
Comfort like no other

100% SOFA
100% SENG
100% KOMFORT

Ostuni™ fra TEMPUR® revolusjonerer 
splitback-sovesofaen med sin unike 
komfort

Ostuni™ fra TEMPUR® revolusjonerer splitback 
-sovesofaen. Nå kan du oppleve den unike 
TEMPUR®-følelsen av enestående komfort 
og støtte, sammen med det beste innen 
moderne design. Hvorfor gå på kompromiss 
med noen av delene, når du med Ostuni™ 
kan få alt? 

Vi tok vårt banebrytende materiale 
– opprinnelig utviklet av NASA for å 
dempe støt og beskytte astronauter 
under romferder – og overførte dets 
trykkavlastende egenskaper til en sovesofa 
som tilpasser seg deg og din kropp. Fra 
øyeblikket du setter eller legger deg ned, 
former Ostuni™ seg med slik presisjon at du 
skulle tro den var laget bare for deg. 

Skapt i samarbeid med Pino Patella, er 
dette den perfekte kombinasjonen av 
ikonisk dansk håndverk og moderne 
italiensk design. Ostuni™ er en elegant 
og minimalistisk milepæl innen design og 
funksjonalitet, som passer inn i ethvert 
hjem. Velg mellom to ulike farger og flere 
størrelser – og opplev den fantastiske 
TEMPUR®-magien i et vakkert møbel som 
ikke går på kompromiss med design.

‘Da jeg samarbeidet med TEMPUR® om å 
skape Ostuni™, ville vi endre hvordan folk 
så på en sovesofa: Design og komfort, uten 
kompromisser. Det vi har laget, har overgått 
alle mine forventninger, og jeg er stolt av å 
ha vært med å skape denne.’ – Pino Patella

Ostuni™ Sovesofa

Designet av: 
Pino Patella



Comfort like no other

100% STIL
100% KOMFORT
100% TEMPUR

Ostuni™ splitback lenestol og 
fotskammel fra TEMPUR®, lar deg 
slappe av med stil og unik komfort

Ostuni™ gir deg den unike TEMPUR®-følelsen, 
uten å gå på kompromiss med design. Vi tok 
vårt banebrytende materiale – opprinnelig 
utviklet av NASA for å dempe støt og 
beskytte astronauter under romferder – og 
overførte dets trykkavlastende egenskaper 
til en lenestol, som er like elegant som den 
er funksjonell. 

Skapt i samarbeid med Pino Patella, er 
Ostuni™ den perfekte kombinasjonen 
av ikonisk dansk håndverk og moderne 
italiensk design. Idet du setter deg, former 
og tilpasser TEMPUR®-materialet seg 
umiddelbart til din kroppsform, -størrelse og 
-vekt, for optimal støtte og komfort.

Med sitt sofistikerte og minimalistiske 
design, passer denne lenestolen inn i 
ethvert hjem. Velg mellom to ulike farger og 
flere størrelser – og opplev den fantastiske 
TEMPUR®-magien i et vakkert møbel som 
ikke går på kompromiss med design.

‘Da jeg samarbeidet med TEMPUR® om å 
lage Ostuni™, ville vi endre hvordan folk så 
på en recliner-stol: Design og komfort, uten 
kompromisser. Det vi har laget, har overgått 
alle mine forventninger, og jeg er stolt av å 
ha vært med å skape denne.’ – Pino Patella

Ostuni™ Lenestol & Fotskammel

Designet av: 
Pino Patella



Comfort like no other

100% SOFA
100% SENG
100% KOMFORT

Altamura™ fra TEMPUR® tar sovesofaen 
til et nytt nivå, med enestående 
komfort

Altamura™ fra TEMPUR® revolusjonerer 
sovesofaen med sin unike komfort. Skapt 
i samarbeid med Nicola Sardone, er dette 
den perfekte kombinasjonen av moderne 
italiensk design og dansk håndverk. 

Vi tok vårt banebrytende materiale 
– opprinnelig utviklet av NASA for å 
dempe støt og beskytte astronauter 
under romferder – og overførte dets 
trykkavlastende egenskaper til en sovesofa 
som umiddelbart tilpasser og former seg 
etter din kropp, for å gi deg den perfekte 
balansen mellom støtte og komfort.

Altamura™ gjøres smidig om fra sofa til 
seng i én enkelt bevegelse, og gir deg den 
fantastiske søvnen du forventer av verdens 
største sengeleverandør. Velg mellom to 
elegante farger og flere størrelser  –  og 
få den unike TEMPUR®-følelsen i et virkelig 
komfortabelt, flerfunksjonelt møbel som 
ikke går på kompromiss med design.

‘Utfordringen vi stod overfor var å designe 
et stilig og komfortabelt møbel, som enkelt 
gjøres om til en seng som både føles og ser 
fantastisk ut. Med TEMPUR® har vi oppnådd 
mer enn jeg i mine villeste drømmer kunne 
håpet på.’ – Nicola Sardone

Altamura™ Sovesofa

Designet av: 
Nicola Sardone



Comfort like no other

100% STIL
100% KOMFORT
100% TEMPUR

Slapp av og hvil ut med Altamura™,  
en recliner fra TEMPUR® med  
TEMPUR®-materiale på innsiden

Altamura™ fra TEMPUR® revolusjonerer 
reclineren med sin fantastiske komfort. 
Skapt i samarbeid med Nicola Sardone, 
og med vårt unike Extra-Soft TEMPUR®-
materiale på innsiden, er dette den perfekte 
kombinasjonen av moderne italiensk design 
og ikonisk dansk håndverk.

Vi tok vårt banebrytende materiale 
– opprinnelig utviklet av NASA for å 
dempe støt og beskytte astronauter 
under romferder – og overførte dets 
trykkavlastende egenskaper til en ekstra 
myk recliner, som passer deg perfekt. Idet 
du setter deg ned, tilpasser lagene med 
TEMPUR®-materiale seg til din kroppsform, 
-størrelse og -vekt, for perfekt balanse 
mellom støtte og komfort.

Altamura™ kommer i to elegante farger og 
med USB-ladeport i armelenet – og gir deg 
den unike TEMPUR®-følelsen i en komfortabel 
stol, som ikke går på kompromiss med design. 

‘Vi ville skape en recliner-stol som ikke 
bare så bra ut, men også føltes fantastisk. 
Enestående komfort og klassisk design var 
det viktigste. Med Altamura™ har vi oppnådd 
mer enn jeg i mine villeste drømmer kunne 
håpet på.’ – Nicola Sardone

Altamura™ Recliner

Designet av: 
Nicola Sardone


