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Changing the way the world sleeps!®

TEMPUR® MATRACOK, PÁRNÁK,
KERETRENDSZEREK ÉS KIEGÉSZÍTŐ, TERM
Changing the way the world sleeps!®

A TEMPUR® ANYAG
A TEMPUR egy hőmérsékletre érzékeny, a testre ható felületi nyomáscsökkentő anyag, amely alkalmazkodik

A TEMPURRAL A HÁT ÉS A NYAK
FÁJDALMAI KÖNNYEN A MÚLTÉ
LEHETNEK

atest formájához, s ezzel kitűnő alátámasztást és kényelmet biztosít. Eredetileg a NASA fejlesztette ki.
ATEMPUR nyomáscsökkentő tulajdonságai klinikailag teszteltek és bizonyított, hogy fájdalomenyhítő és ez
által az alvás minőségét javító tulajdonságokkal rendelkezik.

FEJFÁJÁS / MEREV NYAK:
nyaki izmokban lévő merevséget
gyakran a rossz alvási póz okozza,
amely fejfájást is előidézhet.
GÖRCS:
A rossz testtartás alvás közben
ahát és a nyak izmaiban
feszültséget okozhat.
CSÖKKENTI A HÁT, A NYAK ÉS IZÜLETI FÁJDALMAKAT
A TEMPUR matrac és párna egyedülálló nyomáscsökkentő tulajdonságai, ne mcsak a lehető
legkényelmesebb éjszkai alvást biztosítják, hanem enyhítik a hát- és gerincfájdalmakat, illetve javítja a
vérkeringést. A matrac kiválasztásakor az emberek általában nem veszik figyelembe az alvás közbeni
testtartást. A rossz testtartás és a nyomóhatás a fő okozója a hát, a nyak és az izületi problémáknak.

HÁTFÁJÁS:
A fájdalmat és a merevséget
gyakran az idézi elő, ha
agerincoszlopot a matrac nem
természetes pozícióba kényszeríti.

Egy rossz matrac rontja ezt az állapotot azzal, ha túl kemény vagy túl puha.

OTT ENYHÍTI A FÁJDALMAKAT, AHOL AZ A LEGJOBBAN SZÜKSÉGES
A túloldalon felsorolt problémákat a nem megfelelő alátámasztás okozhatja vagy a nem megfelelő testtartás,
illetve a nyomás. A TEMPUR megfelelő alátámasztást biztosít és enyhíti a nyomóhatást az egész
testfelületen, így segíti a gerincbántalmak megelőzését, illetve enyhítését.

MAXIMÁLIS ALÁTÁMASZTÁST BIZTOSÍT AZ EGÉSZ TEST SZÁMÁRA
A TEMPUR matrac pontosan alkalmazkodik a test formájához és pozíciójához, így alátámasztja
anyakat, a vállakat és a lábakat oly mértékben, ahogy erre szükség van. Az egész testet anatómiai
szempontból megfelelő módon támasztja meg, így a gerincoszlop a lehető legjobb pozícióba kerülhet
azalvás folyamán. A nyomás kiegyenlítődik a test és a matrac közötti területeken. A TEMPUR párnát
használva ezen felül a nyomásenyhítés is elérhető, mivel az anatómiailag megfelelő forma biztosítja
afej alatt, a nyaki és a hátgerincoszlop alátámasztását.
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FÁJÓ CSÍPŐIZÜLETEK:
A kemény matrac még
fokozhatja a csípőfájdalmakat,
és ez kellemetlen érzést okozhat,
illetve gyulladáshoz vezethet.
FÁJÓ TÉRDEK:
A nyomás és az érintés
érzékenyebbé és sérülékenyebbé
teheti a fájó térdizületeket.
KERINGÉSI PROBLÉMÁK:
A matrac csökkenti a bedagadt
vádlira és lábfejre nehezedő
nyomást.
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TEMPUR- ÉS JOBBAN ALSZIK A VILÁG...

SÚLYTALANNAK ÉRZI MAGÁT
A testsúlya kiegyenlítődik a matrac egész fekvő felületén. Ezt az érzést a súlytalanság érzésével
lehetne jellemezni.

A GERINC ÉS AZ IZÜLETEK TERMÉSZETES POZÍCIÓJUKBAN PIHENNEK

TEMPUR MATRACOK

SZOKVÁNYOS RUGÓS MATRAC

A fizikai kényelmetlenség, a fájdalom és a merevség gyakran visszavezethető a nem megfelelő vagy a nem természetes

A TEMPUR matracok és párnák lehetővé teszik, hogy

A szokványos rugós matracok és párnák gyakran

alvó pozícióra. A matrac legfontosabb funkciója az, hogy alkalmazkodjon a testhez, a párna legfontosabb funkciója pedig

agerinc és az izületek a természetes helyzetükben

idéznek elő nem megfelelő, természetellenes fekvő

az, hogy alátámassza a nyakat. Amikor a TEMPUR matracon alszik, akkor a gerincoszlop és az izületek a természetes hely-

pihenjenek és ezáltal csökkentik az izomfeszültséget,

pozíciót, ami rontja a vérkeringést, és ezzel zsibbadt-

zetükben pihennek. Az izmok tehermentesítésével sokkal nyugodtabban lehet aludni. Fontos megfelelően alátámasztani

valamint nyugtató hatással vannak az idegrendszerre.

ságot, fájdalmakat és kényelmetlenséget okoznak.

a nyakat és a hát természetes görbületének a felső részét.
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TEMPUR MATRACOK

25 CM COMBI MATRAC

Egy 3 cm-es "tapintásra lágy" TEMPUR felső réteg található a 9 cm-es TEMPUR
elasztikus, hőmérsékletre érzékeny anyagon, ami alatt 2 réteg, egyenként
6,5cm-es nagy rugalmasságú poliuretán szivacs található. A dupla légáramlási
rendszer a TEMPUR és a szivacs alap további belső rugalmasságot biztosít és
nagyobb légáramlást a matrac belsejében. A legideálisabb mély ágykerethez,
de bármilyen szellőző ágykereten használható. A 25 cm-es matracnak fogantyúi
is vannak a könnyű szállíthatóság kedvéért.
25 cm -es Combi matrac
Standard méretek
80 x 200 x 25 cm *
90 x 200 x 25 cm *
180 x 200 x 25 cm *

Ár
43 079 Kč
45 418 Kč
84 416 Kč

* 7 napon belül szállítjuk.

A
B
C

A.3 cm TEMPUR "tapintásra
lágy" anyag
B.9 cm TEMPUR viszkoelasztikus
hőmérsékletre érzékeny
anyag
C.2 x 6,5 cm vysoce elastická
polyuretanová pěna

20 CM COMBI MATRAC

A

Egy extra 2 cm-es "tapintásra lágy" TEMPUR felső réteg található a 7 cm-es
TEMPUR elasztikus hőmérsékletre érzékeny anyagon, amely alatt egy 11 cm
vastag nagy rugalmasságú poliuretán hab található Mindenféle szellőző
ágykerettel használható.

FELSŐ MATRAC - 7 CM

Egy TEMPUR felső matrac bármilyen
közönséges matracra helyezhető, amely jó
állapotban van (vagy 5 évnél nem régebbi ),
csökkenthető a nyomás és növelhető
a kényelem.

20 cm Combi matracok
Standard méretek
80 x 200 x 20 cm *
90 x 200 x 20 cm *
180 x 200 x 20 cm *

Ár
29 010 Kč
30 579 Kč
56 845 Kč

* 7 napon belül szállítjuk.

B
C

A.2 cm TEMPUR "tapintásra
lágy anyag"
B.7 cm TEMPUR viszkoelasztikus
hőmérsékletre érzékeny
anyag
C.11 cm nagy rugalmasságú
poliuretán hab

15 CM COMBI MATRACOK

A 7 cm-es elasztikus hőmérsékletre érzékeny TEMPUR anyag alatt található
egy 8 cm-es nagy rugalmasságú poliuretán szivacsalap. A légáteresztő rendszer
a TEMPUR réteg és a szivacs között még nagyobb belső rugalmasságot és
nagyobb légáramlást eredményez az egész matrac felületén. Ideális alacsony,
modern ágykeretekhez.

15 cm Combi matracok
Felső matrac 7 cm
Standard méretek
90 x 200 x 7 cm *
* 7 napon belül szállítjuk.

Ár
16 216 Kč

Standard méretek
80 x 200 x 15 cm *
90x200x 15 cm *
180 x 200 x 15 cm *

Ár
22 346 Kč
24 306 Kč
47 828 Kč

A

B

A.7 cm TEMPUR viszkoelasztikus
hőmérsékletre érzékeny
anyag
B.8 cm nagy rugalmasságú
poliuretán hab

* 7 napon belül szállítjuk.

A többi matracméretet 6 - 8 héten belül szállítjuk.
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TEMPUR PÁRNÁK
TEMPUR MILLENNIUM PÁRNA
A párna előre billenő szélei ideális támasztékot nyújtanak a gerinc
felső részének, akár a hátán, akár az oldalán alszik az ember.
AMillenium párna alátámasztó párna és azoknak javasolt, akik
hát- vagy nyaki fájdalmakkal küzdenek.

TEMPUR Millennium párna
Méretek
(S) 54 x 32 x 9,5/5 cm *
(M) 54 x 32 x 11/6 cm *
(L) 54 x 32 x 12,5/7 cm *

Small 9,5 cm

Ár
2 705 Kč
2 869 Kč
3 196 Kč

Medium 11 cm

* 7 napon belül szállítjuk.

Large 12,5 cm

54 cm

32 cm

TEMPUR COMFORT PÁRNA
A TEMPUR Comfort párna kombinálja az alátámasztást és

TEMPUR ORIGINAL PÁRNA

a kényelmet egy új, radikális módon. A tradicionális formájú párna,

A TEMPUR Original párnát fizikoterapeutákkal együtt fejlesztették ki, hogy biztosítsák a testkontúr tökéletes beolvadását

a szabadalmazott TEMPUR anyagdarabokkal van töltve, amely

az anyagba a nyak és fej területén, kitűnő alátámasztást nyújtva és lazítva a nyak és a váll izmait. A TEMPUR Original párna

puha luxusérzetet nyújt, míg a nyomást is enyhíti.

ortopédiai párna, amely azon egyének számára javasolt, akik hát- illetve derákfájdalmakkal küzdenek.

TEMPUR Comfort párna
Small 8 cm

Méretek
40 x 80 cm *

Ár
3 007 Kč

* 7 napon belül szállítjuk.

Medium 10 cm

Large 11,5 cm
31 cm

50 cm

TEMPUR Original párna
Méretek
(S) 50 x 31 x 8/5 cm *
(M) 50 x 31 x 10/7 cm *
(L) 50 x 31 x 11,5/8,5 cm *

Ár
2 459 Kč
2 705 Kč
2 950 Kč

40 cm

80 cm

* 7 napon belül szállítjuk.

Az egyéb többi párna méretet 6 - 8 héten belül szállítjuk.
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TEMPURKISTERMÉK
KOLLEKCIÓ
TEMPUR UTAZÓ PÁRNA
Vigye magával kedvenc párnáját, amikor távol van otthonától. A formája
és a funkciója ugyanaz, mint a TEMPUR Original párnának, de csak fele

31cm

olyan széles. A praktikus táska 70%-al
zsugorítja össze a párnát, így
könnyen becsomagolható.

25 cm

TEMPUR utazó párna
Méretek
25 x 31 x 10/7 cm *

Ár
2 143 Kč

* 7 napon belül szállítjuk.

TEMPUR TRANSIT PÁRNA

TEMPUR TRANSIT DERÉKTÁMASZTÉK

Jelentősen fokozza kényelemérzetét utazás közben, vagy bármikor,

Hasznos deréktámaszték, amely utazás során vagy otthon is

amikor nyakának extra alátámasztásra van szüksége. Formája
segítségével körbefogja és
megratja nyakát.
28 cm

a kívánt pozícióba.
TEMPUR transit deréktámaszték

PolštářTEMPUR transit
Méretek
30 x 28 x 8 cm *

30 cm

használható.Egyszerűen tegye a széktámla és a derék közé
25 cm

Ár
2 574 Kč

Méretek
30 x 25 x 6 cm *

30 cm

* 7 napon belül szállítjuk.

Ár
2 049 Kč

* 7 napon belül szállítjuk.

TEMPUR UTAZÓ CSOMAG

TEMPUR ÜLŐPÁRNA

A TEMPUR utazó csomag egy hordozható rendszer alváshoz azoknak,

Egyenletesen elosztja testsúlyát az egész ülőfelületen, így kényelmesen lehet

akik nem tudják nélkülözni a TEMPUR matracukat és párnájukat. Ez a

ülni akár hosszabb ideig is. Bármilyen széken használható.

könnyű súlyú szett egy utazó felső
matracból, és egy utazópárnából áll,
amely egy kényelmes hordtáskába
van csomagolva.

Cestovní souprava TEMPUR
Méretek
70 x 200 x 3,5 cm *

Ár
13 168 Kč

42 cm

TEMPUR ülőpárna

40 cm

Méretek
40 x 42 x 5 cm *

* 7 napon belül szállítjuk.

36 cm

ÉK ALAKÚ PC PÁRNA

Tökéletesen alkalmazkodik a gerinc vonalához, variálható magasságának,

Természetes módon támasztja meg a hátat. Formájának köszönhetően az

anatómiai alakjának és nyomáscsökkentő tulajdonságainak köszönhe-

ék előrenyomja a medencét, ami automatikusan a megfelelő helyzetbe

tően. Ideálisan kombinálható a

állítja a hátat. Ideális mindenkinek,

PC ék alakú párnával.
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* 7 napon belül szállítjuk.

TEMPUR DERÉKTÁMASZTÉK

TEMPUR ülőpárnával vagy a TEMPUR

36 cm

Ár
3 196 Kč

Bederní podložka TEMPUR
Méretek
36 x 36 x 7 cm *
* 7 napon belül szállítjuk.

Ár
2 869 Kč

aki ülőmunkát végez, különösen
40 cm

40 cm

a számítógép előtti munka
esetében.

Ék alakú PC párna
Méretek
40 x 40 x 9/1 cm *

Ár
3 497 Kč

* 7 napon belül szállítjuk.
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TEMPUR
KERETRENDSZEREK

TEMPUR STATIC
statikus ágy alap
MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Keretrendszer, 10,5 cm magas
Helyzetbeállítás nélkül

TEMPUR FLEX
két motorral változtatható
beállítások
TEMPUR Static

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Méretek
90 x 200 cm

Védelem a környezeti
szennyeződés ellen

Ár
10 478 Kč

A Tempur Static keretrendszer összes
méretét 8 héten belül szállítjuk. Az ágyrács
maximális szélessége 140 cm.

EN 60529-nek megfelelő biztonság
Két motorral folyamatosan
változtatható beállítás
Áramkimaradás esetén vészleengedő
funkció
Beállítás funkció

TEMPUR Flex
Méretek
90 x 200 cm *

Ár
30 694 Kč

* 7 napon belül szállítjuk.
A Tempur Flex keretrendszer többi méretét
8 héten belül szállítjuk. Az ágyrács
maximális szélessége 140 cm.

TEMPUR SUPERFLEX
4 motorral folyamatosan
változtatható beállítások
és infravörös távirányítás

KERETRENDSZER
TARTOZÉKOK
INFRAVÖRÖS TÁVIRÁNYÍTÁS

RUGÓS ELEMEK

Az infravörös távírányítás stan -

A rugós elemek a fő alkotórészei

dard tartozéka a Superflexnek.

a keretnek. Úgy működnek,
mint a gömbcsukló. Ennek
eredményeképeppen minden
irányba mozgathatók és a mozgásukat nem az erő

VÁLLAK LEENGEDÉSE
Az integrált váll-zóna lehetővé

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

teszi, hogy a vállak finoman

Keretrendszer 10,5 cm magas

belesüllyedjenek a matracba,

4 motorral vezérelhet

irányítja. A testet alátámasztjákják a rugós elemek és
kiegyenlítik a nyomást egész felületen..

A lábak és a matractartók
könnyenhozzászerelhetők a keretrendszerhez
később is, hogy könnyen
ágyat lehessen készíteni.

míg alátámasztják a nyakat.

folyamatosan

Anyak zóna keménységét keménebb rugókkal lehet

változtatható beállítások

növelni.

Áramkimaradás esetén vész

MATRACTARTÓK

leengedő funkció
Reset funkció
A hát, nyak és láb részt külön
lehet állítani
A térd és láb rész is állítható
apihentető testhelyzetért
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Ha a TEMPURkeretrendszert
TEMPUR Super Flex
Méretek
90 x 200 cm

Ár
58 160 Kč

A Tempur Flex keretrendszer többi
méretét 8 héten belül szállítjuk. Az
ágyrács maximális szélessége 140 cm.

Standard méretek

szabadon álló ágyként használjuk, szükségesa matractartó,

Leírás

Méret

hogy megelőzzük a matrac

Matractartó *

5 x Típ.1

becsúszását.Öt tartó használatát javasoljuk: egyet
alábrészen, kettőt-kettőt pedig kétoldalt.

Univerzális láb - 19 cm szürke1 *szett -4 db

Ár
795 Kč
858 Kč

* 7 napon belül szállítjuk.
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TEMPURKIEGÉSZÍTŐ TERMÉKVÁLASZTÉK
A TEMPUR kiegészítő termékválasztékot 6-8 héten belül szállítjuk.

TEMPUR AUTÓ KOMFORT

UNIVERZÁLIS TEMPUR PÁRNA
A félkör alakú párna mindenütt használható, ahol a testnekszüksége van
nyomáscsökkentésre és támaszra.
20 cm

35 cm

Ideális a sarok, láb, a hát alsó része

70 cm

autóban és alátámasztja a hátat ott,

Univerzális TEMPUR párna
Méretek
(S) 35 x 20 x 10 cm
(M) 50 x 20 x 10 cm

ahol szükséges. Az állítható deréktá-

Ár
2 017 Kč
2 395 Kč

hogy idomuljon a háthoz, és ki is lehet venni, hacsak a TEMPUR komfort
takarót szeretnénk az ülésen hagyni

TEMPUR HÁTTÁMASZ ÁGYBA

TEMPUR KERÉKPÁRÜLÉS

Szokványosmatracokra történő fel-

A kerékpárülésa forradalmian kom

TEMPUR háttámasz

Méretek
ellazulást nyújt a derék és csípő körny- 40 x 70 x 5/1 cm

fortérzetet nyújtó TEMPUR anyagból

Ár
2 084 Kč

készül. Ideális mindenfajta kerékpárhoz. Alkalmazkodik a test formájához

és a maximális kényelmet, optimális nyomáselosztódást nyújt. A párna

hogy alátámasztja a csípőt. A párna ideális terhes nők részére is.

megbizhatóan (biztonságosan)

nyújt azon testrészeknek, amelyek
fájdalomban szenvednek vagy kény-

TEMPUR SZEMMASZK

TEMPUR Multi párna
Méretek
30 x 68 x 8/1 cm

A szemmaszk a nyomáscsökkentő

Ár
2 582 Kč

TEMPUR anyagból készül , a kelleme-

elmetlen helyzetben vannak. Ideális
terhes nők részére is.

az alvás folyamán.

lágy TEMPUR anyagból készül, amely
extra kényelmet nyújt, mindamellett
biztosítja a kitűnő fej- és nyaktámaszt minden helyzetben. A párna

TEMPUR Symphony párna
Méretek
(S) 63 x 43 x 11 cm
(M) 63 x 43 x 12,5 cm
(L) 63 x 43 x 14 cm

Ár
3 073 Kč
3 385 Kč
3 688 Kč

mindkét oldaláról használható.

TEMPUR LÁBTÁMASZ
Kétszeresen hasznosítható párna,
a láb alá helyezhető, a láb a talpak
vagy a térd nyomáscsökkentése
érdekében. Az összehajtott párna

TEMPUR lábtámasz
Méretek
27 x 20 x 20 cm

Ár
3 711 Kč

optimálisan alkalmazható mű csípőizülettel rendelkező páciensek részére.

Ár
628 Kč

TEMPUR GARANCIA
Gyártmány

Garancia
2 év

3 év

5 év

Mosás
10 év

15év*

7 cm felső matracok

x

60 °C

15 cm Combi matracok
20 cm Combi matracok
25 cm Combi matracok

x
x
x

60 °C
60 °C
60 °C

Párnák
Kisebb termékek
Keretrendszerek
Motor - állítható ágy
Távirányítás
Masszázs egység

x
x
x

60 °C
60 °C

x

60 °C

x
x
x

Kiegészítő áruválaszték
*Arányos részben
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TEMPUR szemmaszk

Méretek
sebb pihenés és az ellazulás érdekében41 x 9 x 2,5 cm

A TEMPUR Symphony párna a szuper

43 cm

Ár
1 055 Kč

Ha az oldalán fekszik, akkor megszabadítja a hátat a fáradtságérzettől azzal,

TEMPUR SYMPHONY PÁRNA

63 cm

TEMPUR kerékpárülés
Méretek
28,5 x 25 x 3 cm

ékének, amennyiben a hátán fekszik.

E párnácska támaszt és ellazulást

30 cm

Ár
5 346 Kč

maszt fel- és lefelé lehet mozgatni,

TEMPUR MULTI PÁRNA
68 cm

TEMPUR autó komfort
Méretek
51/30,5 x 105 x 2 cm

illetve a derék alá helyezése. šíji.

használás céljára szolgál. Támaszt és
40 cm

A maximális kényelmet biztosítja az

0-5 év: teljes garancia

6-15 év: a garancia minden évben 1/10 arányban csökken
15

