


Πως θα σας φαινόταν αν νιώθατε απόλυτα χαλαροί, 
σχεδόν σαν να αιωρείστε; Τα στρώματα TEMPUR® 
προσαρμόζονται απόλυτα στο σχήμα του σώματος 
και το στηρίζουν τόσο καλά που νιώθετε σαν να 
μην έχετε βάρος. Το μοναδικό υλικό TEMPUR® 
είναι μαλακό στα σημεία που το θέλετε και σκληρό 
στα σημεία που το χρειάζεστε,™ ώστε να ξυπνάτε 
έτοιμοι για τη μέρα σας.
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Το TEMPUR® διαθέτει διασυνδεδεμένη 
μοριακή δομή ελαστικής βισκόζης

Συνεχής αναζήτηση της τελειότητας

Η ιστορία όμως δεν σταματά εδώ. 
Κάθε χρόνο επενδύουμε εκατομμύρια 
στην έρευνα και τις δοκιμές.  Επιπλέον, 
έχουμε μαζί μας μια ομάδα ειδικών στον 
τομέα της αισθητηριακής εμπειρίας και 
σε θέματα ύπνου. Έτσι, διασφαλίζουμε 
ότι και το παραμικρό κομμάτι των 
προϊόντων που δημιουργούμε έχει την 
κατάλληλη απόδοση ώστε να μπορείτε 
να απολαμβάνετε έναν τέλειο και ξεκού-
ραστο ύπνο κάθε βράδυ. Το μόνο που 
νιώθετε είναι η έλλειψη της βαρύτητας.

Ορίστε πως λειτουργεί

Το υλικό TEMPUR® έχει σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζεται 
στο σχήμα του σώματός σας, να απορροφά την κίνηση και να 
ανακουφίζει την πίεση στα κατάλληλα σημεία. Αυτά είναι τα 
βασικά στοιχεία ενός ήρεμου νυχτερινού ύπνου, με σωστή 
στήριξη του σώματος. Η αποστολή εξετελέσθη.

Sleep Technology™ 

από την TEMPUR®

Καινοτομία στην τεχνολογία του ύπνου
Στην TEMPUR® μας οδηγεί το πάθος μας για την 
καινοτομία και η επιθυμία να σας προσφέρουμε 
τον καλύτερο δυνατό νυχτερινό ύπνο. Πιστεύουμε ότι 
αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με τη χρήση ενός στρώματος 
που υποστηρίζει το σώμα σας και είναι άνετο.

Η καινοτομία βρίσκεται στο DNA μας

Το πάθος μας για τον σωστό ύπνο 
ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια όταν 
μια ομάδα επιστημόνων της NASA 
ανέπτυξε ένα καινοτόμο υλικό 
για τη στήριξη του σώματος των 
αστροναυτών κατά την απογείωση. 
Σύντομα συνειδητοποιήσαμε ότι 
αυτό το υλικό θα έφερνε μια 
επανάσταση στον τομέα του ύπνου. 
Έτσι, οι μηχανικοί και οι επιστήμονές
μας ξεκίνησαν αμέσως να τελειοποιούν 
το υλικό TEMPUR®.

Sleep Technology™ από την TEMPUR®
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Μέγιστη ανακούφιση   
της πίεσης

Sleep Technology™ 

από την TEMPUR®

Σχεδιασμένο για να σας προσφέρει τον  
καλύτερο νυχτερινό ύπνο
Οι ειδικοί στον τομέα του ύπνου, 
οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί μας καινοτομούν 
εδώ και χρόνια ώστε να τελειοποιήσουν 
το υλικό TEMPUR® εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνετε 
εξατομικευμένη στήριξη και την εξαιρετική άνεση 
που χρειάζεται το σώμα σας.

Εξατομικευμένη στήριξη 
του σώματος

Εγγυημένη απόδοση 
διαρκείας

Εξαιρετική   
απορρόφηση της κίνησης

 Κοινά σημεία πίεσης

Ανακούφιση της πίεσης στο στρώμα TEMPUR®

Sleep Technology™ από την TEMPUR®

Το υλικό ΤEMPUR  απορροφά 
την κίνηση, ώστε εσείς και ο 
σύντροφός σας να μπορείτε 
να κινείστε ενοχλώντας όσο το 
δυνατόν λιγότερο ο ένας τον 
άλλον. Η απορρόφηση της κίνησης 
μετράται μέσω της αναπήδησης 
του στρώματος - όσο μικρότερη 
τόσο το καλύτερο. Αν πετάξετε ένα 
βαρύ αντικείμενο επάνω σε ένα 
κλασσικό στρώμα memory foam, 
μπορεί να αναπηδήσει μέχρι και κατά 
20%. Στην περίπτωση του υλικού 
TEMPUR® αυτό το ποσοστό είναι 
μικρότερο από 3%.

Ενώ πολλοί ειδικοί συστήνουν ότι 
πρέπει να αλλάζετε το στρώμα σας, 
ανά επτά χρόνια, εμείς δίνουμε 
δεκαετή εγγύηση. Σε όλη τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, 
το στρώμα διατηρεί τουλάχιστον 
το 95% του ύψους του, χωρίς 
βαθουλώματα και εξογκώματα, 
προσφέροντας μια εκπληκτική 
απόδοση για πολλά χρόνια ακόμα.

Το υλικό TEMPUR® έχει σχεδιαστεί 
ώστε να μαλακώνει, να συμπιέζεται          
και να προσαρμόζεται στο σχήμα 
του σώματός σας και στο βάρος 
σας, σε μια μέση θερμοκρασία 
υπνοδωματίου. Το TEMPUR® 
προσαρμόζεται στη θέση, 
στην οποία αισθάνεστε εσείς άνετα.

Το υλικό TEMPUR®                         
ανακουφίζει την πίεση χάρη 
στη δομή ανοιχτών κυψελών 
που απορροφά και κατανέμει 
ομοιόμορφα το βάρος του          
σώματός σας, για μέγιστη άνεση.
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TM

#welovesleep

Όταν κοιμηθείτε σε ένα στρώμα και μαξιλάρι TEMPUR® θα 
καταλάβετε ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Αυτός είναι         
και ο λόγος που η TEMPUR® βρίσκεται στην πρώτη θέση    
στην ικανοποίηση των πελατών στην Ευρώπη, την Αυστραλία, 
την Ιαπωνία και τη Νότιο Κορέα.* Ρωτήσαμε τους ιδιοκτήτες 
στρωμάτων TEMPUR® τι είναι αυτό που τους αρέσει στο 
στρώμα τους, και ορίστε μερικές από τις απαντήσεις τους:

«Αν συγκρίνεις τα περισσότερα 
κανονικά στρώματα θα δεις ότι όλα 
κάνουν περίπου το ίδιο πράγμα. 
Όμως, όταν ξαπλώνεις σε ένα 
στρώμα TEMPUR®
ανακαλύπτεις έναν εντελώς 
καινούργιο τρόπο ύπνου. Όσο 
κουραστική κι αν είναι η ζωή σου, 
όταν έχεις κοιμηθεί καλά σε ένα 
στρώμα TEMPUR® νιώθεις απλά 
υπέροχα.» 
Jane & Ian

 

«Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό 
μου να κοιμάται σε άλλο στρώμα. 
Τώρα πια θέλω να πηγαίνω για ύπνο 
νωρίτερα γιατί ξέρω ότι θα νιώθω 
άνετα. Προτιμώ να μείνω σπίτι και 
να κοιμηθώ στο TEMPUR® μου!»        
Jack & Jessica Chong

* Με βάση συνεντεύξεις με πάνω από 37.000 κατόχους στρωμάτων σε 13 χώρες κατά την περίοδο 2014-2015, όπου 

οι κάτοχοι TEMPUR® σε όλες τις αγορές δήλωσαν υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης σε σχέση με τους κατόχους άλλων 

στρωμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ επισκεφθείτε το tempur.com 

«Όταν έχεις κοιμηθεί καλά 
μπορείς να τα κάνεις όλα πολύ 
καλύτερα. Έπρεπε να το είχαμε 
ψάξει νωρίτερα! Πιστεύω ότι είναι 
η καλύτερη επένδυση που κάναμε 
ποτέ.»
 
Carol & Robin

Αν κι εσείς απολαμβάνετε την αίσθηση έλλειψης βαρύτητας που σας 
προσφέρει το στρώμα TEMPUR® μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας 
τις σκέψεις σας. Επισκεφθείτε τη σελίδα tempur.com/welovesleep    
ή μπείτε στο προφίλ μας στο Facebook και πάρτε μέρος 
στη συζήτηση.
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4 βήματα για τον καλύτερο νυχτερινό ύπνο

1 2 3 4
Επιλογή στρώματος
Το στρώμα είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας ώστε να έχετε            
την κατάλληλη στήριξη και 
άνεση στον νυχτερινό σας ύπνο.                
Καθώς ο καλός ύπνος είναι 
απαραίτητος για την υγεία και την 
ευεξία σας, είναι σημαντικό να 
επενδύσετε σε ένα καλό ποιοτικά 
στρώμα που να σας προσφέρει την 
άνεση και τη στήριξη που χρειάζεστε.       
Η TEMPUR® προσφέρει 
τέσσερις συλλογές στρωμάτων 
με ποικιλία χαρακτηριστικών.          
Για να ανακαλύψετε ποιο στρώμα 
σας ταιριάζει καλύτερα, δοκιμάστε το 
σε ένα κοντινό σας κατάστημα.

Επιλογή κρεβατιού
Επιλέξτε από μια γκάμα πλαισίων 
κρεβατιού, προσαρμοζόμενων 
βάσεων και ολοκληρωμένων 
συστημάτων. Υπάρχει ένα κρεβάτι 
TEMPUR® που ταιριάζει με το στυλ 
και τις ανάγκες σας και βελτιώνει 
την άνεση του στρώματός σας.

Επιλογή μαξιλαριού
Ένα καλό μαξιλάρι που στηρίζει 
σωστά το κεφάλι και το λαιμό σας 
σε μια άνετη θέση καθ' όλη τη 
διάρκεια της νύχτας είναι 
απαραίτητο για να απολαμβάνετε 
τον καλύτερο νυχτερινό ύπνο. 
Γνωρίστε τη μεγάλη ποικιλία 
μαξιλαριών TEMPUR® που 
ταιριάζουν σε διαφορετικές 
ανάγκες και θέσεις ύπνου.

Παπλώματα                
και καλύμματα
Ολοκληρώστε την επιλογή 
προϊόντων ύπνου TEMPUR®        
με λευκά είδη και παπλώματα.      
Η σειρά μας έχει σχεδιαστεί 
ώστε να ταιριάζει απόλυτα    
με τα στρώματα TEMPUR®     
για να σας προσφέρει τον 
καλύτερο νυχτερινό ύπνο.

Σελίδα 16 Σελίδα 46 Σελίδα 54 Σελίδα 68

4 βήματα
για έναν καλύτερο
νυχτερινό ύπνο
Η TEMPUR® συνδυάζει την απόλαυση της εμπειρίας 
ενός τέλειου ύπνου και το σχεδιασμό μιας λύσης 
που συμπληρώνει το στυλ της κρεβατοκάμαράς σας.         
Το ιδανικό κρεβάτι TEMPUR για εσάς συμπεριλαμβάνει 
τα παρακάτω τέσσερα βασικά στοιχεία:
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TEMPUR®
 

Συλλογές στρωμάτων



Ανακαλύψτε τον 
νέο καινοτόμο 
σχεδιασμό των 
στρωμάτων μας
Οι επιστήμονές μας διευρύνουν συνεχώς             
τις γνώσεις τους για τον ύπνο. Έτσι, οι σχεδιαστές 
και οι μηχανικοί μας καινοτομούν συνεχώς 
και φέρνουν νέες λύσεις στην κρεβατοκάμαρά σας. 
Συνεχίστε την ανάγνωση για να μάθετε 
περισσότερα για τις συλλογές στρωμάτων 
TEMPUR®. 

TEMPUR® Material
The unique TEMPUR® Material  
inside is soft where you want it  
and firm where you need it,™ 
adapting to your body’s shape  
weight and temperature.

Τεχνολογία CoolTouch™  
Κοιμηθείτε με άνεση κάθε βράδυ.
Η πιο σύγχρονη τεχνολογία στον 
τομέα των υφασμάτων βοηθά 
το κάλυμμα σας να έχει δροσερή 
αίσθηση και να απορροφά την 
επιπλέον θερμότητα. Αυτή η 
τεχνολογία είναι διαθέσιμη σε 
επιλεγμένα στρώματα.

 10 χρόνια εγγύηση
Προσφέρουμε εγγύηση 10 ετών 
για τα στρώματά μας. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, το στρώμα 
διατηρεί το 95% του ύψους του 
χωρίς βαθουλώματα και εξογκώματα, 
προσφέροντας εκπληκτική απόδοση 
για πολλά ακόμη χρόνια.

Κάλυμμα QuickRefresh™
Εύχρηστο κάλυμμα με φερμουάρ που 
αφαιρείται και πλένεται στο πλυντήριο. 
Διατίθεται και δεύτερο κάλυμμα 
αντικατάστασης, εφόσον το χρειάζεστε. 
Διατίθεται με CoolTouch™.

Νέος σχεδιασμός στρωμάτων

Νέος σχεδιασμός
Με το απαλό, ειδικά κατασκευασμένο 
κάλυμμα και τη λαμπερή του 
διακόσμηση, το στρώμα TEMPUR® 
έχει τόσο καλή εμφάνιση όσο και 
αίσθηση. Αυτά τα σύγχρονα σχέδια 
έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τη 
σχεδιαστική ομάδα της εταιρείας μας 
και την παγκόσμιας εμβέλειας εταιρία 
σχεδιασμού IDEO, ώστε να ταιριάζουν 
απόλυτα με το υλικό  TEMPUR®.

Σχεδιασμός της ετικέτας 
των στρωμάτων
Τώρα είναι ακόμη πιο εύκολο για εσάς 
να επιλέξετε το καλύτερο στρώμα με 
τις εύχρηστες ετικέτες χρωμάτων μας.

10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΤΕΜPUR®

Υλικό TEMPUR® 
Το μοναδικό υλικό TEMPUR® είναι 
μαλακό στα σημεία που το θέλετε 
και σκληρό όπου το χρειάζεστε, 
καθώς προσαρμόζεται στο βάρος, 
τη θερμοκρασία και το σχήμα του 
σώματός. 

16 17



Συλλογές 
στρωμάτων
Άνεση για όλους, με όποιον τρόπο 
κι αν κοιμάστε. 
Έχουμε δημιουργήσει για εσάς τέσσερις 
διαφορετικές συλλογές στρωμάτων. Κάθε 
συλλογή προσφέρει μια μοναδική αίσθηση και 
ένα διαφορετικό είδος άνεσης, όλες όμως είναι 
σχεδιασμένες ώστε να προσαρμόζονται με ακρίβεια 
στο σχήμα του σώματός σας. Και οι τέσσερις 
βασικές συλλογές μας βασίζονται στην τεχνολογία              
για την οποία είμαστε γνωστοί παγκοσμίως: 
τεχνολογίες ύπνου με βάση το αυθεντικό υλικό 
TEMPUR® από ελαστική βισκόζη.

Επισκόπηση των στρωμάτων της TEMPUR®

Συλλογή TEMPUR® 
Hybrid 

Σχεδιασμένο για γρηγορότερη 

απόκριση.

Το πιο καινοτόμο σχέδιό μας.          
Το υλικό TEMPUR® ανακουφίζει 
τα σημεία πίεσης, ενώ οι σειρές 
ελατηρίων Precision™ MicroCoils 
προσαρμόζονται στο σώμα σας και 
αντιδρούν στις κινήσεις του.

Συλλογή TEMPUR® 
Original

Σχεδιασμένο για πιο σταθερή 
αίσθηση.  

Προσφέρει τα οφέλη του υλικού 
TEMPUR® που προσαρμόζεται 
στο σχήμα του σώματος 
προσφέροντας άνεση και 
εξαιρετική στήριξη. Μειώνει τα 
σημεία πίεσης που μπορεί να 
οδηγήσουν σε ανήσυχο ύπνο.

Συλλογή TEMPUR® 
Cloud

Σχεδιασμένο για απαλότερη 

αίσθηση.

Ισορροπία ανάμεσα στην έντονη 
απαλότητα και τη στήριξη. Το 
ειδικά διαμορφωμένο υλικό 
TEMPUR® Extra Soft προσφέρει 
έντονη προστασία και χαλάρωση, 
ενώ το σταθερό TEMPUR® 
Support Material προσφέρει 
στήριξη μακράς διάρκειας.

Συλλογή TEMPUR® 
Sensation

Σχεδιασμένο για ευκολία στην 
κίνηση.  

Το υλικό TEMPUR® που βρίσκεται 
στο επάνω μέρος του στρώματος 
παίρνει το σχήμα του σώματος      
και χαλαρώνει τα σημεία πίεσης, 
ενώ η τεχνολογία Dynamic Support 
εγγυάται πλήρη ελευθερία κινήσεων 
και στήριξη σε όλο το σώμα.

Σελίδα 20 Σελίδα 26 Σελίδα 32 Σελίδα 38
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TEMPUR®

Επανευφερίσκουμε το στρώμα. Ξανά. 
Κάθε στοιχείο αυτού του στρώματος έχει 
επανασχεδιαστεί ώστε να επιτύχουμε       
τον υψηλότερο βαθμό καινοτομίας. 
Για πρώτη φορά, μπορείτε να απολαύσετε 
τα πλεονεκτήματα της εκτόνωσης της 
πίεσης του προηγμένου υλικού TEMPUR® 
και της ανταπόκρισης των ελατηρίων.

Συλλογή Hybrid

Hybrid

Συλλογή Hybrid της TEMPUR® 
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Sleep

Η τεχνολογία TEMPUR® Hybrid ενσωματώνει όλες 
τις βασικές τεχνολογίες ύπνου, που κάνουν 
την TEMPUR® σπουδαία και συμπεριλαμβάνει 
και την καινοτόμα τεχνολογία Precision™ MicroCoil.

Συλλογή Hybrid

Ελατήρια Precision™ MicroCoils
Κατασκευάζονται από χάλυβα 
ψυχρής έλασης, σύμφωνα 
με την τεχνολογία αιχμής                          
και κάθε micro coil είναι ανεξάρτητο 
για να παρέχει εξαιρετική στήριξη. 
Τα micro coil σε συνδυασμό                
με το υλικό TEMPUR® 
προσαρμόζονται ακριβώς                                                    
στο σώμα σας και αντιδρούν          
σε κάθε του κίνηση.

Διαθέσιμο με: 

Τεχνολογία CoolTouch™
Κοιμηθείτε με άνεση κάθε βράδυ. 
Η τεχνολογία CoolTouch™ βοηθά 
το κάλυμμά σας να έχει δροσερή 
αίσθηση και απορροφά την επιπλέον 
θερμότητα.

Το εξελιγμένο υλικό της TEMPUR®  
εκτονώνει την πίεση καθώς 
προσαρμόζεται στο σχήμα του 
σώματός σας και στο βάρος σας για 
πραγματικά εξατομικευμένη άνεση. 
Η απορρόφηση της κίνησης σας 
επιτρέπει να μην επηρεάζεστε από τις 
κινήσεις του συντρόφου σας.

Κάλυμμα QuickRefresh™
Το μαλακό και ειδικά κατασκευασμένο 
κάλυμμά μας βγαίνει και μπαίνει 
πανεύκολα. Όποτε θέλετε                  
να το φρεσκάρετε, απλά το πλένετε.

Hybrid

Technology

Συλλογή Hybrid της TEMPUR® 
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TEMPUR®

Hybrid 
Supreme*

TEMPUR®

Hybrid 
Elite*

TEMPUR®

Hybrid 
Luxe*

Η διπλή σειρά ελατηρίων 
Precision™ MicroCoils              
παρέχει την καλύτερη στήριξη 
και αντιδρά στις κινήσεις σας,          
ενώ το υλικό Advanced TEMPUR® 
χαλαρώνει τα σημεία πίεσης.        
Το κάλυμμα QuickRefresh™ μπορεί 
να αφαιρεθεί και να πλυθεί.

Το υλικό Αdvanced TEMPUR®  
ανακουφίζει τα σημεία πίεσης,     
με μια σειρά ελατηρίων            
Precision™ MicroCoils για 
σωστή στήριξη και ανταπόκριση.              
Το βολικό κάλυμμα QuickRefresh™ 
αφαιρείται εύκολα και πλένεται.

Το υλικό Αdvanced TEMPUR® 
ανακουφίζει τα σημεία πίεσης   
χάρη σε μια σειρά ελατηρίων 
Precision™ MicroCoils. Το κάλυμμα 
αφαιρείται και πλένεται.

 TM

«Σίγουρα υπάρχει μεγάλη διαφορά. 
Τώρα όταν ξυπνάω νιώθω πολύ πιο 
φρέσκος, ήρεμος και ξεκούραστος»

Dom and Georgia

Διατίθεται επίσης με:

Αναβαθμίστε το στρώμα 
σας σε CoolTouch™ για 
μεγαλύτερη αίσθηση 
δροσιάς.

4 cm Advanced TEMPUR® 
Material

8 cm Τεχνολογία TEMPUR 
Dynamic Support

3 cm Τεχνολογία DuraBase™

10 cm Ελατήρια Precision™ 
MicroCoils 

CoolTouch™

Διατίθεται επίσης με:

Αναβαθμίστε το στρώμα 
σας σε CoolTouch™ για 
μεγαλύτερη αίσθηση 
δροσιάς.

3 cm Advanced TEMPUR® 
Material

5 cm Τεχνολογία TEMPUR 
Dynamic Support

3 cm Τεχνολογία DuraBase™

10 cm Ελατήρια Precision™ 
MicroCoils 

CoolTouch™

Διατίθεται επίσης με:

Αναβαθμίστε το στρώμα 
σας σε CoolTouch™ για 
μεγαλύτερη αίσθηση 
δροσιάς.

4 cm Advanced TEMPUR® 
Material

3 cm Τεχνολογία TEMPUR 
Dynamic Support

3 cm Τεχνολογία DuraBase™

10 cm Ελατήρια Precision™ 
MicroCoils 

10 cm Ελατήρια Precision™ 
MicroCoils 

CoolTouch™

Συλλογή HybridΣυλλογή Hybrid της TEMPUR® 

*Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
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Σχεδιασμένο για πιο σταθερή αίσθηση.
Από εκεί ξεκινά η εμπειρία ύπνου. 
Η συλλογή TEMPUR® Original                 
σας προσφέρει τα βασικά πλεονεκτήματα 
που έκαναντην TEMPUR® διάσημη         
σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διαστημική 
τεχνολογία σας επιτρέπει να απολαύσετε 
άνεση χωρίς βαρύτητα και σας παρέχει 
στήριξη ολόκληρου του σώματος.

Original

Συλλογή Original

TEMPUR®

Συλλογή Original της TEMPUR® 
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Original

Υλικό TEMPUR® 
Το επαναστατικό υλικό μας,                            
η ελαστική βισκόζη,   
χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τη NASA 
για την προστασία και τη στήριξη των 
αστροναυτών κατά την εκτόξευση.                                                         
Το υλικό αυτό προσαρμόζεται 
στο σώμα σας και εκτονώνει τα 
σημεία πίεσης, κατανέμοντάς την 
ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. 
Η δομή ανοιχτών κυψελών του 
επιτρέπει να επιστρέφει σταδιακά στο 
αρχικό του σχήμα.

Κάλυμμα QuickRefresh™
Το μαλακό και ειδικά κατασκευασμένο 
κάλυμμά μας βγαίνει και μπαίνει 
πανεύκολα. Όποτε θέλετε να το 
φρεσκάρετε, απλά το πλένετε.

Διαθέσιμο με:  

CoolTouch™ Technology
Κοιμηθείτε άνετα κάθε βράδυ. 
Η τεχνολογία CoolTouch™ βοηθά 
το κάλυμμά σας να έχει δροσερή 
αίσθηση και απορροφά την επιπλέον 
θερμότητα.

Sleep 
Technology 
Άνεση που προσαρμόζεται στο σώμα σας             
και σας παρέχει εξαιρετική στήριξη.                        
Το TEMPUR® Original ανακουφίζει τα σημεία πίεσης, 
μειώνει τις ανεπιθύμητες κινήσεις και προσφέρει 
πιο σταθερή αίσθηση.

Συλλογή OriginalΣυλλογή Original της TEMPUR® 
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 TM

«Δεν θέλω να σηκωθώ με τίποτα, 
πραγματικά, θα έμενα εκεί όλη την 
ημέρα αν μπορούσα» 
 
Richard and Tanya

TEMPUR®

Original
Elite*

Επιπλέον υλικό TEMPUR®             
που προσαρμόζεται στο σώμα 
σας και σας παρέχει άνεση                      
και εξαιρετική στήριξη. Μειώνει             
τα σημεία πίεσης που μπορεί           
να οδηγήσουν σε ανήσυχο ύπνο.     
Το κάλυμμα QuickRefresh™ 
αφαιρείται εύκολα και πλένεται.

Διατίθεται επίσης με:

Αναβαθμίστε το στρώμα 
σας σε CoolTouch™ για 
μεγαλύτερη αίσθηση 
δροσιάς.

3 cm Yλικό TEMPUR® Comfort

9 cm Yλικό TEMPUR® Support

6,5 cm Τεχνολογία DuraBase™

6,5 cm Τεχνολογία DuraBase™

CoolTouch™

Το αντιπροσωπευτικό υλικό        
της TEMPUR® προσφέρει 
εξαιρετική άνεση, προσαρμόζεται 
στο σώμα σας και παρέχει 
εξαιρετική στήριξη. Μειώνει τα 
σημεία πίεσης που μπορεί να 
οδηγήσουν σε ανήσυχο ύπνο. Το 
βολικό κάλυμμα QuickRefresh™ 
αφαιρείται εύκολα και πλένεται.

Διατίθεται επίσης με:

Αναβαθμίστε το στρώμα 
σας σε CoolTouch™ για 
μεγαλύτερη αίσθηση 
δροσιάς.

5 cm Yλικό TEMPUR® Comfort

9 cm Υλικό TEMPUR® Support

8 cm Τεχνολογία DuraBase™

8 cm Τεχνολογία DuraBase™ 

CoolTouch™

TEMPUR®

Original
Luxe*

TEMPUR®

Original
Supreme*

Τα οφέλη του υλικού TEMPUR®: 
Προσαρμόζεται στο σχήμα του 
σώματος, προσφέροντας άνεση 
και εξαιρετική στήριξη. Μειώνει 
τα σημεία πίεσης που μπορεί να 
οδηγήσουν σε ανήσυχο ύπνο. Το 
κάλυμμα αφαιρείται για πλύσιμο.

Διατίθεται επίσης με:

Αναβαθμίστε το στρώμα 
σας σε CoolTouch™ για 
μεγαλύτερη αίσθηση 
δροσιάς.

2 cm Yλικό TEMPUR® Comfort

8 cm Yλικό TEMPUR® Support

11 cm Τεχνολογία DuraBase™

CoolTouch™

Συλλογή OriginalΣυλλογή Original της TEMPUR® 

*Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
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TEMPUR®

Cloud

Συλλογή Cloud

Σχεδιασμένο για απαλότερη αίσθηση. 
Η συλλογή TEMPUR® Cloud απευθύνεται 
σε όσους προτιμούν μία απαλότερη 
αίσθηση αλλά με εξίσου καλή στήριξη. 
Το επάνω μέρος του στρώματος είναι 
κατασκευασμένο από υλικό TEMPUR®  
ExtraSoft, το οποίο έχει κατασκευαστεί 
ειδικά για να αγκαλιάζει και στηρίζει το 
σώμα σας αμέσως.

Συλλογή Cloud της TEMPUR® 
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Cloud

Sleep 
Technology 
Για απαλότερη αίσθηση, το TEMPUR® Cloud 
αγκαλιάζει το σώμα σας πιο απαλά, 
προσφέροντάς σας παράλληλα                            
και όλα τα οφέλη των τεχνολογιών ύπνου                                        
και της στήριξης διαρκείας της TEMPUR®.

Συλλογή Cloud της TEMPUR® 

Υλικό TEMPUR® Extra Soft  
Η πιο απαλή και μαλακή εκδοχή 
του υλικού TEMPUR® αντιδρά 
γρηγορότερα στη θερμοκρασία 
και το βάρος του σώματός σας, 
προσφέροντάς σας μια αίσθηση 
λίκνου. Η δομή ανοιχτών κυψελών 
του στρώματος έχει υποστεί 
εξαντλητικές δοκιμές και παρόλο που 
είναι απαλό  αντέχει στις δυσκολίες 
της κάθε ημέρας και νύχτας. 
Αισθάνεστε λοιπόν ότι κοιμάστε κάθε 
βράδυ σε ένα σύννεφο.

Κάλυμμα QuickRefresh™
Το μαλακό και ειδικά κατασκευασμένο 
κάλυμμά μας βγαίνει και μπαίνει 
πανεύκολα. Όποτε θέλετε να το 
φρεσκάρετε, απλά το πλένετε.

Διαθέσιμο με:  

CoolTouch™ Technology
Κοιμηθείτε άνετα κάθε βράδυ. 
Η τεχνολογία CoolTouch™ βοηθά 
το κάλυμμά σας να έχει δροσερή 
αίσθηση και απορροφά την επιπλέον 
θερμότητα.

Συλλογή Cloud
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 TM

Συλλογή CloudΣυλλογή Cloud της TEMPUR® 

«Προσφέρει πολλά στην ποιότητα 
ζωής μας. Είναι το καλύτερο 
πράγμα που κάναμε ποτέ»

Colin και Helen

TEMPUR®

Cloud 
Elite*

Ισορροπία ανάμεσα στην έντονη 
απαλότητα και τη στήριξη. 
Το ειδικά διαμορφωμένο 
υλικό TEMPUR® Extra Soft 
προσαρμόζεται στο σώμα και 
προσφέρει έντονη χαλάρωση, 
ενώ το σταθερό στρώμα υλικού 
TEMPUR® που βρίσκεται από 
κάτω προσφέρει στήριξη 
μακράς διάρκειας. Το κάλυμμα 
QuickRefresh™ αφαιρείται εύκολα 
και πλένεται.

Διατίθεται επίσης με:

Αναβαθμίστε το στρώμα 
σας σε CoolTouch™ για 
μεγαλύτερη αίσθηση 
δροσιάς.

7 cm Yλικό TEMPUR®  
Extra Soft

7 cm Yλικό TEMPUR® Support

11 cm Τεχνολογία DuraBase™

CoolTouch™

Νιώστε το απαλότερο στρώμα     
να σας τυλίγει με πολυτέλεια. Ένας 
ισορροπημένος συνδυασμός έξτρα 
απαλότητας και στήριξης. Το ειδικά 
διαμορφωμένο υλικό TEMPUR® 
Extra Soft προσαρμόζεται στο 
σώμα και προσφέρει έντονη 
χαλάρωση, ενώ το σταθερό 
στρώμα υλικού TEMPUR® που 
βρίσκεται από κάτω προσφέρει 
στήριξη μακράς διάρκειας. Το 
βολικό κάλυμμα QuickRefresh™ 
αφαιρείται εύκολα και πλένεται.

Διατίθεται επίσης με:

Αναβαθμίστε το στρώμα 
σας σε CoolTouch™ για 
μεγαλύτερη αίσθηση 
δροσιάς.

7 cm

9 cm

6.5 cm

7.5 cm

Yλικό TEMPUR® Extra 
Soft

Υλικό TEMPUR® Support

Τεχνολογία DuraBase™

Τεχνολογία DuraBase™ 

CoolTouch™

TEMPUR®

Cloud
Luxe*

TEMPUR®

Cloud
Supreme

Προσφέρει έναν εξαιρετικό 
συνδυασμό απαλότητας και στήριξης. 
Το ειδικά διαμορφωμένο υλικό 
TEMPUR Extra Soft προσαρμόζεται 
στο σώμα και προσφέρει έντονη 
χαλάρωση, ενώ το σταθερό στρώμα 
υλικού TEMPUR που βρίσκεται         
από κάτω, προσφέρει στήριξη 
μακράς διάρκειας.

Διατίθεται επίσης με:

Αναβαθμίστε το στρώμα 
σας σε CoolTouch™ για 
μεγαλύτερη αίσθηση 
δροσιάς.

5 cm Yλικό TEMPUR®  
Extra Soft

5 cm Yλικό TEMPUR® Support

11 cm Τεχνολογία DuraBase™

CoolTouch™

*Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

36 37



Συλλογή Sensation της TEMPUR® 

Sensation
TEMPUR®

Συλλογή Sensation

Σχεδιασμένο για ευκολία στην κίνηση.  
Η συλλογή  TEMPUR®Sensation 
απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν         
να απολαμβάνουν την αίσθηση έλλειψης 
βαρύτητας που προσφέρει η TEMPUR®, 
έχοντας απόλυτη ελευθερία κινήσεων.
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Sensation

Συλλογή Sensation της TEMPUR® 

Sleep 
Technology 
Η σειρά TEMPUR® Sensation συνδυάζει την 

άνεση και την τεχνολογία ανακούφισης της πίεσης                       

της TEMPUR® με την τεχνολογία Dynamic Support    

και εγγυάται πλήρη στήριξη του σώματος             

και άνεση κινήσεων.

Η τεχνολογία Dynamic Support 
έχει ελαστικά τοιχώματα με 
ανοιχτή και τυχαία δομή ανοιχτών 
κυψελών που της επιτρέπουν να 
σας προσφέρει καλύτερη στήριξη. 
Το στρώμα ανακτά το σχήμα του 
γρήγορα, πράγμα που σημαίνει ότι 
μπορείτε να κινηθείτε πιο ελεύθερα.

Διαθέσιμο με: 

Τεχνολογία CoolTouch™
Κοιμηθείτε με άνεση κάθε βράδυ. 
Η τεχνολογία CoolTouch™ βοηθά 
το κάλυμμά σας να έχει δροσερή 
αίσθηση και απορροφά την επιπλέον 
θερμότητα

Κάλυμμα QuickRefresh™
Το μαλακό και ειδικά κατασκευασμένο 
κάλυμμά μας βγαίνει και μπαίνει 
πανεύκολα. Όποτε θέλετε να το 
φρεσκάρετε, απλά το πλένετε.

Συλλογή Sensation
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Sensation Collection

 TM

CoolTouch™

Διατίθεται επίσης με:

Αναβαθμίστε το στρώμα 
σας σε CoolTouch™ για 
μεγαλύτερη αίσθηση 
δροσιάς.

*Το Sensation Luxe είναι 30 εκ. με το κάλυμμα QuickRefresh®

Συλλογή Sensation της TEMPUR® 

«Τα πρώτα βράδια ο ύπνος             
ήταν καταπληκτικός,                       
ήταν τόσο άνετα»

Charli

CoolTouch™

Διατίθεται επίσης με:

Αναβαθμίστε το στρώμα 
σας σε CoolTouch™ για 
μεγαλύτερη αίσθηση 
δροσιάς. CoolTouch™

14 cm Τεχνολογία DuraBase™ 11 cm Τεχνολογία DuraBase™7.25 cm Τεχνολογία DuraBase™

4 cm Τεχνολογία 
Dynamic Support 

4 cm Τεχνολογία 
Dynamic Support 7.25 cm Τεχνολογία DuraBase™

3 cm

4 cm

Yλικό TEMPUR® Comfort

Yλικό TEMPUR® Support 

2 cm

4 cm

Yλικό TEMPUR® Comfort

Yλικό TEMPUR® Support 

7 cm

8 cm

Yλικό TEMPUR® Comfort

Τεχνολογία 
Dynamic Support 

TEMPUR®

Sensation
Supreme

TEMPUR®

Sensation
Elite

TEMPUR®

Sensation
Luxe*

Μια πολυτελής στρώση 
περισσότερου υλικού TEMPUR® 
που βρίσκεται στο επάνω μέρος 
του στρώματος παίρνει το σχήμα 
του σώματος και χαλαρώνει τα 
σημεία πίεσης, ενώ η τεχνολογία 
TEMPUR® Dynamic Support 
εγγυάται πλήρη ελευθερία 
κινήσεων και  στήριξη σε όλο το 
σώμα. Για μεγαλύτερη άνεση, 
το κάλυμμα QuickRefresh™ 
αφαιρείται και πλένεται εύκολα.

Το υλικό TEMPUR στο επάνω 
μέρος του στρώματος  παίρνει το 
σχήμα του σώματος και χαλαρώνει 
τα σημεία πίεσης. Ταυτόχρονα, 
η τεχνολογία TEMPUR Dynamic 
Support προσφέρει ελευθερία 
κινήσεων και  στήριξη σε όλο το 
σώμα. Για περισσότερη άνεση, 
το κάλυμμα QuickRefresh™ 
αφαιρείται και πλένεται εύκολα.

Το υλικό TEMPUR στο επάνω 
μέρος του στρώματος παίρνει το 
σχήμα του σώματος και χαλαρώνει 
τα σημεία πίεσης, ενώ η τεχνολογία 
TEMPUR Dynamic Support 
εγγυάται ευκολία κινήσεων και 
πλήρη στήριξη. Το κάλυμμα μπορεί 
να αφαιρεθεί και να πλυθεί.

  Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Διατίθεται επίσης με:

Αναβαθμίστε το στρώμα 
σας σε CoolTouch™ για 
μεγαλύτερη αίσθηση 
δροσιάς.
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TEMPUR®
 

Συλλογές κρεβατιών



Βάσεις κρεβατιού της TEMPUR® 

Συνδυάστε μια υψηλής ποιότητας βάση 
κρεβατιού με στρώμα TEMPUR για να 
απολαμβάνετε πλήρως τη μοναδική 
άνεση και στήριξη που παρέχει.        
Όλες οι βάσεις κρεβατιού TEMPUR είναι 
διαθέσιμες σε σταθερή και ρυθμιζόμενη 
έκδοση και μπορούν είτε να εφαρμοστούν 
σε υπάρχον πλαίσιο κρεβατιού είτε          
να αγοραστούν σε συνδυασμό με πόδια, 
ώστε να γίνουν κρεβάτι. Οι ρυθμιζόμενες 
βάσεις Κρεβατιού TEMPUR® Flex          
σας δίνουν τη δυνατότητα να ανυψώνετε 
το κεφάλι, το σώμα και τα πόδια σας 
ώστε να διαβάσετε, να δείτε τηλεόραση 
ή να σηκώσετε τα πόδια σας για να 
χαλαρώσετε όταν είστε κουρασμένοι.

Βάσεις κρεβατιού

TEMPUR®
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Sleep Technology

Βάσεις κρεβατιού TEMPUR® Flex

Ασύρματο χειριστήριο
Το ασύρματο χειριστήριο είναι 
προαιρετικό για το TEMPUR® Flex 
2000 ενώ ένα εύχρηστο μοντέλο 
ραδιοσυχνότητας είναι στο 
βασικό εξοπλισμό για τα μοντέλα 
TEMPUR Flex 4000 και TEMPUR 
Flex 8000.

Στοιχεία συγκράτησης
Για να αποφύγετε την ολίσθηση 
του στρώματος στο ανακλινόμενο 
κρεβάτι σας προτείνουμε να 
χρησιμοποιείτε πέντε στοιχεία 
συγκράτησης: Ένα στα πόδια 
και από δύο σε κάθε πλευρά του 
πλαισίου. Διαθέσιμα σε πλαστικό 
και  χρώμιο.

Υποστηρικτικά ενθέματα
Η σκληρότητα σε διάφορες 
ζώνες,όπως στην περιοχή των 
ώμων, στην οσφυική περιοχή κτλ. 
μπορεί να αυξηθεί προσθέτοντας 
υποστηρικτικά ενθέματα στις 
ελαστικές βάσεις του κρεβατιού.

Πόδια
Διατίθεται συλλογή από διάφορα 
πόδια που προσαρμόζονται στη 
Βάση Κρεβατιού TEMPUR® Flex.

Μονάδα μασάζ
Εναλλακτικά, η επιλογή σας μπορεί 
να συμπεριλάβει και μια μονάδα 
μασάζ. Η απαλή δόνηση βοηθά στη 
χαλάρωση των τεταμένων ώμων 
και των ραχιαίων μυών χαρίζοντας 
μια μοναδική, χαλαρωτική αίσθηση.

Ελαστικές πλάκες
Οι βάσεις κρεβατιού TEMPUR έχουν 
ελαστικές πλάκες με ανοιχτή κυψελοειδή 
δομή για καλύτερο εξαερισμό. Στην 
περίπτωση των βάσεων Flex Cloud, οι 
πλάκες μπορούν να στραφούν εύκολα 
ώστε να προσαρμοστεί η σταθερότητά 
τους, για μια εξατομικευμένη βάση που 
προσφέρει εξαιρετική στήριξη.

Περιοχή κεφαλιού
Οι ελαστικές πλάκες είναι     
πιο σκληρές και προσφέρουν 
επιπλέον στήριξη.

Περιοχή ποδιών
Σε αυτήν την περιοχή 
χρησιμοποιούνται σκληρές    
και ελαστικές πλάκες στήριξης.

Περιοχή πλάτης
Οι ελαστικές πλάκες                      
έχουν μέτρια σκληρότητα.

Περιοχή ώμων
Σε αυτήν την ευαίσθητη 
περιοχή του σώματος                
οι ελαστικές πλάκες είναι       

πιο μαλακές.

Προαιρετικές λειτουργίες

Βάσεις κρεβατιού της TEMPUR® 

Σκληρό

Mαλακό
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Επιλογές

Βάσεις κρεβατιού TEMPUR® Flex

TEMPUR® Flex 1000 – Manual*
Παρέχει χειροκίνητη προσαρμογή για κεφάλι και πόδια     
με έξι θέσεις προσαρμογής.

TEMPUR® Flex 500 – Static*
Μη ρυθμιζόμενη βάση κρεβατιού ελαφριάς αλλά 
ανθεκτικής κατασκευής για την υποστήριξη του  
στρώματος TEMPUR.

TEMPUR® Flex 4000 – 4 Motor*
Τα τέσσερα μοτέρ σας δίνουν τη δυνατότητα να 
πραγματοποιείτε συνεχείς προσαρμογές, μετακινώντας 
ανεξάρτητα τον αυχένα, την πλάτη, τους μηρούς και           
τα πόδια μέχρι να βρείτε την τέλεια θέση. Περιλαμβάνει 
ασύρματο τηλεχειριστήριο και μνήμη λειτουργιών,          
ενώ είναι διαθέσιμα προαιρετικά χαρακτηριστικά όπως 
μονάδα μασάζ και δίκλινος συγχρονισμός.

TEMPUR® Flex 8000 – Wallhugger*
Αυτή η έξυπνη βάση κρεβατιού με τέσσερα μοτέρ κίνησης, 
σας δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής σε καθιστή 
θέση χωρίς να μετακινήστε προς τα εμπρός μακριά                          
από το κομοδίνο ή το φωτιστικό σας. Περιλαμβάνει                        
όλα τα χαρακτηριστικά και τις επιλογές του Flex 4000.

TEMPUR® Flex Cloud 500, 1000, 2000, 4000*
Αυτές οι βάσεις κρεβατιού είναι όμορφα σχεδιασμένες σε ασημί 
και γκρι χρώμα ώστε να συμπληρώνουν το στρώμα TEMPUR® 
Cloud. Οι ευέλικτες πλάκες συστρέφονται εύκολα ώστε να 
ρυθμίζετε τη σταθερότητά τους, επιτρέποντας την εξατομικευμένη 
προσαρμογή της βάσης για βέλτιστη άνεση.

TEMPUR® Flex 2000 – 2 Motor
Τα δύο μοτέρ σας δίνουν τη δυνατότητα                               
να προσαρμόζετε την πλάτη και τα πόδια σας.

Βάσεις κρεβατιού της TEMPUR® 

Επιλέξτε την ιδανική βάση για να τη συνδυάσετε 
με το στρώμα TEMPUR®.

*Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
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Συλλογές μαξιλαριών
TEMPUR®

 



Όλα τα μαξιλάρια έχουν εγγύηση τριών 
ετών και δεν χάνουν το σχήμα τους με 
το πέρασμα του χρόνου. Ανακαλύψτε 
τη συλλογή μας στο πλησιέστερο 
κατάστημα, ώστε να βρείτε αυτό που σας 
ταιριάζει καλύτερα.

Μαξιλάρια

Εργονομικά 
μαξιλάρια

Παραδοσιακά  
μαξιλάρια

Μαξιλάρια 
Comfort

Μαξιλάρια TEMPUR® 

Η επιλογή του σωστού μαξιλαριού μπορεί να βελτιώσει         
τη σωστή στάση του σώματός σας και την ποιότητα του 
ύπνου σας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η TEMPUR®   
προσφέρει ευρεία γκάμα μαξιλαριών για να εξυπηρετήσει 
διάφορες προτιμήσεις και στάσεις ύπνου. Όλα προσφέρουν 
την μέγιστη άνεση και στήριξη του υλικού TEMPUR® αλλά 
έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ώστε να ταιριάζουν                   
στις προτιμήσεις σας.

Αυτά τα μαξιλάρια είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για εκείνους που 
έχουν μια αγαπημένη στάση 
ύπνου και χρειάζονται την 
καλύτερη δυνατή στήριξη. Όλα 
τα εργονομικά μας μαξιλάρια 
χρησιμοποιούν υλικό TEMPUR® 
που στηρίζει το κεφάλι, τον 
αυχένα και τους ώμους.

Αυτά τα μαξιλάρια έχουν 
«παραδοσιακό» τετράγωνο 
σχήμα και είναι κατασκευασμένα 
από υλικό TEMPUR®. 

Αυτά τα μαξιλάρια έχουν 
σχεδιαστεί για να συμπληρώσουν 
τις καινοτόμες σειρές στρωμάτων 
της TEMPUR®

Σελίδα 56 Σελίδα 58 Σελίδα 60
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TEMPUR® Pillows

Eργονομικά Μαξιλάρια
Τα εργονομικά μαξιλάρια είναι ιδανικά για εκείνους που χρειάζονται 
την καλύτερη δυνατή στήριξη για την ανακούφιση της δυσφορίας 
στο κεφάλι, τον αυχένα και τους ώμους.
Κατασκευασμένα από το υλικό ΤEMPUR® κάθε μαξιλάρι εξυπηρετεί 
έναν συγκεκριμένο σκοπό. Επιλέξτε το μαξιλάρι που ταιριάζει στις 
ανάγκες σας και σας προσφέρει την πιο άνετη αίσθηση.

Μαξιλάρι Sonata
Το καμπυλώδες σχήμα του 
αγκαλιάζει τον αυχένα και τους 
ώμους προσφέροντας άνετη 
στήριξη ακόμη και όταν αλλάζετε 
πλευρό κατά τη διάρκεια της 
νύχτας.

Μαξιλάρια TEMPUR® 

Η ένδειξη CE δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μαξιλάρι Ombracio
Ο μοναδικός πατενταρισμένος 
σχεδιασμός αυτού του μαξιλαριού, 
με εγκοπές στο πλάι, έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για εκείνους που 
κοιμούνται μπρούμυτα. Τα μικρο-
μαξιλαράκια TEMPUR που περιέχει 
σας επιτρέπουν να αγκαλιάζετε και 
να τσαλακώνετε το μαξιλάρι μέχρι 
να βρείτε την κατάλληλη στάση. 

Μαξιλάρι Symphony
Αυτό το μαξιλάρι έχει πιο 
κλασσικό σχήμα με ελαφρά 
τοξωτό περίγραμμα και πιο παχύ 
προφίλ για σταθερή στήριξη χωρίς 
αλλαγές στο σχήμα του σε όλη τη 
διάρκεια της νύχτας.

Μαξιλάρι Original
Βοηθά στην ευθυγράμμιση 
της σπονδυλικής στήλης είτε 
κοιμάστε ανάσκελα είτε πλάγια. 
Προσαρμόζεται στη φυσική 
καμπύλη του σώματος επιτρέποντας 
στους μύες του αυχένα και των 
ώμων να χαλαρώσουν πλήρως, 
ανακουφίζοντας τη δυσφορία.

*Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

56 57



Παραδοσιακά μαξιλάρια
Μαξιλάρια με παραδοσιακό σχήμα, που μπορείτε να τα αγκαλιάζετε 
και να προσαρμόζετε το σχήμα τους όπως τα παραδοσιακά μαξιλάρια, 
ενώ παράλληλα προσφέρουν στήριξη διαρκείας και άνεση που μειώνει 
τις πιέσεις. 

Μαξιλάρι ΤEMPUR® Traditional
Πρόκειται για ένα μαξιλάρι που μπορείτε να αγκαλιάσετε και 
να αναδιαμορφώσετε εύκολα ώστε να έχετε άνετη στήριξη σε 
οποιαδήποτε στάση ύπνου. Περιέχει υλικό TEMPUR® Extra Soft™ 
που αγκαλιάζει απαλά το κεφάλι, τον αυχένα και τους ώμους 
σας, προσφέροντάς σας μια εξατομικευμένη αίσθηση λίκνου.                
Το κάλυμμα από 100% βαμβάκι μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα       
και να πλυθεί. Διαθέσιμο σε μαλακή, μέτρια ή σκληρή έκδοση.

Μαξιλάρια TEMPUR® 
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Μαξιλάρια Comfort

Μαξιλάρια TEMPUR® 

Μαξιλάρι
TEMPUR® Comfort Cloud
Αυτό το μαξιλάρι ταιριάζει απόλυτα με τη σειρά στρωμάτων 
TEMPUR Cloud™. Περιέχει υλικό TEMPUR® Extra Soft™ για 
απαλότερη αρχική αίσθηση. Προσφέρει μια αίσθηση λίκνου στο 
κεφάλι και τον αυχένα σας, καθώς το μαξιλάρι παίρνει το σχήμα 
του σώματός σας. Μαλακό με μέτρια αίσθηση.
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Home & Travel
TEMPUR®

 



Εργαστείτε, μετακινηθείτε και χαλαρώστε 
όλη την ημέρα με τη βοήθεια της TEMPUR®. 
Με μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας 
που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες                    
και δραστηριότητες, τα είδη σπιτιού και 
ταξιδιού της TEMPUR έχουν σχεδιαστεί ώστε 
να σας βοηθήσουν να απολαύσετε μια άνετη 
καθημερινότητα. Τα περισσότερα από τα 
προϊόντα της σειράς διατίθενται με κάλυμμα 
που αφαιρείται εύκολα και πλένεται.

Αξεσουάρ σπιτιού από την  TEMPUR® 

Home & Travel

TEMPUR®
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TEMPUR® 
Topper 3.5*
Ανώστρωμα 3,5 εκ. που 

διατίθεται με μαλακό βελούδινο 

κάλυμμα που αφαιρείται για 

πλύσιμο.

TEMPUR®  
Topper 7
Διαθέτει κάλυμμα σχεδιασμένο 

με τη μια πλευρά του να είναι 

λεία, διπλής όψης από ζέρσεϊ 

και η άλλη «ζεστή» βελούδινη 

για να ταιριάζει στην αίσθηση 

που προτιμάτε περισσότερο.              

Το υλικό 7εκ. της TEMPUR παρέχει 

επιπλέον άνεση, ενώ το κάλυμμα 

αφαιρείται εύκολα για πλύσιμο.

Αξεσουάρ σπιτιού από την  TEMPUR® 

Ανωστρώματα

TEMPUR®

Το κρεβάτι και το στρώμα που έχετε μπορεί να μην 
σας προσφέρουν πάντα τον άνετο και ξεκούραστο ύπνο που επιθυμείτε.                         
Τα ανωστρώματα TEMPUR® μπορούν να τοποθετηθούν πάνω 
από οποιοδήποτε στρώμα βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ώστε να σας 
προσφέρουν την άνεση της TEMPUR και να βελτιώσουν τον ύπνο σας.

Η ένδειξη CE δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. *Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
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Η TEMPUR® προσφέρει επίσης ειδικές μαξιλαροθήκες, 
σεντόνια με λάστιχο, παπλώματα, προστατευτικά 
στρώματος και καλύμματα QuickRefresh™ .

Αξεσουάρ σπιτιού από την  TEMPUR® 

TEMPUR® Αξεσουάρ

Κάλυμμα αντικατάστασης 
QuickRefresh™*
Επιπλέον κάλυμμα                                

για όταν έχετε το άλλο κάλυμμα           

στο πλυντήριο.

Συλλογή παπλωμάτων 
TEMPUR-FIT*
Χρησιμοποιώντας πρωτοποριακή 

τεχνολογία, τα παπλώματα βοηθούν                                                                 

το σώμα σας να διατηρεί την 

κατάλληλη θερμοκρασία, μειώνοντας 

τη θερμότητα και την εφίδρωση και 

προσφέροντάς σας έναν ξεκούραστο                                                                      

και άνετο ύπνο. Όλα τα παπλώματα 

TEMPUR-FIT™ γεμίζονται με υλικό 

επαναστατικής τεχνολογίας TEMPRAKON® 

που σας προσφέρει ένα ελαφρύ και 

απαλό πάπλωμα, με ιδιότητες ρύθμισης 

μικροκλίματος.

 

*Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
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Είδη Σπιτιού

TEMPUR®

Αξεσουάρ σπιτιού από την  TEMPUR® 

Μαξιλάρι Bed Back*
Χρησιμοποιείται σε συνηθισμένο 

στρώμα και παρέχει στήριξη στο 

χαμηλότερο σημείο της πλάτης και 

βελτιωμένη άνεση για πάσχοντες 

από πόνους στην πλάτη και για 

έγκυες γυναίκες.

Μαξιλάρι Universal*
Ημικυκλικό μαξιλάρι για πολλαπλή 

χρήση όταν χρειάζεστε επιπλέον 

στήριξη. Ειδικό για χρήση κάτω από 

τα γόνατα, τους αστραγάλους, την 

οσφυϊκή χώρα ή τον αυχένα.

Μαξιλάρι Multi*
Αυτό το μαξιλάρι έχει σχεδιαστεί 

για πολλαπλή χρήση ώστε να 

προσφέρει στήριξη και ανακούφιση 

σε διαφορετικές περιοχές του 

σώματος, μειώνοντας την πίεση και 

τη δυσφορία.

Μαξιλάρι καρέκλας
Αυτό το μαξιλάρι κατανέμει το 

βάρος σας ισότιμα επάνω στην 

επιφάνεια, αυξάνοντας την άνεση 

και μειώνοντας το μούδιασμα όταν 

κάθεστε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στις περισσότερες καρέκλες.

Σφήνα καθίσματος 
Σχεδιασμένη για να ανακουφίζει την 

πίεση στην πλάτη. Χάρη στο σχήμα 

της, η σφήνα καθίσματος σπρώχνει 

τη λεκάνη προς τα εμπρός ώστε 

να φέρει την πλάτη σας σε όρθια 

θέση. Ιδανικό για εκείνους που 

δουλεύουν για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα σε καθιστή θέση, ιδίως 

τους χρήστες υπολογιστή. 

Μαξιλάρι Lumbar 
Support
Το ανατομικό σχήμα,                       

το ρυθμιζόμενο ύψος και                

οι υποστηρικτικές ιδιότητες του 

υλικού TEMPUR® συνδυάζονται 

για να διασφαλιστεί η άνετη 

προσαρμογή του στην καμπύλη της 

σπονδυλικής στήλης για βέλτιστη 

στήριξη. Ιδανικά συνδυάζεται με το 

μαξιλαράκι καθίσματος TEMPUR 

Seat Cushion και τη σφήνα 

καθίσματος TEMPUR SeatWedge 

ή με τη σφήνα καθίσματος της 

TEMPUR®.

*Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας *Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Η ένδειξη CE δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Image needs extending

Είδη ταξιδιού από την TEMPUR®

Μαξιλάρι ταξιδιού 
TEMPUR® Original
Πάρτε μαζί σας το αγαπημένο σας 

μαξιλάρι όταν είστε μακριά από 

το σπίτι - έχει το ίδιο σχήμα και 

λειτουργία με το μαξιλάρι Original 

της Tempur®, αλλά είναι το μισό 

σε πλάτος. Το μαξιλάρι διατίθεται 

μαζί με τσάντα ταξιδιού η οποία 

συμπιέζει τον όγκο κατά 70% όταν 

συσκευάζεται. 
Μαξιλάρι 
οσφυϊκής χώρας 
TEMPUR® Transit
Πάρτε μαζί σας το αγαπημένο σας 

μαξιλάρι όταν είστε μακριά από 

το σπίτι - έχει το ίδιο σχήμα και 

λειτουργία με το μαξιλάρι Original 

της Tempur®, αλλά είναι το μισό 

σε πλάτος. Το μαξιλάρι διατίθεται 

μαζί με τσάντα ταξιδιού η οποία 

συμπιέζει τον όγκο κατά 70% 

όταν συσκευάζεται. Το μαξιλάρι 

διατίθεται μαζί με τσάντα ταξιδιού 

η οποία συμπιέζει τον όγκο κατά 

70% όταν συσκευάζεται.

Μαξιλάρι Transit 
της TEMPUR®
Στηρίζει το λαιμό και το κεφάλι 

απαλά, επιτρέποντάς σας 

να κοιμάστε πιο άνετα όταν 

ταξιδεύετε.

Σετ ταξιδιού 
ΤEMPUR®
Προσφέρει ένα φορητό σύστημα 

ύπνου για όλους όσους δεν 

μπορούν να φύγουν από το 

σπίτι χωρίς το στρώμα και το 

μαξιλάρι TEMPUR®. Αυτό το 

ελαφρύ σετ αποτελείται από ένα 

ανώστρωμα ταξιδιού και ένα 

μαξιλάρι ταξιδιού συσκευασμένα 

σε μια βολική, τροχήλατη τσάντα 

μεταφοράς.

Είδη ταξιδιού από την  TEMPUR® 

*Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Η ένδειξη CE δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Σύγκριση προϊόντων
TEMPUR®

 



        

10 χρόνια 10 χρόνια 10 χρόνια

Εικόνα

Τεχνολογία Dynamic Support

Core Technology = Τεχνολογία                  
κατασκευής

Σύγκριση προϊόντων TEMPUR® 

Σύγκριση 
στρωμάτων

Στρώματα Hybrid Στρώματα Original Στρώματα SensationΣτρώματα Cloud

Πίνακας διατομής στρωμάτων

Το αυθεντικό υλικό TEMPUR® που προσαρμόζεται στο 
σχήμα του σώματός σας, ανακουφίζει τα σημεία πίεσης 
και απορροφά τις κινήσεις του συντρόφου σας.

Λίγο σκληρότερο υλικό TEMPUR® που προσαρμόζεται 
στο σχήμα του σώματός σας, ανακουφίζει τα σημεία 
πίεσης και απορροφά τις κινήσεις του συντρόφου σας.

Υλικό TEMPUR®

Υλικό Advanced TEMPUR®

Υλικό TEMPUR® Support

Υλικό TEMPUR®  Extra Soft

Ελατήρια Precision™ MicroCoils

Τεχνολογία DuraBase™

Παρέχει τη σταθερή στήριξη που χρειάζεται το σώμα 
σας, προσαρμοζόμενο στο σχήμα και το βάρος σας και 
επιτρέποντας την ισότιμη κατανομή της πίεσης σε όλο 
το στρώμα.

Σας παρέχει άμεση στήριξη και μια αίσθηση λίκνου, 
καθώς προσαρμόζεται στο σχήμα του σώματός σας και 
σας προστατεύει αγκαλιάζοντάς σας.

Κατασκευάζονται από χάλυβα ψυχρής έλασης, σύμφωνα 
με την τεχνολογία αιχμής και κάθε micro coil είναι 
ανεξάρτητο ώστε να προσαρμόζεται στην κίνηση του 
σώματός σας και να παρέχει εξαιρετική στήριξη.

Λειτουργεί σε συνδυασμό με το υλικό TEMPUR® 
Material και το εξελιγμένο υλικό TEMPUR Advanced 
Material για να σας προσφέρει διακριτική στήριξη και 
ελευθερία κινήσεων.

Λειτουργεί σε συνδυασμό με τις στρώσεις των υλικών 
που βρίσκονται επάνω της, μεγιστοποιώντας την άνεση 
και τη στήριξη του σώματός σας, σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής του στρώματος.

TEMPUR® Hybrid TEMPUR® Original TEMPUR® Cloud TEMPUR® Sensation
Σχεδιασμένο για γρηγορότερη 
απόκριση

Σχεδιασμένο για πιο σταθερή 
αίσθηση

Σχεδιασμένο για απαλότερη 
αίσθηση

Σχεδιασμένο για ευκολία στην 
κίνηση

HYBRID
Luxe

HYBRID
Elite

HYBRID
Supreme

Advanced 
 TEMPUR® 
Υλικό με
ελατήρια 

Precision™ 
MicroCoils

Advanced 
 TEMPUR® 
Υλικό με
ελατήρια 

Precision™ 
MicroCoils 

Advanced 
 TEMPUR® 
Υλικό με
ελατήρια 

Precision™ 
MicroCoils 

Ύψος  
Στρώματος

Bασικό  
Υλικό

Επιπλέον 
Χαρακτηριστικό

Κάλυμμα

Εγγύηση

30 30 25 30 25 212125 21

 CoolTouch™   CoolTouch™   CoolTouch™   CoolTouch™   CoolTouch™   CoolTouch™  CoolTouch™   CoolTouch™   CoolTouch™  CoolTouch™   CoolTouch™   CoolTouch™

Πλενόμενο 
Κάλυμμα

Κάλυμμα 
QuickRefresh™ 

Κάλυμμα 
QuickRefresh™ 

Κάλυμμα 
QuickRefresh™ 

Κάλυμμα 
QuickRefresh™ 

Κάλυμμα 
QuickRefresh™ 

Κάλυμμα 
QuickRefresh™ 

Κάλυμμα 
QuickRefresh™ 

Κάλυμμα 
QuickRefresh™ 

Aφαιρούμενο 
Κάλυμμα

Aφαιρούμενο 
Κάλυμμα

Aφαιρούμενο 
Κάλυμμα

Aφαιρούμενο 
Κάλυμμα

60ºC 60ºC 60ºC 60ºC60ºC 60ºC 60ºC 60ºC60ºC 60ºC 60ºC 60ºC

Υλικό 
TEMPUR® 
Extra Soft 

Υλικό 
TEMPUR® 
Extra Soft 

Υλικό 
TEMPUR® 
Extra Soft 

Υλικό 
TEMPUR® 
Comfort 

Υλικό 
TEMPUR® 
Comfort 

Υλικό 
TEMPUR® 
Comfort 

Τεχνολογία 
Dynamic 
Support

Τεχνολογία 
Dynamic 
Support

Τεχνολογία 
Dynamic 
Support

SENSATION
Luxe

SENSATION
Elite

SENSATION
Supreme

CLOUD
Luxe

CLOUD
Elite

CLOUD
Supreme

ORIGINAL
Luxe

ORIGINAL
Elite

ORIGINAL
Supreme

30* 25 21

*Sensation Luxe – 30εκ συμπεριλαμβάνει το κάλυμμα QR

10 χρόνια 10 χρόνια 10 χρόνια10 χρόνια 10 χρόνια 10 χρόνια10 χρόνια 10 χρόνια 10 χρόνια

76 77






