsesfrihed, 
som du oplever på almindelige 
springmadrasser, samtidig med  
den fantastiske komfort og støtte, 
som kun TEMPUR kan give. Lag af 
High Mobility™ materiale støtter 
dig let, så du nemt kan bevæge 
dig, mens TEMPUR materialet 
blidt former sig og tilpasser  
sig din krop.

Blød FastBlød FastBlød Fast

TEMPUR® Original 24 TEMPUR® Sensation 26 TEMPUR® Cloud 28
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Avanceret TEMPUR materiale aflaster tryk og i kombination med Precision™ 
Micro fjedre giver det dig både støtte og bevægelsesfrihed. Den helt nye 
CoolTouch™ teknologi hjælper til, at betrækket føles køligt ved berøring  
og absorberer overskydende varme, hvilket giver en temperatur- 
regulerende effekt.

Precision™ Micro fjedre medvirker til at give optimal bevægelsesfrihed, mens det 
avancerede TEMPUR materiale aflaster tryk. Da madrassen er 25 cm høj, er der 
god plads til nedsynkning, hvilket er godt, hvis du har enten brede skuldre eller 
hofter. CoolTouch™ teknologi hjælper til, at betrækket føles køligt ved berøring 
og absorberer overskydende varme, hvilket giver en temperaturregulerende 
effekt. Derudover har den et QuickRefresh™ betræk, der nemt kan tages af  
og vaskes.

TEMPUR®

Hybrid 
Supreme 
CoolTouch™

TEMPUR®

Hybrid 
Elite 
CoolTouch™

TEMPUR® Madraskollektion

Hybrid gentænker den traditionelle madras  
Vi har redesignet hvert element af madrassen for  
at skabe den seneste innovation indenfor senge. 
TEMPUR® Hybrid madrassen er en nyskabende 
kombination mellem TEMPUR materiale og  
Precision™ Micro fjedre. For første gang nogensinde 
kan du opleve både de trykaflastende fordele 
ved det avancerede TEMPUR® materiale samt 
bevægelsesfriheden fra en springmadras.
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Hybrid kollektion

 TEMPUR® 
Hybrid
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TEMPUR® Original Prima CoolTouch™ tilbyder de vigtigste egenskaber ved 
TEMPUR – fremragende komfort og støtte. Madrassen er fremstillet i et enkelt 
og stilrent design, og giver dig en fast, fleksibel komfort. Kernen i madrassen er 
profileret for forbedret fleksibilitet. Den helt nye CoolTouch™ teknologi hjælper 
til, at betrækket føles køligt ved berøring og absorberer overskydende varme.

Opgrader komforten i din nuværende seng med en Topper 7 fra TEMPUR. 
En TEMPUR topmadras kan anvendes oven på de fleste madrasser i god  
stand. TEMPUR® Original Topper 7 tilbyder den faste støtte og gode komfort  
fra TEMPUR.

TEMPUR®

Original 
Prima
CoolTouch™

TEMPUR®

Original 
Topper 7

TEMPUR® Original Supreme CoolTouch™ tilbyder fremragende komfort og støtte. 
Madrassen giver dig en fast, fleksibel komfort, da TEMPUR materialet tilpasser 
sig kroppens form. Den helt nye CoolTouch™ teknologi hjælper til, at betrækket 
føles køligt ved berøring og absorberer overskydende varme. Indeholder mere 
TEMPUR materiale end Prima CoolTouch™ madrassen, hvilket giver en bedre 
komfort, støtte og mere plads til skulderen. 

TEMPUR® Original Elite CoolTouch™ giver fremragende komfort og støtte, og da 
madrassen er 25 cm høj, er der god plads til nedsynkning, hvilket er godt, hvis du 
har enten brede skuldre eller hofter. CoolTouch™ teknologi hjælper til, at betrækket 
føles køligt ved berøring og absorberer overskydende varme, hvilket giver en 
temperaturregulerende effekt. Derudover har den et QuickRefresh™ betræk,  
der nemt kan tages af og vaskes.

TEMPUR®

Original 
Supreme 
CoolTouch™

TEMPUR®

Original 
Elite 
CoolTouch™

For en støttende, fast følelse
TEMPUR® Original kollektionen tilbyder de vigtigste 
egenskaber ved TEMPUR® materialet, som også var 
dem, der gjorde TEMPUR kendt over hele verden.  
Vores kendte teknologi fra NASA lader dig opleve 
vægtløs komfort og støtte til hele kroppen.

TEMPUR® Madraskollektion
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 TEMPUR® 
Original

Original kollektion
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For en støttende, fjedrende følelse
Hvis du gerne vil nyde den vægtløse følelse af TEMPUR® 
men også er vild med den bevægelsesfrihed, du 
oplever på almindelige springmadrasser, er  
TEMPUR® Sensation lige noget for dig.

TEMPUR® Madraskollektion

En innovativ madras der kombinerer følelsen og bevægeligheden fra en 
traditionel springmadras med den unikke støtte fra TEMPUR materialet. Det er 
TEMPUR® HM (High Mobility™) laget, der garanterer den helt rigtige bevægelse 
og fjedrende fornemmelse. Den helt nye CoolTouch™ teknologi hjælper til,  
at betrækket føles køligt ved berøring og absorberer overskydende varme.

Opgrader komforten i din nuværende seng med en Topper 7 fra TEMPUR. 
En TEMPUR topmadras kan anvendes oven på de fleste madrasser i god stand. 
TEMPUR® Sensation Topper 7 tilbyder den faste støtte og gode komfort fra 
TEMPUR med en fjedrende følelse.

TEMPUR®

Sensation 
Prima
CoolTouch™

TEMPUR®

Sensation 
Topper 7

En kombination af følelsen og bevægeligheden fra en traditionel springmadras 
med den unikke støtte fra TEMPUR materialet. Det er TEMPUR® HM (High 
Mobility™) laget, der garanterer den helt rigtige bevægelse og fjedrende 
fornemmelse. Den helt nye CoolTouch™ teknologi hjælper til, at betrækket  
føles køligt ved berøring og absorberer overskydende varme. Indeholder  
mere TEMPUR materiale end Prima CoolTouch™ madrassen, hvilket giver  
en bedre komfort, støtte og mere plads til skulderen. 

Disse madrasser har det samme unikke TEMPUR® HM (High Mobility™) fjedrende 
underlag for den velkendte følelse af en traditionel springmadras. Da madrassen 
er 25 cm høj, er der god plads til nedsynkning, af enten brede skuldre eller hofter. 
CoolTouch™ teknologi hjælper til, at betrækket føles køligt ved berøring og 
absorberer overskydende varme, hvilket giver en temperaturregulerende effekt. 
Derudover har den et QuickRefresh™ betræk, der nemt kan tages af og vaskes.

TEMPUR®

Sensation 
Supreme 
CoolTouch™

TEMPUR®

Sensation 
Elite 
CoolTouch™
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 TEMPUR® 
Sensation

Sensation kollektion
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For en støttende, blød følelse
TEMPUR® Cloud kollektionen er til dem, der foretrækker en blødere 
følelse samtidig med en god støtte. TEMPUR® Cloud madrasserne 
indeholder alle TEMPUR® Extra Soft materiale i toppen af madrassen, 
hvilket øjeblikkeligt omfavner dig, samtidig med at lag af det unikke 
TEMPUR materiale tilpasser sig din figur og støtter dig.

TEMPUR® Madraskollektion

En innovativ balance af blødhed og støtte. Komfortlaget i denne madras er 
lavet af et specielt udviklet TEMPUR® ES (Extra Soft) materiale for en følelse af 
øjeblikkelig afslapning. Dette virker perfekt sammen med TEMPUR støttelaget 
og leverer den komfort, støtte og holdbarhed, du forventer fra TEMPUR, med en 
blødere følelse. Den helt nye CoolTouch™ teknologi hjælper til, at betrækket  
føles køligt ved berøring og absorberer overskydende varme.

Opgrader komforten i din nuværende seng med en Topper 7 fra TEMPUR. 
En TEMPUR topmadras kan anvendes oven på de fleste madrasser i god stand. 
TEMPUR® Cloud Topper 7 tilbyder den faste støtte og gode komfort fra TEMPUR 
med en blødere følelse.

TEMPUR®

Cloud 
Prima
CoolTouch™

TEMPUR®

Cloud 
Topper 7

En fantastisk balance mellem blødhed og støtte. Også her er komfortlaget lavet 
af det særlige TEMPUR® ES (Extra Soft) materiale for ultimativ afslapning og 
komfort. Den helt nye CoolTouch™ teknologi hjælper til, at betrækket føles  
køligt ved berøring og absorberer overskydende varme. Indeholder mere 
TEMPUR materiale end Prima CoolTouch™ madrassen, hvilket giver en  
bedre komfort, støtte og mere plads til skulderen. 

På TEMPUR® Cloud Elite CoolTouch™ er komfortlaget lavet af det særlige TEMPUR® 
ES (Extra Soft) materiale for ultimativ komfort. Da madrassen er 25 cm høj, er der 
god plads til nedsynkning, hvilket er godt, hvis du har enten brede skuldre eller 
hofter. CoolTouch™ teknologi hjælper til, at betrækket føles køligt ved berøring og 
absorberer overskydende varme, hvilket giver en temperaturregulerende effekt. 
Derudover har den et QuickRefresh™ betræk, der nemt kan tages af og vaskes.

TEMPUR®

Cloud 
Supreme 
CoolTouch™

TEMPUR®

Cloud 
Elite 
CoolTouch™
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 TEMPUR® 
Cloud

Cloud kollektion
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TEMPUR® 
Senge 
TEMPUR® tilbyder et stort udvalg af sengebunde,  
der passer til alle vores madrasser, samt to 
kollektioner af komplette sengeløsninger.

Vi har sengebunde og sengeløsninger i forskellige 
designs, så der er noget for enhver smag. Lige 
fra den stilrene og enkle TEMPUR® Stay planbund 
til det nordisk inspirerede TEMPUR® North™ 
sengesystem. For ekstra komfort kan du vælge 
vores elevationssenge, der giver mulighed for  
at hæve ben og ryg.

TEMPUR® Senge
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TEMPUR® Fusion 40 
 

TEMPUR® Promise 46

Sengesystemer
TEMPUR® sengesystemer er 
sengebund, -ramme og madras 
samlet i ét uniformt, fuldpolstret 
design. Valgmulighederne er 
mange, hvilket giver en bred vifte af 
kombinationer, der komplementerer 
de fleste indretninger og hjem.  
Én ting har de dog alle tilfælles -  
der er ikke gået på kompromis med 
hverken komfort, støtte eller design.

TEMPUR® Stay og Move 32 
 

TEMPUR® Spring Box 36

Sengebunde
TEMPUR® All in One sengebunde 
er sengebund og -ramme i ét. 
Bundene kan kombineres med  
alle TEMPUR madrasser, så du  
kan vælge nøjagtig den madras-
løsning, som passer til lige netop 
dine behov.
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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 8 forskellige 
farver, og der er mulighed for at tilkøbe matchende gavl, 
så du selv kan sammensætte det udtryk, du ønsker.

TEMPUR®

- Lamelbund med regulerbar 
lændestøtte og blød skulderzone

- Fuldpolstret med slidstærkt betræk

-  Passer til alle TEMPUR® madrasser

-  Vælg mellem 8 forskellige farver

-  Mulighed for tilkøb af matchende 
gavl samt ben i forskellige  
farver/designs

-  Alle dele undtagen ben og gavl  
er formonteret

-  Inkl. samlebeslag

TEMPUR® Sengebunde
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Move
Den 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 bygger på slideback elevation, der sikrer, 
at selvom du eleverer sengen, forbliver du ud for dit 
sengebord og din partner, selvom vedkommende  
ikke benytter elevationen.

TEMPUR®

TEMPUR® Sengebunde

-  Lamelbund med regulerbar 
lændestøtte og blød skulderzone

-  Fuldpolstret med slidstærkt betræk

-  Passer til alle TEMPUR® madrasser

-  Stærk og robust motor, der kan 
betjenes enten af den trådløse 
fjernbetjening eller en app

-  5 års garanti på motorer

-  Vælg mellem 8 forskellige farver

-  Mulighed for tilkøb af matchende 
gavl samt ben i forskellige  
farver/designs

-  Alle dele undtagen ben og gavl  
er formonteret

-  Inkl. samlebeslag

TEMPURs avancerede slideback teknologi
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Box
TEMPUR® Spring Box er en planbund der,  
som noget helt nyt, er bygget op af fjedre. 
Den komplementerer TEMPUR® madrasserne 
perfekt, og giver den bedst mulige nattesøvn. 

TEMPUR® Spring

-  Robust sengebund der med 
de indbyggede pocketfjedre i 
kombination med en trykaflastende 
TEMPUR madras giver en rigtig god 
balance i hele sengen

-  Rammen er af massivt træ

-  Alle dele undtagen ben og gavl  
er formonteret

-  Fås i flere forskellige 
farvekombinationer

-  Fås i stof og kunstlæder

-  15 cm pynteben samt matchende  
gavl i flere forskellige designs 
kan tilkøbes

-  Passer til alle TEMPUR madrasser

TEMPUR® Sengebunde
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Box Adjustable
TEMPUR® Spring Box Adjustable er en elevationsbund, 
der er bygget op af fjedre, så den komplementerer 
TEMPUR® madrasserne perfekt og giver den bedst 
mulige nattesøvn. Elevationen giver mulighed  
for at hæve både ryg og ben og dermed  
forbedre restitutionen.

TEMPUR® Spring

TEMPUR® Sengebunde

-  Bund af pocketfjedre

-  Fås i flere forskellige 
farvekombinationer

-  Fås i stof og kunstlæder

-  5 års garanti på motorer

-  15 cm pynteben samt matchende 
gavl i flere forskellige designs 
kan tilkøbes

-  Alle dele undtagen ben og gavl 
er formonteret

-  Passer til alle TEMPUR madrasser

-  Stærk og robust motor, der kan 
betjenes enten af den trådløse 
fjernbetjening eller en app

- De indbyggede pocketfjedre 
giver i kombination med en tryk-
aflastende TEMPUR madras en 
rigtig god balance i hele sengen 
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TEMPUR® Sengesystemer

TEMPUR® Fusion 
 Sengesystem
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Det kan være sin sag at vælge, når man 
træder ind i TEMPUR®s stadigt voksende 
sengeunivers. Derfor har vi skabt 
TEMPUR® Fusion, som gør valget dejlig 
enkelt, fordi den giver dig en lang række 
af TEMPUR kollektionernes individuelle 
fordele i én og samme seng.  
Det betyder, at du både får de trykaflastende 
fordele ved det avancerede TEMPUR 
materiale, springmadrassens bevægelighed 
og en 40 mm massiv og fuldpolstret kerne-
træramme. Eller enkelt sagt: en yderst 
komfortabel, elegant og solid seng, der  
er lige til at hoppe i. 
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Fås i TEMPUR® følelserne 
Original (fast) og  

Sensation (medium)

Box
Det er ikke, fordi der er 60 cm mellem dig og jorden, at 
du føler, du svæver, når du ligger i en TEMPUR® Fusion 
Box. Følelsen af vægtløshed skyldes kombinationen 
af sengebundenes fleksible pocketfjedre og den store 
trykaflastende topmadras, som ligger godt og fast over 
dem. Topmadrassens nonslip-betræk sikrer yderligere, at 
den aldrig kravler ud over sengekanten, ligesom et solidt 
samlebeslag sørger for, at de to sengebunde altid står helt 
side om side – uanset, hvor meget børnene hopper i dem. 

TEMPUR® Fusion

TEMPUR® Sengesystemer

-  Lamelbund for ekstra affjedring 
og optimal komfort 

- Pocketfjedre, som følger alle 
kroppens bevægelser 

- Ramme af 40 mm  
massivt kernetræ

-  Fuldpolstret med slidstærkt 
og smudsafvisende betræk 

- Vælg mellem farverne mørk  
og lys grå

-  Inkl. 7 cm TEMPUR® topmadras 
med vaskbart betræk

-  15 års garanti på topmadras og 
5 års garanti på boksen 

-  Gavl med slidereffekt, der sikrer, at 
delene holder kant fra top til bund 

-  Sengen fås i Sensation (medium) 
eller Original (fast) følelse
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Adjustable
Når vi kalder TEMPUR® Fusion kollektionen det enkle 
valg, betyder det heldigvis ikke, at sengene er mindre 
raffinerede. Det vil du også opleve i TEMPUR Fusion 
Adjustable, hvor blandt andet sengens ekstra stærke 
metalbeslag i hoved- og fodende gør, at alle fire ben 
forbliver solidt på jorden, uanset hvordan du ligger i – eller 
sidder på – den eleverede seng. Bag elevationens motor 
står danske Linak Motor, og lige så kraftfuld og robust, 
den er, lige så nemt betjenes den af den medfølgende 
trådløse fjernbetjening eller en app. Valget er dit. 

TEMPUR® Fusion

-  Opbygget med lamelbund og 
pocketfjedre, som følger alle 
kroppens bevægelser

-  Fuldpolstret med slidstærkt og 
smudsafvisende betræk 

-  Ramme af 40 mm  
massivt kernetræ

-  Vælg mellem mørk og lys grå
-  Inkl. 7 cm TEMPUR® topmadras 

med vaskbart betræk

-  15 års garanti på topmadras og 
5 års garanti på box elevation

-  5 års garanti på motor og 
fjernbetjening

-  Gavl med slidereffekt, der sikrer, at 
delene holder kant fra top til bund   

-  Sengen fås i Sensation (medium) 
eller Original (fast) følelse  

TEMPUR® Sengesystemer
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TEMPUR® Sengesystemer

TEMPUR® Promise 
 Sengesystem
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Med TEMPUR®s komplette senge- 
systemer har du mulighed for at nyde 
den velkendte, gode komfort og støtte 
samtidig med, at du får et gennemført 
og ensartet look. 
Med TEMPURs udvalg af sengesystemer 
er der noget for enhver smag. Det enkle, 
stilrene TEMPUR® Promise vil passe godt 
ind i de fleste soveværelser. Udover 
designet nyder du godt af den velkendte, 
gode støtte og uovertrufne komfort fra 
TEMPUR materialet. 

47



Fås i TEMPUR® følelserne  
Original (fast), Sensation (medium) 

og Cloud (blød)

Box
Den rene essens af det bedste fra Promise er samlet  
i Box-modellen. En stor 7 cm topmadras skaber et let 
udtryk for den helt sammentænkte seng, hvor der er 
skåret ind til det vigtigste. Det stilrene design og den 
optimale støtte er en del af Box-modellen, uanset valg  
af følelse i madrassen. Kun farvevalget afslører ønsket  
om harmoni eller holdning.

TEMPUR® Promise

-  Inkl. 7 cm TEMPUR® topmadras 
med vaskbart betræk

-  Ramme af solidt kernetræ

-  Vælg mellem 7 forskellige farver

-  Mulighed for tilkøb af matchende 
gavl samt ben i forskellige  
farver/designs

-  10 års garanti på topmadras og 
madras (kan udvides til 15 år,  
se side 54)

-  10 års garanti på ramme  
og sengegavl

TEMPUR® Sengesystemer
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Fås i TEMPUR® følelserne  
Original (fast), Sensation (medium) 

og Cloud (blød)

Continental
Med én samlet madras og det stilrene design fremstår 
Continental voluminøs og eksklusiv. Fornemmelsen af 
storhed bliver forøget med sengegavl i det samme 
velpolstrede materiale som bund og madras. Continental 
understøtter kroppen uanset valg af følelse i madrassen 
og opfylder æstetisk sit løfte om de bedste betingelser 
for god nattesøvn.

TEMPUR® Promise

TEMPUR® Sengesystemer

-  Inkl. 7 cm TEMPUR® topmadras 
med vaskbart betræk

-  Ramme af solidt kernetræ

-  Vælg mellem 7 forskellige farver

-  Mulighed for tilkøb af matchende 
gavl samt ben i forskellige 
farver/designs

-  10 års garanti på topmadras 
og madras (kan udvides til 15 år, 
se side 54)

-  10 års garanti på ramme 
og sengegavl
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Fås i TEMPUR® følelserne  
Original (fast), Sensation (medium) 

og Cloud (blød)

Adjustable
Elevationen i Adjustable forøger liggekomforten med 
mulighed for justering af højden ved både ben og ryg. 
Indstilling sker med den trådløse fjernbetjening eller  
en app. Som den eneste model i kollektionen er 
Adjustable todelt. Det giver mulighed for valg af 
individuel TEMPUR® følelse samt forskellige  
indstillinger på de to sider af sengen.

TEMPUR® Promise

-  Inkl. 7 cm TEMPUR® topmadras  
med vaskbart betræk

-  Stærk og robust motor, der kan 
betjenes enten af den trådløse 
fjernbetjening eller en app

-  Vælg mellem 7 forskellige farver

-  Mulighed for tilkøb af matchende 
gavl samt ben i forskellige  
farver/designs

-  10 års garanti på topmadras og 
madras (kan udvides til 15 år,  
se side 54)

-  10 års garanti på ramme og 
sengegavl og 5 års garanti  
på motorer

TEMPUR® Sengesystemer
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DANSK 
PRODUKT

Investér i  
god nattesøvn 
Den gode nattesøvn fra TEMPUR® beror på flere 
forskellige fordele, der tilsammen udgør den unikke 
støtte og komfort og sikrer den høje kvalitet. 
Se alle vores fordele og certificeringer.

Lang  
holdbarhed
TEMPUR materialet er udviklet 
til hurtigt at genfinde den 
oprindelige position 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. 

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 skadende for dig og dit 
velbefindende.

Dansk produceret  
på egen fabrik
TEMPUR materialet fremstilles 
udelukkende på TEMPURs egne 
fabrikker, hvor vi researcher, 
udvikler og producerer efter vores 
egen enestående formular. Du vil 
derfor kun kunne opleve  
TEMPURs unikke egenskaber i 
originale TEMPUR produkter.

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.

TEMPUR® Fordele
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Oeko- 
Tex®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 83 lande verden over.

Tilpasser sig nøjagtigt 
til din krop
TEMPUR® materialet reagerer på 
din kropstemperatur, 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.

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.

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.
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TEMPUR® Puder

Ergonomisk støtte
Alle vores ergonomiske puder indeholder TEMPUR® 
materiale, der tilpasser sig din krop og omfavner dit 
hoved og nakke og giver den bedst mulige støtte. 
Der anbefales forskellige puder til forskellige 
foretrukne sovestillinger.

TEMPUR®  
Ombracio pude
Puden giver støtte i din foretrukne 
sovestilling, og den er derfor god, 
uanset om du sover på ryggen, 
siden eller maven. Det specielle 
design sikrer en behagelig søvn 
uanset sovestilling. Formen, 
materialet og pudens betræk 
er designet, så det giver bedre 
komfort og en roligere søvn. 

Onesize 
Vejl. pris 1.399,-

TEMPUR®  
Original pude
Puden anbefales, hvis du har 
brug for en mere restituerende 
stilling. Designet følger rygsøjlens 
naturlige kurve og støtter hoved, 
nakke og skuldre, så din rygsøjle 
er lige og du får en perfekt natte-
søvn. Puden er god, hvis du sover 
på siden eller ryggen. Fås også i 
størrelse Junior til de mindste.

Small, medium, large / Junior
Vejl. pris 999,- / 699,- 

TEMPUR®  
Millennium pude
Pudens buede kant giver god 
støtte og hjælper med at holde 
nakken lige, uanset om du sover  
på ryggen eller siden. Den 
forreste kant hælder en smule 
fremad, og det lille indhak der 
omslutter nakke og baghoved 
giver suveræn komfort og støtte 
når du ligger på ryggen. 

Small, medium, large
Vejl. pris 999,-
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Klassisk komfort

TEMPUR® Puder

Hver pude indeholder TEMPUR® materiale for 
langvarig støtte og komfort, hvilket en almindelig 
pude ofte ikke kan tilbyde. Puderne beholder deres 
oprindelige form nat efter nat og sikrer en roligere 
og bedre nattesøvn.

TEMPUR®  
Traditional pude
Klassisk pude der let kan formes 
efter behov. Puden fås i blød, 
medium eller fast, hvilket giver 
komfortabel støtte til hele 
familien. Puden er fremstillet 
med et specialudviklet TEMPUR® 
ES (Extra-Soft) materiale, der 
giver en helt ny balance mellem 
blødhed og støtte.

Soft, medium, firm
Vejl. pris 1.399,-

TEMPUR® Promise / 
TEMPUR® Hybrid pude
Denne pude er udviklet til blidt 
at supportere hoved, nakke 
og skuldre, så din søvn ikke 
forstyrres, og du ikke oplever 
nakke- og skuldergener. Puden 
indeholder det ekstra bløde 
TEMPUR® ES materiale, og 
trods det at den er lav, går 
den ikke på kompromis med 
hverken støtte eller komfort. 
Fås i betræk, der matcher 
TEMPUR® Fusion og TEMPUR® 
Promise sengesystemerne samt 
TEMPUR®s nye madraskollektion.

Onesize
Vejl. pris 1.399,-

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

Soft, medium, firm
Vejl. pris 1.499,-
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TEMPUR® Tilbehør

Home Accessories
Vores TEMPUR-FIT™ kollektion er udviklet til at give 
dig en komfortabel nattesøvn med forskellige lagner 
og dyner. Derudover har vi ekstra betræk til din madras 
og pudebetræk, der passer til alle vores puder.

TEMPUR®  
Move Stopper
Et filttæppe med en antiskrid-
overflade, hvilket sikrer top-
madrassens placering både  
under elevering af seng og  
ved almindelig nattesøvn. 

Vejl. pris 299,-

TEMPUR-FIT™ Lagen
TEMPUR-FIT™ lagner er 
fremstillet af 100% egyptisk 
MAKO bomuld, og det fine garn 
og den finmaskede strikning 
giver produktet en elasticitet, 
der passer perfekt til TEMPUR 
madrassen. Lagenet kan vaskes 
ved 90°.

Se side 61 for vejl. priser.

TEMPUR-FIT™ 
Pudebetræk
TEMPUR-FIT™ pudebetræk er 
fremstillet af 100% egyptisk 
MAKO bomuld, og det fine garn 
og den finmaskede strikning 
giver produktet en elasticitet, 
der passer perfekt til TEMPUR 
puderne. Pudebetrækkene fås  
i flere størrelser og kan vaskes 
og tørretumbles.

Vejl. pris 149,-

TEMPUR-FIT™  
Premium dyne
En dyne af højeste kvalitet i både 
en light og en standardudgave, 
afhængig af hvilken fyldvægt du 
foretrækker. Fyldet er baseret 
på TEMPRAKON teknologi og 
består af andedun, og betrækket 
er lavet af 100% super cambric 
bomuld. Toplaget er lavet 
af det Thermo-regulerende 
TEMPRAKON ADVANCE materiale, 
og i denne dyne findes den 
temperaturregulerende effekt 
både i fyld og betræk. 

Se side 61 for vejl. priser.

Ekstra 
QuickRefresh™ betræk
Et ekstra betræk til den øverste  
del af madrassen. Kan f.eks. 
anvendes, når det oprindelige er  
til vask. Passer til TEMPUR® Elite  
og TEMPUR® Luxe madrasserne.

Se side 61 for vejl. priser.

TEMPUR-FIT™  
Protector lagen
TEMPUR-FIT™ Protector lagen 
et væsketæt men åndbart, 
formsyet stræklagen, der 
beskytter betræk og madras, 
uden at komforten reduceres. 
Den intelligente membran er 
fremstillet af absorberende 
naturfibre og lagenet beskytter 
din madras uden at forringe 
TEMPUR madrassens unikke 
egenskaber. Desuden kan det 
vaskes ved 90°.

Se side 61 for vejl. priser.
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TEMPUR® Rejseprodukter

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

Vejl. pris 599,-

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 699,-

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 699,-

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 699,-

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 komprimerer 
pudens størrelse med 70%, når den 
er pakket. Puden skal opbevares 
udpakket mellem brug.

Vejl. pris 599,-

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 
øjenområdet, når du sover eller 
hviler dig.

Vejl. pris 299,-

TEMPUR®  
Søvnbog og Cover
Tempur har i samarbejde med 
søvnekspert Mikael Rasmussen 
lavet en søvnbog, fyldt med 
information, redskaber og 
øvelser, der kan hjælpe dig til 
at ændre mobilvaner og derved 
opnå en bedre nattesøvn. 
Sammen med det stråle- og 
lydreducerende cover, er du 
hjulpet godt på vej til dit livs 
bedste nattesøvn.

Fås i lys eller mørk grå.  
Vejl. pris 299,-

TEMPUR® Nakkepude
Giver blid støtte til nakke og 
hoved, så du kan sove mere 
behageligt, når du er ude  
at rejse. 

Vejl. pris 599,-
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TEMPUR® Vejl. prisliste

Leveringstid: 2-10 uger, afhængigt af størrelse. 

TEMPUR® Madrasser

TEMPUR® Supreme CoolTouch™ - Hybrid, Original, Sensation og Cloud Højde: 21 cm

Størrelse B x L cm Vejl. pris

  70 / 80 / 90 x 200 14.999,-

  90 x 210 15.999,-

120 / 140 x 200 20.999,-

160 / 180 x 200 27.999,-

180 x 210 28.999,-

TEMPUR® Prima CoolTouch™ - Original, Sensation og Cloud Højde: 19 cm

Størrelse B x L cm Vejl. pris

  70 / 80 / 90 x 200 12.999,-

  90 x 210 13.999,-

120 / 140 x 200 18.999,-

160 / 180 x 200 23.999,-

180 x 210 24.999,-

TEMPUR® Topper 7 - Original, Sensation og Cloud Højde: 7 cm

Størrelse B x L cm Vejl. pris

  70 / 80 / 90 x 200 7.999,-

  90 x 210 8.999,-

140 / 160 / 180 x 200 13.999,-

180 x 210 14.999,-

TEMPUR® Elite CoolTouch™ - Hybrid, Original, Sensation og Cloud Højde: 25 cm

Størrelse B x L cm Vejl. pris

  70 / 80 / 90 x 200 15.999,-

  90 x 210 16.999,-

120 / 140 x 200 22.999,-

160 / 180 x 200 29.999,-

180 x 210 30.999,-
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TEMPUR® Tilbehør
TEMPUR-FIT™ Lagen
Størrelse B x L cm Vejl. pris

TEMPUR-FIT™ lagen   90 x 200 - 7 / 15 / 20-25 cm 349,-

TEMPUR-FIT™ lagen 180 x 200 - 7 / 15 / 20-25 cm 499,-

Fås også i andre størrelser, for detaljer kontakt TEMPUR.

TEMPUR® QuickRefresh betræk
Størrelse B x L cm Vejl. pris

TEMPUR® QuickRefresh betræk   90 x 200 x 25 cm 1.999,-

TEMPUR® QuickRefresh betræk   90 x 210 x 25 cm 2.249,-

TEMPUR® QuickRefresh betræk 180 x 200 x 25 cm 3.999,-

TEMPUR® QuickRefresh betræk 180 x 210 x 25 cm 4.499,-

TEMPUR-FIT™ Premium Dyne
Størrelse B x L cm Vejl. pris

TEMPUR-FIT™ Premium dyne 135/140 x 200 – Light 2.499,-

TEMPUR-FIT™ Premium dyne 135/140 x 200 – Standard 2.999,-

TEMPUR® Betræk
Der er mulighed for at udskifte dit nuværende betræk

Størrelse B x L cm Vejl. pris

Betræk til TEMPUR® Topper 7 90 x 200 x 7 cm 1.999,-

Betræk til TEMPUR® Topper 7 180 x 200 x 7 cm 2.499,-

Betræk til TEMPUR® Prima madras 90 x 200 x 19 cm 1.999,-

Betræk til TEMPUR® Prima madras 180 x 200 x 19 cm 2.999,-

Betræk til TEMPUR® Supreme CoolTouch™ 90 x 200 x 21 cm 2.999,-

Betræk til TEMPUR® Supreme CoolTouch™ 180 x 200 x 21 cm 4.999,-

Betræk til TEMPUR® Elite CoolTouch™ 90 x 200 x 25 cm 3.999,-

Betræk til TEMPUR® Elite CoolTouch™ 180 x 200 x 25 cm 5.999,-

TEMPUR-FIT™ Protector lagen - vandtæt og åndbart
Størrelse B x L cm Vejl. pris

TEMPUR-FIT™ Protector lagen   70 / 80 / 90 x 200, 7-17 399,-

TEMPUR-FIT™ Protector lagen   70 / 80 / 90 x 200, 20-25 399,-

TEMPUR-FIT™ Protector lagen   70 / 80 / 90 x 200, 27-31 399,-

TEMPUR-FIT™ Protector lagen 140 / 160 / 180 x 200, 7-17 599,-

TEMPUR-FIT™ Protector lagen 140 / 160 / 180 x 200, 20-25 599,-

TEMPUR-FIT™ Protector lagen 140 / 160 / 180 x 200, 27-31 599,-

+ kr. 50,- for længde 210 cm. Fås også i andre størrelser, for detaljer kontakt TEMPUR.
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Grå*

Ben:

Champagne 
krom

Champagne 
sort

Design eg

* Farven passer til TEMPUR® Elite madrasserne

Gavl:

Standard

Farver:

Sort Mørkegrå Lysegrå Lys blå Aubergine Mørkebrun Lysebrun

TEMPUR® Vejl. prisliste

TEMPUR® Sengebunde
TEMPUR® Stay
Størrelse B x L cm Vejl. pris

  80 / 90 x 200 4.999,-

  90 x 210 5.999,-

140 x 200 6.999,-

TEMPUR® Move
Størrelse B x L cm Vejl. pris

  80 / 90 x 200 9.999,-

  90 x 210 10.999,-

120 x 200 12.999,-

TEMPUR® Stay og Move - Tilbehør
Beskrivelse Vejl. pris

Sengegavl - 94 cm* 4.499,-

Ben - 12 eller 19 cm, 4 stk. 999,-

Madrasstoppere tilkøb til TEMPUR® Stay - 3 stk. 599,-

Supportben med samlebeslag - 12 el. 19 cm, 2 stk. 499,-
*Gavlhøjde er ekskl. benhøjde.

Leveringstid: 2-10 uger, afhængigt af størrelse og farve.
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Farver:

Charcoal

Pacific

Mocca

Bamboo

Brown

Wine

Khaki

Cherry

Grey

Marine

Champagne

Yellow

White

Terra

Ben:

    

DAN-FOAM APS · A subsidiary of Tempur Sealy International, Inc.  
Holmelund 43 · DK-5560 Aarup · Tel.: (+45) 63 43 43 43 · www.tempur.com · dan-foam@tempursealy.com · CVR nr. 24 20 97 09 
 
 

The Legs: 
6 leg options available, all in height 15 cm.  
 

4 standard 6x6cm square legs: chrome, wood wenge, wood oak and wood black 
 

        

 

 
2 design legs.  
 

Chrome Curve  Chrome Edge 

    
  
  

Chrome 
Curve
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The Legs: 
6 leg options available, all in height 15 cm.  
 

4 standard 6x6cm square legs: chrome, wood wenge, wood oak and wood black 
 

        

 

 
2 design legs.  
 

Chrome Curve  Chrome Edge 

    
  
  

Chrome 
Edge

Gavl:

Check Frame Texture

De viste gavle er modellen tekstil/kunstlæder.  
Fås også i ren tekstil og ren kunstlæder.

De viste ben er pynteben. TEMPUR®  
Spring Box leveres inkl. 4 sorte ben.

TEMPUR® Spring Box
Størrelse B x L cm Vejl. pris

  80 / 90 x 200 5.999,-

  90 x 210 6.999,-

120 x 200 9.999,-

140 x 200 10.999,-

TEMPUR® Spring Box Adjustable
Størrelse B x L cm Vejl. pris

  80 / 90 x 200 10.999,-

  90 x 210 11.999,-

TEMPUR® Spring Box - Tilbehør
Beskrivelse Vejl. pris

Sengegavl - 111 cm* 5.999,-

Ben - 15 cm, 2 stk. 999,-

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

LED lys - 1 stk. pr. side 599,-
*Bemærk venligst, at gavlen er 10 cm bredere end sengen i hver side, så den samlede bredde ved gavlen er 2 meter.

TEMPUR® Sengebunde

Leveringstid: 2-10 uger, afhængigt af størrelse og farve.
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Farver:

Mørkegrå Lysegrå

Ben:

Champagne 
krom

Design eg

Gavl:

LysegråMørkegrå

TEMPUR® Vejl. prisliste

TEMPUR® Sengesystemer
TEMPUR® Fusion Box
Størrelse B x L cm Vejl. pris

140 x 200 med 7 cm topmadras – Medium eller Fast 23.999,-

160 / 180 x 200 med 7 cm topmadras – Medium eller Fast 27.999,-

180 x 210 med 7 cm topmadras – Medium eller Fast 29.999,-

Priser ekskl. ben og gavl.

TEMPUR® Fusion Adjustable
Størrelse B x L cm Vejl. pris

140 x 200 med 7 cm topmadras - Medium eller Fast 43.999,-

160 / 180 x 200 med 7 cm topmadras - Medium eller Fast 43.999,-

180 x 210 med 7 cm topmadras - Medium eller Fast 45.999,-

Priser ekskl. ben og gavl. 

TEMPUR® Fusion – Tilbehør
Beskrivelse Vejl. pris

Fusion gavl – 94 cm* 4.499,-

Ben – 12 eller 19 cm, 4 stk. 999,-
*Gavlhøjde er ekskl. benhøjde.

Leveringstid: 2-10 uger, afhængigt af størrelse og farve.
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Grå*

Ben:

Champagne 
krom

Champagne 
sort

Design eg

* Farven passer til TEMPUR® Elite madrasserne

Gavl:

Standard

Farver:

Sort Mørkegrå Lysegrå Lys blå Aubergine Mørkebrun Lysebrun

Leveringstid: 2-10 uger, afhængigt af størrelse og farve.

TEMPUR® Sengesystemer
TEMPUR® Promise Box
Størrelse B x L cm Vejl. pris

140 / 160 / 180 x 200 med 7 cm topmadras - Original, Sensation eller Cloud 39.999,-

140 / 160 / 180 x 210 med 7 cm topmadras - Original, Sensation eller Cloud 41.999,-

TEMPUR® Promise Continental
Størrelse B x L cm Vejl. pris

140 / 160 / 180 x 200 med 7 cm topmadras - Original, Sensation eller Cloud 44.999,-

140 / 160 / 180 x 210 med 7 cm topmadras - Original, Sensation eller Cloud 46.999,-

TEMPUR® Promise Adjustable
Størrelse B x L cm Vejl. pris

140* / 160 / 180 x 200 med 7 cm topmadras - Original, Sensation eller Cloud 55.999,-

140* / 160 / 180 x 210 med 7 cm topmadras - Original, Sensation eller Cloud 57.999,-

*Sengen består af 2 stk. 70 x 200 / 210 cm baser samt 2 stk. 70 x 200 / 210 cm topmadrasser.

TEMPUR® Promise - Tilbehør
Beskrivelse Vejl. pris

Sengegavl - 94 cm* 4.499,-

Ben - 12 eller 19 cm, 4 stk. 999,-
*Gavlhøjde er ekskl. benhøjde.
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TEMPUR®  
Ombracio

TEMPUR®  
Original

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

Vælg pude

Sammensæt din 
perfekte sengeløsning

Ergonomisk støtte Klassisk komfort

TEMPUR®  
Promise

TEMPUR®  
Hybrid

TEMPUR®  
Traditional

Vælg din TEMPUR® følelse

Vælg din sengeløsning

TEMPUR® Hybrid 
for en hurtigere respons

TEMPUR® Original
for en fastere følelse

TEMPUR® Sensation
for en traditionel følelse

TEMPUR® Cloud
for en blød følelse

160 x 200 180 x 200 180 x 210140 x 200

1

2

3

TEMPUR® Fusion Box

TEMPUR® Fusion Adj.

TEMPUR® Spring Box Adj.

TEMPUR® Spring Box

TEMPUR® Move 

TEMPUR® Stay

Vejl. pris
27.999,-

Vejl. pris
43.999,-

Vejl. pris
27.999,-

Vejl. pris
43.999,-

Vejl. pris
29.999,-

Vejl. pris
45.999,-

Vejl. pris
23.999,-

Vejl. pris
43.999,-

A

TEMPUR® Prima 
CoolTouch™ madrasser

Vejl. pris
33.997,-

Vejl. pris
45.996,-

Vejl. pris
35.997,-

Vejl. pris
47.996,-

B

TEMPUR® Supreme  
CoolTouch™ madrasser

Vejl. pris
37.997,-

Vejl. pris
49.996,-

Vejl. pris
39.997,-

Vejl. pris
51.996,-

Vejl. pris
39.997,-

Vejl. pris
51.996,-

Vejl. pris
41.997,-

Vejl. pris
53.996,-

TEMPUR®  
Elite madrasser

C
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1959
Dan-Foam ApS, beliggende i Aarup  
på Fyn, den første skumproduktion  
af højelastisk skum startede med  
at lave skum til møbelindustrien. 

1969
NASA udvikler ved et  

tilfælde viskoelastisk skum  
til astronauter ved takeoff.

1983
Opskriften på det unikke 

trykaflastende viskoelastiske 
materiale kommer i  

Dan-Foams ApS besiddelse. 

1995
Det unikke TEMPUR materiale kan 
afhjælpe ryg- og nakkeproblemer 

- noget der ikke er set før.

1991
Efter mere end 30.000 forsøg 
lykkes det at producere det 
første TEMPUR materiale.

1992
TEMPUR kommer til USA. 
TEMPUR-PEDIC bliver den  
første 3. parts distributør.

2016
TEMPUR® Hybrid lanceres 

- den første madras på markedet 
der kombinerer fjedre og 
trykaflastende materiale.

2019
TEMPUR gør en dokumenteret 
forskel for tusindvis af tilfredse 
forbrugere i mere end 83 lande 

verden over. Se mere på tempur.dk 
eller på vores Facebook side.

2013
TEMPUR køber den samlede  

Sealy® forretning for at skabe 
TEMPUR-SEALY INTERNATIONAL

2003
TEMPUR børsnoteres på  

New York Stock Exchange.  
NASDAQ/NYSE IPO (TPX)

1999
TEMPUR kommer til Asien.  
Det første datterselskab 

åbner i Japan.

1998
TEMPUR bliver certificeret  

af NASA for at gøre en positiv 
forskel for mennesteheden.

2000
TEMPUR ændrer  

forretningsfokus til  
detail- og forbrugerkanaler.

2000
TEMPUR Danmark A/S ser  

dagens lys. Salg, distribution  
og markedsføring køres  

nu fra Danmark.

2001
Den første TEMPUR-fabrik åbner 

i Duffield, USA og spænder i 
dag over 65.000 m2.

2007
TEMPUR åbner verdens største 
madrasfabrik i Alburquerque,  

New Mexico på hele 75.000 m2.

TEMPUR® Historie
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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 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.com

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?


