A bed like no other

TEMPUR North™ kollektion
®

Changing the way the world sleeps!™
Denne sengekollektion forhandles kun hos Sengespecialisten

Introduktion
20%

ELLER
MINDRE

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.

Det maksimale tilbagespring
for hukommelsesskum

Trykpunkter fra en normal madras
MINDRE
END

3%

Trykaflastning på en TEMPUR madras

Tilbagespring
for TEMPUR
materiale

TEMPUR-celler absorberer vægt

7 år

15 år

Branchens
normale
anbefaling

TEMPUR®
Garanti

Maksimal
trykaflastning

Personlig
kropsstøtte

Uovertruffen
bevægelsesabsorbering

Lang holdbarhed
– med garanti

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

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
sig dig.

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%.

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.

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

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.

DANSK
PRODUKT

Dansk produceret
på egen fabrik

Innovativ
markedsleder

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.

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 85 lande verden over.

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.

Kvalitetsstemplet og
anerkendt af NASA
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.

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

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.

OekoTex®
Hygiejnisk
sovemiljø

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.

Vores tekstil er desuden OekoTex® 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.

TEMPUR ®
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TEMPUR Senge
®

TEMPUR
North™ kollektion
®

Med TEMPUR® North™ kollektionen har du mulighed for at
nyde den velkendte, gode komfort og støtte samtidig med,
at du får et gennemført og ensartet look.
Det elegante og nordisk inspirerede TEMPUR® North™ består
af flere forskellige sengemodeller, hvilket giver en bred vifte
af kombinationer, der komplementerer de fleste indretninger
og hjem. Udover designet nyder du godt af den velkendte,
gode støtte og uovertrufne komfort fra TEMPUR materialet.

TEMPUR®
North™ Box

TEMPUR®
North™ Continental

TEMPUR®
North™ Adjustable

TEMPUR® North™ Box har et
enkelt og stilrent udtryk og tilbyder
TEMPURs unikke komfort og støtte.

TEMPUR® North™ Continentals
kraftige madrassektion tilbyder i
samarbejde med topmadrassen
uovertruffen komfort.

TEMPUR® North™ Adjustable
tilbyder en bred vifte af luksuriøse
detaljer og ekstra liggekomfort,
da der mulighed for at hæve
ben og ryg.

TEMPUR®
North™ Box

TEMPUR®
North™ Continental

TEMPUR®
North™ Adjustable

8

10

12
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TEMPUR Sengesystemer
®

TEMPUR North

™

®

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.

-	Inkl. 9 cm trykaflastende TEMPUR®
topmadras med vaskbart betræk

-	15 års garanti på topmadras
og madras

-	Sengebund af fleksible
lameller for ekstra affjedring
og optimal komfort

-	10 års garanti på ramme
og sengegavl
-	Mulighed for tilkøb af
matchende gavl - vælg mellem
to forskellige designs

-	Solidt kernetræ med formonterede
metalbeslag til benene
-	Fås i 3 farver: Stone Grey,
Graphite Grey og Forrest Green

Farver:

Stone
Grey

Gavl:

Graphite
Grey

Forrest
Green

Plain

Pillow

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

TEMPUR ®
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TEMPUR Sengesystemer
®

TEMPUR North

™

®

Continental
Continental modellens design kendetegnes
ved en kraftig madrassektion oven på selve
basen afsluttet med en indbydende og
elegant topmadras.

-	Inkl. 9 cm trykaflastende TEMPUR®
topmadras med vaskbart betræk

-	15 års garanti på topmadras
og madras

-	Sengebund af fleksible
lameller for ekstra affjedring
og optimal komfort

-	10 års garanti på ramme
og sengegavl

-	Solidt kernetræ med formonterede
metalbeslag til benene

-	Mulighed for tilkøb af
matchende gavl - vælg mellem
to forskellige designs

-	Fås i 3 farver: Stone Grey,
Graphite Grey og Forrest Green

Farver:

Stone
Grey

Gavl:

Graphite
Grey

Forrest
Green

Plain

Pillow

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

TEMPUR North

™

®

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 touch fjernbetjening og mulighed for
synkronløft ved elevering af sengen.

-	Inkl. 9 cm trykaflastende TEMPUR®
topmadras med vaskbart betræk

-	15 års garanti på topmadras
og madras

-	Sengebund af fleksible
lameller for ekstra affjedring
og optimal komfort

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

- 2 motorer og
trådløs fjernbetjening

-	Mulighed for tilkøb af
matchende gavl - vælg mellem
to forskellige designs

-	Fås i 3 farver: Stone Grey, Graphite
Grey og Forrest Green

Farver:

Stone
Grey

Gavl:

Graphite
Grey

Forrest
Green

Plain

Fjernbetjening:

Pillow

Fås i TEMPUR® følelserne
Original (fast), Sensation (medium)
og Cloud (blød)
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TEMPUR Vejl. prisliste
®

TEMPUR Historie
®

TEMPUR Sengesystemer
®

TEMPUR® North™ Box
Størrelse B x L cm

Vejl. pris

120 / 160 / 180 x 200 cm - Original, Sensation eller Cloud

41.999,-

120 / 180 x 210 cm - Original, Sensation eller Cloud

43.999,-

Priser inkl. ben, ekskl. gavl. Leveringstid: 2-10 uger, afhængigt af størrelse.

1959

1969

1983

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

NASA udvikler ved et
tilfælde viskoelastisk skum
til astronauter ved takeoff.

Opskriften på det unikke
trykaflastende viskoelastiske
materiale kommer i
Dan-Foams ApS besiddelse.

TEMPUR® North™ Continental
Størrelse B x L cm

Vejl. pris

120 / 160 / 180 x 200 cm - Original, Sensation eller Cloud

49.999,-

120 / 180 x 210 cm - Original, Sensation eller Cloud

51.999,-

Priser inkl. ben, ekskl. gavl. Leveringstid: 2-10 uger, afhængigt af størrelse.

TEMPUR North™ Adjustable
®

Størrelse B x L cm

Vejl. pris

120 / 160 / 180 x 200 cm - Original, Sensation eller Cloud

59.999,-

120 / 180 x 210 cm - Original, Sensation eller Cloud

61.999,-

1995

1992

1991

Det unikke TEMPUR materiale kan
afhjælpe ryg- og nakkeproblemer
- noget der ikke er set før.

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

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

Priser inkl. ben, ekskl. gavl. Leveringstid: 2-10 uger, afhængigt af størrelse.

TEMPUR® North™ - Tilbehør
Beskrivelse

Vejl. pris

Sengegavl Plain - Bredde: 120 / 160 / 180 cm, Højde: 94 cm

4.999,-

Sengegavl Pillow - Bredde: 120 / 160 / 180 cm, Højde: 94 cm*

6.999,-

*

LED-lys - sæt m. 3 LED-rækker pr. side

999,-

1998

1999

2000

TEMPUR bliver certificeret
af NASA for at gøre en positiv
forskel for menneskeheden.

TEMPUR kommer til Asien.
Det første datterselskab
åbner i Japan.

TEMPUR ændrer
forretningsfokus til
detail- og forbrugerkanaler.

Gavlhøjde er ekskl. benhøjde.

*

Farver:

Stone Grey

Graphite Grey

Forrest Green

2003

2001

2000

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

Den første TEMPUR-fabrik åbner
i Duffield, USA og spænder i
dag over 65.000 m2.

TEMPUR Danmark A/S ser
dagens lys. Salg, distribution
og markedsføring køres
nu fra Danmark.

Gavl:

Plain

Pillow

2007

2013

2016

2019

TEMPUR åbner verdens største
madrasfabrik i Alburquerque,
New Mexico på hele 75.000 m2.

TEMPUR køber den samlede
Sealy® forretning for at skabe
TEMPUR-SEALY INTERNATIONAL.

TEMPUR® Hybrid lanceres
- den første madras på markedet
der kombinerer fjedre og
trykaflastende materiale.

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.

TEMPUR ®
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A bed like no other

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.

DANSK
PRODUKT

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?

Læs mere på www.tempur.com

09/2019 – COPYRIGHT: MED FORBEHOLD AF ALLE RETTIGHEDER. DAN-FOAM APS OG TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC.

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.

