KOLEKCE 2017

TEMPUR – Tak komfortní,
jako byste se vznášeli.
®

Představte si tak dokonalý odpočinek, že budete mít
pocit, jakoby se vaše tělo vznášelo. Matrace TEMPUR®
se dokonale přizpůsobí tvaru vašeho těla, které
podpoří tak, že se budete cítit jako ve stavu beztíže.
Jedinečný materiál TEMPUR® je měkký tam, kde chcete,
a pevný tam, kde potřebujete.™ Vy se tak díky němu
budete každý den vzbouzet odpočatí, čerství a připravení
na nový den.
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Technologie spánku TEMPUR

®

Technologie spánku
TEMPUR
®

Průkopníci v technologii spánku
Ve společnosti TEMPUR® nás žene vášeň pro inovace
a touha dát vám ten nejlepší možný spánek. Věříme,
že to je možné jedině na matraci, která je zároveň velmi
přizpůsobivá i pohodlná.

Inovace je v naší DNA
Naše nadšení začalo už před více
než 30 lety, kdy tým vědců NASA
vyvinul zcela nový a unikátní
materiál, který pomáhal zmírnit
účinky přetížení na kosmonauty
během startu raketoplánu.
Rychle jsme si uvědomili,
že by tento materiál mohl způsobit
revoluci ve způsobu jakým lidé
spí a naši inženýři a výzkumníci
spánku okamžitě začali pracovat
na zdokonalování materiálu
TEMPUR®.

Viskoelastický materiál TEMPUR® má otevřenou vzájemně propojenou buněčnou strukturu

Nekončící hledání dokonalosti
S pátráním po dokonalém
spánku nikdy neskončíme.
Každý rok investujeme desítky
milionů do výzkumu a testování.
Navíc máme podporu
certifikované rady expertů
a specialistů na spánek. Díky tomu
si můžeme být stoprocentně jistí,
že každá součást všech našich
produktů plní dokonale svůj účel
a funguje tak, abyste si mohli
užívat jednu nádhernou noc
za druhou. Vše, co ucítíte, 		
bude stav beztíže.
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Jak to funguje
Materiál TEMPUR® je navržený tak, aby se dokonale
přizpůsobil vašemu tělu, pohlcoval pohyb a zmírnil tlak
na těch správných místech. Tyto vlastnosti jsou klíčem
ke klidnému a perfektnímu spánku.
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Technologie spánku TEMPUR

®

Tlakové body na běžné matraci

Technologie spánku
TEMPUR

Tlakové body na matraci TEMPUR®

®

Navrženo pro ten nejlepší noční spánek
Naši spánkoví experti, designéři a inženýři strávili
roky vynalézáním a zdokonalováním našeho
materiálu, který se přizpůsobí každému tělu a dá
vám neopakovatelnou oporu, kterou potřebujete.
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Maximální uvolnění
od tlaku
Materiál TEMPUR® zmírňuje
tlak, kterým vaše tělo působí na
povrch matrace nebo polštáře.
Díky otevřené buněčné struktuře
jej absorbuje a rovnoměrně rozloží
váhu vašeho těla pro maximální
pohodlí.

Navržený tak, aby se přizpůsobil

Pohlcení pohybu s pomocí testu odrazu

Matrace TEMPUR® obstojí v čase

Maximální odraz od běžné
paměťové pěny

Odraz od materiálu
TEMPUR®

Paměťová pěna TEMPUR® se přizpůsobí

7 let
standardní
doporučení

10 let
TEMPUR®
záruka

vaší váze

Skutečně individuální
opora těla

Neuvěřitelné pohlcení
pohybu

Dlouhá životnost –
zaručena

Navrhli jsme materiál TEMPUR®
tak, aby při standardní pokojové
teplotě po kontaktu s vaším
tělem změknul, ustoupil
a přizpůsobil se tvaru vašeho
těla. Ať už spíte v jakékoliv
poloze, TEMPUR® se vám
dokonale přizpůsobí.

Materiál TEMPUR® absorbuje
pohyb, takže se vy i váš partner
můžete volně pohybovat,
aniž byste rušili toho druhého.
Pohlcení pohybu se měří
odrazem. Čím nižší je odraz
od materiálu, tím lépe.		
Po spuštění těžké kuličky 		
na standardní paměťovou pěnu
dojde až k 20% odrazu.
Materiál TEMPUR® má odraz
méně než 3%.

Mnoho odborníků z matracového
odvětví doporučuje jednou za 7
let matraci vyměnit. 		
My vám zaručujeme, že všechny
produkty TEMPUR® si zachovají
své vlastnosti minimálně 		
po dobu 10 let. Během této doby
si udrží více než 95% svojí výšky
bez jakýchkoliv proleženin
nebo nerovností. Vy si tak budete
užívat ty nejlepší produkty více
jak 10 let, jako nové.
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Nový design matrací

Objevte nový inovativní
design matrací
Naši vědci stále prohlubují znalosti o spánku. Výsledkem těchto výzkumů je
neustálá inovace a hledání nových řešení pro vaši ložnici. Začtěte se a zjistěte více
o kolekci matrací TEMPUR®

Nový design
Materiál TEMPUR

®

Jedinečný materiál TEMPUR® uvnitř,
je měkký tam, kde chcete, a pevný
tam, kde potřebujete™ a přizpůsobuje
se tvaru a teplotě vašeho těla.

Díky měkkému potahu na míru
s výrazným lemem vypadá matrace
TEMPUR® skvěle a je příjemná na dotek.
Vytvořen byl ve spolupráci s týmem
IDEO, celosvětovým lídrem na poli
designu, aby dokonale doplnil materiál
TEMPUR®.

Technologie CoolTouch™
Příjemný pocit každou noc.
Tato látka s nejnovější technologií
zůstává po celou noc na dotek
chladivá a pomáhá odvádět
nadměrné teplo. Potah je dostupný
na vybraných matracích.

10 let záruka
Potah QuickRefresh™
Je snadno snímatelný a pratelný.
Lze pořídit náhradní potah, kdykoliv
ho budete potřebovat. Dostupný také
ve variantě CoolTouch™.
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Štítek matrace
Nalézt tu pravou matraci je nyní
ještě snazší díky snadno rozlišitelným
barvám jednotlivých kolekcí na štítku
každé matrace.

Záruka na matrace TEMPUR®
je 10 let. Po tuto dobu
garantujeme, že si uchová
nejméně 95 % své výšky 		
bez sebemenší známky
proležení. Prostě vynikající stav
matrace po celou dobu.

TEMPUR Přehled matrací
®

Kolekce matrací
Pohodlí pro každou polohu spánku
Vytvořili jsme čtyři rozdílné kolekce
matrací. Každou s jedinečným pocitem,
která nabízí odlišný komfort. Vždy se
ale dokonale přizpůsobí tvaru vašeho
těla. Díky těmto kolekcím poznáte, proč
je TEMPUR® jedničkou po celém světě,
díky spánkové technologii vycházející
z původního viskoelastického materiálu
TEMPUR®.

Kolekce TEMPUR®
Hybrid

Kolekce TEMPUR®
Contour

Kolekce TEMPUR®
Cloud

Kolekce TEMPUR®
Sensation

Navržena pro rychlejší odezvu.
Revoluční a inovativní
konstrukce. Materiál TEMPUR®
pomáhá uvolnění tlaku, zatímco
Precision™ micro pružiny 		
se přizpůsobí vašemu pohybu.

Navržena pro pevnější pocit.
Spojuje výhody materiálu
TEMPUR® s maximálním
přizpůsobením křivkám vašeho
těla a jedinečnou oporou.
Redukuje tlakové body,
které se projevují převalováním
a přehazováním.

Navržena pro měkčí pocit.
Rovnováha mezi měkkostí
a oporou. Speciálně vyvinutý
materiál TEMPUR® Extra Soft
vás objímá a pomáhá uvolnit
se, pevnější TEMPUR® materiál
vespod dodává optimální
podporu.

Navržena pro pružnější pocit.
Materiál TEMPUR® na povrchu
se přizpůsobí vašemu tělu a spodní
vrstva s technologií dynamické
podpory zajistí snazší pohyb
na matraci a plnou oporu těla.
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TEMPUR Hybrid
®

Hybrid
Technologie
spánku
TEMPUR® Hybrid v sobě spojuje všechny
klíčové vlastnosti typické pro TEMPUR®
s inovativní technologií Precision™ micro
pružin pro pocit rychlejší odezvy.

Dostupné také
ve variantě CoolTouch™
Příjemný pocit každou noc.
Technologie CoolTouch™ udržuje
potah chladivý na dotek a odvádí
přebytečné teplo.

Precision™ micro pružiny
Každá pružina je vyrobena
z prvotřídní za studena tažené oceli
a umístěna v samostatném pouzdře
pro maximální odezvu na pohyby
těla a neopakovatelnou oporu.
Micro pružiny pracují společně
s vrstvou materiálu TEMPUR®,
aby se dokonale přizpůsobil
a poskytl precizní odezvu 		
na pohyby vašeho těla.
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Potah QuickRefresh™
Na dotek příjemný potah
s geometrickými vzory je snadno
snímatelný a pratelný kdykoliv
potřebujete.

Zdokonalený materiál TEMPUR®
Díky přizpůsobení tvaru vašeho
těla napomáhá snížení tlaku pro
jedinečný komfort. Pohlcení pohybu
znamená osvobození od rušení
při pohybech partnera.

Hybrid

Zdokonalili jsme matraci. Znovu.
Každý prvek matrace jsme přetvořili,
abychom přenesli nejnovější poznatky
v oblasti spánku do vaší ložnice.
Poprvé v historii si můžete vychutnat
jedinečné uvolnění od tlaku materiálu
TEMPUR® a rychlou odezvu pružin
zároveň.
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TEMPUR Hybrid
®

TEMPUR
Hybrid
Luxe

®

TEMPUR
Hybrid
Elite
Dvojitá vrstva Precision™
micro pružin poskytuje nejlepší
odezvu na vaše pohyby,
zatímco zdokonalený materiál
TEMPUR® redukuje tlakové body.
Potah QuickRefresh™ můžete
kdykoliv sejmout a vyprat.

®

®

Zdokonalený materiál TEMPUR®
uvolňuje tlakové body a vrstva
Precision™ micro pružin zajišťuje
oporu a rychlou odezvu.
Skvělý potah QuickRefresh™
je kdykoliv snadno snímatelný
a pratelný.

Dostupné také ve variantě:
CoolTouch™ pro příjemný
chladivý pocit.

3cm

Zdokonalená TEMPUR®
vrstva

CoolTouch™ pro příjemný
chladivý pocit.
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10cm

Precision™ micro pružiny

3cm

DuraBase™ odolná
základna

CoolTouch™ pro příjemný
chladivý pocit.

CoolTouch™
4cm

8cm
Precision™ micro pružiny

Dostupné také ve variantě:

CoolTouch™
Zdokonalená TEMPUR®
vrstva

TEMPUR® dynamická
podpůrná vrstva

10cm

Zdokonalený materiál TEMPUR®
poskytuje oporu a redukuje
tlakové body s pružnou odezvou
vrstvy Precision™ micro pružin.
Potah je snímatelný pro snadné
praní.

Dostupné také ve variantě:

CoolTouch™

4cm

TEMPUR
Hybrid
Supreme

TEMPUR® dynamická
podpůrná vrstva

10cm

Precision™ micro pružiny

3cm

DuraBase™ odolná
základna

3cm

Zdokonalená TEMPUR®
vrstva

5cm

TEMPUR® dynamická
podpůrná vrstva

10cm

Precision™ micro pružiny

3cm

DuraBase™ odolná
základna

Hybrid

Lze objednat
náhradní potah
QuickRefresh™
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TEMPUR Contour
®

Contour
Technologie
spánku
Užijte si jedinečně přizpůsobivý komfort
a vynikající oporu. TEMPUR® Contour
uvolňuje tlakové body, redukuje nechtěné
přenášení pohybu a poskytuje pevnější pocit.

Dostupné také
ve variantě CoolTouch™
Příjemný pocit každou noc.
Technologie CoolTouch™ udržuje potah
chladivý na dotek a odvádí přebytečné
teplo.
Materiál TEMPUR®
Revoluční viskoelastický materiál
TEMPUR® vyvinula původně
organizace NASA, aby odlehčila
kosmonautům od tlaku, který zažívají
při startu. Dokonale se přizpůsobuje
tvaru vašeho těla a rovnoměrně
roznáší tlak. Otevřená struktura jeho
buněk se po odlehčení pozvolna vrací
do původního tvaru.

12

Potah QuickRefresh™
Na dotek příjemný potah
s geometrickými vzory je snadno
snímatelný a pratelný kdykoliv
potřebujete.

Contour

Navrženo pro pevnější pocit.
Objevte, kde to všechno začalo.
Kolekce TEMPUR® Contour vystihuje
všechny klíčové vlastnosti materiálu
TEMPUR® uznávané po celém světě.
Vesmírná technologie vám umožňuje
vychutnat si komfort stavu beztíže
a opory celého těla.
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TEMPUR Contour
®

TEMPUR
Contour
Luxe

®

Vysoká vrstva materiálu TEMPUR®
s luxusním přizpůsobením
pro maximální pohodlí
a oporu. Zmírňuje tlakové body,
které vedou k přehazování
a převalování. Skvělý potah
QuickRefresh™ je kdykoliv snadno
snímatelný a pratelný.

TEMPUR
Contour
Elite

®

Vrstva materiálu TEMPUR®
pro přizpůsobivý komfort
a jedinečnou oporu. Zmírňuje
tlakové body vedoucí k přehazování
a převalování. Potah QuickRefresh™
můžete kdykoliv snadno sejmout
a vyprat.

Dostupné také ve variantě:
CoolTouch™ pro příjemný
chladivý pocit
.

9cm

8cm

8cm
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TEMPUR® komfortní vrstva

TEMPUR® podpůrná vrstva

®

Přednosti materiálu TEMPUR®
s dokonalým přizpůsobením
tvaru těla a jedinečnou oporou.
Zmírňuje tlakové body vedoucí
k přehazování a převalování.
Potah je snímatelný pro snadné
praní.

Dostupné také ve variantě:

CoolTouch™

5cm

TEMPUR
Contour
Supreme

CoolTouch™ pro příjemný
chladivý pocit.

Dostupné také ve variantě:

CoolTouch™

3cm

TEMPUR® komfortní vrstva

9cm

TEMPUR® podpůrná vrstva

DuraBase™ odolná
základna

6.5cm DuraBase™ odolná
základna

DuraBase™ odolná
základna

6.5cm DuraBase™ odolná
základna

CoolTouch™ pro příjemný
chladivý pocit.

CoolTouch™

2cm

TEMPUR® komfortní vrstva

8cm

TEMPUR® podpůrná vrstva

11cm

DuraBase™ odolná
základna

Contour
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TEMPUR Cloud
®

Cloud
Technologie
spánku
TEMPUR® Cloud je navržen pro měkčí pocit.
Obklopující jedinečná měkkost v sobě skrývá
všechny přednosti materiálu a technologie
TEMPUR® pro nepřetržitou oporu.

Dostupné také
ve variantě CoolTouch™
Příjemný pocit každou noc.
Technologie CoolTouch™ udržuje
potah chladivý na dotek a odvádí
přebytečné teplo.

Materiál TEMPUR® Extra Soft
Měkčí varianta materiálu TEMPUR®
rychleji reaguje na teplotu a váhu
vašeho těla pro pocit okamžitého
uvolnění. Otevřená struktura buněk
byla důkladně testována, a i přes
svou měkkost její životnost odolá
každodennímu namáhání.
Každou noc si tak můžete připadat,
jako byste spali na obláčku.
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Potah QuickRefresh™
Na dotek příjemný potah
s geometrickými vzory je snadno
snímatelný a pratelný kdykoliv
potřebujete.

Cloud

Navrženo pro měkčí pocit.
Kolekce TEMPUR® Cloud je určena
všem, kteří hledají měkký pocit 		
na první ulehnutí s vynikající oporou.
Vrchní vrstva ze speciálně vyvinutého
materiálu TEMPUR® Extra Soft
okamžitě měkce obklopuje a objímá
vaše tělo.
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TEMPUR Cloud
®

TEMPUR
Cloud
Luxe

®

TEMPUR
Cloud
Elite

®

TEMPUR
Cloud
Supreme
®

Ponořte se do luxusní všeobjímající
měkkosti s dokonalou rovnováhou
opory. Speciálně vyvinutý materiál
TEMPUR® Extra Soft poskytuje
okamžité přizpůsobení a uvolnění,
zatímco vrstvy materiálu TEMPUR®
vespod zajišťují nepřetržitou oporu.
Skvělý potah QuickRefresh™
je kdykoliv snadno snímatelný
a pratelný.

Rovnováha mezi měkkostí
a oporou. Zdokonalený materiál
TEMPUR® Extra Soft poskytuje
okamžité uvolnění a spodní vrstva
materiálu TEMPUR® zajišťuje
dlouhotrvající oporu.
Potah QuickRefresh™ můžete
kdykoliv snadno sejmout a vyprat.

Vyvážený pocit měkkosti a opory.
Speciální materiál TEMPUR® Extra
Soft se okamžitě přizpůsobuje
a přináší uvolnění. Spodní vrstva
materiálu TEMPUR® zajišťuje oporu.

Dostupné také ve variantě:
CoolTouch™ pro příjemný
chladivý pocit.

Dostupné také ve variantě:

Dostupné také ve variantě:

CoolTouch™ pro příjemný
chladivý pocit.

CoolTouch™
7cm

TEMPUR® extra měkká 		
vrstva

9cm

TEMPUR podpůrná vrstva

CoolTouch™

CoolTouch™ pro příjemný
chladivý pocit.

CoolTouch™

7cm

TEMPUR® extra měkká
vrstva

5cm

TEMPUR® extra
měkká vrstva

6.5cm DuraBase™ odolná 		
základna

7cm

TEMPUR® podpůrná vrstva

5cm

TEMPUR® podpůrná vrstva

7.5cm

11cm

DuraBase™ odolná
základna

11cm

DuraBase™ odolná
základna

18

®

DuraBase™ odolná 		
základna

Cloud

Lze objednat
náhradní potah
QuickRefresh™
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TEMPUR Sensation
®

Sensation
Technologie
spánku
TEMPUR® Sensation v sobě spojuje komfort
a uvolnění od tlaku materiálu TEMPUR®
s technologií dynamické podpory a přináší 		
tak plnohodnotnou oporu a snadný pohyb 			
na matraci.

Dostupné také
ve variantě CoolTouch™
Příjemný pocit každou noc.
Technologie CoolTouch™ udržuje potah
chladivý na dotek a odvádí přebytečné
teplo.

Technologie dynamické podpory
Představuje kombinaci pevných
stěn z otevřených buněk s volně
uspořádanou strukturou, čímž
technologie dynamické podpory
dodává matraci pružnou oporu.
Rychle se vrací do původního tvaru,
což usnadňuje pohyb na matraci.
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Potah QuickRefresh™
Na dotek příjemný potah
s geometrickými vzory je snadno
snímatelný a pratelný kdykoliv
potřebujete.

Sensation

Navrženo pro snadnější pohyb.
Pokud hledáte komfort stavu beztíže
TEMPUR® a zároveň vyžadujete
snadný pohyb na matraci, 		
pak je pro vás kolekce TEMPUR®
Sensation ta pravá.
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TEMPUR Sensation
®

TEMPUR
Sensation
Luxe
®

‘

TEMPUR
Sensation
Elite
®

Luxusně vysoká vrstva materiálu
TEMPUR® na vrchní straně matrace
se velkoryse přizpůsobí křivkám
vašeho těla a přinese uvolnění
od tlaku, zatímco technologie
dynamické podpory zajistí snadný
pohyb na matraci a plnohodnotnou
oporu. Pro maximální pohodlí
je potah QuickRefresh™ kdykoliv
snadno snímatelný a pratelný.

®

Vrchní vrstva materiálu TEMPUR®
se dokonale přizpůsobí vašemu tělu
a zmírní tlakové body. Spodní vrstva
s technologií dynamické podpory
zajistí snadný pohyb na matraci
a plnohodnotnou oporu celého
těla. Potah QuickRefresh™ můžete
kdykoliv snadno sejmout a vyprat.

Dostupné také ve variantě:
CoolTouch™ pro příjemný
chladivý pocit.

TEMPUR
Sensation
Supreme
Materiál TEMPUR® na povrchu
se snadno přizpůsobí vašemu
tělu a uleví od tlakových
bodů, zatímco spodní vrstva
s technologií dynamické podpory
zajistí snadný pohyb na matraci
a plnohodnotnou oporu. Potah
je snímatelný pro snadné praní.

Dostupné také ve variantě:
CoolTouch™ pro příjemný
chladivý pocit.

Dostupné také ve variantě:

CoolTouch™

CoolTouch™ pro příjemný
chladivý pocit.

CoolTouch™
7cm

8cm

TEMPUR® komfortní vrstva

TEMPUR® dynamická
podpůrná vrstva

7.25cm DuraBase™ odolná
základna

7.25cm DuraBase™ odolná
základna
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3cm

4cm

TEMPUR® komfortní vrstva

CoolTouch™
2cm

TEMPUR® komfortní vrstva

4cm

TEMPUR® podpůrná vrstva

4cm

TEMPUR® dynamická
podpůrná vrstva

11cm

DuraBase™ odolná
základna

TEMPUR® podpůrná vrstva

4cm

TEMPUR® dynamická
podpůrná vrstva

14cm

DuraBase™ odolná
základna

Sensation

Lze objednat
náhradní potah
QuickRefresh™
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TEMPUR Kolekce 19
®

Kolekce
matrací 19
TEMPUR® kolekce matrací 19
obsahuje tři původní kategorie
Original, Cloud a Sensation.

TEMPUR
Original
19

®

TEMPUR
Cloud
19

®

®

‘
TEMPUR® Original 19 přináší
všechny klíčové výhody, díky
kterým si TEMPUR® začal získávat
pozornost po celém světě.
Tato matrace je dokonalá
pro každého, kdo dává přednost
spánku na pevnější matraci.*

4cm

TEMPUR® komfortní vrstva

8cm

TEMPUR® podpůrná vrstva

4cm

TEMPUR® podpůrná vrstva

11cm

Odolná základna HR

11cm

Odolná základna HR

*
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TEMPUR® Cloud 19 je určena pro ty,
kteří si přejí výbornou oporu,
ale raději spí na měkčí matraci.
Vrchní komfortní vrstva této
matrace je vyrobena ze speciálně
vyvinutého materiálu TEMPUR®
Extra Soft™, který přináší pocit
okamžitého uvolnění.*

TEMPUR
Sensantion
19

TEMPUR® Sensation 19
s profilovanou pružnou základnou
z HR pěny zajištuje perfektní
klasický pocit, zatímco vrstva
TEMPUR® HM High Mobility
zaručuje správnou pružnost
a snadný pohyb na matraci.*

4cm

TEMPUR® podpůrná vrstva

4cm

TEMPUR® vstva High
Mobility

11cm

Odolná základna HR

Poměrná záruka 15 let platí pro TEMPUR® Topper 7 a kolekci matrací TEMPUR® 19 v případě registrace produktu na stránkách
www.tempur.cz v sekci Záruka.
Poměr: 0-5 let plná záruka, 6-15 se záruka snižuje o 1/10 ročně

TEMPUR Krycí matrace
®

TEMPUR

®

Krycí matrace
Vaše současná postel a matrace nemusí přinášet klidný
spánek a takové pohodlí, jaké byste si přáli. Krycí matraci
TEMPUR® můžete položit na jakoukoliv jinou matraci
v dobrém stavu a dopřát si tak pohodlí typické pro TEMPUR®
zároveň s lepším a klidnějším spánkem.

TEMPUR
Topper 7

®

Krycí matrace obsahuje 7 cm
materiálu TEMPUR® citlivého
na teplotu. Potah je z jedné
strany velurový, z druhé strany
dvojitý jersey, aby vám poskytl
takový pocit, jaký preferujete.
Lze jej snadno sejmout a vyprat.*

25

TEMPUR postelové rošty
®

TEMPUR Postelové rošty
®

Technologie spánku
Zkombinujte vysoce kvalitní postelový rošt s matrací TEMPUR® a plně si vychutnejte
vynikající komfort a podporu, kterou poskytují. Rošty TEMPUR® jsou k dispozici ve statických
i polohovatelných verzích. Mohou být vloženy do stávajícího rámu postele, nebo mohou být
pořízeny jako samostatně stojící s možností výběru designu i výšky nohou.

Segmenty

Oblas hlavy

Rošt postele TEMPUR® Flex je vybaven
pružnými segmenty s otevřenou
strukturou v podobě včelí plástve
zajišťující lepší ventilaci.

Oblast chodidel

Tvrdý

Pružné segmenty jsou pevnější
a poskytují dodatečnou oporu.

Měkký

V této oblasti jsou použity
pevné a podpůrné segmenty.
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Oblast zad

Oblast ramen

Pružné segmenty v této oblasti mají
střední tuhost.

Pružné segmenty používané pro tuto
citlivou oblast těla jsou měkčí.

Doplňky

LED světelný proužek
Světelný proužek umístěný
pod postelí přináší stylový
světelný efekt. Lze jej snadno
nasadit na rám postele a zapnout
pomocí dálkového ovládání
u postele.

Dálkově ovládaná
zásuvka
Umožňuje zapnutí a vypnutí
světla nebo jiného elektrického
zařízení přes rádiové dálkové
ovládání. Lze použít pro modely
TEMPUR® Flex 4000 a TEMPUR®
Flex 8000.

Podpůrné vložky
Pevnost různých oblastí,
například oblastí pro ramena,
bederní oblasti atd, lze zvýšit
přidáním podpůrných výztuh
do jednotlivých segmentů na
roštu postele. Jedna sada obsahuje
10 ks výztuh.

Držáky matrace
Aby se předešlo sklouznutí
matrace při používání roštu,
doporučujeme použít pět
držáků: Jeden v oblasti chodidel
a dva na každé straně rámu.
Držáky nabízíme v chromovém
provedení.

Bezdrátové dálkové
ovládání
Bezdrátové dálkové ovládání
je volitelným příslušenstvím
k roštu TEMPUR® Flex 2000.
U roštů TEMPUR® Flex 4000
a 8000 je standardem
bezdrátový radiofrekvenční
ovladač.

Masážní jednotka
Jako volitelné příslušenství
si můžete také vybrat masážní
jednotku. Jemná vibrace
napomáhá k uvolnění napjatých
ramenních a zádových svalů
a přináší uvolňující pocit po celém
těle.

Nohy
Nabízíme výběr různých tvarů
nohou, které lze připevnit k roštu
postele TEMPUR® Flex.
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TEMPUR postelové rošty
®

TEMPUR Flex postelové rošty
®

Možnosti
Vyberte ideální postelový rošt a doplňte svou matraci
TEMPUR®
TEMPUR Flex 500 – Statický
®

Nepolohovatelný rošt postele s lehkou, avšak odolnou
konstrukcí, která poskytne ideální podporu pro matraci
TEMPUR®.

TEMPUR Flex 2000 – Dvoumotorový
®

Rošt polohovatelný pomocí 2 motorů. Záda a nohy lze
nezávisle na sobě zvednout pomocí ovladače na kabelu
do relaxační polohy. Rošt se změkčenou zónou v oblasti
ramen umožňující nastavení tuhosti dle individuálních
potřeb.
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TEMPUR Flex 4000 – Čtyřmotorový
®

Čtyři motory umožňují plynulé variabilní nastavení,
díky čemuž se mohou oblasti hlavy, zad, stehen
i chodidel pohybovat odděleně, abyste si pro sebe mohli
najít co nejlepší polohu. Zahrnuje bezdrátový radiový
ovladač a paměťové funkce. Zakoupit si můžete také
volitelné příslušenství jako například masážní jednotku
a synchronizaci dvou postelí.

TEMPUR Flex 8000 – Wallhugger
®

Tento inteligentní čtyřmotorový rošt postele vám umožní
nastavení do polohy vsedě, aniž byste se posunuli vpřed
a pryč od vašeho nočního stolku nebo lampičky.
Obsahuje všechny funkce a volitelné příslušenství
modelu Flex 4000.

TEMPUR Flex Cloud 3000
®

Tento rošt byl navržen v atraktivním designu stříbrných
a bílých barev, které dokonale doplní vaši matraci TEMPUR®.
Pružné segmenty můžete snadno otočit a tím přizpůsobit
jejich tuhost pro vaše nejlepší pohodlí. Výhodou roštu jsou
motory integrované v rámu, což umožňuje využití prostoru
pod ním.
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TEMPUR Polštáře
TEMPUR Pillows
®

®

Polštáře
Výběr správného polštáře má vliv na polohu těla během
noci a ovlivňuje tak celkovou kvalitu vašeho spánku.
TEMPUR® nabízí řadu polštářů pro nejrůznější potřeby
a oblíbené spací polohy. Všechny poskytují jedinečné
pohodlí a podporu materiálu TEMPUR®, ale v každém
z nich je využívána jiná technologie a jiné vlastnosti tak,
aby přesně odpovídaly vašim potřebám.

30

Na všechny polštáře je poskytnuta 3 letá záruka, během které si polštář zachová svůj tvar. Vyzkoušejte v nejbližším obchodě,
který polštář je pro vás pravý.
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TEMPUR Polštáře
®

Klasický komfort
Klasické polštáře jsou pro ty, kteří mají rádi tvar a dojem
klasického polštáře. Nabízíme je v různých velikostech tak,
aby vyhovovaly vašemu tělu a preferencím. Povrch polštáře
může ladit k vaší matraci TEMPUR® nebo může mít speciální
charakteristiky jako například pratelný materiál TEMPUR®
Washable.

TEMPUR®
Polštář Comfort Original

TEMPUR
Polštář Traditional
®

Polštář TEMPUR® Comfort
Original nabízí pevnější a zároveň
komfortní oporu.

TEMPUR
Polštář EasyClean™
®

Díky tomu, že je vyrobený
z TEMPUR® Washable Material™,
můžete polštář EasyClean™ prát
v pračce na 60°C i sušit
v sušičce a zachovat tak maximální
hygienický standard.

Klasicky tvarovaný polštář, 		
který vás nabádá k objetí 		
a jehož tvar vám zaručí komfortní
podporu ve většině spánkových
poloh. Dostupný v měkké, střední
nebo tuhé verzi. Klasický komfort
pro každého.

TEMPUR®
Polštář Comfort Cloud
Polštář TEMPUR® Comfort Cloud
vyrobený z materiálu TEMPUR® ES
vyvolává měkčí pocit a má povrch
navržený tak, aby ladil k vaší
matraci TEMPUR® Cloud.
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snadné čištění

TEMPUR Polštáře
®

Ergonomické polštáře
Ergonomické polštáře jsou speciálně tvarované
pro všechny, kdo mají oblíbenou polohu ve spánku.
Všechny obsahují materiál TEMPUR®, který se přizpůsobí
tvaru vašeho těla, a poskytnou vaší hlavě i krku potřebnou
oporu. Pro každou polohu najdete polštář, 			
který se pro ni hodí nejvíce.

TEMPUR®
Polštář Symphony

TEMPUR®
Polštář Original
Tento polštář zachovává přirozené
křivky a podpírá hlavu, šíji
a ramena, čímž pomáhá
narovnání páteře. Zajišťuje vám
co nejkvalitnější noční spánek
v poloze na boku.

TEMPUR®
Polštář Ombracio

TEMPUR®
Polštář Sonata
Zakřivený tvar tohoto polštáře
zaručí potřebnou podporu vaší
hlavy, pokud spíte v poloze
embrya s bradou blízko hrudníku.
Polštář vám také poskytuje
oporu během přetáčení z jedné
strany na druhou.

Speciální design tohoto polštáře
s vykrojeními po stranách vám
usnadní dýchání a zmírní tlak
při spánku na břiše. Tvar, materiál
i povlak byly navrženy tak,
aby zajistily lepší provzdušnění,
poskytovaly více pohodlí
a klidnější spánek.

Polštář TEMPUR® Symphony má
unikátní design, díky kterému
získáte dva polštáře v jednom.
Mírně klenutá strana poskytuje
podporu pro hlavu a šíji u osob
spících na zádech, zatímco druhá
umožní ramenům spočinout
pod polštářem, díky čemuž
se dokonale hodí pro spánek
na boku.

TEMPUR®
Polštář Millennium
Tento polštář má zakřivený okraj
tvarovaný tak, aby správně
podpíral a napomáhal držení šíje.
Poskytne vám výjimečné pohodlí
v poloze na boku i na zádech
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TEMPUR Příslušenství
®

TEMPUR Příslušenství
®

TEMPUR® nabízí také řadu doplňků jako jsou povlaky
na polštáře, prostěradla, chrániče matrací a náhradní
potahy QuickRefresh™.

Náhradní potah
QuickRefresh™

TEMPUR-FIT™
Matracový chránič

Náhradní potah využijete
například, když je váš stávající
potah v pračce.

Voděodolný a prodyšný
matracový chránič TEMPUR‑FIT™
je vyrobený z přírodních
vláken, která jsou prodyšná
a zároveň absorpční. Chránič má
inteligentní membránu, která
zabraňuje navlhnutí matrace
a je jedním z nejtenších ve své
třídě na trhu.

TEMPUR-FIT™
Povlak na polštář
a prostěradlo
Prostěradlo i povlak na polštář
jsou pletené z jemných přízí
ze 100% MAKO bavlny.
To dělá tato prostěradla příjemná
na dotek a zároveň elastická
pro zajištění dokonalé fixace
na matraci. Povlaky na polštáře
jsou dostupné v různých tvarech
pro různé modely polštářů
TEMPUR®. Prostěradla i povlaky
na polštáře se nabízí ve třech
barevných provedeních (bílá,
natur, antracit), díky kterým si je
můžete snadno sladit.		
Lze je snadno prát a sušit 		
v sušičce.
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Hybrid matrace

TEMPUR srovnání
®

Srovnání
matrací
TEMPUR Hybrid
®

Legenda k vrstvám matrací

Navrženo pro rychlejší odezvu
Materiál TEMPUR®

Původní materiál TEMPUR® který se přizpůsobí tvaru těla, poskytuje
uvolnění od tlakových bodů a pohlcuje pohyby partnera na matraci.

HYBRID
Luxe

HYBRID
Elite

HYBRID
Supreme

Zdokonalený
materiál
TEMPUR®
s micro
pružinami
Precision™

Zdokonalený
materiál
TEMPUR®
s micro
pružinami
Precision™

Zdokonalený
materiál
TEMPUR®
s micro
pružinami
Precision™

Vzhled

Zdokonalený materiál TEMPUR®

O něco pevnější materiál TEMPUR®, který se přizpůsobuje tvaru těla,
poskytuje úlevu od tlaku a pohlcuje pohyby partnera na matraci.

Technologie

TEMPUR® technologie podpory

Poskytuje pevnou oporu potřebnou pro vaše tělo díky dokonalému
přizpůsobení se tvaru a rovnoměrnému rozložení váhy.

Materiál TEMPUR® Extra Soft

Výška 																								
matrace
30
25
21

Materiál

Okamžitě se přizpůsobuje tvaru těla, objímá vás a poskytuje podporu
s pocitem měkkosti.

Technologie dynamické podpory

Spolu s materiálem TEMPUR® pomáhá příjemné podpoře a zároveň
umožňuje snadný pohyb na matraci.

Doplňková 																							
úprava potahu
CoolTouch™

Potah

Precision micro pružiny
™

Každá pružina je vyrobena z prvotřídní za studena tažené oceli
a umístěna v samostatném pouzdře pro maximální odezvu
na pohyby těla a neopakovatelnou oporu.

DuraBase™ odolná základna

Spolu s vrchními vrstvami umožňuje maximální využití
vlastností materiálu a technologií pro nejvyšší možný komfort
a oporu po celou dobu životnosti matrace.

36

CoolTouch™

QuickRefresh™ QuickRefresh™
potah
potah

CoolTouch™

Snímatelný
potah

Pratelný																							
potah
60ºC

60ºC

60ºC

10 let

10 let

10 let

Záruka

Contour matrace

Cloud matrace

Sensation matrace

TEMPUR Contour

TEMPUR Cloud

TEMPUR Sensation

Navrženo pro pevnější pocit

Navrženo pro měkčí pocit

Navrženo pro snadný pohyb

®

®

®

CONTOUR
Luxe

CONTOUR
Elite

CONTOUR
Supreme

CLOUD
Luxe

CLOUD
Elite

CLOUD
Supreme

SENSATION
Luxe

SENSATION
Elite

SENSATION
Supreme

TEMPUR®
komfortní
materiál

TEMPUR®
komfortní
materiál

TEMPUR®
komfortní
materiál

Materiál
TEMPUR®
Extra Soft

Materiál
TEMPUR®
Extra Soft

Materiál
TEMPUR®
Extra Soft

TEMPUR®
s technologií
dynamické
podpory

TEMPUR®
s technologií
dynamické
podpory

TEMPUR®
s technologií
dynamické
podpory

																								
30

25

21

30

25

21

30

25

21

																							
CoolTouch™

CoolTouch™

QuickRefresh™ QuickRefresh™
potah
potah

CoolTouch™

Snímatelný
potah

CoolTouch™

CoolTouch™

QuickRefresh™ QuickRefresh™
potah
potah

CoolTouch™

Snímatelný
potah

CoolTouch™

CoolTouch™

QuickRefresh™ QuickRefresh™
potah
potah

CoolTouch™

Snímatelný
potah

																							
60ºC

60ºC

60ºC

60ºC

60ºC

60ºC

60ºC

60ºC

60ºC

10 let

10 let

10 let

10 let

10 let

10 let

10 let

10 let

10 let
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