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TEMPUR
Тук започва вашият
най-добър сън
®

Представете си, че чувствате тялото си
така идеално отпуснато
все едно че се носите във въздуха.
Матраците TEMPUR® се оформят и
адаптират към извивките на тялото ви,
като ви осигуряват опора и усещане за
безтегловност. Уникалният материал
TEMPUR® е мек, където искате и
твърд, където е необходимо™, така
че да се събуждате свежи и готови за
предстоящия ден.

Нашата история започна, когато
НАСА разработи материал,
който облекчава напрежението,
намалява натиска върху тялото
на астронавтите по време на
излитане и им осигурява нужната
опора. Те се нуждаели от
специален начин за равномерно
разпределение на тежестта и
напрежението. И така се появил
уникалният материал TEMPUR®.
Чрез по-нататъшни проучвания
и разработки от страна на
нашите учени и инженери, ние
усъвършенствахме и обогатихме
тази технология, за да създадем
колекция от матраци, спални
системи и възглавници, които
да ви осигурят най-добрия
сън. TEMPUR® е единствената
марка матраци и възглавници
в света, призната от НАСА и
сертифицирана от Космическата
Фондация.

Днес само шепа от топ учените
на TEMPUR® знаят патентованата
формула за производството на
материала TEMPUR®. Използваме
наши собствени производствени
бази в Дания и САЩ, никога
чужди производствени обекти.
Непрекъснато инвестираме
в научни изследвания и се
развиваме с цел търсене
на иновации в областта на
съня, за да сме сигурни че
нашата технология и продукти
осигуряват възможно най-добрия
сън.
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TEMPUR - Всичко, което
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®
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Въведение

Почувствайте
разликата с TEMPUR

®

Има много матраци, но TEMPUR®
е само един. Нищо не се приспособява, оформя и
създава опора така, както материалът TEMPUR®.
Той реагира на температурата на тялото,
приспособява се към тежестта и уникалните
извивки на всеки, като осигурява индивидуална
опора и правилна позиция на тялото по време на
сън. Материалът TEMPUR® осигурява възможно
най-добрия и необезпокояван сън.
Обикновените пружинни матраци могат да доведат до неестествени позиции по време на сън и
напрежение в тялото, които да причинят схващане и дискомфорт. Те могат да се износят бързо и това
да доведе до образуване на деформации в средата на матрака.
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Прецизно се адаптира
към Вашето тяло

Спокоен сън

Материалът TEMPUR® реагира
на температурата, теглото
и извивките на тялото ви за
индивидуален комфорт и опора.
Без значение каква поза на
сън предпочитате, материалът
TEMPUR® се адаптира към вас,
като осигурява съвършената
опора и комфорт, от която се
нуждаете.

Материалът TEMPUR® значително
намалява предаването на
движението, за да не усещате
обръщането на партньора до
вас. Така и двамата получавате
опора независимо един от
друг и може да спите спокойно,
наслаждавайки се на по-дълъг
възстановителен сън.

Дълготраен комфорт

Намалява обръщането
и въртенето

Материалът TEMPUR® е създаден
бързо да се възстановява до
първоначалната си форма
нощ след нощ, година след
година, така че да ви осигури
надеждна опора и комфорт
през целия живот на матрака.
Няма нужда да се притеснявате
от деформация в центъра.
Матраците TEMPUR® имат
гаранция от 10 години, и не
се нуждаят от обръщане и
завъртане.

Точките на напрежение - там
където матракът притиска
тялото ви - придизвикват
дискомфорт, който ви кара да
сменяте позицията си. Това
обръщане и въртене смущава
съня ви. Материалът TEMPUR®
се адаптира към тялото
ви и намаляват точките на
напрежение за по-спокоен и
възстановителен сън.
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Въведение

Ние обичаме съня
Нашата мисия:
Да ви осигурим най-добрия сън, нощ след нощ
Дори и една нощ върху матрак и възглавница
TEMPUR® е достатъчна да ви убеди, че няма други
като тях. Ето защо TEMPUR® се класира на първо
място по отношение на параметрите “цялостна
удовлетвореност на клиентите” и “цялостно
качество на съня” във всяка една от 13-те държавиучастнички в проучването.
Резултатите се основават на
събеседвания с повече от 1300
потребители на матраци TEMPUR®
в 13 Европейски държави (Австрия,
Дания, Финландия, Франция,
Германия, Холандия, Белгия,
Италия, Норвегия, Швеция, Испания,
Швейцария и Обединеното Кралство).
Макар и различен, процентът на
удовлетвореност е висок във всяка от
тези държави.
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Попитахме реални потребители на
TEMPUR® за тяхното мнение и ето какво
ни казахе те:

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

“Не мога да си представя да спя на
нещо друго. Сега чакам с нетърпение
да си легна, дори по-рано, защото знам,
че ще се чувствам удобно. Предпочитам
да си бъда вкъщи и да спя на моя
матрак TEMPUR®.”
Карол&Робин

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

3 стъпки
за постигане
на най-добрия сън
TEMPUR® не означава само
превъзходен матрак, а
усещане за спокоен сън и
възможност за комплексно
решение, което да допълва
стила на вашата спалня.
Съвършеният кът за сън
TEMPUR® се нуждае от
три ключови елемента.

01
02
03
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Избор
на матрак

Подходяща
възглавница

Подматрачна
основа

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

Добрият сън не може без удобна
възглавница, която да осигурява опора на
главата и врата като по този начин се чувствате
удобно и спите спокойно. Запознайте се с богатата
гама възглавници TEMPUR® и разнообразието от
форми, степени на опора и модели, подходящи за
специфичните нужди и пози за сън.

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

®

Колекции
матраци

Всички матраци TEMPUR®
осигуряват:
- Оформяне според точните извивки, за индивидуална
опора и комфорт
- Намаляване на точките на напрежение, за по-малко
въртене и обръщане през нощта
- По-малко предаване на движението между партньорите,
за необезпокояван сън
- Дълготрайна, равномерна опора
- Лесна поддръжка, без въртене и обръщане на матрака,
като повечето калъфи се свалят лесно и се перат
- Всички калъфи са сертифицирани съобразно
стандартите Oeko-Tex® 100, което означава,
че са тествани за вредни вещества
- Спокойствие с нашата пълна 10 годишна гаранция

Съдържание
Изберете вашия перфектен матрак TEMPUR®
Матрак TEMPUR® Original
Матрак TEMPUR® Cloud
Матрак TEMPUR® Sensation

16
18
22
26
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Колекции Матраци

Изберете вашия
перфектен матрак
TEMPUR
®

В TEMPUR® вярваме, че независимо от
структура, ръст или възраст, вашият
матрак трябва да се оформя според
точните извивки на тялото, а не
обратното. Ето защо създадохме три
различни колекции матраци, всяка с
различно усещане, но всички създадени
да се оформят и приспособяват
към точните извики на тялото.
Препоръчваме ви да посетите найблизкия до вас магазин, да пробвате
всяка една от колекциите и да оставите
тялото ви да реши.
За да откриете най-близкия до вас
представител, посетете: bg.tempur.com
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Original

Колекция Original
Опорно по-твърдо усещане.
Нашият най-твърд и приспособим матрак се
оформя точно според вашите извивки, като ви
осигурява мекота и опора. Матракът от тази
колекция се отличава с оригиналния материал
TEMPUR® - нашата революционна технология,
патентована от НАСА.

Cloud

Колекция Cloud
Опорно по-меко усещане.
Тази колекция предлага иновативен баланс
на мекота, в комбинция с невероятна опора.
Всички матраци от колекцията TEMPUR® Cloud™
се отличават с материала TEMPUR® Extra Soft™ в
горната част - за невероятна мекота и незабавен
релакс, докато слоевете с уникалния материал
TEMPUR® в долната част осигуряват на тялото
необходимата опора.

Опора и лекота на движението.
Колекцията TEMPUR® Sensation осигурява свобода
на движението, която може да усетите при
повечето пружинни матраци, но в съчетание
с невероятните комфорт и опора, които само
материалът TEMPUR® може да осигури. Слоят,
разработен по технологията High Mobility™, ви
осигурява добра опора, за да може да се движите
лесно, докато материалът TEMPUR® нежно се
приспособява към вашите извивки.
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Sensation

Колекция Sensation

Колекции матраци

Матрак
TEMPUR Original
®

Вижте как започна всичко. Матракът
TEMPUR® Original носи основните
ползи на марката, донесли ѝ световна
слава. Космическата технология
ви позволява да се насладите на
безтегловно усещане за комфорт и
опора на цялото тяло.
Подходящ е за онези, които
предпочитат по-твърд матрак.
Матракът TEMPUR® Original се предлага
във всички стандартни размери
и е съвместим с регулируемите
подматрачни основи.
За допълнителен комфорт е
препоръчително да се използва с
възглавница Tempur® Original
Гаранция - 10 години.
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Original

Опорно
по-твърдо
усещане
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Колекции матраци
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Original

TEMPUR® Original 15
Матракът TEMPUR® Original носи основните ползи на TEMPUR® – комфорт от
освобождаване на напрежението и терапевтична опора. Това е истинско
усещане за TEMPUR® - просто и неподправено. Калъфът се сваля и се
пере.

ОПОРЕН СЛОЙ

УСТОЙЧИВА
ОСНОВА

15
7 см

Опорен слой TEMPUR®

8 см

Устойчива основа

Матраци TEMPUR® Оriginal
Размер (W x L см)*

цена

80 x 190

1854 лв

80 x 200

1854 лв

90 x 190

2016 лв

90 x 200

2016 лв

100 x 200

2146 лв

120 x 200

2797 лв

140 x 200

3057 лв

160 x 200

3447 лв

180 x 200

3968 лв

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

Матраци
TEMPUR Cloud™
®

Колекцията матраци TEMPUR® Cloud е
за тези, които предпочитат матрак с
усещане за по-голяма мекота, който
осигурява изключителна опора.
Повърхностният слой на тези матраци
е изработен от специалния материал
Tempur® Extra Soft™ - за незабавно
отпускане и релакс.
Той е в пълна хармония с опорния слой
на TEMPUR® и ви осигурява търсените
комфорт, опора и стабилност с усещане
за нежна мекота. Препоръчително е
матраците от серията TEMPUR® Cloud™
да се комбинират с възглавница TEMPUR®
Comfort Cloud™ – за допълване на вида
и усещането на матрака. Матраците
TEMPUR® Cloud™ се предлагат във всички
стандартни размери и са съвместими с
регулируемите подматрачни основи.
Гаранция - 10 години.
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Cloud

Опорно
по-меко
усещане
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Колекции матраци
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TEMPUR® Cloud™ 19, 25
Иновативна балансирана система от мекота и опора. Изключителен
комфорт със слой от специално разработен материал TEMPUR® ES (Extra
Soft). Перфектното съчетание с класическия TEMPUR® материал осигурява
комфорта, опората и устойчивостта, която очаквате от TEMPUR®, но с помеко усещане. Калъфът се сваля и се пере.

Cloud

19

25

слой TEMPUR Es ™

4 см

7 см

Слой TEMPUR® ES™

опорен слой

4 см

7 см

Опорен слой TEMPUR®

11 см

11 см

Устойчива основа

®

Устойчива
основа

Матраци TEMPUR® Cloud

19

25

Размери (W x L см)*

цена

цена

80 x 190

2223 лв

3007 лв

80 x 200

2223 лв

3007 лв

90 x 190

2343 лв

3168 лв

90 x 200

2343 лв

3168 лв

100 x 200

2584 лв

3495 лв

120 x 200

3396 лв

4593 лв

140 x 200

3576 лв

4835 лв

160 x 200

3997 лв

5405 лв

180 x 200

4357 лв

5891 лв

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

Матрак
TEMPUR Sensation
®

Ако се стремите към предлаганите
от TEMPUR® предимства, но не искате
да се разделите с усещането от
традиционните пружинни матраци,
матракът TEMPUR® Sensation е точно
за вас.
Специално изработената устойчива
основа с техноглогията HM High
Mobility™ осигурява познатото ви
усещане на матраците с пружини,
докато отлично балансираната
комбинация от материали TEMPUR®
гарантира оптимален комфорт и
опора за здравословен и пълноценен
сън. Матракът TEMPUR® Sensation
се предлага във всички стандартни
размери и е съвместим с регулируемите подматрачни основи.
Гаранция - 10 години.
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Sensation

Опора и лекота
при движение
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Колекции матраци
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TEMPUR® Sensation 19
Съчетание на най-доброто от два матрака - усещането при пружинния
матрак в комбинация с уникалното освобождаване на напрежението и
опора на материала TEMPUR®. Специално профилираният основен слой
осигурява опора, докато слоят TEMPUR® HM High Mobility© гарантира
по-голяма лекота при движение.

Опорен слой
TEMPUR® hm

устойчива
остова

19
5 см

Опорен слой TEMPUR® HM

14 см

Устойчива основа

Sensation

матрак TEMPUR® Sensation

19

размери (W x L см)*

цена

80 x 190

2223 лв

80 x 200

2223 лв

90 x 190

2343 лв

90 x 200

2343 лв

100 x 200

2584 лв

120 x 200

3396 лв

140 x 200

3576 лв

160 x 200

3997 лв

180 x 200

4357 лв

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

®

Колекции
възглавници

Всички възглавници
TEMPUR® осигуряват:
- Прецизно оформяне на материала за индивидуален
комфорт и опора
- Намаляване напрежението и дискомфорт в областта
на главата, врата и раменете и по-малко смущения
на съня
- Дълготрайна опора нощ след нощ
- Лесна поддръжка с калъфите, които се свалят лесно
и се перат
- Всички калъфи са сертифицирани съобразно
стандартите Oeko-Tex® 100, което означава, че са
тествани за вредни вещества
- Спокойствие с нашата 3 годишна пълна гаранция

Съдържание
Изберете подходящата възглавница TEMPUR®
Колекция Ергономични възглавници
Колекция Класически възглавници
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Колекции възглавници

Изберете подходящата
възглавница TEMPUR
®

Избирайки правилната възглавница,
може да подобрите позицията на
тялото си през нощта и това да се
отрази върху качеството на съня
®
ви. TEMPUR предлага широка гама
възглавници, които са подходящи
за различни предпочитания и
позиции по време на сън. Всички те
осигуряват забележителната опора и
®
комфорт на материала TEMPUR , като
същевременно всяка една е изработена
по индивидуална технология и има
специални характеристики за личните нужди на всеки.
Всяка възглавница има 3 години
гаранция и ще запази формата си
с течение на времето. Разгледайте
нашата гама възглавници в най-близкия
до вас магазин и изберете найподходящата за вас.

За да откриете най-близкия до вас
представител, посетете: bg.tempur.com
32

Тези възглавници са със специална форма,
подходящи за хора, които имат любима поза
по време на сън и се нуждаят от възможно
най-добрата опора. Всички наши ергономични
възглавници съчетават в себе си технологията на
TEMPUR® за оформяне според точните извивки
на тялото, нежно обгръщане на главата и врата и
облекчаване на дискомфорта. Възглавниците със
специфични форми могат да се препоръчат според
предпочитаната от вас поза по време на сън.

Колекция Класически възглавници
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Колекция Класически възглавници

Тази гама включва възглавници с традиционна
форма и възможност за избор на усещане меко или твърдо. Всяка възглавница притежава
характеристиките на технологията TEMPUR® за
дълготрайна опора и комфорт, който обикновените
възглавници не могат да ви осигурят. Всяка
възглавница запазва формата си нощ след нощ за по-спокоен сън.

Колекция Ергономични възглавници

Колекция Ергономични възглавници

Колекции възглавници

Колекция
Ергономични
възглавници
Колекцията ергономични възглавници е
подходяща за онези, които се нуждаят
от възможно най-добрата опора, за
облекчаване на дискомфорта в областта
на главата, врата и раменете.
В зависимост от формата на
възглавницата TEMPUR®, всеки дизайн
има определено предназначение.
Изберете възглавница, която отговаря
на вашите потребности и ви е
най-удобна.
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Колекция Ергономични възглавници

Непрекъсната
опора през
цялата нощ
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Колекции възглавници

Колекция
Ергономични възглавници
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Разгледайте нашата колекция с
ергономични възглавници и изберете
най-подходящата за вас.
Колекция Ергономични възглавници

TEMPUR® Original Pillow
Спомага за правилната позиция на гръбнака при спане по
гръб или настрани. Оформя се според естествените извивки
и спомага за пълното отпускане на мускулите в областта на
врата и рамената като облекчава всякакъв дискомфорт.
TEMPUR® Original Pillow
размери (см)

цена

40 x 26 x 7/4 (Junior)

145 лв

50 x 31 x 8/5 (S)

204 лв

50 x 31 x 10/7 (M)

224 лв

50 x 31 x 11.5/8.5 (L)

245 лв

50 x 31 x 13/10 (XL)

258 лв

TEMPUR® Symphony Pillow
Тази възглавница има по-традиционна форма
с елегантно заоблени краища и по-плътен
профил за непрекъсната опора през цялата
нощ, без да променя формата си във времето.

TEMPUR® Symphony Pillow
размери (см)

цена

63 x 43 x 11 (S)

248 лв

63 x 43 x 12.5 (M)

273 лв

63 x 43 x 14 (L)

297 лв

TEMPUR® Ombracio
Уникалният патентован дизайн на тази възглавница, с
извивки отстрани, е създаден специално за спящите по
корем. Многобройните микровъзглавнички TEMPUR®,
намиращи се в нея, ви позволяват да прегръщате и
“мачкате” възглавницата, за да откриете най-удобната
поза за сън.

TEMPUR® Ombracio Pillow
размери (см)

цена

60 x 50 / 56 x 48

350 лв
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Колекции възглавници

Колекция
Класически възглавници
Разграничете се от обикновеното и се
поглезете с допълнителен комфорт
и дълготрайна опора с възглавница
от тази серия. Нашите патентовани
дизайни могат да подобрят качеството
на съня ви, като облекчат точките на
напрежение, причиняващи дискомфорт.
Освен това може да бъдете спокойни,
че с нашата 3 годишна гаранция ще
обгръщат нежно главата и врата ви
нощ след нощ.
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Колекция Класически възглавници

С времето
запазва
формата си
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Колекции възглавници

Колекция
Класически възглавници
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Класическите възгланици могат да
бъдат оформяни според желанието
ви. Те съчетават комфорта с
дълготрайната опора и възможността
да освобождават напрежението качества, които само възглавниците
TEMPUR® могат да осигурят.
Нашите леки и пухкави възглавници
се предлагат с възможност за избор
на усещане - меко или твърдо.

TEMPUR® Traditional Pillow
Възглавница с класическа форма, поддаваща се на
натиск и моделиране, които способстват удобството
на тялото при повечето пози за сън. Характеристиките
на материала TEMPUR® ES™ (Extra Soft), позволяват
нежно оформяне според извивките на главата, врата
и раменете, осигурявайки индивидуална нежна опора.
Калъфът от 100% памук, се сваля лесно и се пере.
Предлага се във варианти: soft, medium, firm.

TEMPUR® Traditional Pillow
размери (см)

цена
259 лв
259 лв

70 x 50 (Firm)

259 лв

Колекция Класически възглавници

70 x 50 (Soft)
70 x 50 (Medium)

TEMPUR® Comfort Pillow Cloud
Тази възглавница идеално допълва усещането от
матрака TEMPUR® Cloud™. Благодарение на материала
TEMPUR® ES™, възглавницата се оформя според
индивидуалните извивки и осигурява нежна опора и
усещане за мекота. Калъфът се сваля лесно и се пере.

TEMPUR® Comfort Pillow
размери (см)

цена

70 x 50 / 65 x 47

337 лв
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TEMPUR

®

Подматрачни
основи

TEMPUR® Подматрачни основи:
- Добавят стил и функционалност в спалнята
- Перфектно допълнение към всеки матрак TEMPUR®
- Предлагат се в различни опции в зависимост от личните
предпочитания
- При производството им са използвани материали
от най-висок клас

Съдържание
Подматрачни основи Tempur®
Подматрачни основи TEMPUR® Flex Cloud
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Подматрачни основи

Подматрачни основи
Tempur
®

За да се насладите пълноценно
на превъзходен комфорт и опора,
комбинирайте висококачествена
подматрачна основа с избрания от вас
матрак TEMPUR®. Подматрачната основа
TEMPUR® е изработена от гъвкави
елементи с отворена структура за
постигане на по-добра вентилация.
Всички подматрачни основи на
TEMPUR® се предлагат в статичен
и регулируем вариант. Те могат да
се поставят в съществуваща рамка
за легло или да се закупят заедно
с крака, които ги превръщат в
самостоятелно легло.
Регулируемите подматрачни
основи TEMPUR® Flex Cloud ви дават
възможност да повдигнете главата,
тялото и краката си с едно натискане
на предвидения за тази цел бутон.
Така ще се насладите на повече
удобство при четене или гледане на
телевизия, или когато ви се прииска
да повдигнете уморените си крака.

44

Подматрачни основи

Подматрачните
основи TEMPUR®
разполагат
с гъвкави
регулируеми
дискове
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Подматрачни основи

Подматрачни
основи TEMPUR
Flex Cloud

®

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

Регулируеми дискове
Дисковете на подматрачните основи Flex Cloud могат
лесно да се настройват на желаната твърдост,
осигурявайки индивидуална настройка на всяко
легло и оптимален комфорт.

Твърдо

Меко

Опции
Държачи за матрак

Крачета

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

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

®

Масажори
Вие можете да изберете и
включите в подматрачната
основа комплект масажори.
Приятните вибрации помагат
за релаксация на раменните и
гръбначните мускули.
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Зона на главата
Дисковете в тази зона
са по-твърди, за да осигурят
допълнителна опора.

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

TEMPUR® Flex Cloud

Зона на гърба
Тук всички дискове
са средно твърди.

АКСЕСОАРИ
Описание
Холдери /хромирани/ TEMPUR® Flex Cloud 500 - A

цена
148 лв

Холдери /хромирани/ TEMPUR® Flex Cloud 500 - B

176 лв

Холдери /хромирани/ TEMPUR® Flex Cloud1000, 2000, 4000 - C

148 лв

Холдери /хромирани/ TEMPUR® Flex Cloud1000, 2000, 4000 - D

176 лв

Хромирани крачета - 19 см

334 лв

Хромирани крачета - 25 см

362 лв

Комплект масажори (за 2 мотора)

715 лв

Комплект масажори (за 4 мотора)

380 лв
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Подматрачни основи

TEMPUR
Flex Cloud
®

За да допълните усещането и визията
на матрака, изберете подходящата
подматрачна основа

TEMPUR® FLEX Cloud

500

1000

2000

4000

размер (W x L см)**

цена*

цена*

цена*

цена*

80 x 190

1269 лв

1703 лв

2636 лв

5279 лв

80 x 200

1310 лв

1703 лв

2636 лв

5279 лв

80 x 210

1542 лв

2008 лв

3033 лв

5896 лв

80 x 220

1639 лв

2137 лв

3307 лв

6378 лв

90 x 190

1294 лв

1759 лв

2705 лв

5342 лв

90 x 200

1343 лв

1759 лв

2705 лв

5342 лв

90 x 210

1542 лв

2008 лв

3033 лв

5896 лв

90 x 220

1639 лв

2137 лв

3307 лв

6378 лв

100 x 190

1391 лв

1865 лв

2773 лв

5406 лв

100 x 200

1447 лв

1865 лв

2773 лв

5406 лв

100 x 210

1542 лв

2008 лв

3033 лв

5896 лв

100 x 220

1639 лв

2137 лв

3307 лв

6378 лв

120 x 190

1724 лв

2302 лв

3488 лв

6889 лв

120 x 200

1773 лв

2302 лв

3488 лв

6889 лв

120 x 210

2036 лв

2671 лв

4160 лв

8188 лв

120 x 220

2036 лв

2671 лв

4160 лв

8188 лв

*В цената са включени комплект държачи за матрак и комплект хромирани крачета 19 см.
**Основите се предлагат и в други стандартни размери. За допълнителна информация се обърнете към
наш консултант.
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TEMPUR® Flex Cloud 500 - Статична
Статична подматрачна основа, направена от лека,
но устойчива конструкция, за да допълни уникалното
усещане на матраците TEMPUR®.

TEMPUR® Flex Cloud

TEMPUR® Flex Cloud 1000 Механична
Предлага се с шест позиции за ръчно повдигане
в областта на главата и краката.

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

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

®

Вкъщи &
На път

Продуктите TEMPUR®
Вкъщи & На път:
- Помагат ви да персонализирате съня си и
релаксиращите преживявания, независимо дали сте
вкъщи или на път
- Създават комфорт и намаляват значително точките на
напрежение и дискомфорта на тялото
- Създадени са за дълготрайна употреба, благодарение
на най-добрите и качествени материали

Съдържание
Въведение Tempur® Вкъщи & На път
Топери
TEMPUR® Вкъщи
TEMPUR® На път

52
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Аксесоари

Въведение TEMPUR
Вкъщи & На път

®

Пътуване, работа и почивка сред
комфорт и приятни усещания денем
и нощем – с TEMPUR®.
Гамата от висококачествени
аксесоари, предназначени за
различни потребности и дейности,
бяха разработени, за да ви помогнат
да се насладите на удобен стил на
живот.
Повечето от продуктите в колекцията
аксесоари TEMPUR® се предлагат с
лесно свалящи се калъфи, които могат
да се перат.
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Насладете се на
опората на TEMPUR®
през целия ден
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Аксесоари

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

54

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

TEMPUR® Топер

7

размери (W x L см)*

цена

80 x 190

1399 лв

80 x 200

1399 лв

90 x 200

1503 лв

100 x 200

1776 лв

160 x 200

2596 лв

180 x 200

2835 лв

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

TEMPUR
Вкъщи

®

TEMPUR® Bed Back Support

TEMPUR® Lumbar Support

Използвана със стандартен матрак, приляга перфектно
по извивката на гръбначния стълб и осигурява
оптимална опора. Идеална опора за бременни жени.

Приляга перфектно по извивката на гръбначния
стълб и осигурява оптимална опора, благодарение
на възможността за регулиране на височината й, на
анатомичната й форма и свойството да освобождава
напрежението. Идеално се съчетава с възглавница
TEMPUR® за сядане.

Размер: 70 x 40 x 1/5/1 см

Цена: 173 лв

Размер: 36 x 36 x 7 см

Цена: 238 лв

TEMPUR® Long Hug Pillow

TEMPUR® Seat Cushion

Изключително гъвкава, освен за гушкане благодарение на своята дължина - възглавницата
спокойно може да се използва вместо две отделни за
спалня. Освен това може да се използва и като опорна
възглавница при гледане на ТВ в леглото или на дивана.

Разпределя тежестта ви равномерно върху цялата
повърхност, позволявайки ви да седите комфортно
по-продължително време.Съвместима е с повечето
видове столове.

Размер: 37 x 120 см
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Цена: 407 лв

Размер: 40 x 42 x 5 см

Цена: 265 лв

TEMPUR® Car Comforter

TEMPUR
На път

®

TEMPUR® Transit Pillow
Вашият спътник по време на път!
Когато пътувате и искате найдобрата опора за врата си. Формата
на възглавницата обхваща врата
ви и придържа възглавницата на
правилното място.
Размер: 30 x 28 x 8 см

Цена: 197 лв

Удобна възглавница за автомобил, осигуряваща опора
на гърба ви, където има нужда. Приспособимата
възглавница за лумбална опора може да бъде
поставена по-нагоре или по-надолу, за да се нагоди
по най-добрия начин към гърба ви. Може дори да
махнете приспособимата част - възглавницата ще
запази свойствата си и ще ви осигури неповторим
комфорт.
Размер: 51/30.5 x 105 x 2 см

Цена: 431 лв

TEMPUR® Transit
Lumbar Support

TEMPUR® Original Pillow
Travel

Удобна лумбална опора за употреба
вкъщи или по време на път.
Поставете я между стола и гърба.

Вземете вашата любима възглавница
с вас, когато сте далеч от дома – тя
има същите форма и функции като
възглавница TEMPUR® Original, но с
различен, по-удобен за път размер.
Практичният несесер намалява обема
на възглавницата със 70%.

Размер: 30 x 25 x 6 см

Цена: 170 лв

Размер: 25 x 31 x 10/7 см Цена: 170 лв
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