


TEMPUR® – Tak komfortný, 
ako byste sa vznášali.

Predstavte si tak dokonalý odpočinok, že budete mať 
pocit, akoby sa vaše telo vznášalo. Matrace TEMPUR®     
sa dokonale prispôsobia tvaru vášho tela, ktoré podporia 
tak, že sa budete cítiť ako v beztiažovom stave. Jedinečný 
materiál TEMPUR® je mäkký tam, kde chcete, a pevný 
tam, kde potrebujete. Vy sa tak vďaka nemu budete 
každý deň prebúdzať odpočinutí, čerství a pripravení       
na nový deň.
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Viskoelastický materiál TEMPUR® má otvorenú vzá-
jomne prepojenú bunkovú štruktúru.

Nekončiace hľadanie dokonalosti

S pátraním po dokonalom spánku 
nikdy neskončíme. Každý rok 
investujeme desiatky miliónov     
do výskumu a testovania. 
Navyše máme podporu 
certifikovanú radu expertov 
a špecialistov na spánok.        
Vďaka tomu si môžeme byť istý,                    
že súčasť všetkých našich 
produktov spĺňa dokonale svoj 
účel a funguje tak, aby ste si 
mohli užívať jednu nádhernú noc           
za druhou. Všetko, čo pocítite, 
bude stav beztiaže. 

Inovácia je v našej DNA

Naše nadšenie začalo už pred viac 
ako 30 rokmi, kedy tým vedcov NASA 
vyvinul celkom nový a unikátny 
materiál, ktorý pomáhal zmierniť 
účinky preťaženia na kozmonautov 
počas štartu raketoplánu. Rýchlo sme 
si uvedomili, že by tento materiál 
mohol spôsobiť revolúciu v spôsobe, 
ako ľudia spia a naši inžinieri 
a výskumníci spánku okamžite začali 
pracovať na zdokonalení materiálu 
TEMPUR®.

Technológia spánku TEMPUR®

Ako to funguje

Materiál TEMPUR® je navrhnutý tak , aby sa dokonale 
prispôsobil vášmu telu, pohltil pohyb a zmiernil tlak 
na správnych miestach. Tieto vlastnosti sú kľúčom  
ku pokojnému a perfektnému spánku.

Technológia spánku 
TEMPUR®

Priekopníci v spánkovej technológii
V spoločnosti TEMPUR® nás ženie vášeň pre inovácie 
a túžba dať vám ten najlepší možný spánok. Veríme, 
že to je možné jedine vďaka matracu, ktorý je zároveň 
veľmi prispôsobivý aj pohodlný.
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Maximální uvolnění    
od tlaku

Materiál TEMPUR® zmierňuje 
tlak, ktorým vaše telo pôsobí                 
na povrch matraca alebo vankúše.                
Vďaka otvorenej bunkovej štruktúre 
ho absorbuje a rovnomerneě rozloží 
váhu vašho tela pro maximálne 
pohodlí.

Technológia spánku 
TEMPUR®

Navrhnuté pre ten najlepší nočný spánok
Naši spací experti, dizajnéri a inžinieri strávili 
roky vynaliezaním a zdokonaľovaním nášho 
materiálu, ktorý sa prispôsobí každému telu                                 
a dá vám neopakovateľnú oporu,                  
ktorú potrebujete.

Skutočne individuálna 
opora tela

Navrhli sme materiál TEMPUR® 
tak, aby pri štandardnej 
izbovej teplote pri kontakte 
s vaším telom zmäkol, ustúpil 
a prispôsobil sa tvaru vášho tela. 
Nech spíte v akejkoľvek polohe, 
TEMPUR® sa vám dokonale 
pripôsobí.

Dlhá životnosť – 
zaručená

Veľa odborníkov z matracového 
odvetvia odporúča,že by ste mali 
svoj matrac raz za sedem rokov 
vymeniť, my vám zaručujeme, 
že všetky produkty TEMPUR® 
si zachovajú svoje vlastnosti 
minimálne po do 10 rokov.  
Počas tejto doby si udrží 
viac ako 95% svojej výšky 
bez akýchkoľvek preležanín,        
alebo nerovností. Vy si tak 
budete užívať tie najlepšie 
produkty viac ako 10 rokov,  
ako by boli stále nové.

Neuveriteľné pohltenie 
pohybu

Materiál TEMPUR® absorbuje 
pohyb, takže sa vy a váš partner 
môžete voľne pohybovať,       
bez toho aby ste sa rušili 
navzájom. Pohltenie pohybu 
sa meria odrazom, čím nižší           
je odraz od materiálu, tým 
lepšie. Po pustení ťažkej guľôčky  
na štandardnú pamäťovú penu 
dôjde až k 20% odrazu.  
Materiál TEMPUR® má odraz 
menej ako 3%.

Tlakové body na bežnom matraci

Tlakové body na matraci TEMPUR®

Technológia spánku TEMPUR® Navrhnuté tak, aby sa prispôsobil

Pamäťová pena TEMPUR® sa prispôsobí 
vašej váhe

Pohltenie pohybu pomocou testu odrazu

Maximálny odraz od bežnej 
pamäťovej peny

Odraz od materiálu 
TEMPUR®

Matrace TEMPUR® obstáli v čase

štandardné 
odporúčanie

TEMPUR®

záruka

10 rokov
7 rokov
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Designed for a fi rmer feel

Experience where it all started. Original TEMPUR® 
Material derived from NASA – adapts and conforms 
to your body. The sumptious TEMPUR® Material 
relieves pressure points and absorbs partner’s 
movement. Reduced tossing and turning.

QuickRefresh™ Cover can be easily unzipped 
and washed at 60°C. 

Available from €1,698
 CoolTouch™ from €1,798 

TEMPUR® 

Original 
Luxe

BS2589 TEMPUR Headboard Cards 2017_v9.indd   13 04/07/2017   14:28

Kolekcia matracov

TEMPUR® Kolekcia matracov

Kolekcia TEMPUR® 
Hybrid
Navrhnutá pre rýchlejšiu 
odozvu. 
Revolučná a inovatívna 
konštrukcia. Materiál TEMPUR® 
pomáha uvoľniť tlak,  
zatiaľ čo Precision™ micro 
pružiny sa prispôsobia vášmu 
pohybu.

Kolekcia TEMPUR® 
Original
Navrhnutá pre pevnejší pocit.  
Spája výhody materiálu 
TEMPUR® s maximálnym 
prispôsobením pre krivky vášho 
tela a jedinečnou oporou. 
Obmedzuje tlakové body,  
ktoré sa prejavujú otáčaním 
a častou zmenou polohy spánku.

Kolekcia TEMPUR® 

Cloud
Navrhnutá pre mäkší pocit. 
Rovnováha medzi mäkkosťou 
a oporou. Špeciálne vyvinutý 
materiál TEMPUR® Extra Soft 
vás objíme a pomáha uvoľniť 
sa, pevnejší TEMPUR® materiál 
na spodku dodáva optimálnu 
podporu.

Kolekcia TEMPUR® 
Sensation
Navrhnutá pre pružnejší pocit.  
Materiál TEMPUR® na povrchu sa 
prispôsobí vášmu telu a spodná 
vrstva s technológiou dynamickej 
podpory zaistí jednoduchší pohyb 
na matraci a plnú oporu tela.

Objavte nový inovatívny 
dizajn matracov 
Naši vedci si neustále prehlbujú vedomosti o spánku. Výsledkom týchto výskumov 
je neustála inovácia a hľadanie nových riešení pre vašu spálňu. Začítajte sa a zistite 
viac o kolekcii matracov TEMPUR®

Nový dizajn matracov

Materiál TEMPUR®

Jedinečný materiál TEMPUR®           
je mäkký tam kde chcete, 
a pevný tam, kde to potrebujete™ 
a prispôsobuje sa tvaru a teplote 
vášho tela.

Technológia CoolTouch™
Príjemný pocit každú noc. Táto látka 
s najnovšou technológiou zostáva  
po celú noc na dotyk chladivá 
a pomáha odvádzať nadmerné teplo. 
Poťah je dostupný na vybraných 
matracoch.

10 rokov záruka
Záruka na matrace TEMPUR® 
je 10 rokov. Počas tejto doby 
garantujeme, že si zachová 
najmenej 95% svojej výšky  
bez najmenšej známky 
preležania. Proste vynikajúci 
stav matraca po celú dobu.

Nový dizajn
Vďaka mäkkému poťahu na mieru 
s výrazným lemom vyzerajú 
matrace TEMPUR® rovnako 
skvelo, ako sú príjemné na dotyk. 
Vytvorený bol v spolupráci s týmom 
IDEO, celosvetovým lídrom            
na poli dizajnu, aby dokonale doplnil 
materiál TEMPUR®.

Štítok matraca
Nájsť ten pravý matrac je teraz 
ešte ľahšie vďaka jednoducho 
rozlíšiteľným farbám jednotlivých 
kolekcií na štítku každého matraca.  

Poťah QuickRefresh™
Poťah QuicRefresh™ je ľahko snímateľný 
a prateľný. Náhradný poťah je k dispozícii, 
kedykoľvek ho budete potrebovať. 
Dostupný je tiež vo verzii CoolTouch™. 

Pohodlie pre každú polohu spánku
Vytvorili sme štyri rozdielne kolekcie 
matracov. Každú s jedinečným pocitom, 
ktorá ponúka odlišný komfort,  
vždy sa ale dokonale prispôsobí tvaru 
vášho tela. Vďaka týmto kolekciám 
spoznáte, prečo je TEMPUR® jednotkou 
na celom svete: vďaka spánkovej 
technológii vychádzajúcej z pôvodného 
viskoelastického materiálu TEMPUR®.
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TEMPUR® Hybrid

Technológia 
spánku

TEMPUR® Hybrid v sebe spája všetky kľúčové 
vlastnosti typické pre TEMPUR® s inovatívnou 
technológiou Precision™ micro pružín   
pre pocit rýchlejšej odozvy.

Hybrid

Dostupné tiež    
vo variante CoolTouch™
Príjemný pocit každú noc. Technológia 
CoolTouch™ udržuje poťah chladivý  
na dotyk a odvádza prebytočné teplo.

Zdokonalený materiál TEMPUR® 
Vďaka prispôsobeniu sa vášmu telu 
napomáha zníženiu tlaku pre jedinečný 
komfort. Pohltenie pohybu znamená 
oslobodenie od rušenia pri pohyboch 
partnera. 

Poťah QuickRefresh™
Na dotyk príjemný poťah 
s geometrickými vzormi je ľahko 
snímateľný a prateľný kedykoľvek 
potrebujete.

Precision™ micro pružiny
Každá pružina je vyrobena              
z prvotriednej za studena ťaženej 
ocele a umiestnená v samostatnom 
obale pre maximálnu odozvu  
na pohyby tela a neopakovatelnou 
oporu. Micro pružiny pracujú 
spoločne s vrstvou materiálu 
TEMPUR®, aby se dokonale 
prizpôsobil a poskytol precíznu 
odezvu na pohyby vášho tela.

Hybrid

Zdokonalili sme matrac. Znovu.
Každý prvok matraca sme pretvorili,     
aby sme preniesli najnovšie poznatky 
v oblasti spánku do vašej spálne.   
Prvýkrát v histórii si môžete vychutnať 
jedinečné uvoľnenie od tlaku materiálu 
TEMPUR® a rýchlu odozvu pružín súčasne.
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Dostupné tiež vo verzii:

CoolTouch™

CoolTouch™ pre príjemný 
chladivý pocit.

4cm Zdokonalená TEMPUR®  
 vrstva

3cm TEMPUR® dynamická 
 podporná vrstva

10cm Precision™ micro pružiny

10cm Precision™ micro pružiny

3cm DuraBase™ odolná  
 základňa

Dostupné tiež vo verzii:

CoolTouch™ pre príjemný 
chladivý pocit.

4cm Zdokonalená TEMPUR®  
 vrstva

8cm TEMPUR® dynamická 
 podporná vrstva

10cm Precision™ micro pružiny

3cm DuraBase™ odolná  
 základňa

CoolTouch™

TEMPUR®

Hybrid 
Supreme

TEMPUR®

Hybrid 
Elite

TEMPUR®

Hybrid 
Luxe

Dvojitá vrstva Precision™ micro 
pružín poskytuje najlepšiu 
odozvu na vaše pohyby, zatiaľ 
čo zdokonalený materiál 
TEMPUR® redukuje tlakové body. 
Poťah QuickRefresh™ môžete 
kedykoľvek zvlieknuť a vyprať.

Zdokonalený materiál TEMPUR® 
uvoľňuje tlakové body a vrstva 
Precision™ micro pružín 
zaisťuje oporu a rýchlu odozvu. 
Skvelý poťah QuickRefresh™   
je kedykoľvek ľahko snímateľný 
a prateľný. 

Zdokonalený materiál TEMPUR® 
poskytuje oporu a redukuje 
tlakové body s pružnou odozvou 
vrstvy Precision™ micro pružín. 
Poťah je snímateľný  
pre jednoduché pranie.

Dostupné tiež vo verzii:

CoolTouch™ pre príjemný 
chladivý pocit.

3cm Zdokonalená TEMPUR®  
 vrstva

5cm TEMPUR® dynamická 
 podporná vrstva

10cm Precision™ micro pružiny

3cm DuraBase™ odolná  
 základňa

CoolTouch™

TEMPUR® Hybrid Hybrid

Možné objednať 
náhradný poťah 
QuickRefresh™
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Original 

Technológia
spánku
Užite si jedinečne prispôsobivý komfort 
a vynikajúcu oporu. TEMPUR® Original 
uvoľňuje tlakové body, redukuje nechcené 
prenášanie pohybu a poskytuje pevnejší 
pocit.

Original

Materiál TEMPUR® 
Revolučný viskoelastický materiál 
TEMPUR® vyvinula pôvodne 
organizácia NASA, aby odľahčila 
kozmonautov od tlaku, ktorý zažívajú 
pri štarte. Dokonale sa prispôsobuje 
tvaru vášho tela a rovnomerne 
rozkladá tlak. Otvorená štruktúra  
jeho buniek sa po odľahčení pomaly 
vracia do pôvodného tvaru.

Poťah QuickRefresh™
Na dotyk príjemný poťah 
s geometrickými vzormi je ľahko 
snímateľný a prateľný kedykoľvek 
potrebujete.

Dostupné tiež vo verzii 
CoolTouch™
Príjemný pocit každú noc. Technológia 
CoolTouch™ udržuje poťah chladivý      
na dotyk a odvádza prebytočné teplo. 

TEMPUR® Original

Navrhnuté pre pevnejší pocit. 
Objavte, kde to všetko začalo. 
Kolekcia TEMPUR® Original vystihuje 
všetky kľúčové vlastnosti materiálu 
TEMPUR® uznávané po celom svete. 
Vesmírna technológia vám umožňuje 
vychutnať si komfort stavu beztiaže 
a opory celého tela.
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Original 

TEMPUR®

Original
Supreme

TEMPUR®

Original
Elite

TEMPUR®

Original
Luxe

Dostupné tiež vo verzii:

CoolTouch™ pre príjemný 
chladivý pocit.

5cm TEMPUR® komfortná vrstva

9cm TEMPUR® podporná vrstva

8cm DuraBase™ odolná  
 základňa

8cm DuraBase™ odolná  
 základňa

CoolTouch™

Dostupné tiež vo verzii:

CoolTouch™ pre príjemný 
chladivý pocit.

3cm TEMPUR® komfortná vrstva

9cm TEMPUR® podporná vrstva

6.5cm DuraBase™ odolná  
 základňa

6.5cm DuraBase™ odolná  
 základňa

CoolTouch™

Vysoká vrstva materiálu TEMPUR® 
s luxusným prispôsobením   
sa pre maximálne pohodlie 
a oporu. Zmierňuje tlakové body, 
ktoré vedú k prehadzovaniu 
a otáčaniu sa. Skvelý poťah 
QuickRefresh™ je kedykoľvek 
ľahko snímateľný a prateľný.

Vrstva materiálu TEMPUR®                                               
pre prispôsobivý komfort 
a jedinečnú oporu.             
Zmierňuje tlakové body vedúce 
k prehadzovaniu a otáčaniu sa. 
Poťah QuickRefresh™ môžete 
kedykoľvek ľahko zvliecť a vyprať.

Prednosti materiálu TEMPUR® 
s dokonalým prispôsobením 
tvaru tela a jedinečnou oporou. 
Zmierňuje tlakové body vedúce 
k prehadzovaniu a otáčaniu sa. 
Poťah je snímateľnýpre jednoduché 
pranie.

Dostupné tiež vo verzii:

CoolTouch™ pre príjemný 
chladivý pocit.

2cm TEMPUR® komfortná vrstva

8cm TEMPUR® podporná vrstva

11cm DuraBase™ odolná  
 základňa

CoolTouch™

TEMPUR® Original
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Cloud

Navrhnuté pre mäkší pocit.
Kolekcia TEMPUR® Cloud je určená 
všetkým, ktorí hľadajú mäkký pocit   
na prvé ľahnutie s vynikajúcou 
oporou. Vrchná vrstva zo špeciálne 
vyvinutého materiálu TEMPUR® Extra 
Soft okamžite mäkko obklopuje 
a objíma vaše telo.

Technológia 
spánku
TEMPUR® Cloud je navrhnutý pre mäkší pocit. 
Obklopujúca jedinečná mäkkosť v sebe skrýva 
všetky prednosti materiálu a technológie 
TEMPUR® pre nepretržitú oporu.  

Cloud

TEMPUR® Cloud

Dostupné tiež 
vo variante CoolTouch™
Príjemný pocit každú noc. 
Technológie CoolTouch™ udržuje 
poťah chladivý na dotyk a odvádza 
prebytočné teplo.

Materiál TEMPUR® Extra Soft 
Mäkšia verzia materiálu TEMPUR® 
rýchlejšie reaguje na teplotu a váhu 
vášho tela pre pocit okamžitého 
uvoľnenia. Otvorená štruktúra 
buniek bola dôkladne testovaná  
a aj napriek svojej mäkkosti           
jej životnosť odolá každodennému 
zaťaženiu. Každú noc si tak 
môžete pripadať, ako by ste spali               
na obláčiku.

Poťah QuickRefresh™
Na dotyk príjemný poťah 
s geometrickými vzormi je ľahko 
snímateľný a prateľný kedykoľvek 
potrebujete.

16 17



Cloud 

Dostupné tiež vo verzii:

CoolTouch™ pre 
príjemný chladivý pocit.

7cm TEMPUR® extra mäkká   
 vrstva

9cm TEMPUR® podporná vrstva

6.5cm DuraBase™ odolná   
 základňa

7.5cm DuraBase™ odolná   
 základňa

CoolTouch™

Dostupné tiež vo verzii:

CoolTouch™ pre príjemný 
chladivý pocit.

7cm TEMPUR® extra mäkká  
 vrstva

7cm TEMPUR® podporná vrstva

11cm DuraBase™ odolná  
 základňa

CoolTouch™

Ponorte sa do luxusnej 
všetko objímajúcej mäkkosti 
s dokonalou rovnováhou opory.                 
Špeciálne vyvinutý materiál 
TEMPUR® Extra Soft poskytuje 
okamžité prispôsobenie 
a uvoľnenie, zatiaľ čo vrstvy 
materiálu TEMPUR® na spodku 
zaisťujú trvalú oporu. Skvelý poťah 
QuickRefresh™ je kedykoľvek 
ľahko snímateľný a prateľný.

TEMPUR®

Cloud
Supreme

TEMPUR®

Cloud
Elite

TEMPUR®

Cloud
Luxe

Rovnováha medzi mäkkosťou 
a oporou. Zdokonalený materiál 
TEMPUR® Extra Soft poskytuje 
okamžité uvoľnenie a spodná 
vrstva materiálu TEMPUR® zaisťuje 
dlhotrvajúcu oporu.   
Poťah QuickRefresh™ môžete 
kedykoľvek ľahko zvliecť a vyprať.

Vyvážený pocit mäkkosti a opory. 
Špeciálny materiál TEMPUR® Extra 
Soft sa okamžite prispôsobuje 
a prináša uvoľnenie, spodná vrstva 
materiálu TEMPUR® zaisťuje oporu.

Dostupné tiež vo verzii:

CoolTouch™ pre príjemný 
chladivý pocit.

5cm TEMPUR® extra mäkká  
 vrstva

5cm TEMPUR® podporná vrstva

11cm DuraBase™ odolná  
 základňa

CoolTouch™

Možné objednať 
náhradný poťah 
QuickRefresh™

TEMPUR® Cloud
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Sensation 

Navrhnutý pre ľahší pohyb.  
Pokiaľ hľadáte komfort stavu beztiaže 
TEMPUR® a zároveň vyžadujete ľahký 
pohyb na matraci, tak je pre vás 
kolekcia TEMPUR® Sensation ta pravá.

Technológia 
spánku
TEMPUR® Sensation v sebe spája komfort 
a uvoľnenie od tlaku materiálu TEMPUR® 
s technológiou dynamickej podpory a prináša      
tak plnohodnotnú oporu a ľahký pohyb na matraci.

Sensation

TEMPUR® Sensation

Dostupné tiež 
vo verzii CoolTouch™
Príjemný pocit každú noc. Technológia 
CoolTouch™ udržuje poťah chladivý   
na dotyk a odvádza prebytočné teplo.

Technológia dynamickej podpory 
Predstavuje kombináciu pevných 
stien z otvorených buniek s voľne 
usporiadanou štruktúrou, čím 
technológia dynamickej podpory 
dodáva matracu pružnú oporu. 
Rýchle sa vracia do pôvodného 
tvaru, čo zjednodušuje pohyb  
na matraci.

Poťah QuickRefresh™
Na dotyk príjemný poťah 
s geometrickými vzormi, je ľahko 
snímateľný a prateľný kedykoľvek 
potrebujete..
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Sensation 

TEMPUR®

Sensation
Supreme

TEMPUR®

Sensation
Elite

TEMPUR®

Sensation
Luxe

TEMPUR® Sensation

Dostupné tiež vo verzii:

CoolTouch™ pre príjemný 
chladivý pocit.

7cm TEMPUR® komfortná vrstva

8cm TEMPUR® dynamická 
 podporná vrstva 

7.25cm DuraBase™ odolná  
 základňa

7.25cm DuraBase™ odolná  
 základňa

CoolTouch™

Dostupné tiež vo verzii:

CoolTouch™ pre príjemný 
chladivý pocit.

3cm TEMPUR® komfortná vrstva

4cm TEMPUR® podporná vrstva
 

4cm TEMPUR® dynamická 
 podporná vrstva 

14cm DuraBase™ odolná  
 základňa

CoolTouch™

Luxusne vysoká vrstva materiálu 
TEMPUR® na vrchnej strane 
matraca sa veľkoryso prispôsobí 
krivkám vášho tela a prinesie 
uvoľnenie od tlaku, zatiaľ   
čo technológia dynamickej 
podpory zaistí ľahký pohyb   
na matraci a plnohodnotnú oporu.               
Pre maximálne pohodlie je poťah 
QuickRefresh™ kedykoľvek 
jednoducho snímateľný a prateľný.

Horná vrstva materiálu TEMPUR® 
sa dokonale prispôsobí vášmu 
telu a zmierni tlakové body.          
Spodná vrstva s technológiou 
dynamickej podpory zaistí 
jednoduchší pohyb na matraci 
plnohodnotnú oporu celého tela. 
Poťah QuickRefresh™ môžete 
kedykoľvek ľahko zvliecť a vyprať.

Materiál TEMPUR® na povrchu 
sa ľahko prispôsobí vášmu 
telu a uvoľní ho od tlakových 
bodov, zatiaľ čo spodná vrstva 
s technológiou dynamickej 
podpory zaisťuje ľahký pohyb     
na matraci a plnohodnotnú oporu. 
Poťah je snímateľný a prateľný.

Dostupné tiež vo verzii:

CoolTouch™ pre príjemný 
chladivý pocit.

2cm TEMPUR® komfortná vrstva

4cm TEMPUR® podporná vrstva
 

4cm TEMPUR® dynamická 
 podporná vrstva 

11cm DuraBase™ odolná  
 základňa

CoolTouch™

Možné objednať 
náhradný poťah 
QuickRefresh™
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           * Uvedená pomerná záruka sa vztahuje na TEMPUR® Topper 7 a kolekciu matracov TEMPUR® 19 v prípadě registrácie produktu na stránkách 
 www.tempur.sk v sekcii Záruka. 
 Pomer: 0-5 rokov plná záruka, 6-15 rokov se záruka snižuje o 1/10 ročne

TEMPUR®

TEMPUR® Krycí matrace

 Krycí matrac
Vaša súčasná posteľ a matrac nemusia prinášať také 
pohodlie a upokojujúci spánok, aké by ste si priali.         
Krycí matrac TEMPUR® môžete položiť na akýkoľvek iný 
matrac v dobrom stave a dopriať si tak pohodlie typické    
pre TEMPUR® zároveň s lepším a pokojnejším spánkom.

TEMPUR®  
Topper 7
Krycí matrac obsahuje 7 cm 
materiálu TEMPUR® citlivého na 
teplotu. Poťah je z jednej
strany velúrový, z druhej strany 
dvojitý jersey, aby vám poskytol 
taký pocit, aký preferujete. 
Možno ho ľahko zvliecť a vyprať.*

 ‘

TEMPUR®

Original
19

TEMPUR®

Sensantion
19

TEMPUR®

Cloud
19

TEMPUR® Kolekcia 19

8cm TEMPUR® podporná vrstva
 

11cm Odolná základňa HR

TEMPUR® Sensation 19  
s profilovanou pružnou základňou 
z HR peny zaisťuje perfektný 
klasický pocit, zatiaľ čo vrstva 
TEMPUR® HM High Mobility 
zaručuje správnu pružnosť a ľahký 
pohyb na matraci.*

4cm TEMPUR® komfortná vrstva

4cm TEMPUR® podporná vrstva
 

11cm Odolná základňa HR

TEMPUR® Cloud 19 je určená tým, 
ktorí si želajú výbornú oporu,  
ale radšej spia na mäkšom
matraci. Vrchná komfortná vrstva 
tohto matraca je vyrobená   
zo špeciálne vyvinutého materiálu 
TEMPUR® Extra Soft™, ktorý prináša 
pocit okamžitého uvoľnenia. 

4cm TEMPUR® podporná vrstva
 

4cm TEMPUR® vstva High  
 Mobility

11cm Odolná základňa HR

Kolekcia TEMPUR® Original 19 
prináša všetky kľúčové výhody, 
vďaka ktorým si TEMPUR začal 
získavať pozornosť po celom 
svete. Táto matrac je dokonalá 
pre každého, kto dáva prednosť 
spánku na pevnejšom matraci.*

Kolekcia 
matracov 19
TEMPUR® kolekcia matracov 19 
obsahuje tri pôvodné kategórie 
Original, Cloud a Sensation.  
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Tvrdý

Mäkký

Skombinujte vysoko kvalitný rošt postele s matracom TEMPUR® a plne si vychutnajte 
vynikajúci komfort a podporu, ktorú poskytujú. Rošty TEMPUR® sú k dispozícii v statických 
i polohovateľných verziách. Môžu byť vložené do existujúceho rámu postele, alebo môžu byť 
používané ako samostatne stojace s možnosťou výberu dizajnu i výšky nôh.

Technológia spánku

TEMPUR® Posteľové rošty

TEMPUR® posteľové rošty

Segmenty
Rošt postele TEMPUR® Flex
je vybavený pružnými segmentmi
s otvorenou štruktúrou v podobe 
včelieho plástu zaisťujúci lepšiu 
ventiláciu.

Oblasť hlavy 
Pružné segmenty sú pevnejšie 
a poskytujú dodatočnú oporu.

Oblasť chodidiel
V tejto oblasti sú použité pevné 
a podporné segmenty.

Oblasť chrbta
Pružné segmenty tejto oblasti majú 
strednú tuhosť.

Oblasť ramien 
Pružné segmenty používané pre túto 
citlivú oblasť tela sú mäkšie.

Doplnky

Bezdrôtové diaľkové 
ovládanie
Bezdrôtové diaľkové ovládanie 
je voliteľným príslušenstvo 
k roštu TEMPUR® Flex 2000. 
Pri roštoch TEMPUR® Flex 
4000 a 8000 je štandardom 
bezdrôtový rádiofrekvenčný 
ovládač.

Držiaky matraca
Aby sa predišlo skĺznutiu matraca 
pri používaní polohovateľného 
roštu, odporúčame použiť päť 
držiakov: Jeden v oblasti chodidiel 
a dva na každej strane rámu. 
Držiaky ponúkame v chrómovom 
prevedení.

Podporné vložky
Pevnosť rôznych oblastí, 
napríklad oblasti pre ramená, 
bedrový oblasti atď možno 
zvýšiť pridaním podporných 
výstuh do jednotlivých 
segmentov na rošte postele.

Diaľkovo ovládaná 
zásuvka
Umožňuje zapnutie a vypnutie 
svetla alebo iného elektrického 
zariadenia cez rádiové diaľkové 
ovládanie. Možno použiť   
pre modely TEMPUR® Flex 4000  
a TEMPUR® Flex 8000.

Nohy
Ponúkame na výber z rôznych 
tvarov nôh, ktoré možno pripevniť 
k roštu postele TEMPUR® Flex.

LED svetelný prúžok
Svetelný prúžok umiestnený  
pod posteľou prináša štýlový 
svetelný efekt. Možno ho ľahko 
nasadiť na rám postele a zapnúť 
pomocou diaľkového ovládania 
roštu.

Masážna jednotka
Ako voliteľné príslušenstvo
si môžete tiež vybrať
masážnu jednotku. Jemná
vibrácia napomáha
k uvoľneniu napätých
ramenných a chrbtových
svalov a prináša uvoľňujúci
pocit po celom tele.
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TEMPUR® posteľové rošty

Možnosti
Vyberte ideální posteľový rošt a doplnte svoj matrac 
TEMPUR®

 TEMPUR® Flex posteľové rošty

TEMPUR® Flex 500 – Statický
Nepolohovateľný rošt postele s ľahkou, ale odolnou 
konštrukciou, ktorá poskytne ideálnu podporu pre matrac 
TEMPUR®.

TEMPUR® Flex 4000 – Štvormotorový
Štyri motory umožňujú plynulé variabilné nastavenie, 
vďaka čomu sa môžu oblasti hlavy, chrbta, stehien 
i chodidiel pohybovať oddelene, aby ste si pre seba mohli 
nájsť čo najlepšiu polohu. Zahŕňa bezdrôtový rádiový 
ovládač a pamäťové funkcie. Zakúpiť si môžete tiež voliteľné 
príslušenstvo ako napríklad masážnu jednotku   
a synchronizáciu dvoch postelí.

TEMPUR® Flex 8000 – Wallhugger
Tento inteligentný štvormotorový rošt postele  
vám umožní nastavenie do polohy v sede, bez toho 
aby ste sa posunuli vpred od vášho nočného stolíka 
alebo lampičky. Obsahuje všetky funkcie a voliteľné 
príslušenstvo modelu Flex 4000.

TEMPUR® Flex Cloud 3000
Tento rošt bol navrhnutý v atraktívnom dizajne strieborných 
a bielych farieb, ktoré dokonale doplnia váš matrac TEMPUR®. 
Pružné segmenty môžete ľahko otočiť a tým si prispôsobiť 
ich tuhosť pre vaše najlepšie pohodlie. Výhodou roštu   
sú motory integrované v ráme, čo umožňuje aj využitie 
priestoru pod ním.

TEMPUR® Flex 2000 – Dvoumotorový
Dva motory umožňujú plynulé variabilné nastavenie 
pre chrbát a nohy.
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TEMPUR® Pillows

Na všetky vankúše je poskytnutá 3 ročná záruka, počas ktorej si vankúš zachová svoj tvar. Vyskúšajte v najbližšom obchode, 
ktorý je pre vás pravý.

Vankúše 
Výber správneho vankúša ovplyvňuje polohu vášho tela 
počas noci a tým pádom aj celkovú kvalitu vášho spánku.
TEMPUR® ponúka radu vankúšov pre najrôznejšie potreby 
a obľúbené spánkové polohy. Všetky poskytujú jedinečné 
pohodlie a podporu materiálu TEMPUR®, ale v každom 
z nich je využívaná iná technológia a iné vlastnosti tak,  
aby presne zodpovedali vašim potrebám. 

TEMPUR® Vankúše
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TEMPUR®  
Vankúš Original
Tento vankúš zachováva 
prirodzené krivky a podopiera 
hlavu, šiju a ramená, čím pomáha 
narovnaniu chrbtice. Zaisťuje vám 
čo najkvalitnejší nočný spánok  
v polohe na boku.

TEMPUR®  
Vankúš Millennium
Tento vankúš má zakrivený 
okraj tvarovaný tak, aby správne 
podopieral a napomáhal držaniu 
šije. Poskytne vám výnimočné 
pohodlie v polohe na boku   
aj na chrbte.

TEMPUR®  
Vankúš Ombracio
Špeciálny dizajn tohto vankúša  
s vykrojením po stranách
Vám uľahčí dýchanie a zmierni 
tlak pri spánku na bruchu.
Tvar, materiál i poťah boli 
navrhnuté tak, aby zabezpečili
lepšie prevzdušnenie, 
poskytovali viac pohodlia  
a pokojnejší spánok.

TEMPUR®  
Vankúš Symphony
Vankúš TEMPUR® Symphony 
má unikátny dizajn,                    
vďaka ktorému získate dva 
vankúšev jednom. Mierne 
klenutá strana poskytuje 
podporu pre hlavu   
a šiju u osôb spiacich na chrbte, 
zatiaľ čo druhá umožní ramenám 
spočinúť pod vankúšom,   
vďaka čomu sa dokonale hodí  
pre spánok na boku.

TEMPUR®  
Vankúš Sonata
Zakrivený tvar tohto vankúša 
zaručí potrebnú podporu vašej 
hlavy, ak spíte v polohe embrya 
s bradou blízko hrudníka.  
Vankúš vám tiež poskytuje 
oporu počas pretáčania z jednej 
strany na druhú.

snadné čištění

Ergonomické vankúše

TEMPUR® Vankúše

Ergonomické vankúše sú špeciálne tvarované   
pre všetkých, ktorí majú obľúbenú polohu v spánku.  
Všetky obsahujú materiál TEMPUR®, ktorý sa prispôsobí 
tvaru vášho tela, a poskytne vašej hlave aj krku potrebnú 
oporu. Pre každú polohu nájdete vankúš, ktorý sa pre  
ňu hodí najviac.

Klasický komfort
Klasické vankúše sú pre tých, ktorí majú radi tvar a dojem 
klasického vankúša. Ponúkame ich v rôznych veľkostiach tak, 
aby vyhovovali vášmu telu a preferenciám. Povrch vankúša 
môže ladiť s vašim matracom TEMPUR® alebo môže mať 
špeciálne charakteristiky ako napríklad materiál TEMPUR® 
Washable.

TEMPUR®  
Vankúš EasyClean™

Vďaka tomu, že je vyrobený  
z TEMPUR® Washable Material™, 
môžete vankúš EasyClean™ prať  
v práčke a sušiť v sušičke   
a zachovať tak maximálny 
hygienický štandard.

TEMPUR® 
Vankúš Traditional
Klasicky tvarovaný vankúš,  
ktorý vás nabáda k objatiu 
a ktorého tvar vám zaručí 
komfortnú podporu vo väčšine 
spánkových polôh.  
Dostupný v mäkkej, strednej 
alebo tuhej verzii. Klasický 
komfort pre každého.

TEMPUR® Vankúše

TEMPUR®  
Vankúš Comfort Original
Vankúš TEMPUR® Comfort Original 
ponúka pevnejšiu a zároveň 
komfortnú oporu.

TEMPUR®  
Vankúš Comfort Cloud
Vankúš TEMPUR® Comfort Cloud 
vyrobený z materiálu TEMPUR® 
Extra Soft vyvoláva mäkší pocit.
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TEMPUR® ponúka aj sortiment špecializovaných 
poťahov na vankúše, prestieradiel a matracových 
chráničov.

TEMPUR® Príslušenstvo

TEMPUR-FIT™ 
Matracový chránič
Vodeodolný a priedušný 
matracový chránič TEMPUR-
FIT™ je vyrobený z prírodných 
vlákien, ktoré sú priedušné 
a zároveň absorpčné.                        
Chránič má inteligentnú 
membránu, ktorá zabraňuje 
navlhnutiu matraca a je jedným 
z najtenších vo svojej triede  
na trhu.

TEMPUR® Príslušenstvo

TEMPUR-FIT™ 
Návliečka na vankúš 
a prestieradlo
Prestieradlo aj obliečka   
na vankúš sú pletené z jemných 
priadzí zo 100% MAKO bavlny.                                      
To robí tieto prestieradlá 
príjemné na dotyk a zároveň 
elastické pre zabezpečenie 
dokonalej fixácie na matraci. 
Prestieradlá aj obliečky             
na vankúše sú dostupné             
v rôznych tvaroch pre rôzne 
modely vankúšov TEMPUR®. 
Prestieradlá aj obliečky             
na vankúše sa ponúkajú v troch 
farebných prevedeniach (biela, 
natur, antracit), vďaka ktorým      
si ich môžete ľahko zladiť.      
Možno ich prať a sušiť v sušičke.

Náhradný poťah 
QuickRefresh™
Náhradný poťah využijete 
napríklad, keď je váš aktuálny 
poťah v práčke.
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Porovnanie 
matracov

TEMPUR® porovnanie

DuraBase™ odolná základňa

Precision™ micro pružiny

Technológia dynamickej podpory

Materiál TEMPUR® Extra Soft

TEMPUR® technológia podpory

Zdokonalený materiál TEMPUR®

Materiál TEMPUR®         

TEMPUR® Sensation

Navrhnuté pre ľahký pohyb

TEMPUR® Cloud

Navrhnuté pre mäkší pocit

TEMPUR® Original

Navrhnuté pre pevnejší pocit

TEMPUR® Hybrid
Navrhnuté pre rýchlejšiu odozvu

HYBRID
Luxe

HYBRID
Elite

HYBRID
Supreme

SENSATION
Luxe

SENSATION
Elite

SENSATION
Supreme

CLOUD
Luxe

CLOUD
Elite

CLOUD
Supreme

ORIGINAL
Luxe

ORIGINAL
Elite

ORIGINAL
Supreme

Materiál 
TEMPUR®  
Extra Soft

Materiál
 TEMPUR®  
Extra Soft

Materiál
 TEMPUR®  
Extra Soft

 TEMPUR® 
komfortný 
materiál

 TEMPUR® 
komfortný 
materiál

 TEMPUR® 
komfortný 
materiál

QuickRefresh™ 
poťah

Zdokonalený 
materiál 
TEMPUR® 
s micro 

pružinami 
Precision™  

Zdokonalený 
materiál 
TEMPUR® 
s micro 

pružinami 
Precision™  

60ºC

10 rokov

TEMPUR® 
s technológiou 

dynamickej 
podpory 

TEMPUR® 
s technológiou 

dynamickej  
podpory 

TEMPUR® 
s technológiou 

dynamickej  
podpory  

Zdokonalený 
materiál 
TEMPUR® 
s micro 

pružinami 
Precision™ 

Legenda k vrstvám matracov

Technológia

Hybrid matrace Original matrace Sensation matrace

Materiál

Výška                         
matraca

Doplnková                        
úprava poťahu

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

Poťah
QuickRefresh™ 

poťah
Snímatelný 

poťah
QuickRefresh™ 

poťah
QuickRefresh™ 

poťah
Snímatelný 

poťah
QuickRefresh™ 

poťah
QuickRefresh™ 

poťah
Snímatelný 

poťah
QuickRefresh™ 

poťah
QuickRefresh™ 

poťah
Snímatelný 

poťah

Pratelný                       
poťah

60ºC 60ºC 60ºC 60ºC 60ºC 60ºC 60ºC 60ºC 60ºC 60ºC 60ºC

Záruka

10 rokov 10 rokov 10 rokov 10 rokov 10 rokov 10 rokov 10 rokov 10 rokov 10 rokov 10 rokov 10 rokov

30 25 21 30 25 21 30 25 21 30 25 21

Vzhľad

Cloud matrace

Pôvodný materiál TEMPUR®, ktorý sa prispôsobí tvaru tela, poskytuje 
uvoľnenie od tlakových bodov a pohlcuje pohyby partnera na matraci.

O niečo pevnejší materiál TEMPUR®, ktorý sa prispôsobuje tvaru tela, 
poskytuje úľavu od tlaku a pohlcuje pohyby partnera na matraci.

Poskytuje pevnú oporu potrebnú pre vaše telo vďaka dokonalému 
prispôsobeniu sa tvaru a rovnomernému rozloženiu váhy.

Okamžite sa prispôsobuje tvaru tela, objíma vás a poskytuje podporu 
s pocitom mäkkosti.

Spolu s materiálom TEMPUR® pomáha príjemnej podpore a zároveň 
umožňuje jednoduchý pohyb na matraci.

Každá pružina je vyrobená z prvotriednej, za studena ťaženej ocele 
a umiestnená v samostatnom obale pre maximálnu odozvu na 
pohyby tela a neopakovateľnú oporu.

Spolu s vrchnými vrstvami umožňuje maximálne využitie 
vlastností materiálu a technológií pre najvyšší možný komfort 
a oporu po celú dobu životnosti matraca.
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