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TEMPUR® – för riktig  
avkopplande sömn 
och en känsla av viktlöshet

Det finns inte två människor 
som är exakt likadana. Vi 
skiljer oss alla i form, storlek 
och stil. Och vi sover på 
olika sätt. Så det är värt att 
investera tid för att hitta 
en säng som ger dig en 
perfekt sömn natt efter natt. 
TEMPUR®-materialet, reagerar 
på din kroppsvärme och vikt, 
formar sig exakt efter din 
unika kroppsform, absorberar 
rörelser och avlastar där du 
behöver det som mest.
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För mer tips och råd om vägen till en bättre sömn är du välkommen  
att ladda ned vår sömnguide , du hittar den på se.tempur.com 

TEMPUR® Produktkatalog gäller tillsvidare.  
Reservation för tryckfel och prisförändringar.
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Från rymdforskning till viktlös nattsömn
Vår historia började när NASA utvecklade en tryckabsorberande 
material som var avsett att skydda och stödja astronauter  
under uppskjutning ut i Rymden. De behövde ett material  
som kunde distribuera och jämna ut vikt och tryck.

Ur detta unika material skapades senare TEMPUR®. Våra forskare och 
ingenjörer satte igång med forskning och fulländade materialet och 
teknologin, de skapade en kollektion av madrasser, sängar och kuddar som 
skulle förändra hur världen sover. TEMPUR® vill förbättra människors livskvalitet 
och de unika sömnprodukterna säljs i mer än 100 länder över hela världen.

En outtröttlig strävan efter perfektion

Faktum är att det slutar inte där. Vi investerar miljoner varje år på forskning och tester. Plus att vi stöds av en certifierad 
panel av sensoriker, experter och sömnspecialister. Detta säkerställer att varje enskild del i varje produkt vi skapar 
presterar på ett sådant sätt att du kan njuta av många långa timmar av avkopplande sömn, natt efter natt. 

Innovation i vårt DNA 

Vår passion började för över 40 år sedan, när en grupp forskare vid NASA utvecklade ett banbrytande material för att ge stöd till 
astronauter under uppskjutning. Vi insåg snabbt att det skulle revolutionera hur människor sover, och våra engagerade ingenjörer 
och sömnforskare satte igång att forska och testa för att fullända TEMPUR®-materialet.

Ta rymdteknologin till ditt sovrum

Kärnan i TEMPUR® är ett högteknologiskt material som ursprungligen utvecklades för NASAs rymdprogram. TEMPUR® är 
det enda madrass- och kuddvarumärket i världen som är certifierade av US Space Foundation och får använda “Certified 
Technology Seal”. Det är en kvalitetsstämpel, vi är mycket stolta över.

Såhär fungerar det

TEMPUR® är ett temperaturkänsligt, viskoelastiskt material med en öppen cellstruktur som formar sig efter din kroppskontur. 
Genom att fördela trycket jämnt över hela användningsområdet, ger TEMPUR® optimal komfort genom att låta din kropp 
vila i sin naturliga position, vilket eliminerar tryckpunkter som kan ge obehag. Upplev känslan av viktlöshet.

TEMPUR® har en sammankopplad  
viskoelastisk cellstruktur

TEMPUR® – Ditt livs bästa  
nattsömn börjar här

The Certified Space Technology™ 
trademark is used under license. 

All Rights Reserved.
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Maximerad 
tryckavlastning

TEMPUR®-materialet är en 
tryckavlastande yta, konstruerad 
med en öppen cellstruktur som 
absorberar och jämnt fördelar 
din kroppsvikt och maximerar 
bekvämligheten.

På se.tempur.com kan du läsa 
mer och se våra filmer om 
sömnteknologi.

Den bästa designade nattsömnen
TEMPUR®-material är inte som vanligt 
memory foam. Våra sömnexperter, 
designers och ingenjörer har 
tillbringat år av banbrytande jobb 
för att fullända vårt material för 
att försäkra dig om att du får det 
personliga stöd och enastående 
komfort din kropp behöver.

Formar sig efter 
din kroppsform

Vi har utformat TEMPUR®-
materialet att vara i det ideala 
tillståndet för att mjukna, 
komprimera och forma sig till  
din kroppsform och vikt vid 
genomsnittlig sovrumstemperatur. 
Oavsett vilken position du tycker 
är mest bekväm, anpassar sig 
TEMPUR® till dig.

Garanterat  
långvarig prestanda

Medan många branschexperter  
rekommenderar att du går igenom 
eller byter ut din madrass vart sjunde 
år för att kunna njuta av den bästa 
möjliga sömnen, kan du känna dig 
trygg med, vid normal användning att 
TEMPUR®-madrasserna behåller minst 
95% av sin höjd i 10 år, utan klumpar 
eller knölar – bara enastående  
prestanda i många år framöver.

Enastående  
absorption

TEMPUR®-materialet absorberar 
rörelse – så att du och din partner 
kan röra sig och är mindre 
benägna att störa varandra. 
Absorption mäts genom rekyl  
– ju lägre desto bättre. Släpp 
en viktad boll på en madrass av 
vanligt memory foam och den 
kan studsa upp till 20%. TEMPUR® 
har en rekyl på mindre än 3%.

Vanliga tryckpunkter

Tryckavlastning på en TEMPUR®-madrass

9

Viskoelastiska celler  
absorberar vikt

Bransch- 
rekommendation

TEMPUR®- 
garanti

7 ÅR

10 ÅR
Den maximala studsen 

för minnesskum

Studs (rekyl) på 
TEMPUR®-material

20%
ELLER 

MINDRE

MINDRE
ÄN 

3%

Sömnteknologi med TEMPUR®
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Sömnergonomi

Sömn och ryggont

Studier visar att en av tio personer runt om i världen 
lider av ryggont. Det är den största orsaken till 
funktionshinder över hela världen. Det påverkar många 
aspekter av våra liv negativt, från en återkommande 
molande värk till kroniskt nedsatt arbetsförmåga. Det 
är en stor bidragande orsak till att människor inte kan 
arbeta med sjukfrånvaro som ett resultat.

Omfattande forskning inom området ”sömnergonomi” 
har kommit fram till att vilken ställning du sover i 
påverkar inte bara kvaliteten på din sömn utan också 
ditt allmänna välbefinnande – och det inkluderar 
ryggont.

I nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal, 
har studier inom detta specialistområde påvisat att 
även om vi alla har vårt eget individuella sätt att 
sova på, kan vi alla dra nytta av att optimera våra 
favoritlägen och korrigera dåliga vanor som kan 
orsaka ryggont. En del av denna process är att hitta 
en madrass och kudde som matchar din kroppsform 
och sovställning och som ger dig rätt komfort 
och stöd för att låta din kropp vila ordentligt och 
återhämta sig.

 
 

Vi tar din sömn på allvar

Vi samarbetar med de mest begåvade 
människorna i framkanten av forskningen om 
sömnvetenskap. Från högutbildade akademiker, 
forskare och läkare till sjukgymnaster, kiropraktorer 
och annan vårdpersonal.

Vi arbetar också med elitidrottare för att undersöka 
hur sömn påverkar prestanda. Vi hjälper dem även 
att optimera sin sömn för att bibehålla bästa fysiska 
kondition. Alla dessa samarbeten stärker vår position 
som bäst i klassen genom att vi verkligen får insikt i 
alla de många hindren som finns för att sova bra.

Oavsett om det beror på sjukdom, en skada eller 
har andra orsaker, får vi uppleva en del rastlösa 
nätter där vi bara inte kan somna eller så 
vaknar vi på natten, kanske för att vi 
känner oss för varma eller har något 
vi tänker på. Det är därför vi gör 
det vi gör. Vi har ägnat oss åt 
forskning och utveckling i 30 
år för att skapa sängprodukter 
som kan hjälpa till att 
avlägsna de barriärer som 
stör din sömn.

Varför din sömn spelar roll
En god nattsömn är viktig för oss alla. Den är 
lika viktigt för vår tillväxt, utveckling och vårt 
välbefinnande som motion och vad du äter är.

Dålig sömn kan orsaka sämre hjärnfunktion, 
koncentrationssvårigheter, överätande, stress 
och lägre sexualdrift. Sömn påverkar också 
vårt immunförsvar. Om det försämras tillverkar 
våra kroppar färre cytokiner, ett protein som 
hämmar infektioner och inflammationer. 
Det rekommenderas att vuxna behöver åtta 
timmars sömn per natt, men många människor 
lyckas inte få den sömn de behöver. Miljarder 
spenderas på piller som ska hjälpa oss att sova 
på natten och energidrycker för att hålla oss 
vakna under dagen. Så det är tydligt att något 
inte fungerar som det ska. Och det är här vi 
kommer in.

Picture by Nicolas Götz / Groupama-FDJ cycling team
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02

Välj kollektion  
och känsla

Välj  
kudde

Välj  
sängmodell

Välj  
tillbehör

TEMPUR® handlar inte bara
om att kunna sova på en bra 
madrass, det handlar också om 
att kunna njuta av en perfekt 
sömnupplevelse och designa en 
lösning som passar just din
sovrumsstil. Din ideala TEMPUR®-
säng består av en kombination 
av dessa centrala element.

En kvalitetskudde som ordentligt stödjer ditt huvud 
och nacke i en bekväm ställning är avgörande för 
att kunna njuta av din bästa nattsömn. Upptäck vårt 
kuddsortiment som omfattar både ergonomiska 
och klassiska kuddar, som passar olika behov och 
sovställningar.

Ett komplett sängsystem för optimal komfort. I 
sängen är madrassen den mest inflytelserika faktorn 
som avgör om du har bekvämt stöd på natten.
Varje kollektion har tre modeller att välja mellan: 
Box  En ramsäng bestående av en  

sängbotten och en bäddmadrass
Continental  En kontinentalsäng som är uppbyggd 

med lager-på-lager: Sängbotten,  
madrass och bäddmadrass

Adjustable  En justerbar modell med lyxen  
att kunna höja och sänka i huvud-  
och fotända.

Tillvalen är det som ger den slutgiltiga looken och 
stilen på din säng. Här kan du välja din egen stil, färg 
och form för önskat resultat. Sängben och huvudgavlar 
finns i flera olika utföranden, höjder och stilar.

01

03

04

TEMPUR® Original
Fastare känsla  
Fasta och formbara madrasser  
som anpassar sig exakt efter  
din kroppsform.

TEMPUR® Cloud
Mjukare känsla  
En innovativ balans mellan 
mjukhet och stöd.

TEMPUR® Sensation
Medium känsla 
Ger rörelsefrihet liknande den  
från en traditionell resårmadrass.

4 steg till din  
bästa nattsömn

   TEMPUR®  | 1312 | TEMPUR®



TEMPUR® Sängar
Med TEMPUR®s kompletta sängsystem har du möjlighet att njuta 
av den fantastiska komforten och det unika stödet som TEMPUR® 
erbjuder. Du kommer att njuta av den bästa avkopplande sömnen 
som bara en TEMPUR®-säng kan leverera. 

Samtidigt kompletterar du det estetiska i ditt sovrum med dessa 
fantastiska designlösningar. Utforma sängen med din favoritfärg, 
matchande gavel och sängben för att göra sovrumsinredningen 
komplett.
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Det väsentliga för optimalt stöd
Det rena och mest väsentliga samlat i en box-modell. TEMPUR® Promise 
Box är en ramsäng med en insydd madrass i sängbotten och en hel 
bäddmadrass på toppen, även i de störe storlekarna. Sängbotten har en 
elegant sömnad med intag som gör att den ser ut att vara delad. Den 
ger ett intryck av att vara en designad genomtänkt helhet ner i minsta 
detalj, utformad för ett modernt hem.

Prom
ise B

ox

TEMPUR® Promise Box i detalj
-  Inklusive 7 cm TEMPUR® Promise bäddmadrass.  

Överdraget är avtagbart och går att tvätta
-  Välj mellan tre olika känslor: Fast (Original), 

Medium (Sensation) och Mjuk (Cloud)
-  Sängram av solid kärnträ
-  Flexibla lameller för minimalt slitage och optimal komfort
-  Finns i sex färger: ljusgrå, grafit, onyx, havsblå, kakao och sand
-  10 års garanti på bäddmadrass, madrass, sängbotten
-  Tillval: Matchande slät eller knappad designgavel och sängben

Finns i Original,  
Sensation och Cloud

Krom Svart Runda ek

Sängben:

Tyger:

Onyx Grafit Ljusgrå Havsblå Kakao Sand

Sänggavel:

TEMPUR® 
Promise Box
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TEMPUR® 
Promise Continental

Prom
ise Continental

Krom Svart Runda ek

Sängben:

Tyger:

Sänggavel:

Onyx Grafit Ljusgrå Havsblå Kakao Sand

Finns i Original,  
Sensation och Cloud

Estetisk och exklusiv 
Med Promise Continental får du lager på lager i en voluminös och 
exklusiv design. Den har en hel madrass i mitten och på toppen utan 
irriterande mellanrum.Känslan av storhet förstärks med huvudgavel 
i samma välstoppade material som sängbotten. TEMPUR®-materialet 
stödjer kroppen oavsett känsla i madrassen och uppfyller sitt estetiska 
löfte om de bästa förutsättningar för en god nattsömn.

TEMPUR® Promise Continental i detalj
-  Inklusive 7 cm TEMPUR® Promise bäddmadrass.  

Överdraget är avtagbart och går att tvätta
-  Välj mellan tre olika känslor: Fast (Original), 

Medium (Sensation) och Mjuk (Cloud)
-  Sängram av solid kärnträ
-  Flexibla lameller för minimalt slitage och optimal komfort
-  Finns i sex färger: ljusgrå, grafit, onyx, havsblå, kakao och sand
-  10 års garanti på bäddmadrass, madrass, sängbotten
-  Tillval: Matchande slät eller knappad designgavel och sängben
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Prom
ise A

djustable

TEMPUR® 
Promise Adjustable

TEMPUR® Promise Adjustable i detalj
-  Inklusive 7 cm TEMPUR® Promise bäddmadrass.  

Överdraget är avtagbart och går att tvätta
-  Välj mellan tre olika känslor: Fast (Original),  

Medium (Sensation) och Mjuk (Cloud)
-  Stark motor och trådlös fjärrkontroll
-  Sängram av solid kärnträ
-  Flexibla lameller för minimalt slitage och optimal komfort
-  Finns i sex färger: ljusgrå, grafit, onyx, havsblå, kakao och sand
-  Tillval: Matchande slät eller knappad designgavel och sängben
-  10 års garanti på bäddmadrass och sängbotten. 

5 år på motor och 3 år på fjärrkontroll

Ställ in för perfekt sovkomfort 
Höj- och sänkbar funktion i Adjustable ökar sovkomforten, här finns 
möjligheten att justera höjden för både benen och ryggen. Oavsett 
vad du vill göra i sängen kan du välja din perfekta position genom 
att använda den trådlösa fjärrkontrollen. I de större storlekarna är 
Adjustable tvådelad och du kan ställa in varje sida efter eget tycke och 
smak, oberoende av varandra.

Krom Svart Runda ek

Sängben:

Tyger:

Sänggavel:

Onyx Grafit Ljusgrå Havsblå Kakao Sand

Finns i Original,  
Sensation och Cloud
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Sängar

TEM
PU

R
® N

orth Collection

Welcome  
to the North

Kollektionen TEMPUR® North™ har inspirerats av det vidsträckta 
landskapet och den orörda naturen i Norden. Den har en 
minimalistisk, rundad design och flytande estetik som gör att 
den sticker ut i designmängden. Genom att kombinera en 

naturliknande enkelhet med en omsorg för detaljer och en 
önskan att ompröva den traditionella sängen, är North™ ett 
iögonfallande exempel på Nordisk formgivning.
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N
orth A

djustableNorth by Name, North by Nature
TEMPUR® North™ skulpturala design är uppbyggd med en solid träram 
och det vackra vävda tyget är mjukt att beröra men samtidigt mycket 
tåligt mot slitage. Subtila sömmar och logotyp ton i ton ger en extra 
touch av elegans. Den justerbara modellen har två motorer och en 
trådlös, fjärrkontroll som fungerar oavsett åt vilket håll du riktar den. 
Sängen behåller sina rena linjer i alla lägen.

TEMPUR® North™ Adjustable i detalj
-  Textilbeklädd justerbar säng med integrerad madrass  

i en strömlinjeformad sängbotten.
-  Justerbar i huvud- och fotända för optimal komfort.
-  Utrustad med 2 starka motorer: OKIMAT 4 med 2 x 6000N och trådlös 

fjärrkontroll.
-  Bäddmadrass med avtagbar  

klädsel som kan tvättas i 60 °C. 
-  Finns tillgänglig i tre olika känslor: Original (fast),  

Cloud (mjuk) och Sensation (medium).
-  Bäddmadrass 9 cm Tempur® Deluxe SoftTouch™,  har ett fodral med 

ett unikt lager av SoftQuilt- vaddering för extra skön känsla och 
bekvämlighet.

-  Textil: slitstarka kvalitetstyger från danska Gabriel med subtila 
sömmar och logotyp ton i ton. Finns i tre färger ljusgrå, mörkgrå och 
skogsgrön.  CE-märkt.

-  Garanti: 10 år på sängbotten, madrass och bäddmadrass. 5 år på 
motor och 3 år på fjärrkontroll.

-   Tillval: Huvudgavlar i två utföranden: design eller släta. Solida sängben 
av bokträ i svart färg med förinstallerade metallbeslag.

Tyger: Sängben:

Sänggavlar:

SkogsgrönMörkgråLjusgrå Solida ben av 
bokträ, färg: Svart.

Finns i Original,  
Sensation och Cloud

TEMPUR® 
North™ Adjustable
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Vacker skulptural design
Den kontinentala modellens eleganta design har en djup madrassektion 
ovanpå en robust sängbotten, designen blir komplett med en inbjudande 
bäddmadrass som kan skräddarsys för att passa dina behov. De 
skulpturala linjerna är uppbyggda på en solid trästomme och det vackert 
vävda tyget är mjukt att beröra och samtidigt mycket tåligt mot slitage.

TEMPUR® North™ Continental i detalj
-  Textilbeklädd kontinentalsäng i lager på lager (3 delar) med en 

strömlinjeformad sängbotten.
-  Bäddmadrass med avtagbar klädsel som kan tvättas i 60 °C. 
-  Finns tillgänglig i tre olika känslor: Original (fast),  

Cloud (mjuk) och Sensation (medium).
-  Bäddmadrass 9 cm Tempur® Deluxe SoftTouch™,  har ett fodral med 

ett unikt lager av SoftQuilt- vaddering för extra skön känsla och 
bekvämlighet.

-  Textil: slitstarka kvalitetstyger från danska Gabriel med subtila sömmar 
och logotyp ton i ton. Finns i tre färger ljusgrå, mörkgrå och skogsgrön. 
CE-märkt

-  Garanti: 10 år på sängbotten, madrass och bäddmadrass.
-   Tillval: Huvudgavlar i två utföranden: design eller släta. Solida sängben 

av bokträ i svart färg med förinstallerade metallbeslag.

N
orth Continental

Tyger: Sängben:

Sänggavlar:

SkogsgrönMörkgråLjusgrå Solida ben av 
bokträ, färg: Svart.

Finns i Original,  
Sensation och Cloud

TEMPUR® 
North™ Continental
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Inspirerad av enkelheten  
i den Nordiska naturen
Box-modellen är en elegant ramsäng som har en integrerad madrass i en 
strömlinjeformad sängbotten. Det översta lagret består av en funktionell 
hög bäddmadrass för optimal komfort. Den solida sängstommen av 
trä ger hållbarhet och det eleganta tyget är mjukt att beröra. Den 
inbjudande bäddmadrassen finns med olika funktion för att passa dina 
önskemål.

TEMPUR® North™ Box i detalj
-  Textilbeklädd ramsäng med integrerad madrass 

i en strömlinjeformad sängbotten.
-  Bäddmadrass med avtagbar klädsel som kan tvättas i 60 °C. 
-  Finns tillgänglig i tre olika känslor: Original (fast),  

Cloud (mjuk) och Sensation (medium).
-  Bäddmadrass 9 cm Tempur® Deluxe SoftTouch™,  har ett fodral med 

ett unikt lager av SoftQuilt- vaddering för extra skön känsla och 
bekvämlighet.

-  Textil: slitstarka kvalitetstyger från danska Gabriel med subtila sömmar 
och logotyp ton i ton. Finns i tre färger ljusgrå, mörkgrå och skogsgrön. 
 CE-märkt

-  Garanti: 10 år på sängbotten, madrass och bäddmadrass.
-   Tillval: Huvudgavlar i två utföranden: design eller släta. Solida sängben 

av bokträ i svart färg med förinstallerade metallbeslag.

N
orth B

ox

Tyger: Sängben:

Sänggavlar:

SkogsgrönMörkgråLjusgrå Solida ben av 
bokträ, färg: Svart.

Finns i Original,  
Sensation och Cloud

TEMPUR® 
North™ Box
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Upptäck våra  
innovativa 
unika madrasser
På TEMPUR® anser vi att oavsett din 
form, storlek eller ålder, bör din madrass 
anpassa sig och följa din exakta 
kroppskontur. Våra vetenskapsmän lär 
sig alltid mer om sömn. Som ett resultat 
av det är våra designers och ingenjörer 
konstant innovativa och kommer med 
nya lösningar för ditt sovrum.

Design 
Med ett mjukt skräddarsytt överdrag och ljust band, så 
ser din TEMPUR®-madrass lika bra ut som den känns. 
Utvecklad i samarbete med vårt egna och externa 
kända designers, passar dessa moderna designs perfekt 
tillsammans med TEMPUR®-material.

TEMPUR®-material 
Våra vetenskapsmän lär sig alltid mer om sömn. Som ett 
resultat av det är våra designers och ingenjörer konstant 
innovativa och kommer med nya lösningar för ditt 
sovrum. Läs vidare för att upptäcka TEMPUR® madrass-
kollektioner.

Designade madrass-etiketter 
Vi har gjort det lättare att hitta den bästa  
madrassen för dig bara genom ett ögonkast, 
med färgkodade etiketter.

CoolTouch™ Teknologi 
Ha det skönt och bekvämt varje natt. Den senaste 
teknologin inom textil gör att ditt överdrag känns svalt 
vid beröring och hjälper till att absorbera överskotts-
värme. Denna teknologi finns tillgänglig i ett urval  
av madrasser.

10 års garanti 
Vi garanterar att våra madrasser håller i 10 år. Under 
den här tiden kommer den att behålla minst 95% av 
sin höjd, utan klumpar eller knölar - bara enastående 
prestanda under många år framöver.

ÅRS
GARANTI

TEM
PU

R
® O

riginal Suprem
e

TEM
PU

R
® Cloud Suprem

e
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Upplev där allt startade. TEMPUR® Original Supreme handlar om 
de viktigaste fördelarna, det som fick TEMPUR® uppmärksammat 
över hela världen. Rymdteknologi möjliggör att du kan njuta av 
tyngdlös komfort och stöd för hela kroppen.

Utformad med 
en fastare känsla

TEM
PU

R
® O

riginal Suprem
e

Perfekt för dig som föredrar att sova på en madrass 
med en medelfast känsla
Vårt banbrytande viskoelastiska material användes först 
av NASA för att stödja astronauter under uppskjutning. 
Det tryckavlastande materialet formar sig efter din 
kroppsform och fördelar trycket jämnt över ytan. 
Materialets öppna cellstruktur återgår gradvis till sin 
ursprungliga form när du flyttar på dig. Denna madrass 
kan användas på statiska och ställbara sängbottnar.

*Sängramen på bild finns ej i sortimentet.

TEMPUR® Original 
Supreme 21 cm
Designad för en medelfast känsla. 
Upplev var allt började. TEMPUR® 
Original Collection handlar om de 
viktigaste fördelarna som fick TEMPUR® 
uppmärksammat världen över. Med 
rymdteknik kan du njuta av viktlös 
komfort och stöd för hela kroppen.

TEMPUR® Original 
Supreme 21 cm  
med CoolTouch™
Designad för en medelfast känsla.
Denna madrass har ett överdrag 
med CoolTouch™-teknologi. Ha det 
skönt och bekvämt varje natt med 
den senaste teknologin, som gör 
att ditt överdrag känns svalt vid 
beröring och hjälper till att absorbera 
överskottsvärme.

2 cm TEMPUR® Komfortmaterial

8 cm TEMPUR® Stödmaterial

11 cm DuraBase™-teknologi

TEMPUR® Original  
madrasskollektion
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Designad med en mjukare känsla. TEMPUR® Cloud Supreme är 
för dem som önskar en mjuk första känsla, men med bra stöd. 
Toppskiktet är specialutvecklat med TEMPUR® Extra Soft-material 
för att omedelbart stödja och krama din kropp. TEM

PU
R

® Cloud Suprem
e

*Sängramen på bild finns ej i sortimentet.

En innovativ balans av mjukhet och stöd 
Denna madrass har TEMPUR® Extra mjukt material och 
reagerar snabbare på din kroppsvärme och vikt, för en 
mer kramande känsla. Den öppna cellstrukturen har blivit 
noggrant testat och även om det är mjukt, så kommer 
det hålla för dag- och nattslitage. Cloud ger dig en känsla 
av att sova på moln varje natt. Denna madrass kan 
användas på statiska och ställbara sängbottnar.

TEMPUR® Cloud 
Supreme 21 cm
Designad med en mjukare känsla.
TEMPUR® Cloud Collection är för dem 
som önskar en mjuk första känsla, 
men med bra stöd. Toppskiktet är 
specialutvecklat med TEMPUR® Extra 
Soft-material för att omedelbart stödja  
och krama din kropp.

TEMPUR® Cloud 
Supreme 21 cm 
med CoolTouch™
Designad med en mjukare känsla.
Denna madrass har ett överdrag 
med CoolTouch™-teknologi. Ha det 
skönt och bekvämt varje natt med 
den senaste teknologin, som gör 
att ditt överdrag känns svalt vid 
beröring och hjälper till att absorbera 
överskottsvärme.

5 cm TEMPUR® Extra Soft-material

5 cm TEMPUR® Stödmaterial

11 cm DuraBase™-teknologi

Utformad med en 
mjukare känsla

TEMPUR® Cloud  
madrasskollektion
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TEMPUR® Bäddmadrasser

Din nuvarande säng och madrass kanske inte alltid levererar 
den komfort och rofyllda sömn du behöver. För att förbättra 
din sovupplevelse, rekommenderar vi en bäddmadrass med 
tryckavlastande TEMPUR®-material som formar sig efter din 
unika kroppsform. Den ger dig stöd och extra komfort under 
natten. En TEMPUR®-bäddmadrass kan användas ovanpå de 
flesta madrasser i gott skick så du kan få en riktig avslappnad 
och rofylld sömn.

TEM
PU

R
® B

äddm
adrasser

TEMPUR® Promise 7 cm
En bäddmadrass med stödjande TEMPUR®-material. Finns i  
tre olika känslor: Original (fast), Sensation (medium) och  
Cloud (mjuk). TEMPUR®-materialet reagerar på din 
kroppstemperatur och oberoende av din vikt, längd och form 
anpassar sig materialet till dig.

TEMPUR® 2-side 
bäddmadrass 7 cm
Bäddmadrass med en fastare känsla. Ena sidan 
är klädd med slät Jersey och den andra sidan 
med mjuk velour. 7 cm TEMPUR®-material ger 
exceptionell komfort och överdraget är lätt 
att ta av och kan tvättas i 40° C. Denna passar 
dig som föredrar att sova på en fastare känsla.  
Prova hos din närmaste återförsäljare för att 
hitta den fasthet som passar just dig.
Finns i två känslor: mjuk eller fast.

TEMPUR® North™ Deluxe* 9 cm
TEMPUR® Deluxe-bäddmadrassen har ett unikt lager av Soft-
Touch™-vaddering för extra skön känsla och bekvämlighet.  
Med vår mest högkoncentrerade, mest formbara material i  
toppskiktet, finns det ännu mer tryckavlastande komfort och  
stöd att njuta av. Finns i tre olika känslor: Original (fast), 
Sensation (medium) och Cloud (mjuk).

Soft-Touch™-vaddering

Original

Original, Sensation 
eller Cloud

Original, Sensation 
eller Cloud
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Upplev en kudde  
som inte är som 
någon annan
TEMPUR®-kuddar hjälper till att lindra 
obehag från nacke och axlar så 
att du kan hitta din mest bekväma 
sovställning. De ger tryckavlastning 
och stödjer dig för total avslappning, 
natt efter natt.

Kuddarna har en garanti på tre år och kommer att behålla 
formen med tiden. Upptäck vårt sortiment i en butik nära 
dig för att hitta din perfekta passform.

För att hitta din närmaste butik besök: se.tempur.com

ÅRS
GARANTI

Rätt kudde påverkar kvaliteten på din sömn 
Alla TEMPUR®-kuddar är designade för 
att passa olika sovställningar. Sortimentet 
omfattar både ergonomiska och traditionella 
kuddar för att du ska kunna njuta av bästa 
möjliga nattsömn.
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Den ergonomiska kuddkollektionen passar för  
personer som vill ha specialutformat stöd för sin  
önskade sovposition. En kombination av TEMPUR®- 
teknologi med funktion.

Kuddarna formar sig exakt efter din kroppsform och 
passar perfekt för de som önskar det bästa möjliga 
stödet för att lindra obehag för huvud, nacke och axlar.

Konsekvent
stöd under
hela natten

Ergonom
isk Kollektion

TEMPUR®  
Ombracio Kudde
Ergonomisk sovkudde särskilt anpassad 
för sömn och vila på magen eller 
sidan. Denna kudde har en unik 
patenterad design med urtag i sidorna 
och utvecklades speciellt för de som 
sover på magen och sidan. TEMPUR®-
mikrokuddarna som finns inuti gör att  
du kan krama om kudden när du hittar 
din mest bekväma ställning. Överdraget 
i Dubbel Jersey Premium är lätt att  
ta av för tvätt i 60°C.

TEMPUR®  
Millennium Kudde
Ergonomisk sovkudde med en böjd 
framåtlutande form och en centrerad 
fördjupning, så att axeln finner ett 
litet utrymme underifrån. Detta gör 
axelkontakten med kudden tätare och 
stabiliserar nack- och halsområdet med 
tryckavlastande och stödjande komfort. 
Särskild anpassad för sömn och vila i 
ryggläge. Överdraget i Dubbel Jersey är 
lätt att ta av för tvätt i 60°C. 

TEMPUR®  
Original Kudde
Ergonomisk sovkudde särskilt 
anpassad för sömn och vila i sido-  
 och ryggläge. Hjälper till att ge korrekt 
positionering för ryggraden när du 
sover på rygg eller sidan. Den formar 
sig efter din naturliga kurvatur för att 
hjälpa nacken och axelmusklerna att 
slappna av. Överdraget i Dubbel Jersey 
är lätt att ta av för tvätt i 60°C. 

Konturformade ergonomiska kuddar med TEMPUR®-material.  
Varje design har ett specifikt syfte. Välj kudden som passar dina  
sömnbehov och som också känns mest bekväm för din kroppsform.

ÅRS
GARANTI

Ergonomisk Kollektion
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Ergonom
isk Kollektion

TEMPUR®  
Millennium Kudde
TEMPUR® Millennium Pillow är lämplig för 
sovande på rygg eller på sidan. Den har 
en distinkt skårad konstruktion som ger 
riktat stöd för ditt huvud, nacke och axlar. 
TEMPUR®-materialet inuti ger en fastare 
känsla för extra bra tryckavlastning. 
Den finns nu tillgänglig med överlägsen 
Smartcool Technology™. 

TEMPUR®  
Original Kudde
TEMPUR® Original Pillow har en ikonisk 
ergonomisk form. Hjälper till att ge 
korrekt positionering för ryggraden när 
du sover på rygg eller sidan.
Tempur®-materialet inuti anpassar 
sig perfekt efter huvud, nacke och 
axlar. Den finns nu med överlägsen 
Smartcool Technology™. 

ÅRS
GARANTI

Kuddfodral 
med SmartCool 
Technology™ 
- för dig som 

älskar att sova 
svalare

Ergonomisk Kollektion
med SmartCool Technology™

Perfekt om du sover varmt på natten eller om du bara älskar den fräscha, lugnande 
känslan från en sval kudde. Tack vare en specialutvecklad kyltråd som vävts in i 
överdraget, gör SmartCoolTechnology™ att din TEMPUR®-kudde känns direkt sval vid 
beröring. Den absorberar överflödig värme, vilket hjälper dig att hålla dig sval och fräsch.

Överdraget är avtagbart och kan tvättas i 40° så den är enkel att hålla ren. Skyddet 
med SmartCool Technology™ är betydligt svalare än våra vanliga kuddöverdrag*, för 
en mer bekväm sömn hela natten.

*Baserat på interna testresultat.

Nyhet!
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Tänk bortom det vanliga och unna dig själv extra  
mycket komfort och stöd som varar länge med  
en kudde från detta klassiska sortiment. 

Detta sortiment omfattar traditionella kuddformer och finns 
i olika fastheter. Alla kuddar ger stöd och tryckavlastar för 
omedelbar avslappning. Kuddarna behåller sin form natt 
efter natt för en lugnare och mer harmonisk sömn.

Bevarar formen
över tiden

Traditionell Kollektion

TEMPUR®  
Cloud Kudde
Extra mjuk och skön sovkudde för 
sömn och vila i alla sovställningar. Med 
TEMPUR® Extra Soft™-material på 
insidan för en mjukare första känsla, 
kommer ditt huvud och nacke stödjas 
av kudden som formar sig efter din 
kontur. Känslan är mjuk till medel. Det 
hållbara överdraget i Dubbel Jersey 
kan enkelt tas av för tvätt i 40°C. 

TEMPUR®  
Traditional Kudde
Kramgo mjukare sovkudde för sömn 
och vila i alla sovställningar. Kudden 
innehåller TEMPUR® Extra Soft™-
material som försiktigt formar sig efter 
ditt huvud, nacke och axlar, vilket ger 
dig anpassat formande stöd. Klassiskt 
mjukt överdrag i 100% bomull som lätt 
kan tas av för tvätt. Traditional finns i 
mjuk, medium eller fast.

TEMPUR®  
Down Luxe Pillow
Vi har balanserat vårt eget innovativa 
TEMPUR®-material med en klassisk 
dunkänsla, en blandning av natur och 
teknologi. Den rena mjukheten av 
premiumdun/fjädrar och det formbara 
stödet från TEMPUR®-materialet blandas 
för att ge dig den ultimata sovkomforten i 
en ny unik lyxig kudddesign. Det dunfyllda 
överdraget kan tvättas i 60°C.

ÅRS
GARANTI

Traditionell
Komfortkollektion

Den traditionella formen ger dig bekvämt stöd när du sover  
och behåller sin form natt efter natt för en mer rogivande sömn.

Nyhet!
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TEMPUR® Home

100% STIL 100% KOMFORT 100% TEMPUR®
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TEMPUR® Ostuni™ 
Dagbäddsoffa

TEMPUR® Ostuni™ 
Dagbädd 1-sits 
med fotpall

Ostuni™ ensitsiga dagbädd och 
fotpall från TEMPUR® låter dig  
koppla av i total komfort och stil

Designed by: 
Pino Patella

Revolutionerar splitback- 
soffan för för sin enastående  
komfort och support

Designed by: 
Pino Patella

100% SOFFA 100% BÄDD 100% KOMFORT

100% STIL
100% KOMFORT
100% TEMPUR®

The Certified Space  
Technology™ trademark  

is used under license. 
All Rights Reserved.

The Certified Space  
Technology™ trademark  

is used under license. 
All Rights Reserved.

Ostuni™ från TEMPUR® revolutionerar den traditionella soffan 
med sin fällbara funktion. Nu kan du uppleva den unika TEMPUR®-
känslan av oöverträffad komfort och stöd, blandad med den 
finaste samtida designen. Varför kompromissa med något? Med 
Ostuni™ får du både och. Skapad i samarbete med italienska 
designern Pino Patella.

-  Split back design: Ryggen kan vara lutad, helt nedfälld eller delad
-  Justerbara armstöd (perfekt för att läsa eller titta på TV)
-  Inga fjädrar, bara ren TEMPUR®-komfort
-  Klädd i premiumtyg, fläckbeständigt och slitstarkt
-  5 års garanti 

Ostuni™ erbjuder den unika TEMPUR®-känslan utan att 
kompromissa med stilen. Vi tog vårt ikoniska material -  
som först utvecklades av NASA för att stötdämpa och skydda 
astronauter på rymdflygningar - och överförde det i en  
ensitsig dagbädd som är lika elegant som den är funktionell. 
Skapad i samarbete med italienska designern Pino Patella.

- Multifunktion: fåtölj, schäslong eller bädd
- Inga fjädrar. Bara ren TEMPUR®-komfort
-  Klädd i premiumtyg, fläckbeständigt och slitstarkt
- 5 års garanti på 1-sits
- 5 års garanti på fotpall

Finns i två färger: Textil: 
Fläckbeständigt och slitstarkt  
premiumtyg, 100% polyester

Finns i två färger: Textil: 
Fläckbeständigt och slitstarkt  
premiumtyg, 100% polyester
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Koppla av och varva ner med 
Altamura™, en recliner från TEMPUR® 
med TEMPUR®-material inuti

Designed by: 
Nicola Sardone

Altamura™ från TEMPUR®  
tar bäddsoffan till helt nya  
nivåer av oöverträffad komfort

Designed by: 
Nicola Sardone

TEMPUR® Altamura™ 
Bäddsoffa

TEMPUR® Altamura™ 
Recliner

100% SOFFA 100% SÄNG 100% KOMFORT 100% STIL 
100% KOMFORT 
100% TEMPUR®

The Certified Space  
Technology™ trademark  

is used under license. 
All Rights Reserved.

The Certified Space  
Technology™ trademark  

is used under license. 
All Rights Reserved.

Altamura™ bäddsoffa revolutionerar marknaden för sin enastående 
komfort. Skapad i samarbete med Nicola Sardone och är den perfekta 
blandningen av modern italiensk design och ikoniskt danskt hantverk. 

I en enkel rörelse, omvandlas Altamura™ snabbt från soffa till säng och 
förvandlas då till en säng för en extraordinär sängupplevelse, precis som 
du kan förvänta dig av världens största sängföretag. Du kan äntligen få 
uppleva den unika TEMPUR®-känslan i en riktigt bekväm mångsidig  
möbel som inte kompromissar med smaken.

- Inga fjädrar, bara ren TEMPUR®-komfort
- Snabbt, enkelt, tyst och bekvämt
- Fasta sitt- och ryggkuddar
- 15,5 cm TEMPUR®-madrass
- 5 års garanti på mekanism
- 3 års garanti på madrass 

Altamura™ - en recliner som revolutionerar marknaden för 
sin enastående komfort. Skapad i samarbete med italienska 
designern Nicola Sardone. och med vårt unika, extra mjuka 
TEMPUR®-material, är detta den perfekta blandningen av  
modern italiensk design och ikoniskt danskt hantverk.

- Inga fjädrar, bara ren TEMPUR®-komfort
- Praktisk USB-port i armstödet
- Tyst motordriven recline & fotstöd
- Justerbart huvud- och nackstöd
- 5 års garanti

Finns i två färger: Textil: 
Fläckbeständigt och slitstarkt  
premiumtyg, 100% polyester

Finns i två färger:

Textil: 
Fläckbeständigt och slitstarkt  
premiumtyg, 100% polyester

Inklusive 15 cm 
Tempur®-madrass
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TEMPUR® 
Hemma och på resan
Res, arbeta och vila med fördelarna som  
TEMPUR®-stödet kan ge dig under hela dygnet.

Med ett brett utbud av högkvalitativa produkter lämpade för en mängd olika behov och aktiviteter, är dessa Hem- & 
Reseprodukter från TEMPUR® utvecklade för att hjälpa dig att njuta av en bekväm livsstil.

De flesta produkterna i kollektionen kommer med överdrag som är lätta att ta av för att tvätta.

Dra nytta av 
TEMPUR®-

stödet hemma 
och på resan

TEMPUR® Resekudde ergonomisk
Ta din favoritkudde med dig när du är hemifrån 
– den har samma form och funktion som 
Original-kudden från TEMPUR®, men är hälften 
så bred. Levereras med en specialutformad 
resväska som komprimerar volymen  
med 70%, därför borde du lätt kunna  
få ner den i din resväska eller handbagage. 

TEMPUR® Sovmask
Två saker gör den perfekta sovmasken: totalt mörker 
och en bekväm passform. TEMPUR® sovmask tar hand 
om båda. Den är vadderad och fylld med TEMPUR®-
material som formar den sig perfekt  
efter ditt ansikte. Den är  
justerbar och stänger  
ute ljuset så att du  
kan slumra in lättare.

TEMPUR® Transit Nackkudde
TEMPUR® Transit Nackkudde är konstruerad för att passa 
över axlarna och stöttar försiktigt huvudet och nacken, 
så att du kan sova eller vila bekvämare när du reser. 
Eftersom den temperaturkänsliga  
visko-elastiska fyllningen formar  
sig efter dig med minsta mottryck,  
slappnar du instinktivt av.

Stl.: 31 x 25 x 10/7 cm

Stl.: 41 x 9 x 2.5 cm

TEMPUR® Reseset
TEMPUR® Reseset är ett bärbart sovsystem för alla som inte står 
ur med att lämna sin TEMPUR®-madrass och kudde hemma. Det 
består av en bäddmadrass och en resekudde som är packad i en 
bekväm bärväska som även har hjul och kan dras. Detta gör att 
du kan fortsätta att njuta, oavsett var du befinner dig.

Storlek och vikt för reseset: 
Resekudde, B: 25 cm L: 31 cm H: 10-7 cm  
Bäddmadrass, B: 70 cm L: 200 cm H: 3.5 cm  
Rullväska, B: 85 cm L: 25 cm H: 30 cm  
Vikt när allt är packat: ca 9 kg

Stl.: 30 x 28 x 8 cm

Res bekvämt med utvalda reseprodukter 
att ta med på resan. De hjälper dig att 
slappna av och adderar fantastisk komfort.

TEMPUR® Cykelsadeldyna
Perfekt för att använda på din cykel eller 
motionscykel. Den anpassar sig till din kroppsform 
och ger komfort och skydd mot ömhet från sadeln. 
Denna dyna hålls på plats med en justerbar rem  
och överdraget är tåligt och avsett för att hålla för 
användning under lång tid.

Stl.: Small, Medium

TEMPUR® Reseprodukter TEM
PU

R
® Stödprodukter för resan
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TEMPUR® Universalkudde
En halvcirkelformad kudde för allround-
användning när du behöver extra stöd. Idealisk 
för användning under knäna, armar, vrister, 
ländryggen eller nacken.

TEMPUR® Sittdyna
Det sittdyna har konstruerats för användning 
på alla typer av stolar. Om du arbetar vid ett 
skrivbord utgör denna produkt en idealisk dyna 
för kontorsstolen. Den omfördelar din vikt mer 
jämnt över ytan och förbättrar komforten.

Stl.: 40 x 42 x 5 cm

TEMPUR® Kildyna
Kilformad sittdyna för optimal tryckavlastning 
för ryggslut och svanskota. Kildynans form 
skjuter bäckenet framåt, vilket hjälper dig 
tillbaka till en upprätt hållning. Perfekt för 
alla som arbetar långa perioder i sittande 
ställning, särskilt datoranvändare.

Stl.: 40 x 30 x 9/1 cm

Stl.: 35 x 20 x 10 cm
Stl.: 50 x 20 x 10 cm 

TEMPUR® Svankstödkudde
Anatomisk svankkudde för hemmet och 
kontoret. Den har justerbar höjdinställning.
TEMPUR®-materialets stödjande egenskaper 
säkerställer att den anpassar sig  
bekvämt efter ryggradens kurva. 

Stl.: 36 x 36 x 7 cm

TEMPUR® Transit Svankstödkudde
Svankstödkudde för resan. Ett praktisk 
svankstöd för användning under resan eller 
hemma. Placera den helt enkelt mellan stolen 
och din rygg i önskad sittställning.

Stl.: 30 x 25 x 6 cm

Arbeta och vila med ergonomiskt stöd från TEMPUR®. 
Välj bland vårt breda utbud av högkvalitativa produkter 
utformade för en mängd olika behov och aktiviteter.

TEMPUR® Hemmaprodukter

TEMPUR® Ryggstödkudde
Kan användas på en vanlig madrass. TEMPUR® 
Bed Back Support erbjuder stöd och komfort 
för korsryggen. Passar utmärkt för personer 
med ryggbesvär och för gravid kvinnor.

TEMPUR® Formsydda örngott och lakan
Formsydda resårlakan och örngott som är mjuka och elastiska, 
vilket garanterar en perfekt passform. Våra resårlakan finns i 
olika storlekar för både bäddmadrasser och kombimadrasser. 
Örngotten finns i olika former, 
några med dragkedja och 
andra med dra-på-funktion.  
Tillverkade av 100% bomull.

TEMPUR® Formsydda madrasskydd (vattenresistent)
TEMPUR®-FIT™ madrasskydd består av naturliga fibrer, som “andas” och är absorberande. 
Det vattenresistenta skyddet har ett “intelligent membran” som ska hindra madrassen  
från bli våt och är ett av de tunnaste i sitt slag som finns på marknaden. 
Rekommenderastill alla våra bäddmadrasser och kombimadrasser. Tvätt: upp till 60°C. 
Material: Yta: 100% Tencel, Membran: 100% Polyuretan

Vid inkontinens rekommenderas andra skydd, ring 020-452222 så hjälper vi dig.

Stl.: 70 x 40 x 5/1 cm

TEMPUR® Resekudde Comfort Plus
Liten och behändig kudde som kan användas 
i- eller utanför sovrummet, t.ex på soffan, i bilen 
eller var som helst där du vill ha det bekvämt.

Stl.: 40 x 26 cm

TEMPUR® Multikudde
Denna kudde är utformad för många 
ändamål. TEMPUR® Multi pillow är perfekt 
att använda för att stödja och avlasta olika 
delar av kroppen från tryck och obehag. 
Idealisk för gravida kvinnor.

Stl.: 68 x 30 x 8/1 cm

TEMPUR® Kramkudde lång
En lång TEMPUR®-kudde som passar till flera 
användningsområden. Förutom att användas som 
en kramkudde gör dess längd att den kan ersätta 
behovet för två kuddar i en dubbelsäng. Den kan 
också användas som en stödkudde när du läser 
eller tittar på TV i sängen eller på soffan.

Stl.: 37 x 120 cm
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ÅTERVINNING FÖR EN RENARE FRAMTID
En av de största utmaningarna i vår 
bransch är att minska vår påverkan 
på deponianläggningar. Våra 
anläggningar i Danmark och Estland 
har redan uppnått noll deponiavfall 
och våra anläggningar i USA är på 
väg att uppnå detta i slutet av 2022. 

RePURpose
Vi deltar i RePURpose, ett 
högteknologiskt branchövergripande 
återvinningsprojekt som lanserats 
av Innovationsfonden i Danmark 
vars syfte är att hitta nya sätt 
att återvinna och återanvända 
polyuretan. Vi arbetar nära andra 
danska företag för att hitta nya sätt 
att återanvända och återvinna vårt 
skum för att få noll avfall. Vi är även 
en av grundarna till Soft-landing 

Stewardship Scheme i Australien, 
ett program som återanvänder vårt 
skum från kasserade madrasser för 
produkter som mattunderlag istället 
för att det ska hamna på deponier. 
Detta minimerar madrassernas 
miljö-, hälso- och säkerhetspåverkan 
när produkternas livslängd är slut. 

ISO-certifieringar
Vår tillverkningsanläggning i 
Danmark uppfyller standarder 
som OHSAS 18001: Hälso- och 
säkerhetsledning, ISO 9001: 
Kvalitetsledningssystem, ISO 14001: 
Miljöledningssystem, ISO 5001: 
Energiledningssystem. Genom detta 
påverkar vi direkt 8 av 17 av FN:s 
SDG:er (FN:s globala mål för hållbar 
utveckling).

Det betyder att vi gör ännu mer för 
att nå våra hållbarhetsmål, men 
vårt återvinningsarbete slutar inte 
där. Vi uppmuntrar konsumenter 
att engagera sig för att minska 
sin potentiella påverkan på 
avfallsdeponier. Alla våra madrasser 
har en livslängd på minst tio år, så 
de behöver inte bytas ut ofta. Men 
när det är dags strävar vi efter att 
främja återvinningsprogram som 
Bye Bye Mattress i USA. Detta 
skapar inte bara återvinningsjobb 
och minskar antalet olagligt 
dumpade madrasser, utan varje 
ton återvunnet madrassmaterial 
reducerar koldioxidutsläppen med 
uppskattningsvis 1,5 ton. 

MINSKNING PÅ  
EN GLOBAL SKALA
Vår resa mot en mer koldioxidneutral 
tillverkningsprocess har börjat. Vi strävar efter 
att använda mindre plast, producera mindre 
avfall och minska koldioxidutsläppen enligt 
vår CSR-rapport, men vår målsättning är att 
alltid göra mer. Men det finns alltid mer vi 
kan göra. Från att sänka fraktkostnaderna och 
investera i förnybar energi till att använda 
förpackningsmaterial tillverkat av upp till 78% 
återvunna fibrer – vi hittar alltid nya sätt att 
skydda vår planet. På det sättet, kan vi alla sova 
bättre om natten när vi vet att vi gör vår del 
för att rädda miljön. Vårt uppdrag sträcker sig 
längre än att hjälpa våra kunder att få den bästa 
nattsömnen. Vi är även fast beslutna att bevara 
miljön och minska vår globala miljöpåverkan. 

Energi
Mål: Använda 100% förnybar el i 
våra amerikanska och europeiska 
tillverkningsanläggningar år 2040.

GLOBAL SPÅRNING  
OCH BENCHMARKING
Mål: Uppnå koldioxidneutralitet i vår 
globala verksamhet år 2040. Under 
2020 började vi mäta vår elanvändning, 
vattenanvändning och koldioxidutsläpp 
på alla våra tillverkningsanläggningar och 
distributionsenheter. Detta gör att vi kan skapa 
riktlinjer, anta reduceringsmål och implementera 
program för att minska energiförbrukning 
och utsläpp i hela verksamheten. Under 2021 
övergick vi till tredjeparts World Resources 
Institute-certifierad redovisningsmodell av 
utsläpp för att hjälpa oss att mäta och jämföra 
våra framsteg. Genom att använda dessa 
erkända standarder säkerställer vi att vi 
presenterar en sann och rättvis redovisning av 
våra utsläpp.  År 2020 minskade utsläppen från 
vår danska fabrik med över 10 000 ton CO2 - det 
motsvarar 2 242 bilar som körs under ett år!

HÅLLBARHET  & MILJÖ

Läs mer på se.tempur.com om miljö & hållbarhet: https://se.tempur.com/miljo_och_hallbarhet.html
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LANSERADES I 
SVERIGE 1991

Oeko- 
Tex®

Innovativ 
marknadsledare
TEMPUR® är det mest energi- och 
tryckavlastande materialet som 
finns inom sömn-innovation, och är 
marknadsledande för viskoelastiska 
produkter. TEMPUR®-produkterna säljs  
i mer än 100 länder över hela världen.

Certifierade  
och godkända 
De flesta TEMPUR®-madrasser är TÜV-
certifierade, vilket bland annat innebär 
att våra madrasser har testats för farliga 
ämnen som kan vara skadliga för din 
hälsa och välbefinnande.

Tillverkas i Danmark  
i egen fabrik 
TEMPUR®-produkterna lanserades 
i Sverige 1991 och produkterna 
tillverkas i Danmark. TEMPUR®-
materialet produceras uteslutande 
på TEMPUR®s egna fabriker, där vi 
bedriver forskning, utveckling och 
använder vår egen unika formula. 
Du kommer därför bara att kunna 
uppleva TEMPUR®s unika egenskaper 
på riktiga TEMPUR®-produkter.

Hygienisk  
sovmiljö 
De flesta av våra textilier är Öko-Tex® 
Standard 100 certifierade, vilket betyder 
att de är testade för hälsofarliga ämnen.

Den goda nattsömnen du får från TEMPUR® beror på flera 
olika fantastiska fördelar, som tillsammans ger det unika 
stödet och komforten och säkerställer den höga kvalitén. 
Läs mer om alla våra fördelar och certifieringar.

PRODUCERAS 
I DANMARK

Anpassar sig exakt 
efter din kroppsform
TEMPUR®-materialet reagerar på din 
kroppstemperatur, oberoende av din 
vikt, längd och form. Oavsett vilken 
position du tycker är mest bekväm, 
kommer materialet att anpassa sig 
till dig och ge dig exakt det stöd och 
komfort som din kropp behöver.

Mer rofylld sömn
Tryckpunkter – uppstår där madrassen 
pressar mot kroppen - vilket resulterar 
i obehag och tvingar dig att ändra läge. 
När du vrider och vänder dig, stör det din 
sömn. Eftersom TEMPUR®-materialet 
reagerar på din kroppsvärme och tyngd 
formar sig materialet efter din unika 
kroppstyp - oavsett vikt, form och 
storlek. Det ska hjälpa dig sova bättre, 
längre och djupare.

Lång  
livslängd
TEMPUR®-materialet har utvecklats för 
att snabbt återgå till sin ursprungliga 
form efter tryck, natt efter natt, 
år efter år, så att du får tillförlitlig 
komfort och stöd under hela sängens 
“liv”. TEMPUR®-madrasser har 10 
års full garanti, de är praktiskt taget 
underhållsfria, och de behöver inte 
heller vridas, knådas eller roteras. 

Stör inte  
din partner 
TEMPUR®-materialet absorberar 
rörelser när tryck appliceras innan 
den återgår till sitt ursprungliga 
läge, så försiktigt, så att du eller din 
partner löper mindre risk att störas 
av varandras rörelser om natten. 
Ni stöds båda individuellt och kan 
sova ostört, det ger flera timmars 
regenerativ sömn.

Kvalitetsstämplat och 
certifierat av Space 
Foundation 
TEMPUR® är officiellt erkända av NASA  
och certifierade av Space Foundation. 1998 
fick vi en officiell utmärkelse för tillämpningen 
av rymdteknologi i sömnprodukter som 
förbättrar livskvalitén för människor på jorden. 
Vi får använda sigillet “Certified Technology”, 
en kvalitetsstämpel vi är mycket stolta över.

TEM
PU

R
® Fördelar

CE-märkning
Många av TEMPUR®-produkterna 
är CE-märkta som medicintekniska 
produkter (klass 1), vilket innebär 
att egenskaperna hos produkterna 
uppfyller kraven i direktiv 93/42 /EEG.

Investera i god nattsömn

The Certified Space  
Technology™ trademark  

is used under license. 
All Rights Reserved.
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Historien om TEMPUR®

TEMPUR®-material är inte som vanligt memoryskum.
Kärnan i TEMPUR® är ett hökteknologiskt viskoelastiskt 
material som ursprungligen utvecklades för NASAs 
rymdprogram. TEMPUR® är det enda madrass- och 
kuddvarumärket i världen som är certifierade av US 
Space Foundation. Det är en kvalitetsstämpel, vi är 
mycket stolta över.

1964 
Fagerdala grundas på Värmdö 
Fagerdala startades 1964 av far 
och son, Alf och Dag Landvik. 
1973 blev M Magnusson 
delägare. De specialiserade sig 
på utveckling, tillverkning och 
försäljning av produkter gjorda av 
polyuretanmaterial (PU).

 
1969
NASA Ames Research Center
Forskade vid NASA Ames Research 
Center uppfann ett temperatur- 
känsligt memory foam. Skummet 
består av miljarder viskoelastiska 
celler (“visco” som betyder mot-
ståndskraftigt mot form ändring 
och “elastisk”, vilket betyder 
förmågan att återgå till sin ur-
sprungliga form efter att tryck har 
applicerats). Dessa “minnesceller” 
blir mjuka och böjliga när de är 
varma och håller sig fasta när  
de är svala.

 
1970 - 1980
NASA använder materialet 
på Rymdresor
Syftet var att utveckla ett material 
som kunde stötdämpa, tryckav-
lasta och skydda astronauterna 
under uppskjutning och landning. 
Materialet kunde absorbera 
plötslig påverkan mot kroppen 
utan stötar eller att studsa, och 
återgick sedan till sin ursprungli-
ga form även efter 90 procent 
kompression. 1980 släpper NASA 
teknologin till allmänheten.

1971 PRODUCERAS 
I DANMARK

Dan-Foam tillverkar TEMPUR®

Dan-Foam ApS startade fabrik 
1959 på Själland. Företaget  
producerade HE-skum till möbel- 
industrin. 1971 flyttar Dan-Foam 
till Aarup på Fyn. Dan-Foam börjar 
producera TEMPUR®-material i 
slutet på 80-talet och är TEMPUR®s 
första forsknings- och produk-
tionsanläggning. Dan-Foam är Eu-
ropas största TEMPUR®-producent 
med en yta på cirka 58 000 m2.

1988 
Utvecklat av NASA  
- fulländat av TEMPUR®

Svenska Fagerdala World Foams 
köper Dan-Foam ApS och kan 
börja jobba med rymdmaterialet. 
De ägnade flera år åt att forska, 
utveckla och testa materialets 
egenskaper för att göra materia-
let fulländat för konsumentbruk.  
Målet var att förändra och förbät-
tra hur världen sover.

 
1991 LANSERADES I 

SVERIGE 1991

TEMPUR®-madrassen och  
kudden lanseras i Sverige
Efter många år av hårt arbete och 
mer än 30.000 försök var materi-
alet fulländat och Fagerdala World 
Foams introducerar produkterna  
på svenska marknaden. De första 
TEMPUR®-produkterna såldes till 
läkemedelsindustrin och via kiro-
praktorer och fysioterapeuter.

1992 
TEMPUR®-PEDIC INC. grundas 
I början av 1990-talet tilldelade 
Fagerdala de nordamerikanska
distributionsrättigheterna till 
en investerare från Kentucky, 
Robert B. Trussell, som tillsam-
mans med en partner skapade 
TEMPUR®-PEDIC, Inc. Produkterna 
lanserades nu i USA.

1995 
Spanien börjar sälja TEMPUR®

Spanien blev den första 
marknaden som började sälja 
TEMPUR®-madrasser och säng-
kläder via detaljhandeln på 
välkända El Corte Inglés.

 
1998
Utmärkelse av  
US Space Foundation 
TEMPUR® får en officiell utmärkelse  
av US Space Foundation för 
“exceptionell prestation för 
tillämpningen av rymdteknologi i 
sömnprodukter, som gynnar
planeten jorden” TEMPUR® är 
världens enda varumärke i ma-
drassbranschen som är certifi-
erade av den amerikanska rymd-
styrelsen US Space Foundation.

1999 
Ett kraftcenter födds i USA:  
TEMPUR® WORLD INC.
Distributörer åt Fagerdala World 
Foam, Dan-Foam ApS och  
TEMPUR®-Pedic slogs samman för 
att konsolidera verksamheten och 
skapa en global enhet. Samma år 
blev Japan det första dotterbola-
get i Asien som började sälja
TEMPUR®-produkter.

 
2000
Ett nytt millennium  
med nya möjligheter
TEMPUR® ändrade affärsinriktning 
från medicinsk industri till detalj- 
handel och konsumentkanaler. I 
början av 2000-talet öppnar även 
den första TEMPUR®-ägda butiken 
i Oslo, Norge.

 
2001
TEMPUR® öppnar produktions- 
center i Virginia, USA
För att hålla jämna steg med  
den ständigt växande efterfrågan 
i världen byggdes ett forsknings-, 
utvecklings och teknikcenter i 
Duffield, Virginia. Ytan är cirka  
55 000 m2.

 
2002
TEMPUR®-PEDIC Int. grundas
TEMPUR® World reformeras år 2002 
till TEMPUR®-PEDIC International Inc. 
Det globala huvudkontoret ligger i 
Lexington, Kentucky.

  
2003
TEMPUR®-PEDIC Int. börsnoteras
TEMPUR®-PEDIC International 
börsnoteras på New York Stock 
Exchange (NYSE:TPX) och erbjud-
er nu en del av TEMPUR®-PEDIC 
till allmänheten.

 
2007
TEMPUR® öppnar produktion-
scenter i New Mexico, USA 
TEMPUR® öppnar världens största  
madrassfabrik i Alburquerque, New 
Mexico, ytan är cirka 75 000 m2.

2013 
TEMPUR® + SEALY =  
Världens största sängleverantör 
TEMPUR®-PEDIC International 
Inc. förvärvade Sealy Corporation 
i mars 2013 och ändrade 
därefter namn till TEMPUR® 
Sealy International, Inc. och blir 
världens största sängleverantör. 
Företaget utvecklar, tillverkar och 
marknadsför madrasser, kuddar, 
sängramar, statiska och ställbara 
sängbottnar, stödprodukter för 
hemmet, arbetsplatsen och resan.

 
2016
TEMPUR® lanserade 
Sleep Technology
För att visa kunderna innova-
tionen och teknologin bakom våra 
produkter - och vad det betyder 
och gör för de människor som 
sover och använder produkterna.

2019  

   
TEMPUR®-SEALY fortsätter förbät-
tra livskvaliteten för människor 
genom att satsa på innovation 
och utveckling av sömnprodukter. 
Produkterna säljs i 100 länder, via 
detaljhandlare runt om i världen 
och även via vår webbplats.  
Läs mer på se.tempur.com

The Certified Space  
Technology™ trademark  

is used under license. 
All Rights Reserved.
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TEMPUR®-Garantin gäller under den period som anges utanpå eller inuti den
relevanta produktens förpackning eller enligt se.tempur.com, med start 
från inköpsdatum (utom då produkten fungerat som skyltexemplar eller
demonstrationsexemplar, varvid garantin räknas från tillverkningsdatum).
Kvittot/fakturan utgör underlag för att garantin ska gälla.

*Följ alltid tvättråden på etiketten som är fastsydd inuti överdragen.

TEMPUR® 
Garanti och tvättråd*

Garantin gäller endast när TEMPUR®-produkten har köpts 
från en auktoriserad TEMPUR®-återförsäljare, TEMPUR® 
Brand Store eller TEMPUR®s webbsida (se.tempur.com).

Produkter 3 år 5 år 10 år Tvättråd (följ alltid råden på produktetikett)

TEMPUR® Supreme Original 21 X Överdrag, ja 60 °C

TEMPUR® Supreme Cloud 21 X Överdrag, ja 60 °C

TEMPUR® North™ Bäddmadrass Deluxe 9 cm X Överdrag, ja 60 °C

TEMPUR® North™ Bäddmadrass Breeze 9 cm X Överdrag, ja 60 °C

TEMPUR® North™ Madrass X Ej tvättbar, torka av med fuktig trasa

TEMPUR® North™ Huvudgavel och sängben X Ej tvättbar, torka av med fuktig trasa

TEMPUR® North™ Sängbotten med ram X Ej tvättbar, torka av med fuktig trasa

TEMPUR® Promise Bäddmadrass 7 cm X Överdrag, ja 60 °C

TEMPUR® Promise Madrass X Ej tvättbar, torka av med fuktig trasa

TEMPUR® Promise Huvudgavel och sängben X Ej tvättbar, torka av med fuktig trasa

TEMPUR® Promise Sängbotten med ram X Ej tvättbar, torka av med fuktig trasa

TEMPUR® Motor till North™ Adjustable och Promise Adjustable X Ej tvättbar

TEMPUR® Fjärrkontroll till North™ Adjustable och Promise Adjustable X Ej tvättbar

TEMPUR® Bäddmadrass 7 cm (2-side) X Överdrag, ja 40 °C

TEMPUR® Sovkuddar (klassiska och ergonomiska) X Överdrag, ja 40 °C / 60 °C

TEMPUR® SmartCool Kuddar X Fodralet går att tvätta

TEMPUR® Down Luxe kudde X Dunfodralet är tvättbart

TEMPUR® Rygg- och stödprodukter: Svankkudde, sittdyna, kildyna, universalkudde, multikudde X Överdrag, ja

TEMPUR® Reseprodukter: Resekudde, Nackkudde, Reseset X Överdrag, ja

TEMPUR® Reseprodukter: Sovmask, Cykeldyna, Bilsätesdyna X Ej tvättbar, rengör med fuktig trasa eller borsta försiktigt

TEMPUR® Velouröverdrag X Ja 60 °C

TEMPUR®-Fit™ Formsydda resårlakan och örngott X Överdrag, ja

TEMPUR®-Fit™ Formsydda madrasskydd (vattenresistenta) X Överdrag, ja

TEMPUR® Altamura X X Överdraget på madrassen, ja

TEMPUR® Ostuni X Rengöring med lätt fuktad trasa

TEM
PU

R
® G

aranti

(2 år för fodralet)

(2 år för fodralet)

(madrass) (soffa)
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Återförsäljare

Omedelbar avslappning
När du lägger dig ner reagerar materialet på din kroppstemperatur,
oberoende av din vikt, längd och form. Materialet anpassar sig efter din unika 
kroppsform och ger dig det stöd och komfort som din kropp behöver.

Absorberar rörelser
TEMPUR®-materialet absorberar rörelser så du och din partner löper mindre 
risk att störas av varandra. Mindre än 3% rekyl.

Innovativ marknadsledare
TEMPUR® är det mest tryckavlastande materialet som
finns inom sömninnovation, och är marknadsledande för viskoelastiska 
produkter. TEMPUR® vill förbättra människors livskvalitet och de unika 
sömnprodukterna säljs i mer än 100 länder över  
hela världen.

Kvalitetsstämpel
Kärnan i TEMPUR® är ett högteknologiskt material  
som ursprungligen utvecklades för NASAs rymd- 
program. TEMPUR® är det enda madrass- och  
kuddvarumärket i världen som är certifierade av  
US Space Foundation och får använda “Certified  
Technology Seal”. Det är en kvalitetsstämpel,  
vi är mycket stolta över.

*TEMPUR® rankas högt i kundnöjdhet över Europa.  
Läs mer på: se.tempur.com

© TEMPUR® Sealy International, Inc. All rights reserved.

se.tempur.com

För mer tips och råd om vägen till en bättre sömn 
är du välkommen att ladda ned vår sömnguide,  
du hittar den här:

The Certified Space 
Technology™ trademark 

is used under license. 
All Rights Reserved.


