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“Mijn nieuwe lievelingsplek:
een designbank met het
unieke comfort van TEMPUR®!”
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Ostuni™

Altamura™

Slaapbank

Slaapbank Double & Queen
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100 % TEMPUR® [07]

TEMPUR® – ontwikkeld voor de
ruimtevaart, benut in de slaapruimte.

Individuele lichaamsondersteuning voor
buitengewoon comfort

Het originele TEMPUR®-materiaal werd
oorspronkelijk ontwikkeld voor de NASA. Het
drukabsorberende materiaal zorgde ervoor
dat de G-krachten die op de lichamen van
de astronauten drukten tijdens de lancering
optimaal werden geabsorbeerd.
Drukverlaging, comfort en ondersteuning
kenmerken sindsdien de moderne matras- en
bedsystemen van TEMPUR®, waar mensen
wereldwijd al meer dan veertig jaar van
genieten.

Of u nu zit of ligt – het TEMPUR®-materiaal
past zich door de open celstructuur precies
aan uw contouren aan. Uw lichaamsgewicht
wordt geabsorbeerd en gelijkmatig verdeeld
– voor een perfecte balans tussen comfort en
ondersteuning.

100 % ERVARING
100 % KWALITEIT
100 % TEMPUR®

Echte kunstenaars in stijlvol design
In samenwerking met de Italiaanse
topdesigners Pino Patella en Nicola Sardone
zijn stijlvolle blikvangers van hoge kwaliteit
ontwikkeld. Het voordeel van TEMPUR®: in
een handomdraai tovert u de bank niet om
in een slaapbank, maar in een heus bed met
het unieke comfort van TEMPUR®.

PERFECT GEVOEL VAN

COMFORT EN

ONDERSTEUNING

OORSPRONKELIJK

VOOR DE

NASA
ONTWIKKELD

ORIGINAL
TEMPUR®

MATERIAAL
DIE EINZIGEN VON DER NASA
ANERKANNTEN UND DURCH
DIE SPACE FOUNDATION
ZERTIFIZIERTEN MATRATZEN
UND KISSEN
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Ostuni™ Slaapbank [09]

Ostuni™-collectie

Designed by:
Pino Patella
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Ostuni™ Slaapbank [11]

Ostuni™

Slaapbank
Bij aanvang van de samenwerking met TEMPUR® voor de Ostuni™
collectie, wilden we aantonen dat een slaapbank mogelijk is
zonder compromissen, zowel wat betreft design als comfort. Mijn
hoogste verwachtingen zijn zelfs overtroffen en ik ben er trots op
bij deze creatie betrokken te zijn geweest.

Pino Patella
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Ostuni™ Slaapbank [13]

Ostuni™ – als bank een blikvanger, als bed
onovertroffen comfort
Met Ostuni™ creëert TEMPUR® een geheel
nieuw genre slaapbanken: een uitzonderlijke
combinatie van het unieke TEMPUR®-comfort
en een fris, eigentijds design. Waarom een
compromis sluiten als u allebei kunt krijgen?
De Ostuni™, ontworpen door Pino Patella uit
Apulië, is ook de perfecte combinatie van
modern Italiaans design en hoogwaardig
Deens vakmanschap. Elegant en
minimalistisch - een mijlpaal in design en
functionaliteit en een verrijking voor elk huis.
Dit prachtige multifunctionele meubelstuk is
verkrijgbaar in Queens Charcoal en Queens
Brown.

Italiaans design
ontmoet Deens
vakmanschap

In meerdere standen
verstelbaar zijgedeelte

100 % BANK
100 % BED
100 % cOMFORT
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Ostuni™ Relaxstoel met hocker [15]

Ostuni™

Relaxstoel met hocker
De taak die TEMPUR® en ik onszelf hadden gesteld was zeer
veeleisend: een stijlvolle relaxstoel ontwerpen die ook bruikbaar
is als comfortabel slaapmeubel. Een hocker bleek de ideale
uitbreiding van het designobject, dat in al zijn functies fraai en
aangenaam is.

Pino Patella
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Ostuni™ Relaxstoel met hocker [17]

Ostuni™ relaxstoel met hocker:
designmeubel voor maximaal zit- en
ligcomfort
Laat de dag overgaan in een heerlijke nacht:
de Ostuni™ relaxstoel met bijpassende
hocker is alles wat u nodig heeft. Dit
designmeubel met de lichte, Italiaanse touch
van Pino Patella, nodigt u uit om uw benen
omhoog te leggen.
Meteen zodra u gaat zitten, voelt u het
unieke comfort van het TEMPUR®-materiaal,
dat uw lichaamsgewicht vrijwel drukloos
opneemt. En zodra u de Ostuni™ in een
handomdraai heeft omgetoverd tot een
elegant ligvlak, zult u ook ‘s nachts uw
nieuwe lievelingsmeubel niet meer willen
verlaten.
De Ostuni™ relaxstoel en hocker zijn
verkrijgbaar in de kleuren Queens Charcoal
en Queens Brown.

100% STYLE
100% COMFORT
100% TEMPUR ©

Zo gemakkelijk tovert u de Ostuni™
om in een ligvlak. Een, twee, drie – en
uw Ostuni™ is een comfortabel bed
Hocker –
de perfecte uitbreiding
van de Ostuni™ relaxstoel
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Altamura™-Collectie

Altamura™ Slaapbank [19]

Designed by:
Nicola Sardone
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Altamura™ Slaapbank [21]

Altamura™

Slaapbank
De uitdaging was om een stijlvol en comfortabel meubelstuk te
ontwerpen dat gemakkelijk om te vormen is tot een bed, er mooi
uitziet en fantastisch aanvoelt. Met TEMPUR® hebben we meer
bereikt dan ik had durven dromen.

Nicola Sardone
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Altamura™ Slaapbank [23]

Altamura™ het comfort van een
slaapbank op een hoger niveau
Wat is het belangrijkste bij een slaapbank?
Een modern, elegant ontwerp? Zeer
eenvoudige omvorming van bank tot bed?
Een bijzonder comfortabel zit- en liggevoel?
Wilt u geen van deze aspecten missen, dan
zult u blij zijn met de TEMPUR® Altamura™.
Samen met topmeubelontwerper Nicola
Sardone is deze perfecte combinatie
van modern Italiaans design en Deens
vakmanschap tot stand gebracht.
De Altamura™ kunt u in een handomdraai
omvormen van bank tot bed voor een
perfecte slaapervaring.

Individuele steun voor
hoofd en rug

De vaste kussens bieden ultiem comfort
en gebruiksgemak, terwijl de rugleuning
voorziet in opbergruimte voor dekens en
hoofdkussens. De matrashoes is afneembaar
en wasbaar op 60°C.

Met slechts één handgreep
is de bank om te vormen tot bed

100 % BANK
100 % BED
100 % cOMFORT
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Altamura™ Slaapbank [25]

De Altamura™ slaapbank is verkrijgbaar in
twee kleuren – Queens Charcoal en Queens
Brown – en in twee breedtes. De tweezitter
Altamura™ Double heeft uitgeklapt een ligvlak
van 140 × 200 cm en de driezitter Altamura™
Queen heeft een ligvlak van 160 × 200 cm.
Welke breedte het beste bij u past, hangt af
van hoeveel plek er in de kamer is en hoe
ruim u wilt zitten, liggen en slapen.

Double

Queen
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Altamura™ Relaxstoel [27]

Altamura™

Relaxstoel
Het ontwerpen van een moderne relaxstoel in samenwerking met
TEMPUR® vond ik bijzonder spannend. Het materiaal zelf is immers
al synoniem voor relaxen op het hoogste niveau. Ik hoop dit niveau
met mijn ontwerp nog verder te hebben verhoogd.

Nicola Sardone
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Altamura™ Relaxstoel [29]

100% STYLE
100% COMFORT
100% TEMPUR ©

Altamura™ – Pure ontspanning in een
relaxstoel met TEMPUR®.
Zijn het de zachte mediterrane lijnen
waarmee Nicola Sardone de Altamura™ zijn
bijzondere charme heeft gegeven? Of is het
dat bijzondere TEMPUR® comfortgevoel dat
uitnodigt tot ontspanning?
Het zijn beslist beide aspecten - en nog veel
meer. Bijvoorbeeld het gemak waarmee u
de Altamura™ in de relaxstand zet. Geen
wonder dat u uw benen omhoog wilt
doen en nooit meer wilt opstaan uit dit
comfortabele designmeubel. De Altamura™
relaxstoel is verkrijgbaar in twee elegante
kleuren – Queens Charcoal en Queens Brown.

Moeiteloos in de relaxstand
met één druk op de knop
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Specificaties [31]

Ostuni™
Slaapbank		
55
			

52

88

41

215

55
88

92

41

204

219

86

86

100

Altamura™
Relaxstoel

16

72

51

117

50
54

66
110

84

51

44
Maten in cm

92 / 96

84

163
Maten in cm

TEMPUR® Garantie: 5 jaar, 3 jaar op bekleding en matras

Productnaam

Artikelnr.

Ligvlak in cm

Adviesprijs €

Queens Charcoal

73007480

117 × 215

1.998,–

Queens Brown

73007481

117 × 215

1.998,–

Ostuni™
Relaxstoel

Queens Charcoal

73007483

117 × 92

998,–

Queens Brown

73007484

117 × 92

998,–

Ostuni™
Hocker

Queens Charcoal

73007486

66 × 92

599,–

Queens Brown

73007487

66 × 92

599,–

Ostuni™
Slaapbank

Kleur

Materiaal: vuilwerend premium-weefsel van 100 % polyester

55

219

224

110
TEMPUR® Garantie: 5 jaar, 3 jaar op bekleding

55

59

18

18

16

72

51
100

92
66

86

86

Altamura™
Slaapbank
Queen
41

107

59

117

52

41

Ostuni™
Hocker

18

41

107

Ostuni™
Relaxstoel

Altamura™
Slaapbank
Double

Productnaam

Kleur

Artikelnr.

Ligvlak in cm

Adviesprijs €

Altamura™
Slaapbank Double

Queens Charcoal

73007492

140 × 200

3.998,–

Queens Brown

73007493

140 × 200

3.998,–

Altamura™
Slaapbank Queen

Queens Charcoal

73007495

160 × 200

4.998,–

Queens Brown

73007496

160 × 200

4.998,–

Altamura™
Relaxstoel

Queens Charcoal

73007489

–

1.998,–

Queens Brown

73007490

–

1.998,–

Materiaal: vuilwerend premium-weefsel van 100 % polyester
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