De gids die uw leven
gaat veranderen
TEMPUR® Collectie

Aantrekkelijke
acties binnen
handbereik
In deze gids leest u alles over slaapcomfort.
Onze acties, aanbiedingen en andere voordelen
vindt u via de QR-code.

Scan met de camera van
uw mobiele telefoon.

tempur.be

Zoek een
dealer bij u in
de buurt
Met onze Store Locator vindt u heel eenvoudig
de Tempur®-dealers bij u in de buurt.

Scan met de camera van
uw mobiele telefoon.

tempur.be
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Inhoud

Transformeer
uw slaapcomfort
Als u de voordelen van TEMPUR® ontdekt, gaat er een wereld
voor u open: u gaat niet alleen beter slapen, u zult zich ook
overdag fijner voelen. Deze gids laat u zien welke rol onze
slaaptechnologie daarbij speelt en helpt u de beste keuzes te
maken. Zo gaat deze gids uw leven veranderen!
Ontdek onze fascinerende slaaptechnologie: ontworpen door NASA
en sindsdien doorontwikkeld tot een complete lifestylecollectie. De
matrassen, kussens, bedden, bedbodems en comfortproducten van
TEMPUR® zorgen voor de perfecte persoonlijke balans tussen comfort
en ondersteuning. Zo bieden we u een ontspannen nachtrust en
geniet u optimaal van elke dag.
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Een verhaal van een
andere wereld
Om astronauten tijdens de lancering extra comfort te bieden,
ontwikkelde NASA eind jaren zeventig een nieuw drukabsorberend
materiaal. Dit zorgde ervoor dat de G-krachten die op de lichamen van
de astronauten drukten optimaal werden geabsorbeerd. In de decennia
daarna ontwikkelde dit unieke materiaal zich tot het TEMPUR® materiaal
zoals we dat vandaag de dag kennen.
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De oprichters van TEMPUR® realiseerden zich dat de drukverlagende
eigenschappen van het NASA-materiaal ongeëvenaard waren in
comfort en ondersteuning. Jaren van onderzoek en doorontwikkeling
volgden, met als resultaat: de eerste traagschuim matrassen en
kussens ter wereld.
Het TEMPUR® materiaal werd eerst in de gezondheidszorg toegepast,
maar heeft inmiddels de nachtrust én levenskwaliteit van vele
miljoenen mensen in heel de wereld verbeterd. In deze gids leest u
hoe TEMPUR® slaap verbetert en levens verandert.

TEMPUR® verlaagt
druk voor een betere
slaapkwaliteit
Steunt spieren en gewrichten

Een van de unieke eigenschappen van het TEMPUR® materiaal is de
open celstructuur. Deze verdeelt de druk van het lichaamsgewicht
gelijkelijk over het matras, waardoor u extra ontspannen slaapt.
Minder druk zorgt bovendien voor een betere bloeddoorstroming en
daarmee voor een sneller herstel na een actieve dag. Verder zorgt
de open celstructuur voor optimale ventilatie, waardoor u lekker fris
slaapt en uw matras langer meegaat.

Ontdek onze passie voor het unieke
TEMPUR® materiaal.
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TEMPUR® absorbeert en
dempt elke beweging
Elke nacht rustig samen slapen

Draait en woelt uw partner veel? En heeft u daardoor onrustige
nachten? Doordat het TEMPUR® materiaal de druk op de gewrichten
beter verdeelt, heeft u - of uw partner - minder de neiging om te
draaien tijdens het slapen. Als een van de twee toch even anders gaat
liggen, worden de bewegingen bovendien grotendeels geabsorbeerd.
Daardoor slaapt u allebei een stuk rustiger.

Ontdek onze passie voor het unieke
TEMPUR® materiaal.
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TEMPUR® is in harmonie
met elk lichaam
Compromisloze ondersteuning
voor een gewichtloos gevoel
Een TEMPUR® matras werkt ‘adaptief’. Dat betekent dat de matras
reageert op de temperatuur, het gewicht en de contouren van uw
lichaam. Daardoor raakt het materiaal in harmonie met uw lichaam
en ervaart u een gewichtloos gevoel.
Deze adaptieve werking is te danken aan de visco-elastische cellen
van TEMPUR®. Deze passen zich aan uw lichaam aan, in plaats van
andersom (ongeacht uw gewicht of uw slaaphouding).

Ontdek onze passie voor het unieke
TEMPUR® materiaal.
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TEMPUR® biedt u extra
lang slaapcomfort
Zorgeloos genieten van
duurzame kwaliteit
TEMPUR® is de beste investering die u kunt doen. Het materiaal
heeft namelijk een levensduur van (ten minste) tien tot vijftien jaar.
Bovendien treedt er geen kuilvorming op, zodat u zorgeloos kunt
blijven genieten van duurzame kwaliteit.
Sommige experts raden aan om een matras na zeven jaar te
vervangen. Maar met een TEMPUR® matras is dat niet nodig.
We geven zelfs tien jaar volledige garantie.

Ontdek onze passie voor het unieke
TEMPUR® materiaal.

12 • tempur.be

Relax Bed: stof • Kleur: Charcoal • Hoofdbord: Shape • Poten: Runner Chrome

TEMPUR® Matrassen
Een ongeëvenaard matras,
precies zoals u wil
U kunt kiezen uit drie verschillende matrascollecties. Deze hebben ieder een
geheel eigen gevoel, maar zijn allemaal zo ontworpen dat ze zich nauwkeurig
aanpassen aan de contouren van uw lichaam.

TEMPUR® materiaal

QuickRefresh™ cover

Het unieke TEMPUR® materiaal

Handig: bij de TEMPUR® Elite matrassen

is zacht waar u wenst, en stevig

is de ventilerende hoes eenvoudig

waar u het nodig heeft.

afritsbaar en machinewasbaar.

CoolTouch™ technology
Dankzij de nieuwste technologie

90 dagen omruilgarantie én
10 jaar volledige garantie

wordt de temperatuur optimaal

Dankzij onze 90 dagen omruilgarantie

gereguleerd: aangenaam fris in de

weet u zeker dat u de juiste matras

zomer, lekker warm in de winter. Het

kiest. Bovendien krijgt u na aankoop

hele jaar door een optimale nachtrust!

10 jaar volledige garantie.
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Welke matras past het beste bij u?

Original Collectie

Ondersteunend en stevig
Firm

Sensation Collectie

Ondersteunend met een
medium gevoel
Firm

Soft

Cloud Collectie

Ondersteunend en zacht
Soft

Firm

Soft

ONE ™ BY TEMPUR®

Ondersteunend en
verkrijgbaar in firm, medium
en soft
Deze nieuwe collectie van

TEMPUR Dynamic
Support Technology

TEMPUR Extra
Soft Material

TEMPUR® biedt u alles wat u

Dankzij de wisselwerking

Dit materiaal volgt zachtjes

verwachten, inclusief stijlvol

materiaal vormt zich naar

tussen het TEMPUR

de vormen van uw lichaam,

Deens design.

uw lichaam, vermindert de

materiaal en het TEMPUR®

waardoor de ondersteuning

drukpunten en absorbeert

advanced materiaal wordt

voelt als een aangename

de bewegingen van uw

u lichtjes ondersteund

omarming.

partner.

en kunt u zich makkelijk

TEMPUR Comfort
Material
®

Het originele TEMPUR

®

®

®

bewegen.

Bekijk onze uitgebreide matrassencollectie,
prijzen en alle specificaties op tempur.be.

®

van modern slaapcomfort mag

TEMPUR®
Original Prima

TEMPUR®
Original Supreme

TEMPUR®
Original Elite

Matrasdikte: 19 cm

Matrasdikte: 21 cm

Matrasdikte: 25 cm

Deze matras biedt u de

Deze matras vormt zich nog

Deze matras heeft

optimale ondersteuning

meer naar de contouren

dankzij de extra dikke

van het TEMPUR® materiaal,

van uw lichaam, voor extra

comfortlaag een optimaal

waardoor u volledig ontspant,

comfort en ontspanning.

aanpassingsvermogen.

comfortabel slaapt en weer

Daardoor ervaart u de

fris en vitaal wakker wordt.

hele nacht het gevoel van
gewichtloos comfort.

3 cm
TEMPUR® comfortlaag
2 cm
TEMPUR® comfortlaag

9 cm
TEMPUR® ondersteuningslaag

8 cm
TEMPUR® ondersteuningslaag

8 cm
TEMPUR® ondersteuningslaag

6.5 cm
DuraBase™ technologie

11 cm
DuraBase™ technologie

11 cm
DuraBase™ technologie

6.5 cm
DuraBase™ technologie

CoolTouch™ voor een
koele nachtrust
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CoolTouch™ voor een
koele nachtrust

CoolTouch™ voor een
koele nachtrust

Original Collectie

TEMPUR®
Original
Ontworpen voor een stevige ondersteuning
maar met een comfortabel gevoel
Bij de TEMPUR® Original collectie draait
alles om de voordelen waar TEMPUR®
wereldwijd bekend om staat. Dankzij de
ruimtevaarttechnologie profiteert u van
gewichtloos comfort en een uitstekende
ondersteuning van het hele lichaam.

Relax Bed: stof • Kleur: marine • Hoofdbord: Shape • Poten: optisch zwevend

TEMPUR®
Sensation Prima

TEMPUR®
Sensation Supreme

TEMPUR®
Sensation Elite

Matrasdikte: 19 cm

Matrasdikte: 21 cm

Matrasdikte: 25 cm

Deze matras biedt u volledige

Deze matras vormt zich

Deze matras biedt u de

ondersteuning en optimaal

optimaal naar uw lichaam,

ultieme persoonlijke

comfort, maar zorgt er ook

en biedt u de steun én

balans tussen comfort,

voor dat u gemakkelijk en

bewegingsvrijheid die u nodig

bewegingsvrijheid en

geruisloos beweegt.

heeft.

ondersteuning.

2 cm
TEMPUR® comfortlaag

3 cm
TEMPUR® comfortlaag

4 cm
TEMPUR® ondersteuningslaag

4 cm
TEMPUR® ondersteuningslaag

4 cm
TEMPUR® ondersteuningslaag

4 cm
Dynamic Support technologie

4 cm
Dynamic Support technologie

4 cm
Dynamic Support technologie

11 cm
DuraBase™ technologie

11 cm
DuraBase™ technologie

14 cm
DuraBase™ technologie

CoolTouch™ voor een
koele nachtrust
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CoolTouch™ voor een
koele nachtrust

CoolTouch™ voor een
koele nachtrust

Sensation Collectie

TEMPUR®
Sensation
Ontworpen voor een medium gevoel
met adaptieve vering
Wilt u alle voordelen van TEMPUR® én
het gevoel van een medium matras? Dan
is de TEMPUR® Sensation collectie de
perfecte keuze.
Product van het jaar 2021!
Gekozen door de consument,
onafhankelijk onderzoek door
onderzoeksbureau Nielsen.

Relax Bed: stof • Kleur: marine • Hoofdbord: Check • Poten: optisch zwevend

TEMPUR®
Cloud Prima

TEMPUR®
Cloud Supreme

TEMPUR®
Cloud Elite

Matrasdikte: 19 cm

Matrasdikte: 21 cm

Matrasdikte: 25 cm

Deze matras voelt als een

Deze matras biedt de perfecte

Deze matras voelt zachter dan

zachte wolk dankzij het

balans tussen ondersteuning

zacht, terwijl de extra steun

Extra Soft materiaal, dat snel

en zachtheid, waardoor u

van het TEMPUR® materiaal

reageert op uw gewicht en

stevig ligt en toch lijkt te

toch voor harmonie met uw

temperatuur.

zweven.

lichaam zorgt.

4 cm
TEMPUR® Extra Soft materiaal

5 cm
TEMPUR® Extra Soft materiaal

7 cm
TEMPUR® Extra Soft materiaal

4 cm
TEMPUR® ondersteuningslaag

5 cm
TEMPUR® ondersteuningslaag

7 cm
TEMPUR® ondersteuningslaag

11 cm
DuraBase™ technologie

11 cm
DuraBase™ technologie

11 cm
DuraBase™ technologie

CoolTouch™ voor een
koele nachtrust
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CoolTouch™ voor een
koele nachtrust

CoolTouch™ voor een
koele nachtrust

Cloud Collectie

TEMPUR®
Cloud
Ontworpen voor een zachter gevoel
De TEMPUR® Cloud collectie biedt goede
ondersteuning en voelt heerlijk zacht aan.
De bovenste laag bestaat uit speciaal
ontwikkeld TEMPUR® Extra Soft materiaal,
waardoor u elke nacht opnieuw het gevoel
heeft alsof u op een wolk slaapt.

Relax Bed: stof • Kleur: marine • Hoofdbord: Shape • Poten: Runner Chrome

ONE™ BY TEMPUR®
MATRASSEN
Wanneer u op zoek gaat naar een matras die u een geweldige nachtrust gaat
bezorgen, komt u al snel uit bij de ONE™ matrassen collectie.

Soft
Extra zacht TEMPUR® materiaal, gemaakt om zich aan te passen en
uw lichaam te ondersteunen waar u dat nodig heeft.

Medium
Iets steviger TEMPUR® materiaal, dat zich optimaal naar uw lichaam
vormt voor die geweldige nachtrust.

Firm
Extra stevig TEMPUR® materiaal, dat zich helemaal aan u aanpast en
u volledige lichaamsondersteuning biedt.
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De visco-elastische cellen vormen zich
exact naar uw lichaam voor optimaal
comfort.

HET GAAT OM DE
BINNENKANT!
Waar technologie en comfort samenkomen

Uw lichaam wordt precies op
die plaatsen waar dat nodig is
ondersteund.

Duurzaam basisschuim maximaliseert
de werking van de lagen erboven.

TEMPUR® materiaal is zoveel meer dan basis traagschuim. Het biedt
u superieure lichaamsondersteuning en bezorgt u tegelijkertijd
een comfortabel gevoel: de perfecte balans. Wat wij doen, is pure
wetenschap. Wat u krijgt, is puur welzijn.

TEMPUR® Bedden
Heerlijk slapen en genieten van
stijlvolle kwaliteit
Met een collectie van aantrekkelijke bedden biedt
TEMPUR® u niet alleen een goede nachtrust, maar ook de
stijlvolle kwaliteit in uw slaapkamer. Als u het perfecte
ligcomfort heeft gevonden, kunt u het plaatje compleet
maken met de bedombouw, de kleur en de stof van uw
keuze.
U heeft de keuze uit de volgende slaapsystemen:
• TEMPUR® North
• TEMPUR® Zero G 400
• TEMPUR® Relax Bed
• ONE ™ Boxspring by TEMPUR®

Bekijk onze uitgebreide beddencollectie,
prijzen en alle specificaties op tempur.be.
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North • Kleur: Forest Green • Hoofdbord: Design
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TEMPUR® Bedden

TEMPUR®
North™
Het TEMPUR® North™ slaapsysteem is

North • Uitvoering: Continental • Kleur: Stone Grey
Hoofdbord: Design

geïnspireerd op de weidse landschappen en
de ongerepte natuur van het noorden. Door
de gebogen vormen en het minimalistische
design lijkt het alsof uw bed zweeft. Dankzij
de combinatie van natuurlijke eenvoud
en oog voor detail is North™ een treffend
voorbeeld van New Nordic Design.

North • Uitvoering: Adjustable • Kleur: Forest Green
Hoofdbord: Design

Opties bij het TEMPUR®
North™ slaapsysteem

Model

Met zijn gestoffeerde slaapsysteem en
geïntegreerde matras biedt TEMPUR®
North™ u een uniform design.

Continental

Adjustable

Om het perfecte North™ slaapsysteem
te creëren, kunt u kiezen uit vele opties.
Gun uzelf een ontspannen nachtrust
met de juiste combinatie van matras en
oplegmatras. Vervolgens kunt u er een

Hoofdbord

hoofdbord in de juiste kleur bij kiezen.
De North matrassen en toppers zijn
verkrijgbaar in de gevoelens Original,

Design

Sensation en Cloud.

Standard

De meegestoffeerde matras biedt u de
volgende voordelen:
• U hoeft alleen de topper op te maken
met een topperhoeslaken.

Kleuren

• De slaapkamer krijgt een extra warme
uitstraling.

Graphite Grey

De juiste combinatie van matras en
oplegmatras biedt u een ontspannen
nachtrust.

Bekijk onze uitgebreide beddencollectie,
prijzen en alle specificaties op tempur.be.
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Forest Green

Stone Grey

TEMPUR® Bedden

North • Kleur: Graphite Grey • Hoofdbord: Design

Zero G • Kleur: Grey • Poten: Black
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TEMPUR® Bedden

TEMPUR®
Zero G 400
Met slechts één druk op de knop verzekert
u zichzelf van de beste nachtrust. Dankzij
de verstelbare bedbodem van de TEMPUR®
Zero G 400 verandert uw slaapkamer in
een wereld van gepersonaliseerd comfort.
Ontdek dit model en word weer helemaal

Zero G • Kleur: Beige
Poten: Black

opgeladen wakker: met extra energie om
optimaal van de dag te genieten.
Simpele
verstelmogelijkheden

Draadloze
afstandsbediening

Bedien Zero G 400
met slechts één
druk op de knop

Ervaar een
ontspannende massage

Ruimte
besparende
functie

Opties TEMPUR®
Zero G 400
slaapsysteem

Poten

Het TEMPUR® Zero G 400
slaapsysteem neemt de voor u

Black
23 cm

Square wood
18 cm

Casters
18 cm

Adjustable
13-21 cm

Steel
10 cm

Steel
23 cm

ultieme positie aan, wat u het gevoel
van complete gewichtloosheid
bezorgt. Door uw benen licht
omhoog te brengen, stimuleert de
unieke TEMPUR® Zero G instelling uw
bloedcirculatie, waardoor u compleet
ontspant. Na het slapen voelt u zich
weer fris en energiek.
Het TEMPUR® Zero G 400
slaapsysteem is verkrijgbaar met en

Kleuren

zonder hoofdbord, in 3 verschillende
kleuren en met verschillende poten
voor een andere look!
• Verstelbare bedbodem voor het
gevoel van gewichtloosheid
• Ingebouwde massagefunctie voor
extra ontspanning
• Eenvoudige draadloze afstandsbediening voor optimaal gemak

Bekijk onze uitgebreide beddencollectie,
prijzen en alle specificaties op tempur.be.
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Zwart

Grijs

Beige

TEMPUR® Bedden

Zero G • Kleur: grijs • Uitvoering: met hoofdbord

Relax Bed: stof • Kleur: Grey • Hoofdbord: Shape
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TEMPUR® Bedden

TEMPUR®
Relax Bed
Het TEMPUR Relax Bed tovert uw
®

Relax Bed: stof • Kleur: Khaki
Hoofdbord: Frame • Poten: optisch zwevend

slaapkamer om tot een elegante comfort–
zone. Dankzij het hoge en strakke hoofdbord
heeft het slaapsysteem het stijlvolle,
minimalistische design waar Scandinavië
zo bekend om staat. Het Relax bedkader
kan worden aangepast en is verkrijgbaar in
diverse stoffen en kleuren.

Relax Bed: lederlook • Kleur: Marine
Hoofdbord: Texture • Poten: optisch zwevend

Opties TEMPUR®
Relax Bed

Hoofdbord

Shape

Check

Texture

Frame

De bedkaders en hoofdborden zijn
verkrijgbaar in diverse maten en
kleuren. Combineer het bedkader
van uw keuze met een van de
potensets.

Poten

• Diverse maten, kleuren en stoffen

Optioneel

bedkaders
• Diverse stijlen hoofdborden

Standaard

• Diverse potensets om uw keuze
compleet te maken
Optisch
zwevend

Bekijk onze uitgebreide beddencollectie,
prijzen en alle specificaties op tempur.be.

Chrome

Oak

Kleuren

Chrome curve

Chrome edge

Black square

Runner (black of chrome)

Wenge

Standaard voorraadkleur

Stof, lederlook of een combinatie*

Geen standaard voorraadkleur
*D
 e combinatie is alleen mogelijk bij de hoofdborden Texture en Frame.
Mocca

Brown

Khaki

Charcoal

Grey

Bamboo

Wine

Cherry

Terra

Yellow
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Marine

Pacific

Champagne

White

TEMPUR® Bedden

Relax Bed: stof • Kleur: Grey • Hoofdbord: Check • Poten: optisch zwevend

ONE ™ by TEMPUR® is ontworpen door de beste Deense
ontwerpers om u het comfort en de kwaliteit te bieden
die u van TEMPUR® verwacht. Creëer uw eigen stijl door
uw boxspring te combineren met een van de trendy
hoofdborden naar keuze. Ook kunt u kiezen uit een vlakke
en een elektrisch verstelbare boxspring en de ONE ™ by
TEMPUR® matrassen.

Bekijk onze uitgebreide ONE ™ by Tempur® collectie,
prijzen en alle specificaties op tempur.be.
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ONE™ by TEMPUR® Bedden

ONE ™ by TEMPUR ® boxspring • Kleur: Stone Grey • Hoofdbord: Plain • Poten: Wooden Angle

Stel uw eigen boxspring samen in vier stappen!
Creëer uw eigen stijl! Kies uit een vlakke of een elektrisch verstelbare boxspring, verschillende matrassen, hoofdborden in diverse stijlen
en – last but not least – vele stoffen en kleuren.

1

Kies je boxspring
Kies voor een vlakke of een
verstelbare boxspring.

2

Kies je matras
Kies de matras die het beste
bij jouw lichaam past: Soft,
Medium of Firm.

3

20 cm

20 cm

20 cm

Kies je hoofdbord
Kies uit het ruime aanbod het
hoofdbord van jouw smaak.

Plain

4

Kies je kleur*
Kies je favoriete kleur
stof.
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Stitch

Graphic

Light Aqua

Stone Grey**

Yellow

Dark Aqua

Dark Brown

Light Brown

Orange

Blue

Grey

Light Grey

Purple

Dark Grey

Pink

*	De boxspring kan ook in een van deze
kleuren worden gekozen.
**	Kleur Stone Grey is alleen verkijgbaar
voor het hoofdbord Plain.

ONE™ by TEMPUR® Bedden

ONE ™ by TEMPUR ® boxspring • Kleur: Stone Grey • Hoofdbord: Plain • Poten: Wooden Angle

TEMPUR® Bedbodems
Ontdek onze fascinerende
slaaptechnologie
De TEMPUR® schotelbodems zijn speciaal ontwikkeld
voor alle soorten TEMPUR® matrassen. Met de
elektrisch verstelbare bedbodems kunt u de
hoogte van uw matras aanpassen voor uw hoofd,
lichaam en benen. Zo wordt uw lichaam optimaal
ondersteund als u bijvoorbeeld leest, tv kijkt of uw
voeten wat extra ontspanning wilt geven.
De bedbodems zijn verkrijgbaar in zowel vlakke
als diverse elektrisch verstelbare uitvoeringen.
Ze kunnen in iedere TEMPUR® bedombouw
geplaatst worden, en vaak zelfs in een bestaande
bedombouw. Daarnaast kunnen ze zelfs worden
voorzien van diverse poten om ze zonder ombouw
of hoofdbord te gebruiken.

Bekijk onze uitgebreide bedbodemcollectie,
prijzen en alle specificaties op tempur.be.
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Flexibele schotels

Hard

U kunt iedere individuele schotel eenvoudig

De extra verstevigingslatten bij het

draaien om de stevigheid naar uw persoonlijke
wensen in te stellen.

Hoofdzone
hoofd- en voeteneind zorgen voor

Soft

een stevige bedbodem.

Voetzone
Voor deze zone adviseren
we een stevige afstelling.

Schouderzone
De schouderzone bevat een extra
Rugzone
Voor de rugzone adviseren we een
gemiddeld niveau van stevigheid.

Bekijk onze uitgebreide bedbodemcollectie,
prijzen en alle specificaties op tempur.be.
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veerelement dat voor extra comfort
zorgt.

Accessoires

Draadloze afstandsbediening

Massageset

Poten

De Premium Flex 2000 en 4000

U kunt de bedbodem uitbreiden

U heeft keuze uit verschillende soorten

bedbodems zijn uitgerust met

met een massageset. De

poten voor uw bedbodem.

een afstandsbediening. Als

zachte trillingen helpen om

u een massageset en led-

schouder- en rugspieren te

strips gebruikt, heeft u een

ontspannen en geven u een

vervangende afstandsbediening

relaxed gevoel.

met control box nodig.

Ledverlichting

Matrashouders

Met een lichtstrip onder het

Matrashouders voorkomen dat

bed creëert u een stijlvol en

de matras verschuift. Een set

sfeervol nachtlichteffect.

bevat zes stuks, die u aan het

Gemakkelijk te monteren en

voeteneind en aan de zijkanten

op afstand te bedienen.

van de bedbodem bevestigt.
Alleen verkrijgbaar in chroomkleur.

Zwart

Design silver

Beuken

Verbindingsset

Chroom

Verstevigingspoot

TEMPUR® Hoofdkussens
TEMPUR® Comfort
hoofdkussens

TEMPUR® Ergonomische
hoofdkussens

De Comfort hoofdkussens bieden u comfort en

De Ergonomische hoofdkussens zijn speciaal ontworpen

ondersteuning in de typische kussenvorm.

voor mensen met een favoriete slaaphouding. Ook slapers
die de best mogelijke ondersteuning nodig hebben, kiezen

• K lassieke kussenvorm die zich makkelijk aan uw

voor deze kussens.

slaapbehoefte aanpast
• Verkrijgbaar met zacht of stevig gevoel
• Met afritsbare en wasbare kussenhoes
• Drie jaar garantie

•Ergonomisch gevormd voor optimale ondersteuning van
nek, hoofd en schouders
• Verkrijgbaar in verschillende vormen en maten
• Met afritsbare en wasbare kussenhoes
• Drie jaar garantie
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TEMPUR® Comfort
hoofdkussens
TEMPUR® Comfort Original
hoofdkussen
Dit hoofdkussen is de perfecte
aanvulling voor de TEMPUR® Original
matrassen. Het originele TEMPUR®
materiaal zorgt voor uitstekende
ondersteuning. Doordat het kussen
zich precies aanpast aan uw hoofd,
nek en schouders, kunt u zich volledig
ontspannen.

TEMPUR® Comfort Cloud
hoofdkussen
Dit hoofdkussen sluit perfect aan
bij de TEMPUR® Cloud™ matrassen.
Dankzij het TEMPUR® Extra Soft
materiaal geniet u van een zachte
eerste aanraking. Het kussen sluit
vervolgens goed aan om uw hoofd
en nek.

TEMPUR® Ergonomische
hoofdkussens
TEMPUR® Original hoofdkussen
Dit hoofdkussen zorgt ervoor dat uw hoofd,
nek en schouders één lijn vormen met
uw ruggengraat, zodat u altijd in de juiste
slaaphouding ligt. Ook helpt dit kussen uw
spieren volledig ontspannen. Ideaal voor rugen zijslapers.

TEMPUR® Millennium

TEMPUR® Symphony hoofdkussen

hoofdkussen

Twee hoofdkussens ineen! De ene zijde

Dit hoofdkussen is perfect voor

maakt het mogelijk om uw schouder tegen

rugslapers. Het kantelt licht naar

het kussen te zetten, waardoor slapen op

achter, zodat het goed aansluit

de zij extra comfortabel wordt. De andere

op uw nek en schouders.

zijde heeft licht gebogen zijkanten die extra
ondersteuning bieden als u op uw rug slaapt.
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Sonata hoofdkussen
De gebogen vorm van dit
hoofdkussen zorgt ervoor dat uw
hoofd ondersteund wordt wanneer
u met uw kin dicht bij uw borst
slaapt. Ook wanneer u van de ene
zijde naar de andere rolt, wordt uw
hoofd continu ondersteund.

TEMPUR® Ombracio hoofdkussen
Het unieke, gepatenteerde ontwerp
van dit hoofdkussen met inkepingen
is speciaal ontworpen voor buik–
slapers. Dankzij de TEMPUR®
microkussens binnenin kunt u het
kussen tegen u aandrukken, zodat
u makkelijk de meest comfortabele
slaaphouding vindt.

Testkussen uitleenprogramma
Niets is zo persoonlijk als een hoofdkussen...
Vraag bij uw TEMPUR® adviseur naar ons Testkussen Uitleenprogramma en
probeer een kussen vrijblijvend thuis uit.* Pas als u helemaal tevreden bent, gaat u
tot aanschaf over. Zo maakt u nooit een verkeerde keuze.
* Uw TEMPUR® adviseur kan u om een borg vragen.

TEMPUR® Comfortproducten
Profiteer de
hele dag van
ondersteuning
met TEMPUR®

TEMPUR® Oplegmatras 7 cm
Wilt u op uw eigen matras het unieke TEMPUR®
gevoel ervaren? Gebruik dan deze hoes met
gladde, dubbele jersey zijde en behaaglijke velours
zijde.

Reis, werk, rust uit en profiteer de
hele dag van de ondersteuning van
TEMPUR®. U kunt kiezen uit een ruim

TEMPUR®-FIT™ Dekbedcollectie

aanbod van kwaliteitsproducten die

Onze dekbedden zijn gevuld met TEMPRAKON®

geschikt zijn voor een verscheidenheid

en eendendons: een revolutionaire combinatie

aan behoeften en activiteiten. Zo

die licht en heerlijk zacht aanvoelt. Bovendien

geniet u van een comfortabele

wordt uw lichaam in alle seizoenen op de

levensstijl.

optimale temperatuur gehouden: één dekbed
TEMPERATUUR
REGULEREND
TEMPRAKON ®
MATERIAAL

De meeste producten uit deze collectie
zijn voorzien van hoezen die eenvoudig

voor het hele jaar.

te verwijderen en te wassen zijn.

TEMPUR® Kussenslopen en hoeslakens
We hebben kussenslopen en hoeslakens ontwikkeld
die de contouren van het kussen of de matras
Bekijk onze uitgebreide
collectie comfortproducten,
prijzen en alle specificaties
op tempur.be.
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optimaal volgen. Daardoor blijven de drukverlagende
eigenschappen van het TEMPUR® materiaal
gewaarborgd.

TEMPUR® Slaapmasker

TEMPUR® Transit

TEMPUR® Reiskussen

Dit slaapmasker is gemaakt

reiskussen

Dit reiskussen heeft dezelfde

van het drukverlagende

Dit reiskussen ondersteunt

vorm als het TEMPUR® Original

TEMPUR materiaal. Het laat
®

uw ogen optimaal rusten,
zodat u nog beter kunt
ontspannen tijdens uw slaap.

uw nek en hoofd, zodat
u comfortabeler slaapt
tijdens het reizen.

TEMPUR® Reisset

TEMPUR® Fietszadeldekje

Deze lichte reisset is perfect

Dit fietszadeldekje vormt

voor iedereen die niet van huis

zich naar uw contouren,

weg kan zonder een TEMPUR®

biedt comfort en vermindert

matras en kussen. Verpakt

zadelpijn. Ook ideaal voor de

in een handige draagtas op

hometrainer.

wielen.

kussen, maar is half zo breed.
In een reistas vermindert het
volume met 70%.

www.tempur.be
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