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Онова уникално 
TEMPUR® усещане
Перфектният баланс между опора и комфорт.
Нищо друго не се оформя по извивките на тялото 
и адаптира към неговото тегло така добре, както 
материалът TEMPUR®,  използван в нашите матраци 
и възглавници. 

Уникалният ни материал е проектиран така, 
че да се адаптира прецизно към тялото ви, да 
поема движението му и да облекчава точките на 
напрежение, там, където е необходимо.

С TEMPUR® спите дълбоко всяка нощ, и се 
събуждате свежи и спокойни всеки ден.

TEMPUR® - матрак като никой друг.
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Десетилетия на космически иновации
TEMPUR® е първоначално разработен за НАСА, като 
материал, който да намалява гравитационното 
налягане върху космонавтите по време на полет. 
Използвахме тази необикновена технология, за да 
създадем първите в света матрак и възглавница от 
мемори пяна.

От тогава минаха 30 години на усъвършенстване на 
оригиналния материал, за да осигурим качество на 
съня като никой друг. 

Уникалното ни наследство ни вдъхновява да 
преминем отвъд човешките възможности.

Също като НАСА, нашата мисия е да постигнем 
максимална полза за всеки. Eто защо продължаваме 
да развиваме материала TEMPUR®, за да ви осигурим 
съня, от който се нуждаете нощ след нощ.

Една космическа 
история
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Адаптира се и  
се оформя по тялото ви Забележителна технология на съня

Космическата технология, вложена в Материала 
ни, е строго пазена тайна. Само десет души в света 
знаят формулата. TEMPUR® материалът е подобрен по 
уникален начин, така че да е несравнимо издръжлив. 
Повишени са абсорбацията на движението и 
облекчаването на натиска, за да се сведе до минимум 
въртенето в леглото през нощта.

Прецизно проектирани за съвършенство
Нашите учени са разработили вискоеластичната 
клетъчна структура на материала така, че той да 
реагира и да се оформя по индивидуалните извивки, 
тегло и температура на тялото, за перфектни опора и 
комфорт.
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Сега е още по-лесно да запазите 
матрака си чист с нашия 
QuickRefresh™ калъф. Той се сваля 
и поставя лесно с помощта на цип  
и може да се пере на 60°С.

Независимо дали се нуждаете от 
допълнителна опора в областта 
на врата или от премиум усещане 
- имаме решение и за това. 
Възглавниците, които предлагаме 
са с класическа форма или 
ергономични - проектирани за по-
добра опора на главата и врата. 

Защо TEMPUR®?
Онова персонално докосване за по-добър сън
Няма хора, които да спят по един и същи начин. 
Каквито и да са предпочитанията ви, имаме 
индивидуално решение, за да откриете матрака, 
който ви приляга:

Независимо дали се нуждаете от повече комфорт, 
изключителна опора, или и двете, предлагаме 
матраци с четири различни усещания, за да 
отговорят на потребностите ви.
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“Не мога да си представя да спя на 
нещо друго. Сега чакам с нетърпение 
да си легна, дори по-рано, защото 
знам, че ще се чувствам удобно. 
Предпочитам да си бъда вкъщи и да 
спя на моя матрак TEMPUR®.”

“След като човек се е наспал 
добре, той може да бъде много по-
работоспособен на следващия ден.
Трябваше да обърнем внимание 
на това много по-рано! Това е най-
добрата инвестиция, която някога 
сме правили.”

"Не искам да ставам от него, 
наистина не искам, бих останал в 
леглото цял ден, ако можех."

“Когато сравняваш повечето 
обикновени матраци установяваш, 
че общо взето вършат една и съща 
работа. Но когато легнеш на матрак 
TEMPUR®, усещането и съня са 
напълно различни. Ежедневието ни 
е доста забързано, но след като си 
се наспал добре през нощта върху 
матрак TEMPUR®, се чувстваш 
просто прекрасно.”

Грег и Тина

Карол & Робин

Джесика

Джейн & Ян

Защо клиентите ни оценяват 
високо в проучванията за 
клиентска удовлетвореност
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1. Избор на матрак
От съществено значение за добрия сън е опората, 
която ви осигурява вашият матрак. Тъй като добрият 
сън е от основно значение за здравето и качеството на 
живота ви, важно е да се инвестира в матраци, които 
осигуряват нужния комфорт и опора.
TEMPUR® предлага богата гама от матраци с различни 
характеристики и усещания, които гарантират 
превъзходна опора. Убедете се лично при най-близкия 
представител на TEMPUR®.

Страница 18

2. Избор на възглавница
В каквато и поза да спите, добрият сън не може без 
удобна възглавница. Изберете с класическа или с 
ергономична форма за оптимална опора на главата и 
врата.

Страница 46

3. Избор на основа
Качествената подматрачна основа може да 
подсили устойчивостта и вентилацията на 
матрака. Изборът на подматрачна основа трябва 
да е съобразен с най-важните характеристики, 
според личните предпочитания. Регулируемите 
модели са удобни за четене и гледане на 
телевизия в леглото и идеален избор, когато 
желаете да повдигнете уморените си крака, да 
легнете или седнете в по-удобно положение. Ако 
търсите оптимална релаксация, помислете върху 
възможността да включите към подматрачната 
основа масажен механизъм.

Страница 56

TEMPUR® не означава само 
превъзходен матрак, а усещане 
за спокоен сън и възможност за 
комплексно решение, което да 
допълва стила на вашата спалня. 

Съвършеният кът за сън TEMPUR® се 
нуждае от три ключови елемента.

3 стъпки за постигане на 
най-добрия сън
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Колекция TEMPUR® Cloud
Проектирана за опорно по-меко усещане.
Баланс от мекота и опора. Специално разработеният материал TEMPUR® 
Extra Soft нежно обгръща и отпуска, а по-твърдият TEMPUR® опорен 
материал под него добавя дълготрайна опора.

Колекция TEMPUR® Original 
Проектирана за опорно средно твърдо усещане.
Материалът TEMPUR®Comfort в горните слоеве на матрака дава средно 
твърдо усещане с изключителни опора и комфорт. Той е проектиран да 
се оформя прецизно по тялото и да намалява точките напрежение, които 
могат да доведат до често въртене по време на сън. 

Колекция TEMPUR® Sensation
Проектирана за опорно по-твърдо усещане.
Материалът TEMPUR® в горния слой на матрака се оформя по тялото, за 
да облекчи точките на напрежение, докато технологията за динамична 
опора гарантира лекота на движенията и пълна опора на тялото. 

Колекция TEMPUR® Firm
Проектирана за опорно твърдо усещане.
Нашият най-иновативен дизайн досега. Материалът TEMPUR® Extra Firm  
Ви гарантира опора през цялата нощ. Изживейте отличителното 
усещане, познато от времето когато всичко започна за наистина дълбок 
сън. 

Създадохме четири обособени колекции матраци, всяка с различно 
усещане, предлагащи различен тип комфорт, но всички създадени да 
се оформят и приспособяват към индивидуалните извивки на тялото. 
Четирите колекции демонстрират това, с което сме известни по целия свят: 
технология за сън на базата на оригиналния вискоеластичен материал 
TEMPUR®.

НОВО

Мек Твърд

Страница 20

Мек Твърд

Страница 26

Мек Твърд

Страница 32

Мек Твърд

Страница 38

Комфортен сън  
за всеки
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TEMPUR® Cloud Elite 
виж стр. 24

Възглавница TEMPUR® Comfort Signature
виж стр. 51TEMPUR® 

Cloud
Проектиран за опорно по-меко 
усещане 
Колекция матраци TEMPUR® Cloud е 
за тези, които предпочитат матрак 
с усещане за по-голяма мекота, 
който осигурява изключителна 
опора. Повърхностният слой на тези 
матраци е изработен от специалния 
материал Tempur® Extra Soft – за 
незабавно отпускане и 
релакс.



Колекция TEMPUR® Cloud
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Технология 
на съня
За по-меко усещане TEMPUR® Cloud ви 
обгръща с щедра мекота, докато осигурява 
ползите от отличителната технология на 
TEMPUR® и дълготрайна опора. 

TEMPUR® Cloud

Материал TEMPUR®

Облекчава точките на напрежение 
като се оформя по извивките на 
тялото за наистина индивидуален 
комфорт. Абсорбирането 
на движенията гарантира, 
необезпокояван от въртенето на 
партньора, сън.

Калъф QuickRefresh™ 
Мекият изящно ушит калъф се 
сваля и поставя лесно с помощта 
на цип. Може да се пере, за винаги 
чист и свеж вид на вашия матрак.

Материал TEMPUR® ExtraSoft
Меката версия на материала 
TEMPUR® реагира по-бързо на 
топлината и тежестта на тялото, 
за гушкащо усещане. Отворената 
клетъчна структура е стриктно 
тествана и въпреки мекотата 
си ще издържи на ежедневното 
износване. Сякаш спите върху 
облак, нощ след нощ.



Колекция TEMPUR® Cloud
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TEMPUR® 
Cloud Elite

Височина: 
25см

Баланс на мекота и опора. 
Специално разработения TEMPUR® 
Extra Soft материал успокоява 
и отпуска, а по-твърдият 
TEMPUR® слой под него добавя 
дълготрайна опора. Калъфът 
QuickRefresh™ се сваля лесно и 
може да се пере.

TEMPUR®

Cloud

Височина:
19см

Баланс на мекота и опора. 
Специално разработеният 
TEMPUR® Extra Soft материал 
успокоява и отпуска, а по-
твърдият TEMPUR® слой под него 
добавя дълготрайна опора.

7см 
Слой TEMPUR® Extra Soft

7см 
Опорен слой TEMPUR®

11см 
DuraBase™ технология

4см 
Слой TEMPUR® Extra Soft

4см 
Опорен слой TEMPUR®

11см 
Устойчива основа

Колекция Cloud

Всички цени са с ДДС.

*Матракът се предлага и в други стандартни 
размери.
За допълнителна информация се обърнете 
към наш консултант.

 Матраци 
 TEMPUR® Cloud 19 см 25 см

 Размери  
 (W x L см)* цена цена

 80 x 190 2355 лв 3189 лв

 80 x 200 2355 лв 3189 лв

 90 x 190 2505 лв 3390 лв

 90 x 200 2505 лв 3390 лв

 100 x 200 2706 лв 3663 лв

 120 x 200 3183 лв 4305 лв

 140 x 200 3708 лв 5019 лв

 160 x 200 4161 лв 5628 лв

 180 x 200 4512 лв 6102 лв

 200 x 200 5037 лв 6816  лв
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Възглавница TEMPUR® Comfort Signature
виж стр. 51

TEMPUR® Original Elite 
Виж стр. 30

 TEMPUR® 
Original
Проектирана за опорно средно 
твърдо усещане
Матракът TEMPUR® Original носи 
основните ползи на марката, донесли 
ѝ световна слава - способността 
да намалява натиска и да се 
адаптира. Космическата технология 
ви позволява да се насладите на 
несравним комфорт и пълна опора.



Колекция TEMPUR® Original
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Технология  
на съня
Насладете се на комфорт и изключителна 
опора на тялото. TEMPUR® Original 
облекчава точките на напрежение, 
намалява обръщането и въртенето, 
които смущават съня и осигурява средно 
твърдо усещане.

TEMPUR® Original

Материалът TEMPUR® 
Нашият иновативен вискоеластичен 
материал е използван за първи 
път от астронавтите от НАСА за 
смекчаване на гравитационния 
натиск по време на излитане. 
Материалът освобождава 
напрежението, оформя се 
по извивките на тялото, 
разпределяйки натиска по цялата 
повърхност. Отворената клетъчна 
структура постепенно възвръща 
формата си след натиск.

Материал TEMPUR®

Облекчава точките на напрежение 
като се оформя по извивките на 
тялото за наистина индивидуален 
комфорт. Абсорбирането 
на движенията гарантира, 
необезпокояван от въртенето на 
партньора, сън.

Калъф QuickRefresh™
Мекият изящно ушит калъф се 
сваля и поставя лесно с помощта 
на цип. Може да се пере, за винаги 
чист и свеж вид на вашия матрак.
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TEMPUR® 
Original Elite

Височина: 
25см

Допълнителен  TEMPUR® 
материал за комфорт и 
изключителна опора. Намалява 
точките на напрежение, които 
биха довели до често въртене. 
Калъфът Quickrefresh  може да 
се пере, като се сваля лесно с 
помощта на цип. 

3см 
Слой TEMPUR® Comfort

9см 
Опорен слой TEMPUR®

6.5см 
DuraBase™ технология

6.5см 
DuraBase™ технология

Колекция Original

Всички цени са с ДДС.

*Матракът се предлага и в други стандартни 
размери.
За допълнителна информация се обърнете 
към наш консултант.

 Матраци 
 TEMPUR® Original 25 см

 Размери  
 (W x L см)* цена

 80 x 190 3189 лв

 80 x 200 3189 лв

 90 x 190 3390 лв

 90 x 200 3390 лв

 100 x 200 3663 лв

 120 x 200 4305 лв

 140 x 200 5019 лв

 160 x 200 5628 лв

 180 x 200 6102 лв

 200 x 200 6816  лв
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Възглавница TEMPUR® Comfort Signature
виж стр. 51

TEMPUR® Sensation Elite 
виж стр. 36

 TEMPUR® 
Sensation
Създаден за опорно по-твърдо 
усещане
Колекция TEMPUR® Sensation 
осигурява опорно по-твърдо усещане 
като в същото време ви позволява 
да се движите свободно. Усетете 
ползите на материала TEMPUR® и се 
насладете  на изключителни опора и 
комфорт.



Колекция TEMPUR® Sensation
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Технология  
на съня
TEMPUR® Sensation комбинира комфорта и 
технологията за облекчаване на напрежението 
на TEMPUR® с технология за динамична опора, 
за да гарантира пълна опора на тялото и лекота 
на движенията. 

TEMPUR® Sensation

Материалът TEMPUR® 
Нашият иновативен вискоеластичен 
материал е използван за първи 
път от астронавтите от НАСА за 
смекчаване на гравитационния 
натиск по време на излитане. 
Материалът освобождава 
напрежението, оформя се 
по извивките на тялото, 
разпределяйки натиска по цялата 
повърхност. Отворената клетъчна 
структура постепенно възвръща 
формата си след натиск.

Материал TEMPUR®

Облекчава точките на напрежение 
като се оформя по извивките на 
тялото за наистина индивидуален 
комфорт. Абсорбирането 
на движенията гарантира, 
необезпокояван от въртенето на 
партньора, сън.

Калъф QuickRefresh™
Мекият изящно ушит калъф се 
сваля и поставя лесно с помощта 
на цип. Може да се пере, за винаги 
чист и свеж вид на вашия матрак.



Колекция TEMPUR® Sensation
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Sensation Collection

TEMPUR®  
Sensation

Височина:  
19см

TEMPUR® материалът в горната 
част се оформя леко по тялото 
ви, за да облекчи точките на 
напрежение, докато слоят с 
технология за динамична опора 
гарантира свобода на движенията 
и пълна опора на тялото. Калъфът 
се сваля и може да се пере.

TEMPUR®  
Sensation Elite

Височина:  
25см 

TEMPUR® материалът в горната 
част се оформя по тялото ви, за да 
облекчи точките на напрежение, 
докато слоят  с технология за 
динамична опора гарантира 
свобода на движенията и пълна 
опора на цялото тяло.  
За допълнително удобство 
калъфът QuickRefresh™ се сваля 
лесно и може да се пере.

4см 
Опорен слой TEMPUR®

4см 
Опорен слой TEMPUR® HM

11см 
DuraBase™ технология

3см 
Слой TEMPUR® Comofrt

4см 
Опорен слой TEMPUR®

4см 
Технология за динамична опора

14см 
DuraBase™ технология

Всички цени са с ДДС. 

*Матракът се предлага и в други 
стандартни размери.
За допълнителна информация се 
обърнете към наш консултант.

 Матраци 
 TEMPUR® Sensation 19 см 25 см

 Размери  
 (W x L см)* цена цена

 80 x 190 2355 лв 3189 лв

 80 x 200 2355 лв 3189 лв

 90 x 190 2505 лв 3390 лв

 90 x 200 2505 лв 3390 лв

 100 x 200 2706 лв 3663 лв

 120 x 200 3183 лв 4305 лв

 140 x 200 3708 лв 5019 лв

 160 x 200 4161 лв 5628 лв

 180 x 200 4512 лв 6102 лв

 200 x 200 5037 лв 6816  лв



Колекция TEMPUR® Firm
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 TEMPUR® 
Firm
Проектиран за най-твърдото опорно 
усещане
Завръщане към оригиналното усещане. 
TEMPUR®Firm е най-новата ни колекция 
с най-съвременeн дизайн досега. 
Опорният материал TEMPUR®Extra firm  
осигурява несравнима опора през 
цялата нощ. Изживейте отличителното 
усещане на Firm, проектирано за 
изключителен комфорт и дълбок сън, 
нощ след нощ.

TEMPUR® Firm Elite
виж стр. 42

Въглавница TEMPUR® Comfort Signature
виж стр. 51



Колекция TEMPUR® Firm
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Технология  
на съня
TEMPUR® Firm е проектиран с най-съвременния ни 
материал за безкомпромисна опора, максимален 
комфорт и гарантирано облекчаване на точките на 
напрежение.

TEMPUR® Firm

Extra опорен материал
Съставен от най-съвременния ни 
TEMPUR®Extra support материал 
за максимален комфорт и 
плътна опора. Той реагира на 
температурата, теглото и извивките 
на тялото, за да осигури опора през 
цялата нощ.

Материал TEMPUR®

Облекчава точките на напрежение 
като се оформя по извивките на 
тялото за наистина индивидуален 
комфорт. Абсорбирането 
на движенията гарантира, 
необезпокояван от въртенето на 
партньора, сън.

Калъф QuickRefresh™
Мекият изящно ушит калъф се 
сваля и поставя лесно с помощта 
на цип. Може да се пере, за винаги 
чист и свеж вид на вашия матрак.



Колекция TEMPUR® Firm

TEMPUR® Firm | 4342

TEMPUR®  
Firm Elite

Височина:  
25 см 

Съвременните материали 
TEMPUR® Support и Extra 
Support облекчават точките 
на напрежение и осигуряват 
максимален комфорт и плътна 
опора.
Калъфът QuickRefresh™ се сваля 
лесно с помощта на цип и може 
да се пере. 

Колекция Firm

5см 
Опорен слой TEMPUR®

5см 
Опорен слой TEMPUR® Extra Firm

7.5см 
DuraBase™ технология

7.5см 
DuraBase™ технология

Всички цени са с ДДС. 

*Матракът се предлага и в други 
стандартни размери.
За допълнителна информация се 
обърнете към наш консултант.

 Матраци 
 TEMPUR® Firm 25 см

 Размери  
 (W x L см)* цена

 80 x 190 3189 лв

 80 x 200 3189 лв

 90 x 190 3390 лв

 90 x 200 3390 лв

 100 x 200 3663 лв

 120 x 200 4305 лв

 140 x 200 5019 лв

 160 x 200 5628 лв

 180 x 200 6102 лв

 200 x 200 6816  лв



A pillow like no other

Колекции 
Възглавници

TEMPUR®
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TEMPUR® вярваме, че качествените продукти издържат дълго. Нашите възглавници са с 3 
години гаранция и запазват формата си с течение на времето. Разгледайте предлаганите от нас 
възглавници в най-близкия до вас магазин и изберете най-подходящата за вас. 

Изборът на подходяща възглавница може да подобри позицията 
на тялото ви през нощта и това да се отрази позитивно на 
качеството на съня ви. TEMPUR® предлага разнообразие от 
възглавници, подходящи за различни предпочитания и пози на 
сън. Всички те осигуряват забележителните опора и комфорт 
на материала TEMPUR®, но всяка е изработена с индивидуална 
технология и дизайн, и има специални характеристики, за да 
отговори на личното предпочитание на всеки.

Класически възглавници
Нашите класически възглавници осигуряват нежна прегръдка в традиционна правоъгълна 
форма. Всяка възглавница е с пълнеж от гранулиран TEMPUR® материал и се адаптира към 
извивките ви за продължителна опора и комфорт с облекчаване на точките на напрежение. 
Изберете от разнообразие от съвременни технологии и дизайни на калъфки, за да задоволите 
вашата необходимост от оптимален комфорт по време на сън, нощ след нощ.

Страница 51

Ергономични Възглавници
Ергономичните ни възглавници са идеални за тези, които търсят оптимална опора, в предпочитаната 
от тях поза за сън. Всяка възглавница е оформена от материала TEMPUR®, за да се адаптира по 
формите ви и да ви осигури опора като същевременно облекчи точките на напрежение в областта 
на главата, врата и раменете. Изберете възглавница, която отговаря на вашите предпочитания за 
сън и открийте персонализираните опора и комфорт, които тя ще ви осигури.

Страница 49

TEMPUR® Възглавници

Възглавници

Възглавница TEMPUR® Ombracio
виж стр. 49
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Възглавница TEMPUR®Original
Възглавница с по-твърдо усещане, 
проектирана за оптимална опора на врата 
и гръбнака при спане по гръб или настрани. 
Оформя се по естествените извивки и спомага 
за пълното отпускане на мускулите в областта 
на врата и раменете като облекчава всякакъв 
дискомфорт. 

Възглавница TEMPUR®Ombracio
Тази средно твърда възглавница е 
проектирана така, че да повдига и да дава 
опора на раменете ви при спане по корем. 
Уникалният ѝ дизайн, с 4 извивки отстрани и 
микровъзглавничките TEMPUR® в структурата й 
ви позволяват да я прегръщате и мачкате, за 
да откриете най-удобната поза за сън.

Възглавница  
TEMPUR® Symphony
Тази средно твърда възглавница е 
проектирана с елегантно заоблени краища  
и по-плътен профил за непрекъсната опора 
през цялата нощ. Възглавницата запазва 
формата си независимо дали спите по гръб 
или настрани. 

Възглавница TEMPUR® Classic
Изработена по патентована технология 
тази възглавница създава и осигурява 
100% комфорт по време на сън! Облекчава 
дискомфорта в областта на главата, врата 
и раменете. Гарантира стабилна опора при 
всички пози за сън. 

Маркировката СЕ декларира, че 
продуктът отговаря на европейските 
здравни изисквания.

 TEMPUR®  
 Original Pillow 
 размери (см) цена
 40x26x7/4 (Junior) 150 лв
 50x31x8/5 (S) 213 лв
 50x31x10/7 (M) 234 лв
 50x31x11.5/8.5 (L) 255 лв
 50x31x13/10 (XL) 270 лв

 TEMPUR®  
 Symphony Pillow 
 размери (см) цена
 63x43x11 (S) 258 лв
 63x43x12.5 (M) 282 лв
 63x43x14 (L) 309 лв

 TEMPUR®  
 Classic Pillow 
 размери (см) цена
 55x38x10.5 234 лв

Всички цени са с ДДС.

 TEMPUR®  
 Ombracio Pillow 
 размери (см) цена
 60x50 / 56x48 330 лв
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Класически възглавници

TEMPUR® Comfort Pillow Signature
виж стр. 51

Възглавница  
TEMPUR® Traditional
Възглавница с традиционна форма, 
която лесно може да се моделира 
за удобна опора във всяка поза за 
сън. Характеристиките на материала 
TEMPUR®Extra soft, позволяват нежно 
оформяне според извивките на главата, 
врата и раменете, осигурявайки 
индивидуална нежна опора. Калъфът от 
100% памук, се сваля лесно и се пере. 
Предлага се в по-мек, среден и по-твърд 
вариант. 

Възглавница  
TEMPUR® Comfort Signature 
Тази възглавница с традиционна форма 
и меко към средно усещане е перфектно 
допълнение към матрака TEMPUR®. 
Пълнежа от микро възглавнички от 
материал TEMPUR®, ще ви помогне да 
се насладите на основните му ползи - 
прецизно адаптиране към извивките на 
главата, врата и раменете за оптимални 
опора и комфорт. 

Възглавница  
TEMPUR® Comfort Cloud 
Тази възглавница идеално допълва 
усещането от матрака TEMPUR® Cloud™. 
Благодарение на материала TEMPUR® 
Extra Soft, възглавницата се оформя 
според индивидуалните извивки и 
осигурява нежна опора и усещане за 
мекота. 

 TEMPUR®  
 Traditional Pillow 
 размери (см) цена
 70 x 50 (Soft) 270 лв
 70 x 50 (Medium) 270 лв
 70 x 50 (Firm) 270 лв

 TEMPUR®  
  Comfort Pillow Signature
 размери (см) цена
 70 x 50 / 65 x 47 270 лв

 TEMPUR®  
 Comfort Pillow Cloud 
 размери (см) цена
 70 x 50 / 65 x 47 351 лв

Всички цени са с ДДС.



A mattress like no other

TEMPUR®

Подматрачни 
основи
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 TEMPUR® 
Подматрачни 
основи
Комбинирайте висококачествена
основа с вашия TEMPUR®  матрак,
за да се насладите напълно
на превъзходните опора и комфорт, 
които предоставя. 
Подматрачните основи TEMPUR® се
предлагат в статичен и регулируем
вариант. Те могат да се поставят в
съществуваща рамка за легло или
да се използват с крачета, които
ги превръщат в самостоятелно
легло. Регулируемите подматрачни
основи TEMPUR® Flex Cloud ви дават
възможност да повдигнете главата,
тялото и краката си, за да се
отдадете на пълен 
релакс.



Твърдо

Меко

АКСЕСОАРИ 
Описание   цена

Холдери /хромирани/ TEMPUR® Flex Cloud 500 - A 105 лв

Холдери /хромирани/ TEMPUR® Flex Cloud 500 - B 120 лв

Холдери /хромирани/ TEMPUR® Flex Cloud 2000, 4000 - C 105 лв

Хромирани крачета - 19 см 225 лв

Хромирани крачета - 25 см 258 лв

Комплект масажори (за 2 мотора) 486 лв

Комплект масажори (за 4 мотора) 270 лв

Синхронизиращ кабел 66 лв

Всички цени са с ДДС.
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Технология на съня

Държачи за матрак
Ако основата TEMPUR® се 
употребява като самостоятелно 
легло, необходимо е да 
използвате държачи за 
матрака. Препоръчваме пет 
държача: един в областта 
на краката и по два от всяка 
страна на матрака.

Крачета
Крачетата се закрепят за 
основата и позволяват 
системата да се трансформира 
лесно в рамка за легло.

Масажори
Вие можете да изберете и 
включите в подматрачната 
основа комплект масажори. 
Приятните вибрации помагат 
за релаксация на раменните и 
гръбначните мускули.

Регулируеми дискове
Дисковете на подматрачните 
основи Flex Cloud могат лесно да се 
настройват на желаната твърдост, 
осигурявайки индивидуална настройка 
на всяко легло и оптимален комфорт. 
Те са с отворена структура за по-добра 
вентилация. Зона на главата  

Дисковете в тази зона са по-твърди, за 
да осигурят допълнителна опора.

Зона на стъпалата
Както в зоната на главата и 
тук дисковете са с опорна цел.

Зона на гърба
Тук всички дискове са  
средно твърди.

Зона на раменете  
Дисковете за тази чувствителна 
част от тялото са по-меки.

Опции

TEMPUR® ПОДМАТРАЧНИ ОСНОВИTEMPUR® ПОДМАТРАЧНИ ОСНОВИ

 TEMPUR® Flex Cloud  
Подматрачни основи
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 Модели
За да допълните усещането и визията на матрака, 
изберете подходящата подматрачна основа.

TEMPUR® Flex Cloud 500 - 
Статична
Статична подматрачна основа, 
направена от лека, но устойчива 
конструкция, за да допълни 
уникалното усещане на матраците 
TEMPUR®.

80x200 | 90x200 | 100x200 | 120x200 

TEMPUR® Flex Cloud 2000 -  
2 мотора
Два мотора за продължително 
променливо регулиране в областта 
на гърба и краката. Включва 
дистанционно управление с кабел. 
Осигурява отделно задвижване в 
областта на гърба и краката.

80x200 | 90x190 | 90x200 | 90x210 
100x200

TEMPUR® Flex Cloud 4000 -  
4 мотора
Четири мотора за продължително 
и променливо регулиране, което 
позволява отделно задвижване в 
областта на врата, гърба, таза и 
краката. Това спомага за откриването 
на най-удобната позиция. Влючва 
безжично дистанционно управление и 
функция за запаметяване.

80x200 | 100x200 

Всички цени са с ДДС.

* В цената са включени комплект 
държачи за матрак и комплект 
хромирани крачета 19 см.

**Възможност за монтиране на 
масажори при модел 2000 и 
4000.

 TEMPUR® FLEX CLOUD 500 2000 4000

 размер(W x L см) цена* цена* цена*

 80 x 200 879 лв 1788 лв 3573 лв

 90 x 190 - 1836 лв -

 90 x 200 900 лв 1836 лв -

 90 x 210 - 2058 лв -

 100 x 200 972 лв 1884 лв 3660 лв

 120 x 200 1188 лв - -

 TEMPUR® Flex Cloud  
Подматрачни основи



Топери
TEMPUR®

A mattress like no other



Всички цени са с ДДС.

*Топерът се предлага и в други стандартни 
размери. За допълнителна информация се 
обърнете към наш консултант.

  TEMPUR® Топер височина 7 см

 размери (W x L см)* цена

 80 x 190 1635 лв

 80 x 200 1635 лв

 90 x 200 1740 лв

 100 x 200 1878 лв

 120 x 200 2208 лв

 160 x 200 2889 лв

 180 x 200 3132 лв

 200 x 200 3498 лв
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 Топери
Понякога и най-удобното легло и матрак не могат да ви 
осигурят търсените удобство и релаксиращ сън.
Топерите на TEMPUR® може да се поставят върху всеки 
матрак в добро състояние – така ще си осигурите 
допълнителен комфорт в стил TEMPUR® и по-качествен и 
спокоен сън.

TEMPUR®

TEMPUR®  
Топер 7 см
Дизайнерско решение с два вида 
различни материи за калъфа – 
висококачествен велур от едната 
страна и двойно жарсе от другата. 
Изберете най-подходящото за 
вас усещане. Топерът, изработен 
от специалния материал TEMPUR® 
е с дебелина 7 см и осигурява 
съвършен комфорт. Калъфът се 
сваля лесно и може да се пере.

TEMPUR® Topper 7 
виж стр. 63

Маркировката CE декларира, че 
продуктът отговаря на европейските 
здравни изисквания.
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Обобщена 
продуктова 
информация

TEMPUR®

A mattress like no other
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Обобщена продуктова информация

TEMPUR® ОБОБЩЕНА ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯTEMPUR® ОБОБЩЕНА ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Използвани технологии

 

TEMPUR® Sensation

Проектиран за опорно  

по-твърдо усещане

SENSATION
19

SENSATION
Elite 25

Технология 
за динамична 

опора

Технология 
за динамична 

опора

QuickRefresh™ 
калъф 

Свалящ се 
калъф 

60ºC 60ºC

10 години 10 години

25 19

 

TEMPUR® Cloud

Проектиран за опорно  

по-меко усещане

CLOUD
Elite 25

CLOUD
19

 TEMPUR®  
Extra Soft 
материал 

 TEMPUR®  
Extra Soft 
материал 

QuickRefresh™ 
калъф

Свалящ се 
калъф 

60ºC 60ºC

10 години 10 години

25 19

TEMPUR® материал

Оригиналният TEMPUR® материал, който се оформя по 
тялото, успокоява точките на напрежение и абсорбира 
движението.

TEMPUR® Опорен материал

Осигурява устойчивата опора, от която се нуждаете, като 
се оформя спрямо извивките на тялото и теглото ви и 
подпомага равномерното разпределяне на натиска по 
повърхността на матрака.

TEMPUR® Extra Soft материал

Оформя се по тялото за незабавно  
гушкащо усещане.

Технология за динамична опора

Работи заедно с материала TEMPUR®, за да осигури 
опора и лекота на движенията.

DuraBase™ Технология

Съчетава се с горните слоеве като позволява на 
използваните технологии и материали да осигурят 
максимално възможните комфорт и опора през целия 
живот на матрака.

 

TEMPUR® Firm

Проектиран за 

безкомпромисна опора

Firm
Elite 25

Технология за 
безкомпромисна  

опора

QuickRefresh™ калъф 

60ºC

10 години

25

TEMPUR® Original

Проектиран за опорно  

средно твърдо усещане

 Original
Elite 25

 TEMPUR® 
Comfort 

материал 

QuickRefresh™ калъф 

60ºC

10 години

25

Основна 
Технология

Основна 
Технология

Височина  
на матрака

Калъф

Пране  
на калъфа

Гаранция

Визия

TEMPUR®Extra Firm опорен материал

Oсигурява пълен комфорт и пълна опора.




