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TEMPUR® – fra verdensrommet 
til soverommet
Hva om din kropp føles perfekt avslappet og nesten svevende? 
TEMPUR®-madrasser former og tilpasser seg eksakt din kroppsform 
og gir en støtte slik at du kjenner deg vektløs. Det unike TEMPUR®-
materialet er mykt der du vil ha det og fast der det behøves, slik 
at du kan våkne opp uthvilt og klar for dagen som venter.
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Vår historie begynte når 
NASA utviklet et trykkavlastende 
materiale for å gi demping og støtte 
for astronauter under oppskyting. 
De trengte et unikt materiale for å 
jevnt fordele vekt og trykk. Dette 
unike materialet ble videre utviklet, 
og senere omtalt som TEMPUR®. 
Våre forskere og ingeniører jobber 
kontinuerlig med forskning og 
utvikling for å skape senger, 
madrasser og puter som gir deg  
din beste nattesøvn. TEMPUR® 
er den eneste madrass- og 

puteleverandøren som er godkjent 
av NASA og serti�sert av stiftelsen 
US Space Foundation. I dag er det 
bare noen få forskere på TEMPUR® 
som kjenner til den egenutviklede 
formelen for å lage TEMPUR®-
materialet. Vi produserer materialet 
kun i våre egeneide fabrikker i 
Danmark og USA.
Vi investerer kontinuerlig i forskning 
og utvikling for å søke nye innova-
sjoner innen søvn, og ser til at vår 
teknologi og produkter alltid leverer 
den beste mulige søvnen.
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Det er med stolthet vi i TEMPUR SEALY Norge AS kan si 
at vi sponser Norges skilandslag i langrenn. Skiheltene 
ønsket oss som samarbeidspartner for å kunne forbedre 
sin nattesøvn, hvile og restitusjon. Landslagsløperne 
har oppdaget fordelene ved å hvile på våre senger og 
puter, og har ofte med seg sine favorittprodukter på 
reise. Utøverne har allerede anbefalt TEMPUR® produkter 
til sine nærmeste. Våre produktene er for alle som 
ønsker den beste kvaliteten på søvn, ikke bare for våre 
toppidrettsutøvere.

Med hilsen

TEMPUR SEALY Norge AS

Skilandslaget hviler ut på TEMPUR®



Introduksjon

Tilpasser seg 
eksakt din kropp
Uansett vekt, form og liggeposisjon 
tilpasser TEMPUR®-materialet seg 
etter din kropp. Dette gir både god 
støtte og komfort. Akkurat det din 
kropp behøver.

TEMPUR® 

- Opplev forskjellen

Lang  
levetid
TEMPUR®-materialet vil natt etter 
natt, år etter år, tilbakestille seg til 
sin opprinnelige form. Dette er viktig 
for å gi deg god komfort og støtte 
gjennom hele sengens levetid. 
Garantien på TEMPUR® madrasser 
er 10 år. Våre madrasser og over-
madrasser er vedlikeholdsfrie.
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Uforstyrret  
søvn
TEMPUR®-materialet absorberer 
bevegelse, så en urolig partner 
kommer ikke til å forstyrre deg. 
Dere sover uforsyrret av hverandre 
og får flere timer med god hvile.

Du sover  
roligere
Trykkpunkter oppstår der madrassen 
trykker mot kroppen. Det kan utløse 
et ubehag og tvinge deg til å endre 
sovestilling. Snur man seg ofte vil  
dette forstyrre nattesøvnen. Etter-
som TEMPUR®-materialet former seg 
etter din kroppsfasong minimerer 
dette trykkpunktene slik at du 
beveger deg mindre om natten.
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Søvnteknologien med TEMPUR®

TEMPURs 
Søvnteknologi 

Våre søvneksperter, designere og ingeniører har 
brukt mange år med banebrytende utvikling for 
å perfeksjonere vårt materiale. Dette er for å 
forsikre deg om at du får en personlig støtte  
og den enestående komforten kroppen trenger.
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Søvnteknologien

Maksimert trykkavlastning
TEMPUR materialet er trykk-avlastende med en 
konstruert åpen cellestruktur som absorberer og til 
og med fordeler kroppsvekten din og maksimerer 
komforten.

Vanlig trykkpunkter

Trykkavlastning på en TEMPUR®-madrass

Former seg etter kroppen
Uansett hvilken stilling du tenker er mest 
komfortabel, tilpasser seg TEMPUR for deg.

Viskoseelastiske celler
absorberer vekt

Varig kvalitet
TEMPUR madrassene beholder minst 95% av høyden i 
10 år. Bare enestående ytelse i mange år fremover.

TEMPUR®- 
garanti

10 ÅR

Bransje
anbefaling

7 ÅR

Enestående støtte
TEMPUR materialet absorberer bevegelse, så du og 
din partner kan bevege seg og er mindre utsatt for  
å forstyrre hverandre. Absorpsjon måles ved rekyl.  
– Jo lavere – jo bedre.

Den maksimale rekylen
for minneskum

Rekyl på  
TEMPUR®- 
materialet

20%
ELLER 

MINDRE

MINDRE
ENN 
3%
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Introduksjon

4 steg til din  
beste nattesøvn

Veien til din ideelle TEMPUR®-seng 
består av følgende �re trinn

Velg tilbehør
Velg tilbehøret som kan komplimentere  
sengen, eller støtteprodukter som gjør 
hverdagen mer behagelig

4

2 Velg seng
Vi har et bredt utvalg modeller, design
og farger slik at du kan tilpasse sengen
etter eget ønske

Velg pute
Prøv puten på madrassen du skal ha,  
slik at du kjenner samspillet mellom  
pute og madrass

3

Velg fasthet
Når du kjøper TEMPUR® vil materialet tilpasse 
seg din kroppsform uansett hvilken fasthet 
du velger. Velg den fastheten som kjennes 
best for akkurat din kropp.

1 Tilgjengelig i  
3 fastheter
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Velg fasthet

Velg fasthet

Uansett vekt, størrelse eller alder følger 
TEMPUR® materialet konturene av din 
kroppsform. Vi har skapt tre ulike fastheter, 
som alle tilpasser seg akkurat etter deg. 
Det anbefales å teste hver fasthet og la  
din kropp bestemme. 

Finn nærmeste butikk:
tempur.no
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Myk/Cloud
Mykere følelse. En innovativ balanse mellom 
mykhet og støtte. Den inneholder TEMPUR® Extra 
Soft-materialet for at din kropp umiddelbart skal  
slappe av. Støttelaget under gir deg støtte og 
komfort til din kroppsform.

M
YK

TEM
PU

R
® Cloud – en m

yk følelse

Medium/Sensation
Medium følelse. Gir bevegelsesfrihet lik 
en tradisjonell madrass, men med enestående 
TEMPUR®-komfort. Sensation har et lag av 
High Mobility-teknologi, så du enkelt beveger 
deg mens TEMPUR®-materialet på toppen forsiktig 
former og tilpasser seg etter din �gur.

M
ED

IU
M

TEM
PU

R
® Sensation – en m

edium
 følelse

Fast/Original
Fastere følelse. Denne faste og formbare 
madrassen tilpasser seg eksakt din kroppsform. 
Den inneholder det første TEMPUR®-materialet som  
er basert på gjennombruddsteknologien som kom  
fra NASA.

FA
ST

TEM
PU

R
® O

riginal – en fastere følelse
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 TEMPUR®

Senge-
kolleksjon

Sengekolleksjon introduksjon 12
 

TEMPUR® Promise 14
TEMPUR® Promise Ramme 16
TEMPUR® Promise Kontinental 18
TEMPUR® Promise Justerbar 20
 

TEMPUR® North™ 22
TEMPUR® North™ Ramme 26
TEMPUR® North™ Kontinental 28
TEMPUR® North™ Justerbar 30

- Gir ditt soverom stil og funksjonalitet
- Forskjellige typer design
-   Finnes i flere kolleksjoner og fastheter  

for å passe dine behov
- Laget i materiale med høy kvalitet

TEMPUR® Sengekolleksjon:

Innhold
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Sengesystem
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Generell info Promise
Alle TEMPUR® Promise modeller  
er bygget på en solid treramme. 

Designet er minimalistisk, med 
muligheter for flere individuelle 
tilpasninger, som et mangfoldig 
fargevalg. Man kan også velge 
mellom forskjellige ben.

Overmadrassene på 7 og 9 cm 
kommer i tre ulike fastheter.

TEM
PU

R
® Prom

ise 



16

TEMPUR®  
Promise Ramme

- Tilgjengelig i fast, medium og myk.

- Størrelse B x L cm:
 80 / 90* / 120* / 160 / 180 x 200* cm
 *Kan bestilles i 210 cm lengde.

Sengesystem

TEMPUR® Promise Tilbehør
Med TEMPUR® Promise kan du selv velge hvilken  
utførelse sengen skal ha. Velg farge, fasthet, ben  
og design på sengen etter eget ønske.

Hodegavler

Standard Knappegavl

Ben

Krom  
12-19 cm

Sort  
12-19 cm

Oxydert  
12-19 cm

Eik  
12-19 cm

Fargevalg

Onyx Graphite Lightgrey Oceanblue Aubergine

Chocolate Cacao Beige

Tilgjengelig i  
3 fastheter
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TEM
PU

R
® Prom

ise Ram
m

e 

TEMPUR® 
Promise Ramme
Essensen av optimal støtte.
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Sengesystem

TEMPUR® 
Promise Kontinental
Estetisk og ekslusivt.
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TEM
PU

R
® Prom

ise Kontinental

TEMPUR® Promise 
Kontinental

- Tilgjengelig i fast, medium og myk.

- Størrelse B x L cm:
 80 / 90* / 120* / 160 / 180 x 200* cm
 *Kan bestilles i 210 cm lengde.

TEMPUR® Promise Tilbehør
Med TEMPUR® Promise kan du selv velge hvilken  
utførelse sengen skal ha. Velg farge, fasthet, ben  
og design på sengen etter eget ønske.

Hodegavler

Standard Knappegavl

Ben

Krom  
12-19 cm

Sort  
12-19 cm

Oxydert  
12-19 cm

Eik  
12-19 cm

Fargevalg

Onyx Graphite Lightgrey Oceanblue Aubergine

Chocolate Cacao Beige

Tilgjengelig i  
3 fastheter
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TEMPUR®  
Promise Justerbar

-  Fullt polstret sengesystem med integrert  
madrass for et helhetlig design.

- Tilgjengelig i fast, medium og myk.

- Styres ved hjelp av en trådløs fjernkontroll.

- Størrelse B x L cm:
 80 / 90* / 120* / 160 / 180 x 200* cm
 *Kan bestilles i 210 cm lengde.

Sengesystem

TEMPUR® Promise Tilbehør
Med TEMPUR® Promise kan du selv velge hvilken  
utførelse sengen skal ha. Velg farge, fasthet, ben  
og design på sengen etter eget ønske.

Hodegavler

Standard Knappegavl

Ben

Krom  
12-19 cm

Sort  
12-19 cm

Oxydert  
12-19 cm

Eik  
12-19 cm

Fargevalg

Onyx Graphite Lightgrey Oceanblue Aubergine

Chocolate Cacao Beige

Tilgjengelig i  
3 fastheter
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TEM
PU

R
® Prom

ise Justerbar

TEMPUR® 
Promise Justerbar
Funksjon for optimal støtte.
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Welcome  
to the North

Sengesystem
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TEM
PU

R
® N

orth™
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Sengesystem

North™ by name, 
North™ by nature

Inspirert av landskapet og den uberørte 
naturen i nord. TEMPUR® North™ sin 
minimalistiske, flytende og buede design 
gjør at den skiller seg ut fra mengden. 
Med et naturlig og strømlinjeformet design 
vil sengen passe perfekt inn i ditt soverom. 
Stoffet holder en meget høy kvalitet og 
kontrastsømmen får frem detaljene. 
Med ditt valg av tekstil, hodegavl og 
overmadrass kan sengen tilpasses dine  
ønsker for design og komfort.
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Generell info North™

Alle TEMPUR® North™ sine modeller  
er bygget på en solid treramme,  
hvor tekstilen er vevd med et stoff 
av meget høy kvalitet. Stoffet  
Toscana er designet og vevd av  
Gabriel i Danmark. 

Alle modellene kommer i forskjellige 
fargevalg. Man kan også velge mellom 
to design på hodegavl. Alle North™ 
sengemodeller kommer med  
12 cm sorte ben. 

Sengemodellene fås i 3 fastheter; 
myk, medium og fast, og alle 
overmadrassene finnes i TEMPUR 
Deluxeversjon, eller TEMPUR Breeze™.
TEMPUR Breeze™ har TEMPUR Climate 
material, og et spesialdesignet trekk 
som bidrar til å øke luftsirkulasjon og 
ventilasjon, slik at det føles kjøligere  
når du sover.

TEM
PU

R
® N

orth™
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TEMPUR®  
North™ Ramme
Inspirert av enkelheten i den nordiske naturen.

Sengesystem
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TEM
PU

R
® N

orth™
 Ram

m
e

TEMPUR® North™  
Ramme
TEMPUR North™ Ramme er et enkelt og stilrent  
uttrykk og tilbyr TEMPURs unike komfort og støtte. 

- Fullt polstret sengesystem med integrert madrass  
 for et helhetlig design.

- Tilgjengelig i fast, medium og myk.

- Størrelse B x L cm 
 80 / 90* / 120* / 160 / 180 x 200* cm
 *Kan bestilles i 210 cm lengde.

TEMPUR® North™ Tilbehør
Med TEMPUR® North™ kan du selv velge hvilken  
utførelse sengen skal ha. Velg farge, fasthet, gavl  
og design på sengen etter eget ønske.

Fargevalg

Stone  
Grey

Graphite 
Grey

Forrest 
Green

Hodegavler Overmadrasser

Standard Design Deluxe 9 Breeze™ 9

Tilgjengelig i  
3 fastheter
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Sengesystem

TEMPUR® North™  
Kontinental
Kontinentalmodellens elegante design har en ¦ytende 
og buet utforming bygget på en solid treramme. 

- Tilgjengelig i fast, medium og myk.

- Størrelse B x L cm 
 80 / 90* / 120* / 160 / 180 x 200* cm
 *Kan bestilles i 210 cm lengde.

TEMPUR® North™ Tilbehør
Med TEMPUR® North™ kan du selv velge hvilken 
utførelse sengen skal ha. Velg farge, fasthet, gavl  
og design på sengen etter eget ønske.

Fargevalg

Stone  
Grey

Graphite 
Grey

Forrest 
Green

Hodegavler Overmadrasser

Standard Design Deluxe 9 Breeze™ 9

Tilgjengelig i  
3 fastheter
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TEM
PU

R
® N

orth™
 Kontinental

TEMPUR®  
North™ Kontinental
Vakker, minimalistisk design.
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TEMPUR® 
Experience Adjustable

Bed Systems & FramesSengesystem

Favoritten til det 
norske skilandslaget  

i langrenn

TEMPUR®  
North™ Justerbar
North™ by Name, North™ by Nature.
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TEMPUR® North™  
Justerbar
Den regulerbare sengen har to motorer og trådløs 
fjernkontroll som fungerer uansett hvilken retning  
man peker den i.

-  Fullt polstret sengesystem med integrert  
madrass for et helhetlig design.

- Tilgjengelig i fast, medium og myk.

- Størrelse B x L cm 
 80 / 90* / 120* / 160 / 180 x 200* cm
 *Kan bestilles i 210 cm lengde.

TEMPUR® North™ - Justerbar Tilbehør

TEMPUR® North™ Justerbar Synkroniseringskabel.

TEM
PU

R
® N

orth™
 Justerbar

TEMPUR® North™ Tilbehør
Med TEMPUR® North™ kan du selv velge hvilken 
utførelse sengen skal ha. Velg farge, fasthet, gavl  
og design på sengen etter eget ønske.

Fargevalg

Stone  
Grey

Graphite 
Grey

Forrest 
Green

Hodegavler Overmadrasser

Standard Design Deluxe 9 Breeze™ 9

Tilgjengelig i  
3 fastheter
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 TEMPUR®

Pute-
kolleksjon

- Eksakt tilpasning og støtte for personlig komfort
-  Færre trykkpunkter med mindre ubehag 

for hode, nakke og skuldre
- Langvarig støtte natt etter natt
-  Lett å vedlikeholde med trekk 

som enkelt kan taes av  for vask
-  Trekkene oppfyller Øko-Tex 100 standard, 

som betyr at de er testet for skadelige stoffer
- Trygghet med 3 års full garanti

Alle TEMPUR® 
puter tilbyr:

Innhold

Introduksjon til TEMPUR® Putekolleksjon 34
Ergonomisk støtte 36
Tradisjonell støtte 38
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Putekolleksjon

Velg din perfekte 
TEMPUR®-pute

Du kan forbedre sovestillingen din om
natten og kvaliteten på søvnen din ved
å velge riktig pute. Alle TEMPUR®-puter 
former seg etter de naturlige kurvene til 
hodet, nakken og halsen og gir optimal 
komfort og støtte. Dette gjør at du kan 
nyte en mer avslappet søvn.

Besøk gjerne en forhandler nær deg for 
å finne din perfekte pute. Putene har en 
garanti på 3 år.

For å finne din nærmeste forhandler: Tempur.no
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Ergonom
isk Støtte

Tradisjonell Støtte
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Ergonomisk støtte

Disse putene gir ergonomisk støtte til  
hode, hals og nakke. Spesialformede  
puter er utformet for å gi skreddersydd 
støtte til ulike behov og sovestillinger. 
Utforsk vårt ergonomiske putesortiment  
og finn den puten som er best egnet 
for deg. Mange av disse putene er også 
tilgjengelig i forskjellige høyder. Prøv deg 
frem og finn din favoritt.

Putekolleksjon

Gir ergonomisk
støtte til hode,
hals og nakke
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Ergonom
isk Støtte

TEMPUR®  
Ombracio Pute
Denne puten støtter deg i din
foretrukne sovestilling. Den spesielle
utformingen gjør det enkelt å puste,
selv når du sover på magen. Formen,
materialet og trekket på puten er
designet for å gi bedre ventilasjon,
komfort og rett og slett en mer
avslappet søvn.

TEMPUR®  
Millennium Pute
Denne puten har en buet kant som  
er utformet for å gi korrekt støtte  
til nakke og skuldre. Den fremre 
kanten heller også fremover for å gi 
overlegen komfort og støtte. Puten 
kan brukes uansett om du sover på 
side eller rygg.

TEMPUR®  
Original Pute
Denne puten anbefales for personer 
som trenger eller ønsker en mer 
ergonomisk støtte. Utformingen  
følger kroppens naturlige kurve og 
støtter hode, nakke og skuldre. Dette 
hjelper ryggraden din med å tilpasse 
seg og gi deg perfekt nattesøvn. 
Puten kan brukes om du sover på  
side eller rygg.

TEMPUR® Original Pute

Størrelse cm

Junior (40 x 26 x 7/4 cm)

Small (50 x 31 x 8/5 cm)

Medium (50 x 31 x 10/7 cm)

Large (50 x 31 x 11.5/8.5 cm)

X-Large (50 x 31 x 13/10 cm)

TEMPUR® Millennium Pute

Størrelse cm

Small (54 x 32 x 9.5/5 cm)

Medium (54 x 32 x 11/6 cm)

Large (54 x 32 x 12.5/7 cm)

X-Large (54 x 32 x 14/8 cm)

TEMPUR® Ombracio Pute

Størrelse cm

60 x 50 cm

TEMPUR®  
Symphony Pute
Et mykere materiale harmoniserer
perfekt med denne tosidige puten 
og gir både mykhet og støtte til de 
som sover på rygg og på siden. Den 
ene siden har en lett buet form for å 
gi støtte til de som sover på ryggen, 
mens den andre siden har en mer 
tradisjonell form for de som fore-
trekker å sove på siden.

TEMPUR® Symphony Pute

Størrelse cm

X-Small (63 x 43 x 9,5 cm)

Small (63 x 43 x 11 cm)

Medium (63 x 43 x 12,5 cm)

Large (63 x 43 x 14 cm)
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Putekolleksjon

Tradisjonell støtte

Velg en av disse putene hvis du ønsker en klassisk 
form og følelse som støtter deg bekvemt mens 
du sover. Disse tradisjonelt utformede putene er 
laget med en indre del som består av tusenvis av 
TEMPUR® mikroputer som gir deg avslappende 
komfort og støtte med en mer tradisjonell 
putefølelse. Utforsk vårt utvalg av tradisjonelle 
puter for å finne ditt ideelle komfortnivå. 

Bevarer formen 
over tid
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Tradisjonell Støtte

TEMPUR®  
Comfort Cloud Pute

Laget med spesialutviklet TEMPUR®

ES-materiale (Extra Soft) som gir en
innovativ balanse mellom mykhet
og støtte. Perfekt for personer
som ønsker støtten TEMPUR® kan
gi dem sammen med en mykere
putefølelse.

TEMPUR® Comfort Cloud Pute

Størrelse cm

50 x 70 cm

TEMPUR®  
Traditional Pute
Denne klassiske puten gir deg en
unik avslapning og kan enkelt formes
etter behov. Puten er tilgjengelig i  
tre forskjellige følelser: Myk, medium
og fast.

TEMPUR®  
Comfort North™ Pute
Denne myke og formbare puten gir 
behagelig trykkavlastning og komfort. 
Med sin størrelse på 50x60 er den 
perfekt også på reise.

TEMPUR® Traditional Pute

Størrelse cm

Firm 50 x 70 cm

Medium 50 x 70 cm

Soft 50 x 70 cm

TEMPUR® Comfort North™ Pute

Størrelse cm

50 x 60 cm
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 TEMPUR®

Ramme  
Stay og Move

- Sengeramme og -bunn i et
-  Passer til våre TEMPUR® Supreme 21 cm madrasser 
- Fokus på både kvalitet og komfort
- Fullpolstret og fremstilt i 40 mm massivt tre
- Mulighet for tilvalg av matchende hodegavl

TEMPUR® Ramme  
Stay og Move tilbyr:

Innhold

TEMPUR® Ramme Stay og Move 42     

41
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TEMPUR® Ramme Stay og Move

TEMPUR® Ramme 
Stay og Move

Med TEMPUR® Stay og Move får du senge-
ramme og -bunn i et, som passer til våre 
Supreme 21 cm madrasser. Der er fokus 
på både kvalitet og komfort. Rammene er 
fullpolstret og fremstilt i 40 mm massivt tre.
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TEMPUR® Move
Sengeramme som er utstyrt med en 
justerbar korsryggstøtte. Den har myk 
skuldersone for individuell passform. Styres 
ved hjelp av en trådløs fjern-kontroll. Passer 
til våre TEMPUR® Supreme 21 cm madrasser. 
Rammen er fullpolstret og fremstilt i 40 mm 
massivt tre. TEMPUR® Move har 5 års garanti.

TEMPUR® Stay
Sengeramme og bunn i et, som passer 
til våre TEMPUR® Supreme 21 cm 
madrasser. Rammen er fullpolstret 
og fremstilt i 40 mm massivt tre. 
TEMPUR® Stay har 5 års garanti.

Sengebunnene fås i fargen Graphite,  
og det er mulighet for tilvalg av matchende 
hodegavl, for å få det uttrykket man ønsker.

TEMPUR® Stay  
og Move Tilbehør
Med TEMPUR® Stay og Move kan du selv velge 
hvilken utførelse sengen skal ha. Velg ben og 
gavl på sengen etter eget ønske. Standard Knappegavl Krom  

12-19 cm
Sort  
12-19 cm

Oxydert  
12-19 cm

Eik  
12-19 cm
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 TEMPUR®

Supreme  
21 cm madrass 
kolleksjon

- Eksakt tilpasning og støtte for personlig komfort
- Færre trykkpunkter med mindre bevegelse
- Mindre forstyrrelse fra partner, en god og rolig søvn
- Lang levetid
-  Lett å vedlikeholde, behøver ikke vendes og 

trekkene kan enkelt tas av og vaskes
-  Trekkene oppfyller Øko-Tex® 100 standard, 

som betyr at de er testet for skadelige stoffer

Alle TEMPUR® Supreme 
21 cm madrasser tilbyr:

Innhold

TEMPUR® Original/Fast Supreme 21 cm 46
TEMPUR® Sensation/Medium Supreme 21 cm 48
TEMPUR® Cloud/Myk Supreme 21 cm 50
TEMPUR® Overmadrasser 52
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Utformet med  
en fastere følelse

TEMPUR® Supreme 21 cm madrasskolleksjon

Sengerammen på bildet  
�nnes ikke i sortimentet.

TEMPUR® Original/Fast 
Supreme 21 cm  
madrasskolleksjon

Opplev der alt startet. TEMPUR® Original  
Fast Supreme 21 cm handler om de for-
delene som ga TEMPUR oppmerksomhet 
over hele verden. Med fast madrass får  
du en god støtte for hele kroppen.
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2 cm TEMPUR® Komfortmateriale

8 cm TEMPUR® Støttemateriale

11 cm DuraBase™-teknologi

Perfekt for deg som ønsker å sove
på en madrass med en fastere følelse.
Madrassen tilpasser seg eksakt din kroppsform. 
Den inneholder det første TEMPUR materialet 
som er basert på gjennombruddsteknologien 
som kom fra NASA. TEMPUR® Original 
handler om de viktigste fordelene som gav 
TEMPUR oppmerksomhet over hele verden. 
Romteknologien har muliggjort at du kan nyte 
vektløs komfort og støtte for hele kroppen.  
Det trykkavlastende materialet former seg etter 
din kroppform og fordeler trykket jevnt over 
over¦aten. Den åpne cellestrukturengå gradvis 
tilbake til sin opprinnelige form når du ¦ytter på 
deg. Denne madrassen kan brukes på statisk og 
justerbar sengebunn.

FA
ST

TEM
PU

R
® O

riginal – en fastere følelse

TEMPUR® Original/
Fast Supreme 21 cm
De tre fasthetene gir alle 
fremragende komfort og støtte. 
Madrassen har et elegant design,  
og den pratiske glidelåsen gjr at 
trekket enkelt kan taes av og vaskes.

TEMPUR® Original/  
Fast Supreme 21 cm  
med CoolTouch™
I tillegg til komfort og støtte gjør denne 
madrassen det kjølig og friskt når du 
legger deg. Den nye CoolTouch™ tekno-
logien gjør at trekket føles kjølig ved ved 
berøring og absorberer over¦ødig varme. 
Den praktiske glidelåsen gjør at trekket 
kan taes av og vaskes.
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TEMPUR® Sensation/
Medium Supreme 21 
cm madrasskolleksjon

For en medium følelse. Den gir deg  
støtten fra TEMPUR®, men følelsen  
av en tradisjonell fjærmadrass.

Utformet med  
en medium følelse

TEMPUR® Supreme 21 cm madrasskolleksjon

Sengerammen på bildet �nnes ikke i sortimentet.
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Perfekt for deg som ønsker å sove
på en madrass med en medium følelse.
TEMPUR® Sensation/medium er laget 
av vår High Mobility- teknologi som gir 
god kombinasjon av TEMPUR materialets 
støttende og komfortable egenskaper. 
Madrassene egner seg godt til regulerbare 
sengebunner. Prøv gjerne disse madrassene 
med TEMPUR® Traditional pute.

TEMPUR® Sensation/
Medium Supreme 21 cm
De tre fasthetene gir alle fremragende 
komfort og støtte. TEMPUR® Sensation 
Supreme 21 cm er for de som ønsker en 
medium følelse. Madrassen har et elegant 
design, og den pratiske glidelåsen gjør at 
trekket enkelt kan taes av og vaskes.

TEMPUR® Sensation/
Medium Supreme 21 cm 
med CoolTouch™
I tillegg til komfort og støtte gjør denne 
madrassen det kjølig og friskt når du legger 
deg. Den nye CoolTouch™ teknologien gjør 
at trekket føles kjølig ved en berøring og 
absorberer over¦ødig varme. Den praktiske 
glidelåsen gjør at trekket kan taes av og 
vaskes.

2 cm TEMPUR® Komfortmateriale

4 cm TEMPUR® Støttemateriale

11 cm DuraBase™-teknologi

4 cm TEMPUR® Support Technology

M
ED

IU
M

TEM
PU

R
® Sensation – en m

edium
 følelse
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TEMPUR® Cloud/ 
Myk Supreme 21 cm 
madrasskolleksjon

Designet med en mykere følelse.
TEMPUR® Cloud Myk Supreme 21 cm 
for de som ønsker en myk følelse  
med bra støtte.

TEMPUR® Supreme 21 cm madrasskolleksjon

Utformet med  
en mykere følelse

Sengerammen på bildet �nnes ikke i sortimentet.
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En innovativ balanse av mykhet og støtte.
TEMPUR® Cloud/Myk er vår mykeste følelse 
og gir deg følelsen av å sove på skyer hver 
natt. Madrassen har TEMPUR® Ekstra Soft 
støtte materiale og reagerer raskere på din 
kroppsvarme og vekt. Den er utviklet for 
de som ønsker en høy grad av støtte og 
foretrekker å sove på en mykere madrass. 
Det øverste komfortlaget i denne madrassen 
er laget av det spesialutviklede TEMPUR® ES 
(Ekstra Soft) og gir en øyeblikkelig følelse 
av avslappning. Dette materialet holder seg 
mykt i kalde temperaturer. Sammen med et 
støttelag av TEMPUR i kjernen av madrassen 
gir dette den komfort, støtte og holdbarhet 
man forventer seg av et TEMPUR produkt.

TEMPUR® Cloud/Myk 
Supreme 21 cm
Designet for en mykere følelse.
TEMPUR® Cloud Collection er for
de som ønsker en mykere følelse
og god støtte.

TEMPUR® Cloud/Myk 
Supreme 21 cm 
med CoolTouch™
I tillegg til komfort og støtte gjør denne 
madrassen det kjølig og friskt når du legger 
deg. Den nye CoolTouch™ teknologien 
gjør at trekket føles kjølig ved berøring 
og absorberer over-¦ødig varme. Den 
praktiske glidelåsen gjør at trekket kan 
taes av og vaskes.

5 cm TEMPUR® Extra Soft materiale

5 cm TEMPUR® Støttemateriale

11 cm DuraBase™-teknologi

M
YK

TEM
PU

R
® Cloud – en m

yk følelse
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Overmadrasser

TEMPUR®

Overmadrasser

Savner du bedre komfort og roligere søvn?
En TEMPUR®-overmadrass kan brukes på de  
¦este madrasser som er i god stand og gir  
deg TEMPUR®s trykkavlastende støtte og  
god komfort.

TEMPUR®  Overmadrass 
Standard 7 cm
Denne overmadrassen på 7 cm har en side med 
glatt jersey trekk og på den andre siden et mykt 
velourtrekk. Med 7 cm av TEMPUR®-materialet får 
du en fantastisk komfort og full trykkavlastning.

Myk            Fast*TEMPUR® Overmadrass Standard 7 cm kan målbestilles.
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TEMPUR® North™  
9 cm Deluxe
Denne 9 cm overmadrassen har to ekstra cm med TEMPUR®- 
materiale, som gjør at den er enda mer behagelig å ligge i.

TEMPUR® Promise 7 cm
Med 7 cm TEMPUR®-materiale får kroppen 
fantastisk komfort og trykkavlastning.

TEMPUR® North™  
9 cm Breeze™

Denne overmadrassen gjør det kjølig og friskt når du sover, ved å 
transportere vekk fukt fra kroppen samtidig som luften i rommet 
kontinuerlig sirkulerer gjennom madrassen via små luftehull.

Cloud Sensation Original
  7 cm Promise Myk            Fast Myk            Fast Myk            Fast

  9 cm North™ Deluxe Myk            Fast Myk            Fast Myk            Fast

  9 cm North™ Breeze™ Myk            Fast Myk            Fast Myk            Fast

Alle overmadrasser er tilgjengelig i størrelsene: 80 / 90* / 120* / 160 / 180 x 200* cm
*Kan bestilles 210 cm lengde.

 Promise 7 cm

 North™

9 cm Breeze™

 North™

9 cm Deluxe

TEM
PU

R
® O

verm
adrasser

Tilgjengelig i  
3 fastheter

Tilgjengelig i  
3 fastheter

Tilgjengelig i  
3 fastheter
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Innhold

 TEMPUR®

Tilbehør, 
hjemme og  
reiseprodukter

-  Hjelper deg å slappe av uansett om 
du er på reise eller hjemme

-  Gir komfort og støtte for kroppen 
din gjennom å redusere  trykkpunktene

- Laget og utformet for langvarig bruk

TEMPUR®  

Hjemme- og reiseprodukter:

Introduksjon Hjemme og på reise 56
TEMPUR® Tilbehør 58
TEMPUR® Hjemme 60
Garanti og vaskeanvisning 62
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TEMPUR® 
Hjemme og på reisen

Tilbehør Hjemme og på reisen

Reise, jobbe og hvile med de  
fordelene TEMPUR®-produktene 
gir deg under hele dagen.

Med et bredt utvalg av høykvalitets-
produkter laget for mange ulike behov 
og aktiviteter, er disse Hjem- og Reise-
produktene fra TEMPUR® utviklet for å 
opprettholde en god livsstil.

De fleste produktene i kolleksjonen 
kommer med et trekk som er lett å ta 
av og på og som kan vaskes.
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Dra nytte av 
TEMPUR®-

støtten under 
hele dagen
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Tilbehør

TEMPUR® 
Tilbehør

TEMPUR® Reisesovepute

Ta med deg favorittputen din når du reiser 
bort – den har samme form og funksjon som 
Original medium puten. Denne puten leveres 
med en reiseveske som komprimerer volumet 
med 50% når den pakkes sammen.

Str.: 25 x 31 x 10/7 cm
Vekt: 650 gr.

TEMPUR® Sovemaske

Former seg skånsomt etter 
ansiktsformen, blokkerer ut alt lys 
og irriterer ikke øynene.

Str.: 41 x 9 x 2.5 cm

TEMPUR® Reisesett

En bærbar søvnløsning for alle som ikke
kan forlate hjemmet uten sin TEMPUR® 
madrass og -pute. Dette settet veier lite 
og inneholder en reisesovemadrass og en 
reisepute, pakket i en hendig bærbar 
bag med hjul.

Str.: 70 x 200 x 3.5 cm
Vekt: 8,4 kg

TEMPUR® Sykkelpute

Perfekt for bruk på sykkel eller 
ergometersykkel. Den tilpasser seg 
kroppsformen din og gir komfort og
beskyttelse mot sårhet fra setet. Denne 
puten holdes sikkert på plass med en 
justerbar stropp, og trekket er slitesterkt 
og designet for langsiktig bruk.

Str.: Small, Medium

TEMPUR® Nakkestøtte

Støtter nakke og hode skånsomt, 
slik at du kan sove bedre når 
du reiser.

Str.: 30 x 28 x 8 cm
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TEMPUR® Long Hug Pillow

Kan brukes som klemmepute, eller som 
erstatning for to puter i en dobbelseng. 
Den kan også brukes som støttepute  
når du leser eller ser på TV i sengen,  
eller på sofaen.

Str.: 37 x 120 cm

TEMPUR® Sittepute

Denne sitteputen omfordeler vekten din 
mer jevnt på over¦aten. Dette gir bedre 
komfort og gir mindre nummenhet når 
du sitter. Kan brukes på de ¦este stoler.

Str.: 40 x 42 x 5 cm

TEMPUR® Kilepute

Designet for å gi en mer oppreist 
sittestilling som igjen gir avlastning til 
korsryggen. I tillegg omfordeling av 
vekt når du sitter. 

Str.: 40 x 40 x 9/1 cm

TEMPUR® Universalpute

En all-round pute som kan brukes til det meste
når du behøver trykkavlastning og støtte.
Puten er ideell å bruke under knærne.

Str.: 50 x 20 x 10 cm   

TEMPUR® Korsryggstøtte

Den anatomiske formen, mulighet for høyde-
justering, og de støttende egenskapene til  
TEMPUR®-materialet kombineres for å sikre  
at den passer godt til ryggradens naturlige  
kurve  og gir optimal støtte.

Str.: 36 x 36 x 7 cm

TEMPUR® Transit Ryggstøtte

En hendig ryggstøtte til bruk på reisen 
eller hjemme. Plasser den helt enkelt 
mellom stolen og ryggen din i ønsket 
sittestilling.

Str.: 30 x 25 x 6 cm

TEMPUR® Leggstøtte

Anbefalt til bruk mellom knærne (sammen-
brettet) for å avlaste hoften eller for å ha 
under anklene.

TEMPUR® Multipute

En allsidig pute som kan brukes mellom 
bena samt støtte under ankler og knær  
eller andre behov.

Str.: 68 x 30 x 8/1 cm   

Str.: 27 x 20 x 20 cm
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Hjemme & på reisen

TEMPUR® 
Hjemme

10 års full garanti.  
Besøk din nærmeste forhandler.
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TEMPUR® Formsydde putevar og laken

Laget av 100% lang�bret bomull. Det �ne garnet og
�nmaskede strikkingen i disse lakenene og pute-
varene gjør dem myke og gir dem en elastisitet som 
sikrer en perfekt passform. Putevarene er tilgjengelige 
i en rekke former som passer til de ulike TEMPUR®-
putene og kan vaskes og tørkes i tørketrommel.

TEMPUR® Madrassbeskyttelse

TEMPUR-FIT™ madrassbeskyttelse er 
vanntett og består av naturlige �bre som er 
pustende og absorberende. Beskyttelsen har 
en “smartmembran” som hindrer at madrassen 
blir våt og er en av de tynneste i sitt slag 
som �nnes på markedet.

TEMPUR® Formsydde laken til overmadrasser

Størrelse B x L cm

80, 90, 120, 150, 160, 180 x 200

TEMPUR® Formsydde laken madrasser

Størrelse B x L cm

80, 90, 120, 150, 160, 180 x 200

TEMPUR-FIT™ 
Dundyne

Vår eksklusive TEMPUR-Fit™ kolleksjon er utviklet for å gi 
deg en komfortabel nattesøvn. Ved hjelp av ny teknologi 
kan denne dynen redusere varme og svetteproduksjon, 
og dermed hjelpe deg med å bevare en optimal kropps-
temperatur, så du opplever en fantastisk nattesøvn. 
Trekket har fått vår unike FRESH behandling, som er 
basert på den naturlige og økologiske Neem oljen.  
Dette er en høyaktiv antimikrobiell behandling, som 
er 100% naturlig, og hjelper deg med å holde ditt 
sengemiljø rent og friskt. Europeisk dun.

Serti�seringer fra bl.a.; Øko-tex standard 100, NOMITE 
og NARF. For mer info: www.temprakon.dk.

TEMPUR-FIT™ Classic Dyne

Størrelse B x L cm

140 x 200 cm

140 x 220 cm

200 x 220 cm

TEMPUR-FIT™ Premium Dyne

Størrelse B x L cm

140 x 200 cm

140 x 220 cm

200 x 220 cm

TEMPUR® Madrassbeskyttelse overmadrasser

Størrelse B x L cm

80, 90, 120, 150, 160, 180 x 200

TEMPUR® Madrassbeskyttelse madrasser 

Størrelse B x L cm

80, 90, 120, 150, 160, 180 x 200
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Garanti 

TEMPUR® 
Garanti & vaskeanvisninger

Produkter

TEMPUR® Supreme Original 21

TEMPUR® Supreme Cloud 21

TEMPUR® North™ Overmadrass deluxe 9 cm

TEMPUR® North™ Overmadrass Breeze 9 cm

TEMPUR® North™ Madrass

TEMPUR® North™ Hodegavl og sengeben

TEMPUR® North™ Sengebunn med ramme

TEMPUR® Promise Overmadrass 7 cm

TEMPUR® Promise Madrass

TEMPUR® Promise Hodegavl og sengeben

TEMPUR® Promise Sengebunn med ramme

TEMPUR® Motor til North™ Justerbar og Promise Justerbar

TEMPUR® Fjernkontroll til North™ Justerbar og Promise Justerbar

TEMPUR® Overmadrasser 7 cm (2-side)

TEMPUR® Soveputer (Klassiske og Ergonomiske)

TEMPUR® Rygg og støtteprodukter: Korsryggstøtte, Setepute, Kilepute, Universalpute, Multipute

TEMPUR® Reiseprodukter: Reisepute, Nakkestøtte, Reisesett

TEMPUR® Reiseprodukter: Sovemaske, Sykkelpute

TEMPUR® Velourtrekk

TEMPUR-FIT™ Formsydde laken og putevar

TEMPUR-FIT™ Formsydde madrassbeskytter



63

Garantien gjelder bare når TEMPUR®-
produktet er kjøpt hos en autorisert 
TEMPUR®-forhandler

3 år  5 år  10 år Vaskeanvisning på trekk

    X Trekk, ja 60 °C

    X Trekk, ja 60 °C

    X Trekk, ja 60 °C

    X Trekk, ja 60 °C

    X Ikke vaskbar 
- tørk av med en fuktig klut

    X Ikke vaskbar 
- tørk av med en fuktig klut

    X Ikke vaskbar 
- tørk av med en fuktig klut

    X Trekk, ja 60 °C

    X Ikke vaskbar 
- tørk av med en fuktig klut

    X Ikke vaskbar 
- tørk av med en fuktig klut

    X Ikke vaskbar 
- tørk av med en fuktig klut

    X Ikke vaskbar

    X Ikke vaskbar

    X Trekk, ja 40 °C

    X Trekk, ja 40 °C/60 °C

    X Trekk, ja

    X Trekk, ja

    X Ikke vaskbar
- rengjør med en fuktig klut eller børste forsiktig

    X Trekk, ja 60 °C

    X Trekk, ja

    X Trekk, ja
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Notater
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Notater
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