
A mattress like no other



Wyobrażasz sobie, że Twoje ciało jest tak doskonale 
zrelaksowane, jakby unosiło się w powietrzu? Materace 
TEMPUR® dokładnie dopasowują się do kształtu Twojego 
ciała i podpierają je tak, że czujesz się jak w stanie 
nieważkości. Wyjątkowy materiał TEMPUR® jest miękki 
tam, gdzie chcesz i twardy tam, gdzie jest to potrzebne™, 
aby zbudzić się w dobrej formie i rozpocząć nowy dzień.

TEMPUR® – MaTERac  
jak żadEn inny
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TEMPUR® posiada strukturę zbudowaną 
z otwartych komórek
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Ciągłe dążenie do perfekcji

inwestujemy dziesiątki milionów 
rocznie w badania i rozwój. 
jesteśmy wspierani  
przez ekspertów i specjalistów  
w dziedzinie snu. Wszystko po to, 
aby mieć pewność,  
że każdy element każdego 
naszego produktu zapewnia ci  
co noc kojący sen. Poczujesz się 
jak w stanie nieważkości.

Innowacja jest w naszym DNA 

nasza historia rozpoczęła się, gdy 
naSa opracowała redukujący 
nacisk materiał, który miał wspierać 
i chronić astronautów podczas 
startu w kosmos. W toku dalszych 
badań i rozwoju, nasi naukowcy  
i inżynierowie wykorzystali go, 
aby stworzyć kolekcję materaców, 
poduszek i innych produktów 
umożliwiających najlepszy sen.

Sleep Technology™ by TEMPUR®

Oto jak to działa

Materiał TEMPUR® reaguje na ciepło, wagę i kształt 
ciała, aby zapewnić indywidualny komfort i podparcie. 
niezależnie od tego, jaką pozycję uznajesz  
za najwygodniejszą, materiał ten dopasowuje się do ciebie, 
dając podparcie jakiego potrzebujesz.

Sleep Technology™ 

by TEMPUR®

Pionierzy w technologii snu
W TEMPUR® napędza nas pasja innowacji i chęć 
zapewnienia ci najwyższej jakości snu. Wierzymy, 
że może się to stać dzięki materacowi, który 
jednocześnie wspiera i zapewnia komfort.
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Maksymalna  
redukcja nacisku

Materiał TEMPUR® zbudowany jest  
z otwartych komórek,  
które pochłaniają i równomiernie 
rozkładają ciężar Twojego ciała  
oraz zwiększają odczuwany  
komfort.

Sleep Technology™ 

by TEMPUR®

Projekt najlepszego możliwego snu
nasi eksperci z dziedziny snu, projektanci  
i inżynierowie spędzili lata na opracowywaniu 
i ulepszaniu naszego materiału, żeby mieć 
pewność, że przyniesie ci indywidualne 
podparcie i niezrównany komfort,  
którego potrzebujesz.

Prawdziwie 
indywidualne 
podparcie
Zaprojektowaliśmy materiał 
TEMPUR®, by idealnie podpierał, 
otulał oraz dostosowywał się  
do Twojego kształtu ciała i wagi, 
przy typowej temperaturze 
panującej w sypialni. jakąkolwiek 
pozycję snu uznajesz  
za najwygodniejszą, TEMPUR® 
dopasuje się do ciebie.

Gwarantowana 
trwałość użytkowania

Podczas gdy eksperci branży 
rekomendują zmianę materaca 
co siedem lat, w TEMPUR® 
udzielamy 10 lat pełnej 
gwarancji. Przez ten czas nasz 
materac zachowa co najmniej 
95% swojej wysokości,  
bez żadnych zagłębień.  
Trwałość na lata.

Wyjątkowa  
redukcja drgań
Materiał TEMPUR® absorbuje 
ruch – dzięki temu Ty i druga 
osoba nie będziecie sobie 
przeszkadzać podczas snu. 
Redukcja drgań mierzona jest 
poprzez odbicie – im mniejsze, 
tym lepiej. Upuść kulkę  
na zwykłą piankę z pamięcią, 
a odbije się ona do ok. 20% 
wysokości z której została 
zrzucona. dla TEMPUR® ta 
wysokość to mniej niż 3%.

Punkty nacisku na zwykłym materacu

Punkty nacisku na materacu TEMPUR®

komórki TEMPUR® dopasowują się 
do kształtu i masy ciała

Średnia żywotność
materaca

Gwarancja  
TEMPUR®

7 LAT 10 LAT

Maksymalne odbicie 
dla pianki z pamięcią kształtu

Odbicie 
dla materiału 

TEMPUR®

20%
LUB MNIEJ

MNIEJ NIŻ

3%

Sleep Technology™ by TEMPUR®



*

08 09

#myperfectfit

kiedy tylko prześpisz się na poduszce i materacu TEMPUR®, 
zdasz sobie sprawę, że nie można go porównać z niczym 
innym.  Właśnie dlatego TEMPUR® jest numerem 1  
pod względem satysfakcji klientów w Polsce i w Europie.*

“ kiedy porównuje się zwykłe 
materace, są w większości takie 
same. ale kiedy położysz się  
na materacu TEMPUR®, to 
zupełnie inny sposób spania.  
Po szalonym dniu, kiedy spędzisz 
noc na materacu TEMPUR®, 
czujesz się wspaniale.” 
jane i ian

 

“ kiedy dobrze spędzisz noc, 
następnego dnia wszystko 
wychodzi lepiej. Powinniśmy 
wcześniej zdać sobie z tego 
sprawę. To najlepsza inwestycja 
jakiej kiedykolwiek dokonaliśmy.”
jack i jessica chong

Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z ponad 29.000 właścicielami materaców w Europie – w tym  
ponad 2850 w Polsce – w latach 2014-2015, w których właściciele materaców TEMPUR® w 10 krajach Europy 
ocenili materace TEMPUR® najwyżej pod względem satysfakcji w stosunku do właścicieli innych marek 
materaców (patrz www.tempur.com).

“nie mogę sobie wyobrazić spania 
na czymkolwiek innym. Teraz nie 
mogę się doczekać pójścia  
do łózka, ponieważ wiem,  
że spędzę noc komfortowo. 
chętniej śpię w domu na moim 
łóżku TEMPUR®.”
carol i Robin

Jeśli podoba Ci się uczucie stanu nieważkości podczas 
snu na TEMPUR®, podziel się z nami swoją opinią. 
Zapraszamy na naszą stronę internetową  
oraz profil Facebook i Instagram.



*

Trustpilot
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na Trustpilot
Produkty TEMPUR® poprawiły jakość  
Twojego snu? chcesz poznać opinie  
użytkowników TEMPUR® o naszych produktach?

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu  
na portalu Trustpilot  
pl.trustpilot.com/review/pl.tempur.com 

Twoja ocena ma znaczenie, jeśli mamy być lepsi  
w tym co robimy.

TEMPUR®
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4 kroki do najlepszego snu

4 kroki  
do najlepszego 
snu
TEMPUR® to nie tylko możliwość spania  
na doskonałym materacu. TEMPUR® to wyjątkowe 
doświadczenie snu i szansa zaprojektowania 
rozwiązania dopasowanego do Twojej sypialni. 
idealne łóżko TEMPUR® składa się z 4 elementów: 1 2 3 4

Wybierz materac
jest to kluczowy element  
dla komfortowego podparcia 
w czasie odpoczynku. dobry 
sen jest ważny dla naszego 
zdrowia i samopoczucia, dlatego 
warto zainwestować w materac 
wysokiej jakości, który oferuje 
odpowiednie dopasowanie  
oraz komfort, którego 
potrzebujesz. TEMPUR® proponuje 
szeroki wybór materaców,  
które różnią się parametrami  
i zapewnianymi użytkownikom 
odczuciami, ale wszystkie 
oferują niezrównane podparcie, 
charakterystyczne dla produktów 
TEMPUR®. aby wybrać materac, 
który spełnia Twoje oczekiwania, 
odwiedź najbliższy sklep.

Wybierz łóżko i stelaż
jest to najbardziej widoczny 
element wyposażenia sypialni. 
Szeroki wybór rodzajów  
i kolorów materiałów obiciowych 
pozwala dopasować je do stylu 
Twojego wnętrza. dodanie 
stelaża zwiększa trwałość  
i poprawia wentylację materaca. 
kiedy postanowisz wybrać 
odpowiedni stelaż, zastanów się, 
które parametry są  
dla ciebie najważniejsze. Modele 
regulowane ułatwiają czytanie  
i oglądanie telewizji w łóżku  
oraz pozwalają unieść zmęczone 
nogi, by siedzieć bądź leżeć  
w jeszcze bardziej komfortowej 
pozycji.

Wybierz poduszkę
dobra poduszka, która 
prawidłowo podpiera Twoją 
głowę i kark w dogodnej pozycji, 
jest niezbędna, aby cieszyć się 
najlepszą jakością snu. Poznaj 
naszą szeroką gamę poduszek 
i odkryj, jak różnorodność 
kształtów oraz odczuć 
wspomaga sen w różnych 
pozycjach.

Wybierz kołdrę, 
prześcieradło, 
ochraniacz i pościel
Uzupełnienie swojego zestawu 
TEMPUR® o wysokiej jakości 
prześcieradło lub ochraniacz 
sprawi, że Twoje łóżko będzie 
czyste i świeże, podczas  
gdy kołdra pomoże utrzymać 
Twojemu ciału optymalną 
temperaturę przez cały rok.



TEMPUR®
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- Precyzyjnie dopasowane do ciała podparcie 
    dla indywidualnego komfortu
- Redukcję nacisku, a w rezultacie mniej przewracania się 
    z boku na bok
- Brak przenoszenia drgań, co pozwala na niezakłócony 
    sen dwóch osób
- długotrwałe, równomierne podparcie 
- Łatwość użytkowania: nie trzeba odwracać materaców, 
    a pokrowce można zdjąć i wyprać
- Pokrowce z materiałów zgodnych ze standardem 
    Oeko-Tex® 100, co oznacza, że były testowane 
    na obecność szkodliwych substancji
- Trwałość potwierdzoną długą gwarancją

Wszystkie materace TEMPUR®  

zapewniają:
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Poznaj nowy 
design naszych 
materaców 
nasi naukowcy nieprzerwanie poszerzają 
swoją wiedzę o śnie. W wyniku tego nasi 
projektanci i inżynierowie stale wprowadzają 
innowacyjne rozwiązania do Twojej sypialni. 
dowiedz się więcej o naszych kolekcjach 
materaców.

Nowy design materaca

Materiał TEMPUR®

Wyjątkowy materiał TEMPUR® 
jest miękki tam, gdzie chcesz  
i twardy tam, gdzie jest to potrzebne™.
dopasowuje się on do temperatury  
i kształtu Twojego ciała.

Technologia CoolTouch™
chłodny w dotyku materiał pomoże 
ci odprowadzić nadmiar ciepła  
dla zapewnienia komfortu podczas 
snu. Technologia dostępna  
w wybranych materacach.

 10 lat gwarancji
na nasze nowe materace 
dajemy pełnych 10 lat gwarancji. 
Zapewniamy, że przez ten czas 
zachowają przynajmniej 95% swojej 
pierwotnej wysokości, bez żadnych 
zagłębień czy zmiany kształtu.

Pokrowiec QuickRefresh™
Pokrowiec można łatwo odpiąć
i wyprać, by zapewnić sobie
świeżość podczas snu. dostępny
w wybranych materacach (również
z coolTouch™).

Etykieta z nazwą
dzięki kolorowej etykiecie
jeszcze łatwiej odnajdziesz  
właściwy materac.

Nowy design
Miękki, jasny i elegancki. 
Opracowany przez nasz
dział projektowy, przy współudziale
globalnych liderów wzornictwa idEO,
pokrowiec ten idealnie współgra
z materiałem TEMPUR®.
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Kolekcje
materaców
Komfort spania dopasowany do Ciebie 
Stworzyliśmy cztery różne kolekcje materaców 
o unikalnych cechach, ale wszystkie łączy jedno 
– precyzyjne dopasowanie do kształtu Twojego 
ciała. jesteśmy znani w świecie z naszych czterech 
kolekcji, opartych na technologii oryginalnego 
materiału TEMPUR®.

Kolekcje materaców TEMPUR®

Kolekcja TEMPUR® 
Hybrid
Idealne podparcie, szybkość 
reakcji. 
TEMPUR® Hybrid łączy w sobie 
zaawansowany materiał TEMPUR® 
oraz czułe mikro sprężyny 
Precision™. Odczuj niesamowity 
komfort, podczas gdy materac 
idealnie dostosuje się do Twojego 
ciała, a niezależne od siebie 
sprężyny podeprą i zareagują  
na Twój ruch.

Kolekcja TEMPUR®

Original
Idealne podparcie, wyjątkowa 
redukcja nacisku.  
nasze klasyczne, dopasowujące 
się do kształtu ciała materace, 
podpierają i redukują nacisk. 
Materace w tej kolekcji 
wykorzystują oryginalny 
materiał TEMPUR® - przełomową 
technologię pochodzącą z naSa.

Kolekcja TEMPUR®

Cloud
Idealne podparcie, przyjemna 
miękkość.  
Harmonijne połączenie przyjemnej 
miękkości i stabilnego podparcia. 
Materace TEMPUR® cloud 
wykorzystują w górnej części 
materiał TEMPUR® Extra Soft, 
który przyjemnie cię otula, 
podczas gdy warstwy materiału 
TEMPUR® poniżej odpowiadają  
za dopasowane podparcie ciała. 

Kolekcja TEMPUR®

Sensation
Idealne podparcie, łatwość 
poruszania się.  
Materace z kolekcji TEMPUR® 
Sensation pozwalają cieszyć 
się elastycznością zbliżoną 
do tradycyjnego materaca 
sprężynowego połączoną  
z wyjątkowym podparciem,  
jakie daje tylko TEMPUR®. 
Zastosowany materiał dynamic 
Support ułatwia poruszanie się, 
podczas gdy materiał TEMPUR® 
delikatnie dopasowuje się  
do kształtu Twojego ciała.



Kolekcja TEMPUR® Hybrid

Na nowo odkryliśmy materac. 
Ponownie.  
każdy element materaca został 
przeprojektowany, by stworzyć 
najnowszą innowację w dziedzinie  
spania. Po raz pierwszy możesz 
doświadczyć korzyści płynących 
jednocześnie z zaawansowanego 
materiału TEMPUR® oraz czułych sprężyn.
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Produkty na stronie 
 
Materac TEMPUR® Hybrid Luxe
Strona 24

TEMPUR® Hybrid

Poduszka TEMPUR® Comfort Hybrid 
Strona 55

 TEMPUR® 
Hybrid



TEMPUR® Hybrid

Technologia 
Snu 
TEMPUR® Hybrid łączy w sobie wszystkie 
kluczowe technologie, które czynią sen  
na TEMPUR® tak wspaniałym.

TEMPUR® Hybrid

Technologia 
CoolTouch™

chłodny w dotyku materiał  
pomoże ci odprowadzić nadmiar 
ciepła dla zapewnienia komfortu  
podczas snu.

W wybranych modelach.

Zaawansowany materiał TEMPUR® 
Materiał TEMPUR® dopasowując 
się do ciała nie stwarza punktów 
nacisku, dzięki czemu każda noc 
może przynieść ci odpoczynek  
i regenerację. Materiał absorbujący 
drgania uwolni cię również od ruchu 
partnera.

Pokrowiec QuickRefresh™

nasz stylowy pokrowiec  
o geometrycznym wzorze można 
łatwo odpiąć od materaca i wyprać, 
by zapewnić sobie świeżość 
podczas snu.

W wybranych modelach.

Mikro sprężyny Precision™ 
Gięte na zimno sprężyny 
kieszeniowe dają podparcie  
podczas snu. W połączeniu  
z materiałem TEMPUR® zapewniają 
indywidualne dopasowanie  
oraz szybką reakcję na ruch.

Kolekcja TEMPUR® Hybrid
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Kolekcja TEMPUR® Hybrid
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Technologia  
coolTouch™

4cm Zaawansowany  
 materiał TEMPUR® 

3cm Materiał TEMPUR® 
 dynamic Support

10cm Mikro sprężyny Precision™

10cm Mikro sprężyny Precision™

3cm Materiał duraBase™

CoolTouch™

4cm
 Zaawansowany  

 materiał TEMPUR®

8cm Materiał TEMPUR® 
 dynamic Support

10cm Mikro sprężyny Precision™

3cm Materiał duraBase™

TEMPUR®

Hybrid 
Supreme*

TEMPUR®

Hybrid 
Elite

TEMPUR®

Hybrid 
Luxe

Zaawansowany materiał TEMPUR® 
nie stwarza punktów nacisku,  
a podwójna warstwa mikro 
sprężyn Precision™ podpiera 
i reaguje na Twój ruch. 
Zdejmowany pokrowiec 
QuickRefresh™ możesz łatwo 
odpiąć i wyprać.

Zaawansowany materiał 
TEMPUR® i elastyczność mikro 
sprężyn Precision™. Pokrowiec 
QuickRefresh™ można łatwo 
odpiąć i wyprać.

Zaawansowany materiał 
TEMPUR® i czułość mikro  
sprężyn Precision™.  
Pokrowiec można łatwo  
odpiąć i wyprać.

3cm Zaawansowany  
 materiał TEMPUR®

5cm Materiał TEMPUR® 
 dynamic Support

10cm Mikro sprężyny Precision™

3cm Materiał duraBase™

TEMPUR® Hybrid

Jest wielka różnica, teraz kiedy się budzę 
czuję się bardziej odświeżony, bardziej 
spokojny, bardziej zrelaksowany’ 
 
Dom i Georgia

Możliwy zakup 
dodatkowego 

pokrowca 
QuickRefresh™

* dostępny w wybranych punktach sprzedaży



Kolekcja TEMPUR® Original

26 27

TEMPUR® Original

Produkty na stronie 
 
Materac TEMPUR® Original Luxe
Strona 30

Poduszka TEMPUR® Comfort Signature 
Strona 55

TEMPUR® 
 Original Idealne podparcie, wyjątkowa 

redukcja nacisku.
kolekcja TEMPUR® Original zapewnia 
efekt TEMPUR® w czystej postaci: 
prawdziwy komfort i odpowiednie 
podparcie dla całego ciała.  
kosmiczna technologia zastosowana 
przy ich produkcji pozwala ci osiągnąć 
prawdziwy stan nieważkości.



Technologia 
CoolTouch™

chłodny w dotyku materiał  
pomoże ci odprowadzić nadmiar 
ciepła dla zapewnienia komfortu  
podczas snu.

W wybranych modelach.

Kolekcja TEMPUR® Original

28 29

Technologia 
Snu
idealny dla tych, którzy preferują twardsze 
materace. Produkty z tej kolekcji występują 
w różnych wysokościach oraz oferują różne 
doznania. Są dostępne w wielu rozmiarach 
i mogą być używane na regulowanych 
stelażach.

TEMPUR® Original

Materiał TEMPUR® 
nasz przełomowy materiał 
termoelastyczny został po raz 
pierwszy użyty przez naSa,  
by wspierać i chronić astronautów 
podczas startu w kosmos. 
Redukujący nacisk materiał 
dopasowuje się do kształtu  
Twojego ciała równomiernie 
rozkładając ciężar.

Pokrowiec QuickRefresh™

Miękki i dopasowany pokrowiec 
można łatwo odpiąć od materaca 
i wyprać, by zapewnić sobie 
świeżość podczas snu.

W wybranych modelach.

TEMPUR® Original



Możliwy zakup 
dodatkowego 

pokrowca 
QuickRefresh™

Kolekcja TEMPUR® Original
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TEMPUR®

Original
Elite

TEMPUR®

Original
Luxe

najwyższy materac z kolekcji 
TEMPUR® Original pozwalający 
odczuć wyjątkowy komfort  
i niezrównane podparcie. 
Redukuje punkty nacisku,  
które prowadzą do przewracania 
się z boku na bok podczas snu. 
Pokrowiec QuickRefresh™ można 
łatwo odpiąć i wyprać.

Materiał TEMPUR® zastosowany 
w tym materacu pozwala odczuć 
wyjątkowy komfort i niezrównane 
podparcie. Redukuje punkty  
nacisku, które prowadzą  
do przewracania się z boku  
na bok podczas snu. Pokrowiec 
QuickRefresh™ można łatwo odpiąć 
i wyprać.

TEMPUR® Original

Nigdy nie chcę wstawać  
z łóżka, naprawdę. Leżę  
w nim cały dzień jeśli mogę’ 
 
Richard i Tanya

 ‘

Technologia  
coolTouch™

5cm Warstwa

9cm Warstwa

8cm Materiał duraBase™

8cm Materiał duraBase™

CoolTouch™

komfortowa TEMPUR®

wspierająca TEMPUR®

3cm Warstwa

9cm Warstwa

6.5cm Materiał duraBase™

6.5cm Materiał duraBase™

komfortowa TEMPUR®

wspierająca TEMPUR®



Kolekcja TEMPUR® Original

* dostępny w wybranych punktach sprzedaży32 33

TEMPUR® Original

najniższy model z rodziny 
TEMPUR® Original, pozwalający 
odczuć wyjątkowy komfort  
i niezrównane podparcie.  
Pozwala poczuć efekt TEMPUR®  
i zapewnia kojący sen.

Znak CE oznacza wyroby medyczne,  
zgodne z dyrektywą 93/42/EWG.

Materac TEMPUR® Original 
reprezentuje najważniejsze zalety 
materiału TEMPUR® - redukcję 
nacisku i zdrowe, komfortowe 
podparcie. Redukuje punkty 
nacisku, które prowadzą  
do przewracania się z boku na bok 
podczas snu. Pokrowiec można 
łatwo odpiąć i wyprać.

2cm Warstwa

8cm Warstwa

11cm Materiał duraBase™

komfortowa TEMPUR®

wspierająca TEMPUR® 8cm Warstwa

11cm Warstwa podstawowa

wspierająca TEMPUR®

TEMPUR®

Original
Supreme

TEMPUR®

Original 19



TEMPUR® Cloud Kolekcja TEMPUR® Cloud

Produkty na stronie 
 
Materac TEMPUR® Cloud Luxe 
Strona 38

Poduszka TEMPUR® Comfort Signature 
Strona 55

TEMPUR® 

 CloudIdealne podparcie,  
przyjemna miękkość.
kolekcja TEMPUR® cloud jest 
stworzona dla tych, którzy pragną 
nie tylko odpowiedniego podparcia, 
ale też oczekują satysfakcji ze snu 
połączonej z uczuciem niezwykłej 
lekkości.

34 35



Kolekcja TEMPUR® Cloud
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Technologia 
Snu
Górna warstwa komfortowych materaców jest 
wykonana z innowacyjnego materiału  
TEMPUR® ES (Extra Soft), który ma zapewniać 
nieustanny relaks. Współgra to idealnie  
z warstwą redukującą nacisk, zapewniającą 
doskonałe podparcie, charakterystyczne  
dla produktów TEMPUR®.

TEMPUR® Cloud

TEMPUR® Cloud

Technologia 
CoolTouch™

chłodny w dotyku materiał pomoże 
ci odprowadzić nadmiar ciepła  
dla zapewnienia komfortu  
podczas snu.

W wybranych modelach.

Materiał TEMPUR® Extra Soft 
Miękka wersja materiału TEMPUR® 
reaguje szybciej na ciepło i wagę 
ciała dla zapewnienia uczucia 
miękkości. Sieć komórek o otwartej 
strukturze została poddana 
rygorystycznym testom, więc 
pomimo swej delikatności będzie  
zapewniać komfortowy sen,  
by móc poczuć się jak na chmurce.

Pokrowiec QuickRefresh™
Miękki i dopasowany pokrowiec 
można łatwo odpiąć od materaca 
i wyprać, by zapewnić sobie 
świeżość podczas snu.

W wybranych modelach.
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Kolekcja TEMPUR® Cloud
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Technologia 
 coolTouch™

7cm Materiał  
 TEMPUR® Extra Soft

9cm 
Warstwa

6.5cm Materiał duraBase™

7.5cm Materiał duraBase™

CoolTouch™

7cm
 Materiał  

 TEMPUR® Extra Soft

7cm 
Warstwa

11cm Materiał duraBase™

najwyższy w kolekcji TEMPUR® 

cloud. idealna równowaga  
między miękkością i podparciem. 
Specjalnie opracowany 
materiał TEMPUR® Extra Soft 
zapewnia relaks, a twardsze 
warstwy TEMPUR® poniżej dają 
długotrwałe podparcie. Pokrowiec 
QuickRefresh™ można łatwo 
odpiąć i wyprać.

TEMPUR®

Cloud
Supreme

TEMPUR®

Cloud
Elite

TEMPUR®

Cloud
Luxe

idealna równowaga między 
miękkością i podparciem. 
Specjalnie opracowany 
materiał TEMPUR® Extra Soft 
zapewnia relaks, a twardsze 
warstwy TEMPUR® poniżej dają 
długotrwałe podparcie. Pokrowiec 
QuickRefresh™ można łatwo 
odpiąć i wyprać.

idealna równowaga między 
miękkością i podparciem. 
Specjalnie opracowany materiał 
TEMPUR® Extra Soft zapewnia 
relaks, a twardsze warstwy 
TEMPUR® poniżej dają długotrwałe 
podparcie.

5cm Materiał  
 TEMPUR® Extra Soft

5cm Warstwa

11cm Materiał duraBase™

Możliwy zakup 
dodatkowego 

pokrowca 
QuickRefresh™

TEMPUR® Cloud

Dzięki temu co zyskaliśmy, 
wiemy, że ten zakup był 
najlepszą rzeczą jaką 
zrobiliśmy’ 

Colin i Helen

wspierająca TEMPUR®

wspierająca TEMPUR®

wspierająca TEMPUR®



Kolekcja TEMPUR® Sensation

TEMPUR® 
Sensation Idealne podparcie,  

łatwość poruszania się. 
jeśli pragniesz korzyści, jakie daje 
TEMPUR®, ale nie chcesz zrezygnować 
ze swobody ruchu, właściwej 
dla tradycyjnych materaców 
sprężynowych.

40 41

TEMPUR® Sensation

Produkty na stronie 
 
Materac TEMPUR® Sensation Luxe  
Strona 44 

Poduszka TEMPUR® Comfort Signature 
Strona 55



Kolekcja TEMPUR® Sensation
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Technologia 
Snu
Specjalna, elastyczna warstwa podstawowa 
dostarcza odczuć charakterystycznych  
dla tradycyjnego materaca, podczas gdy dobrze 
dobrana kombinacja materiałów TEMPUR® 
zapewnia wyjątkowy komfort i odpowiednie 
podparcie w czasie nocnego wypoczynku.

TEMPUR® Sensation

TEMPUR® Sensation

Materiał Dynamic Support 
Sieć otwartych komórek  
o elastycznych ściankach i bardziej 
losowej strukturze zapewnia 
sprężyste podparcie. Szybciej 
powraca do swojego pierwotnego 
kształtu, dzięki czemu możesz 
swobodniej poruszać się  
na materacu.

Technologia 
CoolTouch™

chłodny w dotyku materiał pomoże 
ci odprowadzić nadmiar ciepła  
dla zapewnienia komfortu  
podczas snu.

W wybranych modelach.

Pokrowiec QuickRefresh™
Miękki i dopasowany pokrowiec 
można łatwo odpiąć od materaca 
i wyprać, by zapewnić sobie 
świeżość podczas snu.

W wybranych modelach.
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Kolekcja TEMPUR® Sensation
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TEMPUR®

Sensation
Supreme

TEMPUR®

Sensation
Elite

TEMPUR®

Sensation
Luxe

TEMPUR® Sensation

Technologia 
coolTouch™

7cm Warstwa

8cm Materiał  
 dynamic Support

 

7.25cm Materiał duraBase™

7.25cm Materiał duraBase™

CoolTouch™

3cm Warstwa

4cm 
Warstwa

 

4cm Materiał   
 dynamic Support

14cm Materiał duraBase™

najwyższy w kolekcji TEMPUR® 

Sensation. innowacyjny materac 
łączący komfort, jaki daje TEMPUR®  

z podparciem i łatwością 
poruszania się dzięki materiałowi 
dynamic Support. Pokrowiec 
QuickRefresh™ można łatwo 
odpiąć i wyprać.

innowacyjny materac łączący 
komfort, jaki daje TEMPUR®  

z podparciem i łatwością 
poruszania się dzięki materiałowi 
dynamic Support. Pokrowiec 
QuickRefresh™ można łatwo 
odpiąć i wyprać.

innowacyjny materac łączący 
komfort, jaki daje TEMPUR®  
z podparciem i łatwością 
poruszania się dzięki materiałowi 
dynamic Support. Pokrowiec 
można łatwo odpiąć i wyprać.

2cm Warstwa

4cm 
Warstwa

 

4cm
 Materiał   

 dynamic Support

11cm Materiał duraBase™

Pierwsza przespana 
noc była wspaniała, 
czułam się tak 
komfortowo’  
 
Charli

Możliwy zakup 
dodatkowego 

pokrowca 
QuickRefresh™

*Materac TEMPUR® Sensation Luxe z pokrowcem QuickRefresh™ ma wysokość 30cm. 

komfortowa TEMPUR®

komfortowa TEMPUR®

komfortowa TEMPUR®

wspierająca TEMPUR®

wspierająca TEMPUR®



TEMPUR®
 

kolekcje poduszek

Spis treści

Wprowadzenie do kolekcji poduszek TEMPUR® 48
kolekcja Ergonomiczne Podparcie  51

kolekcja klasyczny komfort  52

Wszystkie poduszki TEMPUR®  

zapewniają:
- Precyzyjnie dopasowane podparcie  
 dla indywidualnego komfortu
- Redukcję nacisku, a w rezultacie wyższy komfort głowy,  
 szyi i ramion oraz mniej zakłóceń snu
- Trwałe i stabilne podparcie każdej nocy
- Pokrowce z materiałów zgodnych ze standardem    
 Oeko-Tex® 100, co oznacza, że były testowane 
    na obecność szkodliwych substancji 
- Łatwość użytkowania: pokrowce można zdjąć i wyprać
- Trwałość potwierdzoną 3-letnią gwarancją

46 47



Strona 51

Produkt na stronie 
 
Poduszka TEMPUR® Comfort Hybrid
Strona 55
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każda z poduszek ma 3-letnią gwarancję 
i zachowuje swój kształt przez długi czas. 
Poznaj całą ofertę w najbliższym sklepie, 
aby odnaleźć idealne dopasowanie.

 Wybierz Twoją  
idealną poduszkę 
TEMPUR®

Wybór odpowiedniej poduszki może poprawić  
ułożenie ciała w ciągu nocy, co podnosi jakość snu.  
TEMPUR® oferuje szeroką gamę poduszek dostosowanych 
do różnorodnych preferencji i pozycji, w których śpimy. 
Wszystkie zapewniają optymalny komfort i podparcie,  
jakie daje materiał TEMPUR®, ale różnią się swoją 
konstrukcją i designem, aby odpowiedzieć na indywidualne 
potrzeby.

Poduszki TEMPUR®

Strona 52

Ergonomiczne  
Podparcie
Poduszki profilowane, 
przeznaczone dla osób,  
które mają ulubioną pozycję snu  
i potrzebują najlepszego 
możliwego podparcia. Wszystkie 
poduszki z kolekcji Ergonomiczne 
Podparcie wykorzystują 
technologię TEMPUR®,  
aby dopasować się do kształtu 
Twojego ciała i podeprzeć głowę 
i szyję w najbardziej komfortowy 
sposób. Poszczególne modele 
przygotowano z myślą  
o preferowanych pozycjach snu.

Klasyczny  
Komfort
kolekcja poduszek  
o standardowym kształcie  
i różnych poziomach twardości. 
każda wykorzystuje technologię 
TEMPUR® dla długotrwałego 
podparcia i komfortu, jakie nie 
oferują zwykłe poduszki.  
każda utrzymuje swój kształt 
przez wiele miesięcy, aby co noc 
zapewnić kojący sen.



TEMPUR® Pillows

Produkt na stronie 
 
Poduszka TEMPUR® Ombracio
Strona 51

Znak CE oznacza wyroby medyczne, 
zgodne z dyrektywą 93/42/EWG.
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Ergonomiczne Podparcie

Poduszki TEMPUR®

kolekcję Ergonomiczne Podparcie stworzono dla tych,  
którzy potrzebują najlepszego możliwego podparcia, aby zredukować 
dolegliwości głowy, szyi i ramion. kształt każdej wykonanej  
z materiału TEMPUR® poduszki służy określonym celom.  
Wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i jest 
najwygodniejsza w preferowanej pozycji snu.

Poduszka  
TEMPUR® Original
Pomaga w utrzymaniu 
odpowiedniej pozycji kręgosłupa, 
zwłaszcza gdy śpisz na boku. 
dopasowuje się do naturalnej linii 
szyi i ramion, aby zrelaksować 
mięśnie i zredukować  
dyskomfort. dostępna również  
w wersji coolTouch™.

Poduszka   
TEMPUR® Millennium
jej kształt pozwala na precyzyjne 
dopasowanie do szyi i ramion, 
szczególnie gdy śpisz na plecach 
i oferuje redukujące nacisk 
podparcie. Zaprojektowana  
z myślą o chrapiących  
i odczuwających dyskomfort.

Poduszka  
TEMPUR® Ombracio
Wyjątkowy, opatentowany 
kształt tej poduszki powstał 
z myślą o osobach śpiących 
na brzuchu. Wypełniają ją 
miniaturowe poduszeczki  
z materiału TEMPUR®, dzięki 
czemu możesz ściskać  
i formować poduszkę,  
aby uzyskać najbardziej 
komfortową pozycję. dostępna 
również w wersji coolTouch™.

Poduszka 
TEMPUR® Symphony
Poduszka w dość tradycyjnym, 
bardziej zaokrąglonym kształcie. 
Zapewnia stabilne podparcie, 
bez przesunięć i zmian kształtu, 
przez całą noc.

Poduszka 
TEMPUR® Sonata
Zaokrąglony kształt sprawia, 
że otula i podpiera szyję nawet 
wtedy, gdy często zmieniasz 
pozycję i przewracasz się z boku 
na bok w ciągu nocy. dostępna 
również w wersji coolTouch™.



EasyClean™

Produkt na stronie 
 
Poduszka TEMPUR® EasyClean™

Strona 52
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Klasyczny Komfort
Poduszki z tej kolekcji to tradycyjny kształt i możliwość 
formowania, połączone z trwałym podparciem i komfortową 
redukcją nacisku. Są lekkie, puszyste i mają różne stopnie 
twardości.

Poduszka TEMPUR®  

EasyClean™

nasi inżynierowie i naukowcy 
poświęcili lata na opracowanie 
idealnej, nadającej się do prania 
wersji materiału TEMPUR®. Pozwala 
ona cieszyć się wyjątkowymi 
właściwościami TEMPUR®  
w połączeniu z wysokim standardem 
higieny. Technologia Easyclean™ 
umożliwia pranie całej poduszki 
w pralce i suszenie w suszarce 
mechanicznej. Pokrowiec wykonany 
w 100% z bawełny można zdjąć  
i wyprać oddzielnie. dostępna  
w wersji miękkiej, średniej i twardej.

Poduszka TEMPUR® 

Traditional
Można ją przytulać i formować, 
aby uzyskać komfort w dowolnej 
pozycji. jest wypełniona materiałem 
TEMPUR® ES (Extra Soft),  
który podpiera, delikatnie 
dopasowując się do głowy i szyi. 
klasyczny pokrowiec wykonany  
w 100% z bawełny można łatwo 
zdjąć i wyprać. dostępna w wersji 
miękkiej, średniej i twardej.

Poduszki TEMPUR®



Produkt na stronie 
 
Poduszka TEMPUR® Comfort Signature
Strona 55
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Poduszki TEMPUR®

Klasyczny Komfort
Stwórz optymalny system snu łącząc jedną z tych poduszek  
z Twoim materacem TEMPUR®. Opatentowana konstrukcja  
z wypełnieniem z miniaturowych poduszeczek z materiału 
TEMPUR® daje możliwość formowania, luksusowe podparcie  
i komfort dopasowany do ciała użytkownika.

Poduszka TEMPUR®  
Comfort Hybrid
idealnie dopasowana  
do materaców TEMPUR® 
Hybrid. Wypełniona materiałem 
TEMPUR® Extra Soft™ (ES). całość 
jest wykończona stylowym 
pokrowcem o geometrycznym 
wzorze, który można zdjąć  
i wyprać.

Poduszka TEMPUR®  
Comfort z CoolTouch™
nowość wśród poduszek 
TEMPUR®. Poduszka TEMPUR® 
comfort łączy w sobie klasyczny 
kształt z technologią coolTouch™, 
która zapewnia uczucie chłodu 
i pomaga odprowadzić nadmiar 
ciepła podczas snu.

Poduszka TEMPUR®  
Comfort Signature
Poduszka wykonana z materiału 
TEMPUR® perfekcyjnie otula 
głowę, szyję i ramiona. idealnie 
pasuje do nowych materaców  
z kolekcji TEMPUR® Original,  
cloud i Sensation.



TEMPUR®
 

Stelaże i łóżka

Wprowadzenie 58
Stelaże TEMPUR® Premium Flex 62
TEMPUR® Box Spring 66

Spis treści

- Uzupełnienie funkcjonalności Twojego łóżka
- idealne dopasowanie do materaców TEMPUR®

- Szeroką gamę akcesoriów odpowiadających  
 na Twoje potrzeby
- jakość i trwałość dzięki najwyższej klasy materiałom

Wszystkie stelaże TEMPUR®  zapewniają:
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Wprowadzenie 
Oferujemy ci rozwiązania specjalnie dopasowane 
do materaców TEMPUR®, żeby poza idealnym 
komfortem móc cieszyć się stylowym wyglądem 
swojego łóżka.

Stelaż z materacem TEMPUR® umożliwi ci 
relaksujący sen, na który zasługujesz.  
Uzupełniając go ramą łóżka w preferowanym stylu 
i kolorze, możesz dopełnić wystrój swojej sypialni.

Łóżka TEMPUR®

TEMPUR® Box Spring 

TEMPUR® Box Spring to eleganckie łóżko 
składające się z solidnej drewnianej 
podstawy z wbudowanymi sprężynami 
kieszeniowymi oraz wezgłowia w trzech 
różnych stylach i dwóch wysokościach.

Stelaże 

Stelaże TEMPUR® Premium Flex posiadają 
elementy sprężynowe o otwartej 
strukturze, dzięki czemu zapewniają 
doskonałą cyrkulację powietrza.

Stelaże TEMPUR® Premium Flex  62 
 

TEMPUR® Box Spring 66



Połącz wysokiej jakości stelaż  
ze swoim materacem TEMPUR®, 
by w pełni cieszyć się wysokiej 
jakości podparciem i niezrównanym 
komfortem. Stelaże są dostępne 
zarówno w wersji statycznej jak  
i regulowanej. Stelaż TEMPUR® Premium 
Flex można umieścić w łóżku lub dokręcić  
do niego nogi (wyposażenie opcjonalne) 
i stworzyć w ten sposób wolnostojące 
łóżko. Stelaże z regulacją elektryczną 
pozwalają na uniesienie głowy, pleców  
i nóg – wystarczy nacisnąć przycisk  
na pilocie. dzięki temu można uzyskać 
najwygodniejszą pozycję do czytania, 
oglądania telewizji czy po prostu 
relaksowania się z nogami podniesionymi 
powyżej poziomu ciała.

TEMPUR®

Stelaże
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Stelaże TEMPUR®



Twardy

Miękki
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Technologia Snu

Stelaże TEMPUR® Premium Flex

Stelaże TEMPUR®

Stabilizatory materaca
Zabezpieczają przed przesuwaniem 
się materaca. Zalecamy użycie pięciu 
stabilizatorów: jednego w strefie stóp  
i po dwa w każdym z boków.

Nogi
dzięki nim można zamienić stelaż  
w wolnostojące łóżko. dostępne  
w różnych wariantach.

Oświetlenie LED
W delikatny, stylowy sposób podświetli 
Twoje lóżko. jest sterowane za pomocą 
pilota. 

Jednostka masująca
doskonałe uzupełnienie stelaża.  
Poprzez delikatne wibracje pomaga 
rozluźnić mięśnie i zapewnia ciału 
wyjątkowy relaks. 

Strefa głowy
Elementy sprężynowe są tutaj  
sztywniejsze zapewniając  
dodatkowe podparcie.

Strefa stóp
W tej strefie użyto twardszych 
elementów sprężynowych.

Strefa pleców
Elementy sprężynowe mają  
średni poziom twardości.

Strefa ramion 
Elementy sprężynowe użyte  
do podparcia tej czułej strefy  
ciała są miękkie.

Akcesoria

Indywidualna Regulacja
W stelażach TEMPUR® Premium Flex 
elementy sprężynowe można łatwo 
obracać, regulując w ten sposób 
twardość każdego z nich.
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Stelaże TEMPUR®

 Modele
Wybierz jeden z naszych modeli stelaży, żeby  
wraz z materacem TEMPUR® stworzyć swoje  
idealne łóżko.

 Stelaże TEMPUR®

TEMPUR® Premium Flex 2000
•	 Stelaż	regulowany	o	wysokości	11,5	cm.
•	 Napęd	dwoma	silnikami	zapewniającymi	możliwość	
   płynnej regulacji.
•	 Możliwość	podnoszenia	i	opuszczania	strefy	pleców	oraz	nóg,	 
   aby uzyskać idealną pozycję odpoczynku.
•	 Elementy	sprężynowe	z	indywidualną	regulacją	twardości.
•	 Izolacja	napięcia	sieciowego	i	funkcja	awaryjnego	opuszczania.
•	 Pilot	bezprzewodowy	w	standardzie.
•	 Możliwość	sterowania	za	pomocą	smartfona	lub	tabletu	
   dzięki bezpłatnej aplikacji.
•	 Wyposażenie	opcjonalne:	
   - oświetlenie LEd w 8 kolorach
   - jednostka masująca
   - nogi  o wysokości 19 lub 24 cm
   - stabilizatory materaca (set c - stelaże do 139 cm szerokości, 
     set d – stelaże powyżej 140 cm szerokości).
•	 Uwaga!	Korzystanie	z	oświetlenia	i	jednostki	masującej	wymaga	
   dodatkowego modułu sterującego. 

TEMPUR® Premium Flex 4000
•	 Stelaż	regulowany	o	wysokości	11,5	cm.
•	 Napęd	dwoma	silnikami	zapewniającymi	możliwość	płynnej	regulacji.
•	 Możliwość	podnoszenia	i	opuszczania	strefy	głowy,	pleców,	
   ud i łydek, aby uzyskać idealną pozycję odpoczynku.
•	 Elementy	sprężynowe	z	indywidualną	regulacją	twardości.
•	 Izolacja	napięcia	sieciowego.
•	 Pilot	bezprzewodowy	w	standardzie.
•	 Możliwość	sterowania	za	pomocą	smartfona	lub	tabletu	
   dzięki bezpłatnej aplikacji.
•	 Wyposażenie	opcjonalne:	
   - oświetlenie LEd w 8 kolorach
   - jednostka masująca
   - funkcja awaryjnego opuszczania
   - nogi o wysokości 19 lub 24 cm
   - stabilizatory materaca (set c - stelaże do 139 cm szerokości, 
     set d – stelaże powyżej 140 cm szerokości).
•	 Uwaga!	Korzystanie	z	oświetlenia	i	jednostki	masującej	wymaga	
   dodatkowego modułu sterującego. 

TEMPUR® Premium Flex 500
•	 Stelaż	statyczny	o	wysokości	11,5	cm. 
•	 Lekka	i	wytrzymała	konstrukcja.
•	 Doskonała	cyrkulacja	powietrza.
•	 Elementy	sprężynowe	z	indywidualną	regulacją	 
   twardości.
•	 Wyposażenie	opcjonalne: 
   - nogi o wysokości 19 lub 24 cm
   - stabilizatory materaca (set a - stelaże do 139 cm szerokości,  
     set B - stelaże powyżej 140 cm szerokości).

TEMPUR® Premium Flex 3000
•	 Stelaż	regulowany	o	wysokości	11,5	cm.
•	 Napęd	dwoma	silnikami	niewystającymi	poza	ramę,	
   co pozwala stosować stelaż w wielu rodzajach łóżek.
•	 Możliwość	podnoszenia	i	opuszczania	strefy	pleców	 
   oraz nóg, aby uzyskać idealną pozycję odpoczynku.
•	 Elementy	sprężynowe	z	indywidualną	regulacją	twardości.
•	 Izolacja	napięcia	sieciowego	i	funkcja	awaryjnego	 
   opuszczania.
•	 Wyposażenie	opcjonalne:	
   - nogi  o wysokości 19 lub 24 cm
   - stabilizatory materaca (set c - stelaże do 139 cm  
     szerokości, set d – stelaże powyżej 140 cm szerokości)
   - kabel do synchronizacji dwóch stelaży.



 TEMPUR®  
Box Spring
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Łóżka TEMPUR®

Produkty na stronie 
 
Materac TEMPUR® Hybrid Luxe
Strona 24

Poduszka TEMPUR® Comfort Hybrid
Strona 55

Nowość wśród łóżek TEMPUR®. 
TEMPUR® Box Spring to eleganckie 
łóżko składające się z solidnej 
drewnianej podstawy z wbudowanymi 
sprężynami kieszeniowymi  
oraz wezgłowia w trzech różnych 
stylach i dwóch wysokościach. całość 
została wykończona wysokiej jakości 
tkaniną, która nada Twojej sypialni 
niepowtarzalny charakter.



Skóra syntetyczna

Mocca Brown khaki charcoal Grey

Marine Pacific Bamboo Wine cherry

Terra yellow champagne White

Tkanina

Oba materiały

Nogi

Wersja 
regulowana

Wersja 
statyczna

Podstawy

Mocca Brown khaki charcoal Grey

Marine Pacific Bamboo Wine cherry

Terra yellow champagne White

Mocca Brown khaki charcoal Grey

Marine Pacific Bamboo Wine cherry

Terra yellow champagne White

chrome 
Edge

chrome 
Square

chrome 
curve

Black  
Square

Walnut Wood  
Square

Oak Wood 
Square
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 Łóżka TEMPUR®

Warianty
Wybierz pomiędzy wieloma stylami i kolorami,  
by w pełni oddawały Twój charakter.  
TEMPUR® Box Spring jest dostępny zarówno w wersji 
statycznej, jak i regulowanej przy pomocy pilota 
bezprzewodowego lub aplikacji mobilnej (android i iOS).

TEMPUR® Box Spring

Wezgłowia

Check 

Texture 

Frame 



TEMPUR®
 

W domu
i w podróży

nakładki TEMPUR® 75
TEMPUR-FiT™ 77
W domu 78
W podróży 81

Spis treści

- Pozwalają cieszyć się podparciem materiału TEMPUR®  
 zarówno w domu, jak i poza nim
- Poprawiają komfort dzięki redukcji nacisku
- Są trwałe dzięki wykonaniu z najwyższej klasy 
 materiałów

Akcesoria TEMPUR®:

70 71
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TEMPUR®  
W domu 
i w podróży

Podróżuj, pracuj i wypoczywaj  
z podparciem TEMPUR®.
Gama wysokiej jakości produktów dla różnych 
potrzeb i zastosowań. niezależnie od Twojego 
stylu życia możesz cieszyć się komfortem 
TEMPUR® w domu i w trakcie podróży.
Większość produktów posiada zdejmowane, 
nadające się do prania pokrowce.

W domu i w podróży
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 Nakładki
jeśli obecne łóżko nie dostarcza ci dostatecznego komfortu, 
nakładka TEMPUR® może zostać położona na materacu,  
aby poprawić jakość podparcia.

TEMPUR®

Nakładka 
TEMPUR® 3.5
nakładka o wysokości 3.5 cm z miękkim 
welurowym pokrowcem, który można 
zdjąć i wyprać.

Nakładka 
TEMPUR® 7
nakładka ta posiada dwustronny 
pokrowiec. W zależności od preferencji, 
można cieszyć się komfortem i miękkością 
jaki daje welur lub miękki materiał double 
jersey.

W domu i w podróży

Znak CE oznacza wyroby medyczne, zgodne z dyrektywą 93/42/EWG.
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TEMPUR® posiada w swojej ofercie również 
eleganckie poszewki, prześcieradła, kołdry  
oraz ochraniacze na materac.

TEMPUR® FIT™

Ochraniacze na materac 
TEMPUR-FIT™

Może być używany w celu ochrony 
Twojego materaca TEMPUR®  
przed zanieczyszczeniem  
oraz jako dopasowane 
prześcieradło. dzięki unikalnym 
właściwościom ochraniacz 
na materac jest w 100% 
wodoodporny i można go prać  
w temperaturze 90°c. Wykonany 
z zaawansowanych włókien 
TEncEL, idealnie współgra 
z właściwościami materiału 
TEMPUR®.

Kołdry  
TEMPUR-FIT™

kołdra TEMPUR-FiT™ wykorzystuje 
rewolucyjną, opracowaną  
przez naSa technologię Outlast, 
dzięki której utrzymuje stałą 
temperaturę Twojego ciała. 
kołdra Standard dobrze sprawdza 
się w pomieszczeniach, gdzie 
panuje temperatura poniżej 
20°c, natomiast kołdra Light 
to rozwiązanie dla cieplejszych 
pomieszczeń lub do stosowania 
w cieplejszych miesiącach. kołdra 
TEMPUR-FiT™ wypełniona jest 
puchem wysokiej klasy, który 
gwarantuje wyjątkowy komfort 
termiczny i przyjemną miękkość. 
Uzupełnieniem wypełnienia jest 
włókno termoregulacyjne, które 
absorbuje ciepło wtedy, kiedy 
Twoje ciało jest rozgrzane,  
a następnie ponownie uwalnia je 
gdy temperatura Twojego ciała 
obniża się. Proces ten powtarza 
się wielokrotnie w ciągu nocy, 
dzięki czemu zawsze zachowana 
jest idealna temperatura.

W domu i w podróży

Prześcieradła  
i poszewki TEMPUR-FIT™
dotąd nie było akcesoriów tak 
dobrze dopasowanych  
do materaca czy poduszki 
TEMPUR®. Wykonane z wysokiej 
jakości elastycznej bawełny mako, 
idealnie współgrają  
z właściwościami materiału 
TEMPUR® i ułatwiają utrzymanie 
higieny (możliwość prania w temp. 
90°c). dostępne w wersjach 
przeznaczonych dla różnych 
wysokości materaców i różnych 
kształtów poduszek.

Dodatkowy pokrowiec 
QuickRefresh™

Zapasowy pokrowiec, kiedy inny 
jest w praniu.
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Poduszka TEMPUR® 
Klinowa
Używana na tradycyjnym 
materacu zapewnia podparcie  
i odciążenie od napięć na odcinku 
lędźwiowo-krzyżowym. idealna 
dla kobiet w ciąży.

W domu

TEMPUR®

W domu i w podróży

Poduszka TEMPUR® 
Anatomiczna pod nogi 
(fala)
dzięki swemu kształtowi 
pomaga poprawić krążenie  
w nogach i redukuje nacisk  
na pięty w czasie snu.

Poduszka TEMPUR® 
Uniwersalna
Półokrągła poduszka do szerokiego 
zastosowania dla odciążenia  
lub podparcia różnych części ciała. 
idealna pod kolana, barki, kostki, 
odcinek lędźwiowo-krzyżowy  
i szyję.

Poduszka TEMPUR® 
Multi
Wielofunkcyjna poduszka 
pozwalająca odciążyć i uwolnić  
od dyskomfortu różne części ciała. 
idealna dla kobiet w ciąży.

Poduszka TEMPUR® 
Long Hug
niezwykle uniwersalna poduszka, 
która oprócz zastosowania jako 
poduszka do przytulania, może 
także, dzięki swojej długości, 
z powodzeniem zastąpić dwie 
poduszki na podwójnym łóżku. 
Znajduje również zastosowanie 
jako poduszka wspierająca  
przy czytaniu lub oglądaniu 
telewizji.

Oparcie TEMPUR®

idealnie dopasowuje się 
do naturalnego wygięcia 
kręgosłupa, dzięki 
anatomicznemu kształtowi, 
możliwości regulowania 
wysokości oraz redukującym 
nacisk właściwościom materiału 
TEMPUR®. Świetnie sprawdzi 
się w połączeniu z poduszką 
TEMPUR® na krzesło  
lub poduszką TEMPUR® Pc.

Poduszka TEMPUR®  
na krzesło
Pozwala na równomierne 
rozmieszczenie ciężaru ciała  
na całej powierzchni i wygodne 
siedzenie nawet przez długi 
czas. Może być używana  
na każdym krześle.

Poduszka  
TEMPUR® PC
Odciąża kręgosłup w naturalny 
sposób. dzięki swemu 
kształtowi wypycha miednicę 
do przodu, co automatycznie 
przywraca kręgosłupowi 
pozycję wyprostowaną. idealne 
rozwiązanie dla wszystkich 
pracujących w pozycji siedzącej, 
zwłaszcza dla użytkowników 
komputerów.

Poduszka TEMPUR® 
pod nogi
Podwójnie użyteczna poduszka 
pod nogi redukująca nacisk 
nóg, stóp lub kolan. Optymalne 
rozwiązanie dla pacjentów 
ze sztucznymi stawami 
biodrowymi.

Znak CE oznacza wyroby medyczne, zgodne z dyrektywą 93/42/EWG.
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W domu i w podróży

TEMPUR® w podróży

Maseczka na oczy 
TEMPUR®

Maseczka na oczy wykonana  
z redukującego nacisku materiału 
TEMPUR® - dla lepszego 
wypoczynku i rozluźnienia  
w czasie snu.

Poduszka podróżna 
TEMPUR®

Zabierz swoją ulubioną poduszkę, 
kiedy wybierzesz się w daleką 
podróż. Ma taki sam kształt  
i spełnia takie same funkcje jak 
poduszka TEMPUR® Original,  
ale jest o połowę węższa. 
Praktyczna torba pozwala  
na zmniejszenie objętości 
poduszki o 70%, co ułatwia jej 
zapakowanie.

Nakładka TEMPUR®  
na siodełko rowerowe
nakładka na siodełko rowerowe 
wykonana z rewolucyjnego, 
niezwykle komfortowego 
materiału TEMPUR®. idealna  
do wszystkich rowerów. 
dostosuje się do kształtu ciała  
i zapewnia doskonałe podparcie, 
najwyższy komfort i optymalne 
rozłożenie nacisku. nakładkę 
montuje się w stabilny  
i bezpieczny sposób na siodełku 
za pomocą regulowanego paska.

Znak CE oznacza wyroby medyczne, zgodne z dyrektywą 93/42/EWG.

Poduszka kołnierz 
TEMPUR® (po lewej)
Towarzysz Twojej szyi podczas 
długiej podróży lub zawsze, 
kiedy potrzebujesz dodatkowego 
podparcia.

Zestaw podróżny 
TEMPUR®

Przenośny zestaw podróżny  
do spania dla tych, którzy nie 
mogą się obyć bez materaca  
i poduszki TEMPUR® poza 
domem. Zestaw składa się  
z podróżnej nakładki  
oraz poduszki, zapakowanych  
w wygodną i podręczną  
torbę.

Produkt na stronie 
 
Poduszka kołnierz TEMPUR®

Strona 81

Poduszka TEMPUR® 
samochodowa 
Podpiera odcinek lędźwiowo-
krzyżowy kręgosłupa, redukując 
nacisk. Wystarczy umieścić ją  
w preferowanej pozycji  
między plecami a oparciem.
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TEMPUR®
 

Porównanie 
modeli



Podstawowe modele 
materaców TEMPUR®

Porównanie modeli TEMPUR®

Materiał duraBase™

Mikro sprężyny Precision™

Materiał dynamic Support

Materiał TEMPUR® Extra Soft (ES)

Warstwa wspierająca TEMPUR®

Zaawansowany materiał TEMPUR®

Materiał TEMPUR®         

TEMPUR® Sensation 
Idealne podparcie,  
łatwość poruszania się

TEMPUR® Cloud 
Idealne podparcie,  
przyjemna miękkość

TEMPUR® Original 
Idealne podparcie,  
wyjątkowa redukcja nacisku

TEMPUR® Hybrid 
Idealne podparcie, szybkość reakcji

HYBRID
Luxe

HYBRID
Elite

HYBRID
Supreme

SENSATION
Luxe

SENSATION
Elite

SENSATION
Supreme

CLOUD
Luxe

CLOUD
Elite

CLOUD
Supreme

ORIGINAL
Luxe

ORIGINAL
Elite

ORIGINAL
Supreme

 Warstwa 
komfortowa

TEMPUR®

Materiał 
TEMPUR® 
Extra Soft

Materiał 
Dynamic 
Support

Materiał 
Dynamic 
Support

Materiał 
Dynamic 
Support

Materiał 
TEMPUR® 
Extra Soft

Materiał 
TEMPUR® 
Extra Soft

 Warstwa 
komfortowa

TEMPUR®

 Warstwa 
komfortowa

TEMPUR®

Zdejmowany 
QuickRefresh™

Zaawansowany 
materiał 

TEMPUR®, 
mikro sprężyny 

Precision™

Zaawansowany 
materiał 

TEMPUR®, 
mikro sprężyny 

Precision™ 

10 lat

*Sensation Luxe – 30 cm wysokości razem  
  z pokrowcem QuickRefresh™

Kluczowe warstwy materaców

 Materace TEMPUR® Hybrid Materace TEMPUR® Original Materace TEMPUR® Sensation

Przekrój

Wysokość  
(cm)

Dodatkowa 
funkcjonalność

 CoolTouch™  CoolTouch™  CoolTouch™  CoolTouch™

Pokrowiec
Zdejmowany 

QuickRefresh™ Zdejmowany
Zdejmowany 

QuickRefresh™
Zdejmowany 

QuickRefresh™
Zdejmowany 

QuickRefresh™
Zdejmowany 

QuickRefresh™
Zdejmowany 

QuickRefresh™
Zdejmowany 

QuickRefresh™Zdejmowany Zdejmowany Zdejmowany

Możliwość  
prania 
pokrowca Tak, w 60ºC Tak, w 60ºC Tak, w 60ºCTak, w 60ºC Tak, w 60ºC Tak, w 60ºCTak, w 60ºC Tak, w 60ºC Tak, w 60ºC

Gwarancja

10 lat 10 lat 10 lat 10 lat 10 lat10 lat 10 lat 10 lat10 lat 10 lat 10 lat

30 25

- - - -

21

- - - -

30 25 21 30 25 21 30* 25 21

Wygląd

Materaca TEMPUR® Cloud

Zaawansowany 
materiał 

TEMPUR®, 
mikro sprężyny 

Precision™

Tak, w 60ºC Tak, w 60ºC Tak, w 60ºC

Kluczowa 
technologia
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Oryginalny materiał TEMPUR®, który dopasowuje się  
do kształtu ciała, redukuje nacisk i absorbuje niechciany ruch.

nieco twardszy odpowiednik materiału TEMPUR®,  
który dopasowuje się do kształtu ciała, redukuje nacisk  
i absorbuje niechciany ruch.

Zapewnia podparcie Twojego ciała poprzez dopasowanie 
się do kształtu ciała i wagi. Rozkłada również nacisk na całej 
powierzchni materaca.

Materiał który natychmiast otula Twoje ciało dopasowując 
się do kształtu Twojego ciała, jednocześnie zapewniając 
podparcie.

Współpracuje z materiałem TEMPUR® (zwykłym  
i zaawansowanym) podpierając Twoje ciało.  
Pozwala łatwiej poruszać się na materacu.

Gięte na zimno sprężyny kieszeniowe sprawiają, że materac 
zapewnia Tobie podparcie i szybciej reaguje na ruch.

Pełni funkcję warstwy podstawowej, która współpracuje  
z warstwami powyżej dla zapewnienia komfortu i podparcia, 
oraz dłuższej żywotności materaca.




