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INTRODUKTION

Vad gör TEMPUR® så speciellt?

Det är inte bara en sak. Det kan vara vårt unika tryckavlastande TEMPUR®-material, skapat av 
NASA-teknologi. Eller våra tidiga framgångar inom vården. Det kanske är våra 30 års expertis inom 
sömn och innovation. Kanske är det att vi är nummer ett vad gäller kundnöjdhet i flera länder runt 
om i världen. Fast det kan helt enkelt vara den där magiska TEMPUR®-känslan du får när du lägger 
dig ner. Att den hjälper dig att sova bättre, längre och djupare. 

Sanningen är att det är allt detta och det har gjort oss till världens största sängföretag 
– och det finns så mycket mer.
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NASA

Rymdteknik har förändrat livet på jorden. Banbrytande innovationer som först hjälpte några få att 
utforska stjärnorna gynnar nu många – på sätt som vi aldrig hade trott var möjligt.

Rymdforskning representerar höjdpunkten av vår ambition och prestation och det är bara rätt att 
tillämpa allt vi har lärt oss i praktiska lösningar som berikar våra liv varje dag. Du kanske inte vet 
det, men många produkter vi idag tar för givet, från solpaneler och GPS, till modersmjölksersättning 
och mobilkameror, har alla sitt ursprung i rymden. Vi är stola över att TEMPUR® föddes ur denna rika 
tradition och hjälper till att förbättra människors sömn över hela världen.

URSPRUNG FRÅN RYMDEN
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TEMPUR®-sagan börjar i slutet av 1960-talet 
när NASA:s forskare och ingenjörer ombads att 
utveckla ett material som kunde absorbera det 
G-kraftstryck som astronauter får utstå under 
start och landning.

De uppfann ett viskoelastiskt material som 
har både hög energiabsorption och mjuka, 
tryckavlastande egenskaper. I början av 
1970-talet nåddes våra skandinaviska grundare 
av nyheten om detta nya unika material.

De insåg att detta NASA-material skulle vara 
perfekt för stödjande och bekväma kuddar 
för hälso- och sjukvårdsändamål och började 
importera och sälja det för att förbättra 

patienters komfort och stöd. 1988 började 
våra danska forskare förfina det ursprungliga 
materialet. Efter två års omfattande testning 
föddes TEMPUR®-materialet år 1990.

Senare samma år, fick våra forskare ett 
genombrott när en av dem insåg potentialen  
- att materialet skulle vara perfekt att sova på.

Efter att ytterligare ha förbättrat både dess 
anpassningsförmåga och hållbarhet, skapade 
och lanserade vi 1991 världens första 
viskoelastiska madrass och kudde. Detta var 
startskottet för förändring. Och allt började med 
NASA-forskarnas banbrytande arbete.

Mänskligheten har alltid blickat upp mot 
stjärnorna för att få inspiration och vi är inte 
annorlunda. NASA:s uppfinning fortsätter att 
driva oss framåt.

I trettio år har vi ägnat oss åt att ständigt 
utveckla TEMPUR®-materialet så att det har  
den perfekta balansen mellan komfort och 
stöd, vilket säkerställer att det förblir ljusår  
före efterföljande minneskum och andra 
material. Vi är säkra på det eftersom receptet 
bakom vårt material fortfarande är en väl 
bevarad affärshemlighet. Ingen annan kan  
reproducera det.

Det är därför TEMPUR® är det enda madrass-
materialet som har fått en plats i USA:s Space 
Technology Hall of Fame®.

NASA har officiellt erkänt vårt unika bidrag 
till att förbättra livskvaliteten. Vi är det enda 
sängföretaget som fått denna utmärkelse 
och detta manar oss att kontinuerligt vara 
innovativa i vårt fortsatta uppdrag att hjälpa 
världen att sova bättre.

UTVECKLAT FÖR SÖMN

FRAMGÅNGSSAGAN FORTSÄTTER…

NASA
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NASA

VISSTE DU?

För att komma upp i omloppsbana måste en NASA rymdfärja accelerera 
från noll till nästan 29 000 kilometer i timmen. Det är nio gånger så 
snabbt som en genomsnittlig gevärskula färdas.

Det som NASA ursprungligen uppfann kallades först ”långsamt 
tillbakafjädrande skum” eftersom det återgår till sin ursprungliga 
form när man avlägsnar ett tryck som lagts på materialet. Därför blev 
alternativa versioner av materialet senare känt som ”minneskum”.

Det material som NASA-ingenjörerna uppfann var inte lämpligt som 
liggunderlag. Även om det passade till kuddar för specialiserade hälso- 
och sjukvårdsändamål, krävdes det flera års vidareutveckling för att  
göra den perfekta madrassen.

Vi tillverkar allt vårt eget material i våra egna anläggningar. Färre än  
tio forskare i världen vet hur man gör det och de arbetar alla för oss.

Hela texten i NASA:s erkännandeceremoni för TEMPUR® 1998 löd:  
”som ett erkännande av era betydande bidrag till överföringen av 
flygteknik och rymdforskningsteknik till den privata sektorn för att 
rädda liv, främja ekonomiska möjligheter och bidra till att förbättra 
livskvaliteten för mänskligheten.” Detta uppriktiga erkännande manar 
oss fortfarande att sikta högt i allt vi gör, nu och för framtiden.
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TEMPUR®-MATERIAL

TEMPUR®-materialet liknar inte något annat på jorden. Det uppfanns av NASA på 1960-talet när 
forskare och ingenjörer fick i uppdrag att skapa ett material för att dämpa och skydda astronauter 
från det intensiva G-kraftstrycket under start och landning. De uppfann ett viskoelastiskt material 
som har hög energiabsorption och mjuka, dämpande och tryckavlastande egenskaper.

Våra forskare fick ett genombrott när de insåg att materialet skulle vara perfekt att sova på. De 
ägnade sedan år av vidareutveckling specifikt för detta ändamål. De skapade det unika TEMPUR®-
materialet, som tog årtionden att få fram, med exakt rätt balans mellan komfort och stöd, utformat 
för att förbättra din sömn. Och det är precis vad det gör.

VAD ÄR DET?
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TEMPUR®-MATERIAL

Namnet TEMPUR® återspeglar materialets 
temperaturkänsliga natur. Det är både visköst 
(vätskelikt) och elastiskt (fjädrande) – en 
unik kombination som uppnås av miljarder 
ultrakänsliga öppna celler som befinner sig 
precis mellan ett fast och ett flytande tillstånd 
vid rumstemperatur. När du lägger dig ner 
svarar cellerna på din kropps form, vikt och 
värme och anpassar sig efter varje centimeter 
av dig. Och det är hemligheten.

Ett antal kliniska prövningar har visat att vissa 
former av TEMPUR®-material lindrar trycket på 
känsliga områden som kan innefatta axlar, rygg, 
höfter och leder. Det är denna unika kvalitet 
som ger oöverträffad komfort och kroppsstöd 
för att hjälpa dig att somna fortare och sova 
djupare under längre tid.

Eftersom TEMPUR®-materialet absorberar 
rörelse, minskar risken att bli störd om din 
partner rör sig på natten eller stiger upp före 
dig. Samma sak gäller omvänt för din partner, 
så det är en vinn-vinn situation. När du stiger 
upp säkerställer TEMPUR®-materialets elastiska 
egenskaper att det alltid återtar sin ursprungliga 
form. Allt detta hjälper till att ge dig den 
verkliga, rogivande sömnen.

Detta är bokstavligen hur TEMPUR® fungerar, 
men att beskriva hur det känns att ligga på 
är inte lika lätt. Det är verkligen unikt. Hur 
beskriver man något som ”inte är av denna 
världen”? Vissa har sagt att det är som att 
känna sig viktlös, andra säger att det är som  
att sova på ett moln. Vi tror att det är en  
känsla som inte liknar någon annan. Och för  
att verkligen förstå hur magiskt TEMPUR® är, 
måste du helt enkelt uppleva det själv.

UTVECKLAT FÖR SÖMN

Ingenting annat är som TEMPUR®. Vi använde 
vårt unika material för att skapa världens första 
viskoelastiska madrass och kudde 1991. Sedan 
dess har vi fortsatt att förfina och förbättra vår 
formel. Vår trettioåriga expertkunskap gör att 
vi ligger ljusår före alla andra, särskilt dem som 
försöker kopiera den.

Formeln för TEMPUR®-materialet har alltid 
varit hemlig. Färre än tio forskare i världen vet 
hur man tillverkar det och de arbetar alla för 
oss. Till skillnad från de flesta andra företag 
som använder standardformler eller köper sitt 

minneskum från någon annan, tillverkar vi alltid 
vårt material själva i våra egna dedikerade 
anläggningar.

Det är så vi upprätthåller högsta kvalitet och 
håller vår välbevarade hemlighet – fortsatt 
hemlig. Men vi testar kontinuerligt TEMPUR®-
materialet för att säkerställa, inte bara att det 
fortsätter att kännas och prestera på bästa sätt, 
utan också vår tro att inget annat kommer i 
närheten av att hjälpa dig att sova bättre,  
längre och djupare.

VARFÖR ÄR DET UNIKT?
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TEMPUR®-MATERIAL

VISSTE DU?

Vi är det enda madrass- och kuddföretaget som är erkänt av 
NASA och certifierat av USA:s Space Foundation. TEMPUR® är det 
enda madrassmaterial som har fått en plats i Space Technology 
Hall of Fame® och NASA har officiellt erkänt vårt unika bidrag till 
”förbättrad livskvalitet”. Detta uppriktiga erkännande manar oss 
fortfarande att sikta högt i allt vi gör, nu och för framtiden.

På grund av dess unika tryckavlastande egenskaper hittade vårt 
material sitt första användningsområde inom hälso- och sjukvård. 
Vårt företag har tillverkat hundratusentals sjukhusmadrasser 
och dynor för operationsbord för att förhindra trycksår. Det var 
inte förrän 1998 som vi började uppmärksammas av inte bara 
kommersiella sängvaruhus utan även av konsumenter.

I en sömnstudie utförd med 80 personer som led av reumatiska 
sjukdomar sov deltagarna på TEMPUR®-madrasser och kuddar i 2–3 
veckor. Vissa deltagare rapporterade en ökning av sömnkvaliteten  
– inklusive att de somnade snabbare, fick förbättrad sömnergonomi 
och en minskning av muskuloskeletala symtom.

Ju högre rörelseöverföring, desto mer känner du dig störd på 
natten. Minneskum kan överföra upp till 20% av rörelser. Vårt 
material har testats vetenskapligt i vårt laboratorium i Danmark och 
har visat sig överföra mindre än 3%, så det är mycket lägre risk att 
du får din nattsömn störd om din partner rör sig på natten.
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KVALITET

God sömn är viktig för oss alla. Det gör att vi känner oss uppfriskade och föryngrade, redo att 
få ut det mesta av den nya dagen.

Det finns många saker som kan stå i vägen för en god nattsömn, men en dåligt gjord, nerlegad 
madrass eller en knölig kudde borde aldrig få vara med på den listan. Forskning visar att ett av de 
viktigaste stegen mot en god nattsömn är att investera i en madrass och kudde av hög kvalitet. 
Därför har vi åtagit oss att skapa bästa möjliga produkter.

Innan du väljer att investera i TEMPUR®, är det viktigt för oss att du ser allt som händer bakom 
kulisserna så att du får förtroende för den genomgående höga kvalitet som genomsyrar allt  
vi gör. Kvalitet som förbättrar sömnen för fler människor varje natt, över hela världen.

MER ÄN BARA ETT MÄRKE
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KVALITET

Bakom varje steg i denna process, har vi 
dedikerade specialistteam, som arbetar för 
att upprätthålla högsta standard genom hela 
tillverkningen. Vi skulle inte vara någonting utan 
vår personal, vars passion för att leverera den 
bästa kvaliteten driver oss att överträffa oss 
själva. Vår personal sätter en ära i att bygga 
enligt de högsta kvalitetsstandarderna, eller 
så ligger dansk perfektionism bakom deras 
ambition. Eller kanske för att de sover på en 
TEMPUR®-madrass. Våra medarbetare är stolta 

över att bygga produkter som håller i många 
år – det är därför vi erbjuder tio års garanti på 
våra madrasser. Under 2019 uppgick det totala 
garantianspråket för våra madrasser till 0,3%. 
För kuddar var det 0,2%.

Det kanske är därför vi ligger i topp när det 
gäller kundnöjdhet i flera länder runt om i 
världen och har utvecklats till världens största 
sängföretag.

MÄNNISKORNA BAKOM PERFEKTION

Från att noggrant välja varje komponent till 
att varsamt fästa den sista tråden, satsar vi på 
kvalitet i varje steg när vi skapar våra produkter.

Alla TEMPUR®-madrasser byggs i vår egen 
toppmoderna, ISO 9001-certifierade anläggning 
i Danmark. Under de 60 timmar det tar att 
tillverka en TEMPUR®-madrass utför vårt team 
upp till 67 kontroller. Och trots detta, om någon 
av våra teammedlemmar tycker att madrassen 
fortfarande inte är tillräckligt bra för ditt 
sovrum, kan de helt enkelt kassera den.

Vi accepterar inget annat än det bästa. Vi 
strävar efter certifieringar för att uppfylla 
de högsta kraven för hälsa, säkerhet, miljö 

och teknisk kompetens. Så det är ingen 
överraskning att du i vårt sortiment hittar 
certifieringar som inkluderar LGA, TUV, Oeko-
Tex och CE. Redan innan våra produkter blev 
populära i folks sovrum förlitade sig personal 
inom medicin- och vårdsektorn på dem för 
patientvård runt om i världen.

Flera av våra produkter är till och med officiellt 
CE-märkta som medicinsk utrustning inom EU.  
Men för oss betyder kvalitet så mycket mer 
än utmärkelser eller certifikat. Det är de 
små detaljerna och de subtila egenskaperna 
som speglar vårt åtagande att förse dig med 
de bästa sömnprodukterna som finns på 
marknaden.

KVALITET INIFRÅN OCH UT
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KVALITET

Endast tre anläggningar i världen tillverkar TEMPUR®-produkter och vi äger 
dem alla: Aarup i Danmark, Duffield i Virginia, USA och Albuquerque i New 
Mexico, USA.

Vi uppmuntrar alla som är involverade i utvecklings- och tillverknings-
processen att känna sig fria att göra sin röst hörd om de hittar något som 
inte är i överensstämmelse med vår standard. Det är det enda sättet att 
kvalitetssäkra hela processen.

TEMPUR® har alltid tillverkat sina egna produkter i sina egna anläggningar, 
medan andra ofta lägger ut sin produktion. Detta möjliggör fullständig 
kvalitetsstyrning i allt vi gör.

Efter 10 års användning av TEMPUR® har tjockleken minskat med mindre än 
5% jämfört med cirka 10-15% för vissa andra typer av skum som används 
i madrasser.

Vårt dedikerade produkttestcenter i Danmark byggdes för att säkerställa att 
vi uppfyller de högsta standarderna och certifikaten för hälso-, säkerhets- 
och miljökrav. Vi testar alla tänkbara komponenter, med tanke på olika 
kroppstyper/former eftersom inga personer sover på samma sätt.

Vår tillverkningsanläggning i Danmark uppfyller standarder som OHSAS 18001 
Hälso- och säkerhetsledning, ISO 9001: Kvalitetsledningssystem, ISO 14001: 
Miljöledningssystem, ISO 5001: Energiledningssystem.

Dansk design respekteras över hela världen för sin höga kvalitet. Från 
hantverk och arkitektur till interiörer och möbler hyllas den världen över för 
enkel, ren estetik med en enda praktisk funktion. Det stämmer precis in på 
oss. En elegant madrass som ger dig sömn av högsta kvalitet.

VISSTE DU?
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KUNDNÖJDHET

TEMPUR® har fått flera utmärkelser under åren och vi känner oss förstås ödmjuka och hedrade 
över att få den här typen av erkännanden. För oss finns det dock bara en riktig måttstock på 
framgång: kundnöjdhet. Det är därför vi ägnar mycket tid åt att lyssna på vad du har att säga.  
Dina erfarenheter av TEMPUR®-produkter är ovärderliga, eftersom vi kan lära oss från dig vad vi 
gör rätt och vad vi behöver förbättra. För även om du ser på sömn lika seriöst som vi, är inköp  
av en TEMPUR®-madrass eller säng en stor investering. Du behöver känna att du får valuta för 
pengarna.

KUNDEN HAR ALLTID RÄTT
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KUNDNÖJDHET

De som använder en TEMPUR®-madrass i Japan 
och i Europa är, i genomsnitt, mer nöjda än 
användare av andra madrassmärken. I Sydkorea 
och USA, är vi nummer 1 när det gäller komfort 
och support. Där har TEMPUR®-användare 
berättat för oss att de känner sig lyckligare att 
gå till sängs och vara i sängen. I Storbritannien, 
Frankrike och Sydkorea känner användare sig 
mer uppfriskade och utvilade när de vaknar.

Det är denna positiva feedback från våra 
användare som driver oss att hjälpa världen att 
sova bättre. Det finns alltid mer att förbättra, 
men det verkar som att vi är på rätt spår. 
Och det hjälper även oss att sova bättre.

DIN FEEDBACK RÄKNAS

Vi är världens största sängföretag. Vi uppnådde 
inte detta av en slump. Våra internationella 
undersökningar har visat att vi rankas som 
nummer 1 när det gäller konsumentnöjdhet 
i flera länder över hela världen. Det vi gillar 
mest är att höra våra kunder beskriva den  
där TEMPUR®-känslan. Den är alltid helt unikt 
för dem.

Beskrivningarna kan variera, men vissa saker 
hör vi gång på gång: våra kunder beskriver den 
magiska känslan av viktlöshet de upplever när 
de lägger sig ner på TEMPUR®-materialet. Att få 
den där riktiga goda nattsömnen och att vakna 
pigg fylld av energi.

GLOBAL KUNDNÖJDHET
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KUNDNÖJDHET

VISSTE DU?

Vi säljer våra madrasser och kuddar i 94 länder över hela världen. 
Allt detta är en del av vår ambition att hjälpa fler människor över 
hela världen att sova bättre.

Våra internationella undersökningar har visat att vi rankas som 
nummer 1 när det gäller konsumentnöjdhet i flera länder över 
hela världen. De som använder en TEMPUR®-madrass i Japan 
och i Europa är, i genomsnitt, mer nöjda än användare av andra 
madrassmärken. I Kina utnämndes vi till Sales Champion nummer 
1 och även till det mest inflytelserika madrassmärket.

Många madrassföretag försöker att designa sina madrasser 
specifikt för att få bra resultat på tekniska produkttester. 
Vi tror inte att tekniska resultat ger hela bilden. De är inte 
nödvändigtvis relevanta för individen. Dessutom antyder dessa 
tester att en storlek passar alla och tar inte hänsyn till individuella 
sömnpreferenser och behov. Vi tror att alla är olika. Så vi designar 
alltid våra madrasser och kuddar med långsiktig kundnöjdhet  
som vårt mål.

För att säkerställa att våra kunder är nöjda erbjuder vi tio års 
garanti. Naturligtvis har vi också en returpolicy. Under 2019 
uppgick det totala garantianspråket för våra madrasser till 0,3%. 
För kuddar var det 0,2%.
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VÅRT UTBUD AV MADRASSER

Precis som kläderna vi bär och maten vi äter, har vi alla något vi föredrar när det gäller komforten 
i vår säng. En del vill ha en solid, fast madrass. Andra vill mysa på något extra mjukt. Det finns de 
som njuter av att sjunka ner långsamt i sängen, medan andra gillar den fjädrande pocketresårens 
motståndskraft. Du kanske drömmer om den mest dekadenta och bredaste dubbelsäng som finns 
att få. Eller kanske en mindre enkelsäng passar dig bättre. Eftersom ingen person är den andra lik.

Att investera i en madrass som är rätt för dig kan vara ett av dina viktigaste steg mot en god 
nattsömn. God nattsömn är avgörande för oss alla. I slutänden är det dina personliga preferenser 
och behov som avgör vilken madrass du väljer att köpa. Du måste hitta den som passar bäst för dig.

Och TEMPUR® har ett sortiment som kan uppfylla dina behov.

EN MADRASS 
- LIKE NO OTHER -
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VÅRT UTBUD AV MADRASSER

TEMPUR® har ett unikt sortiment av olika 
storlekar och utföranden som du kan välja 
mellan, beroende på den exakta nivån av 
fasthet, mjukhet eller fjädring som du föredrar. 
Kärnan i alla våra madrasser är dock vårt 
ikoniska TEMPUR®-material.

Dess unika tryckavlastning ger oöverträffad 
komfort och stöd. Den hjälper dig att somna 
fortare och hjälper till att minska hur mycket 
du vrider och vänder dig på natten. Med dess 
förmåga att absorbera rörelse minskar risken 
att bli störd om din partner rör sig på natten. 

Slutligen hjälper TEMPUR®-materialet dig att 
sova djupare under längre tid och ger dig en 
rogivande god nattsömn.

Beroende på dina behov och hur lyxig du vill 
att din madrass ska kännas, betyder vårt enkla 
uppgraderingssystem att för vart och ett av 
våra olika utföranden kan du alltid välja hur 
mycket TEMPUR®-material du vill att den ska 
bestå av. Men oavsett vad du föredrar eller 
behöver erbjuder alla våra madrasser och 
sängar dig den oöverträffade komforten och 
det varaktiga stödet.

TEMPUR®-KÄNSLAN

Vårt sortiment har skräddarsydda funktioner 
att välja mellan för att möta dina personliga 
sömnbehov. En del människor sover i en varm 
omgivning, så vi utvecklade ett innovativt 
kylsystem. För den extra lyxiga plyschkänslan 
har vi ett quiltat överdrag. De flesta föredrar 
att sova på en så ren madrass som möjligt, 
så våra madrasser har avtagbara överdrag 
med dragkedja som enkelt kan tas av för att 
maskintvätta. 

Oavsett vad som hjälper dig att sova gott, är 
vi övertygade om att vi har en madrass som 
passar dig. 

Undersökningar visar att TEMPUR®-användare 
över hela världen i genomsnitt är mer nöjda än 
användare av andra madrassmärken. Plus, att 
under 2019 uppgick det totala garantianspråket 
för våra madrasser till endast 0,3%.

Så vi vet att vi gör rätt. Och för oss är det en 
känsla som ingen annan.

SKRÄDDARSYDD SÖMN FÖR ALLA
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VÅRT UTBUD AV MADRASSER

Vårt sortiment har en direkt länk tillbaka till NASA:s uppfinning 
av viskoelastiskt material i slutet av 1960-talet. Våra grundare 
fick ett genombrott när de insåg att det här revolutionerande 
materialet skulle vara ett överlägset underlag att sova på och 
tillbringade årtionden med att göra det perfekt för sömn.  
1991 skapade vi den första och ursprungliga viskoelastiska 
madrassen och vi har förbättrat den allt sedan dess. Vårt 
madrassmaterial är det enda i sitt slag som har fått en plats i 
USA:s Space Technology Hall of Fame®. Vi fortsätter att utveckla. 
Vem vet var vi kommer att vara imorgon?

Det tar 60 timmar att tillverka en TEMPUR®-madrass. Under den 
här tiden utför vårt team upp till 67 kvalitetskontroller. Men om 
någon av våra specialister tycker att madrassen fortfarande inte 
är tillräckligt bra för ditt sovrum, kan de helt enkelt kassera den. 
För oss är bara det bästa gott nog.

Vi tillverkar inte enbart madrasser och kuddar. Vi erbjuder allt 
du behöver för ett mysigt och elegant sovrum. Vi har sitt- och 
stödprodukter för kontoret och hemmet, ett sortiment av 
produkter anpassat för dig när du är ute och reser. Kompletta 
bekväma sängar och en soffkollektion med konvertibla 
funktioner, vi har även tofflor och plyschleksaker.

Det finns madrasstillverkare som lagt till lite udda saker som aloe 
vera, grönt te och kol. Vi behöver inte göra det. Vårt sortiment 
erbjuder en sådan överlägsen komfort och stöd att vi inte 
behöver gimmicks.

VISSTE DU?
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VÅRT UTBUD AV KUDDAR

Man kan hävda att sängen är en av de mest personliga ägodelarna i ett hem.

Men det kanske är kudden som faktiskt förtjänar den äran. Fundera på saken. Våra kuddar formar 
sig efter vårt huvud och nacke och lindrar spänningar i axlarna efter en lång dag. Vi kramar våra 
kuddar för att få tröst om vi är ledsna eller upprörda. Vi formar dem till en kokong när vi läser eller 
tittar på TV i sängen.

Viktigast är att forskning visar att välja rätt kudde är ett viktigt steg mot god nattsömn och kan 
hjälpa till att förebygga eller lindra många vanliga former av rygg- och nackont.

En god nattsömn är viktig för oss alla och det är därför vi på TEMPUR® lägger ner lika mycket 
omsorg och uppmärksamhet på att skapa vårt kuddsortiment som allt annat.

EN KUDDE 
- LIKE NO OTHER -
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VÅRT UTBUD AV KUDDAR

Vi är alla olika. Hur man föredrar att sova är 
olika från person till person. Du kanske vill ha 
en kudde som är stor och mjuk eller en som 
är medium och fast. Du kanske sover på rygg, 
sidan eller magen. Därför har vi skapat ett 
kuddsortiment som uppfyller olika personliga 
önskemål och behov. Du kan välja mellan flera 
olika storlekar, känslor och former.

Vårt ergonomiska kuddsortiment är designat 
för dem som föredrar ett skräddarsytt stöd 
för nacke och axlar eller vill ha en dämpande 
lindrande effekt från värk och smärta. För 
den mer traditionella upplevelsen har vi vår 

kudde Classic Comfort, som finns i många olika 
känslor. Alla våra kuddar har ett mjukt tvättbart 
överdrag med dragkedja och om du sover i 
varm miljö finns vår SmartCool Technology™ 
som tillval för att hålla dig sval när du sover. Alla 
har tre års garanti, men din TEMPUR®-kudde kan 
hålla mycket längre. Det är vårt kvalitetslöfte 
som gör våra kuddar till marknadens bästa.

När du hittar en kudde som är perfekt för dig, 
kommer du att vilja ta med dig den överallt.  
Vi har storlekar och utföranden för det också.

EN STORLEK PASSAR INTE ALLA

Den allra första TEMPUR®-kudden skapades i 
början på 1990-talet i samråd med en svensk 
kiropraktor. Med sin unika form och dess 
fördelar har TEMPUR® Originalkudden blivit en 
ikon i hela världen och årtionden senare förnyar 
vi den fortfarande.

Alla våra kuddar har en kärna av TEMPUR®-
material och därför tror vi att de är de mest 
tryckavlastande kuddarna du kan hitta. 
TEMPUR®-kuddar har en bevisad förmåga att 

forma och anpassa sig till nacke och axlar för 
att lindra trycket och ge stöd för nacken. 

Några av våra kuddar är till och med CE-märkta 
som legitima medicintekniska produkter inom EU.

Slutligen erbjuder TEMPUR®-kuddar den 
perfekta nivån av komfort, stöd och hållbarhet 
som man förväntar sig av världens största 
sängföretag.

DEN MAGISKA INSIDAN
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VÅRT UTBUD AV KUDDAR

Forskning visar att kuddar betyder mer för vår sömn än du 
kanske trott. Undermålig komfort och stöd sätter onödigt tryck 
på lederna, vilket gör att din kropp böjer sig i en ställning som 
orsakar eller förvärrar rygg-, nack- och axelvärk. Denna forskning 
har hjälpt oss att utveckla kuddar som ger perfekt anpassad 
komfort och stöd för att hjälpa dem som lever med rygg-  
och nackvärk.

På grund av dess unika tryckavlastande egenskaper användes 
vårt material först inom hälso och sjukvård. Våra madrasser och 
kuddar har använts och rekommenderats över hela världen av 
tiotusentals kiropraktorer och sjukgymnaster. Det var inte förrän 
1998 som TEMPUR®-produkter började uppmärksammas av 
sängvaruhus och konsumenter.

Apor gör sina egna kuddar så att de inte faller ner från träden 
medan de sover. Det är också möjligt att detta kan ha påverkat 
den kognitiva utvecklingen som gjorde att primater utvecklades 
över tid.

De forntida mesopotamierna, som levde runt år 7 000 f.Kr.,  
hade kuddar gjorda av sten. Antalet kuddar symboliserade status. 
Ju fler kuddar de ägde, desto rikare ansågs de vara.

I det forntida Kina tillverkades kuddar av en rad olika material, 
inklusive bambu, jade, porslin, trä och brons. Det allra populäraste 
var keramik. Men det var förmodligen inte så bekvämt.

VISSTE DU?
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TILLVERKADE OCH DESIGNADE I DANMARK

TEMPUR®-produkter härstammar från Danmark, ett land med en respekterad lång tradition av 
banbrytande vetenskap och teknik. Dansk design är också uppskattad över hela världen – allmänt 
betraktas den som ett kännetecken på kvalitet med sina rena linjer som bejakar naturens enkelhet.

Våra produkter återspeglar dessa egenskaper perfekt. Från den enkla men eleganta estetiken till 
den komplexa vetenskapen bakom vårt unika TEMPUR®-materials oslagbara komfort och stöd är 
våra produkter den perfekta fusionen av stil och funktion.

NÄR STIL MÖTER FUNKTION
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TILLVERKADE OCH DESIGNADE I DANMARK

Dansk design lyser igenom i allt vi gör. Vi tror 
att möbler ska komplettera och förbättra ett 
rum för att skapa den unika danska myskänslan, 
”hygge”. Den danska kulturen värdesätter 
komfort, renhet, hälsosam livsstil och produkter 
av hög kvalitet.

Våra madrasser och sängar görs i en minima-
listisk stil som lätt smälter in i alla interiörer men 
samtidigt gör ett starkt intryck på besökare.  
Så om du undrar varför TEMPUR®-produkter ger 
en god nattsömn OCH ser snygga ut, vet du vem 
du ska tacka. Selv tak. (Ingen orsak)

DEN PERFEKTA FINISHEN

Vår produktionsanläggning ligger i Aarup, nära 
Odense, Hans Christian Andersens födelseplats.

På denna sagoö Fyn, utvecklades TEMPUR®-
materialet för sömn och där föddes vår ikoniska 
madrass och kudde. Det är här våra bästa 
forskare och formgivare arbetar om dagarna. 
Vårt dedikerade team lärde sig sitt hantverk vid 
danska universitet, internationellt respekterade 
inom vetenskap, teknik och konstruktion.

Allt vi skapar är genomsyrat av den skandina-
viska innovations- och effektivitetsandan.  
Vi hyllar de danska principerna om kreativitet, 
funktionalitet, ärlighet och att gå sin egen väg. 
Detta hjälper vårt team att sträva efter att 
endast skapa det allra bästa så att vi alla kan 
sova gott natt efter natt.

DET VAR EN GÅNG…
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TILLVERKADE OCH DESIGNADE I DANMARK

VISSTE DU?

Odenses mest kända son, Hans Christian Andersen, föddes 1805. 
Den ikoniska danska författaren skrev några av de mest kända 
sagorna, inklusive Kejsarens nya kläder, Den lilla sjöjungfrun och 
Den fula ankungen.

Ikonisk dansk design inkluderar Bang & Olufsen ljudsystem,
Äggstolen av Arne Jacobsen, Operahuset i Sydney av Jørn
Utzon och logotypen för Carlsberg öl. ”Probably..”

En annan berömd dansk export är LEGO. Det som började i  
Ole Kirk Christiansens snickarverkstad 1934 är nu världens mest 
kända leksaksvarumärke. Endast dansk innovation kan producera 
en sådan perfekt blandning av glädje och enkelhet.
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EXPERTIS OCH INNOVATION

TEMPUR® var resultatet av innovation. Tidigare fanns det inte något på jorden som kunde absorbera 
det G-kraftstryck som astronauter fick utstå under start och landning, så NASA skapade ett 
viskoelastiskt material som hade både hög energiabsorption och tryckavlastande egenskaper.

Våra forskare insåg dess potential och tillbringade sedan åratal med att utveckla detta material 
och uppfann världens första viskoelastiska madrass och kudde, ursprungligen för hälso- och 
sjukvårdsändamål. Sedan skulle de förbättra sömnen för människor över hela världen. Återigen, 
ingen hade sett något liknande tidigare.

Under årens lopp har många andra företag försökt att kopiera de speciella och fördelaktiga 
egenskaperna hos det unika TEMPUR®-materialet. Vi har testat dussintals av dessa andra skum 
för att vara säkra på att ingenting fungerar eller presterar som vårt. Det beror på att TEMPUR®-
materialets formel är en väl bevarad hemlighet, färre än tio forskare i världen känner till formeln 
och de arbetar alla för oss.

VAR BÄST, FÖRST
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EXPERTIS OCH INNOVATION

Trots allt vi åstadkommit har vi inte slagit 
oss till ro. Vi strävar ständigt efter nya 
innovationer, inspirerade av den allra senaste 
tillgängliga informationen. Vi samarbetar med 
de mest begåvade människorna i framkanten 
av forskningen om sömnvetenskap. Från 
högutbildade akademiker, forskare och läkare 
till sjukgymnaster, kiropraktorer och annan 
vårdpersonal.

Vi arbetar också med elitidrottare för att  
bättre förstå hur sömn påverkar prestanda.  

Vi hjälper dem även att optimera sin sömn för 
att uppnå bästa fysiska kondition. Vi innoverar 
även bortom våra produkter. Från våra senaste 
branschomfattande återvinningsprojekt till 
nya produktionsinitiativ som minskar råvaru-
förbrukningen med 20%, är vårt mål att hitta 
nya sätt att skydda vår planet.

För du kan inte förnya dig om du inte hela tiden 
blickar framåt.

INNOVATION FÖR FRAMTIDEN

1998 fick TEMPUR® en plats i Space Technology 
Hall of Fame ”för att ha förbättrat livet på  
jorden genom innovationer som utvecklats  
för rymden”.

Vår madrass och kudde är de enda som hedrats 
på detta sätt och vi hade inte kunnat uppnå 
detta utan vår testanläggning som är dedikerad 
till forskning och utveckling. Vi uppskattar 
verkligen våra team med över 150 kvalificerade 
ingenjörer, kemister, biologer, forskare och 
utvecklare över hela världen, som alla delar 
en obegränsad passion för att hjälpa dig att 
sova bättre. Det var denna entusiasm som fick 
oss att uppfinna alla typer av teknologier för 

att göra det möjligt. Det ligger 2,6 miljoner 
utvecklingstimmar bakom våra produkter – 
från vårt omfattande sortiment av madrasser, 
sängar och kuddar för att de ska passa alla 
individuella preferenser, kroppsformer och 
sovställningar, till våra unika avtagbara 
tvättbara madrassöverdrag med dragkedja runt 
om och vår smart-teknologi för att hålla dig sval 
på natten.

Vi investerar också miljoner varje år för att 
ständigt förbättra dessa produkter och tekno-
logier. Det tar upp till fyra år att lansera en ny 
TEMPUR®-produkt och vi gör det bara när vi har 
fått allt rätt.

INNOVATIVA TILLSAMMANS
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EXPERTIS OCH INNOVATION

Vi uppfann den första viskoelastiska madrassen och kudden. Vi 
har tillbringat årtionden med att utveckla detta material till högsta 
standard. Bakom allt vi gör ligger denna banbrytande innovation 
inom sömnteknologi.

NASA:s material var ursprungligen inte avsett för sömn. Våra 
forskare tillbringade flera år med att förfina det ursprungliga 
skummet till TEMPUR®-material. Vi tog en banbrytande innovation 
– och gjorde den ännu bättre.

Andra produkter som fått en plats i Space Technology Hall of 
Fame är bland annat solpaneler, GPS, modersmjölksersättning och 
mobilkameror. Så när det gäller innovationer är vi i gott sällskap. 

Hela texten i NASA:s erkännandeceremoni för TEMPUR®  
1998 lyder:

”som ett erkännande av era betydande bidrag till överföringen av
flygteknik och rymdforskningsteknik till den privata sektorn för att 
rädda liv, främja ekonomiska möjligheter och bidra till att förbättra 
livskvaliteten för mänskligheten”.

Tack vare sina tryckavlastande egenskaper användes TEMPUR®-
materialet först inom hälso- och sjukvård. Vårt företag har tillverkat 
hundratusentals sjukhusmadrasser och dynor för operationsbord.

VISSTE DU?
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TEMPUR® skapades med välbefinnande i åtanke. Vi säger detta eftersom våra produkter först 
användes uteslutande för hälso- och sjukvårdsändamål. Allt började under 1970-talet när våra 
grundare, två skandinaviska bröder, fick höra talas om ett nytt tryckavlastande viskoelastiskt 
material som NASA uppfunnit.

Fast det ursprungligen skapades för att skydda astronauter från den intensiva G-kraften vid 
rymdfärder, insåg våra grundare att materialets unika egenskaper skulle gynna hälso- och 
medicinska tillstånd där tryckavlastning är viktigt. De började importera materialet för användning  
i rullstolsdynor, ländryggsstöd och på operationsbord.

Materialet minskade tryckpunkterna mot kroppen och hjälpte till att förhindra trycksår som kan 
uppstå om en person har långa perioder av inaktivitet eller är sängliggande. Eftersom NASA bara 
hade en begränsad tillgång, var de snart tvungna att hitta ett sätt att producera detta banbrytande 
material själva.

År 1988, förvärvade våra grundare en anläggning för specialutveckling i Danmark och efter över  
10 000 försök lyckades de, i processen förbättrade de också materialets egenskaper och hållbarhet 
avsevärt.

De döpte det till TEMPUR®, för att återspegla dess temperaturkänsliga natur.  
Och det här var bara början.

FÖDD FRÅN RYMDEN

ARVET FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
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ARVET FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

VARFÖR ÄR DET UNIKT?

Allt förändrade sig för oss 1990. En av våra 
tekniker, som lider av ledgångsreumatism, 
insåg i ett avgörande ögonblick att det 
potentiellt skulle kunna lindra hans smärt-
tillstånd om han sov på vårt material.

Han skapade en enkel bäddmadrass och blev 
överraskad av hur bekväm den var. Ett år 
senare, år 1991 var TEMPUR®-madrassen född. 
Samma år föreslog en kiropraktor, som använde 
TEMPUR®-produkter för sina patienter, att vi 
skulle skapa en ergonomiskt utformad kudde.

Detta ledde till utvecklingen av vår nu ikoniska 
TEMPUR® Originalkudde. Framgången blev 
överväldigande. Under de följande åren 
bevisade vissa former av vårt material sina 
fördelar i många kliniska prövningar, vilket 
möjliggjorde att flera TEMPUR®-produkter blev 
CE-märkta som medicinsk utrustning inom EU.

Idag används våra madrasser och kuddar 
fortfarande inom sjukvården och fortsätter att 
hjälpa människor att komma på fötter så fort 
som möjligt.

BEPRÖVAD INOM SJUKVÅRDEN

Vårt medicinska förflutna är intressant 
information för oss idag, men TEMPUR® är 
inte bara lämpligt för hälsovården. Samma 
egenskaper som visade sig vara framgångsrika 
inom hälso- och sjukvårdssektorn är just det 
som gör TEMPUR®-materialet till en överlägsen 
sömnupplevelse för alla. När vi fick veta att 
sängvaruhus ville erbjuda TEMPUR®-magin  
till sina kunder ville vi väldigt gärna till- 
mötesgå dem.

1998 började vi göra produkter specifikt till-
gäng liga på sängvaruhus och resten är historia. 
För oavsett vilka personliga omständig heter du 
har är god nattsömn avgörande för att förbättra 
din livskvalitet.

Vi kommer alltid att vara stolta över vår 
medicinska historia, men nu har vår uppgift 
utvecklats till att förbättra sömnen för fler 
människor varje natt, över hela världen.
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ARVET FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Prototypen för den moderna sjukhussängen uppfanns tack vare 
den excentriska entreprenören Howard Hughes.

Efter att nästan förolyckats i en flygkrasch 1946 kom Hughes fram 
till att han inte gillade utformningen av sin sjukhussäng. Han bad 
sina ingenjörer att designa en ny säng som skulle göra det möjligt 
för någon med svåra brännskador att röra sig fritt.

Trycksår är vanliga i europeiska länder: mellan 9% och 18% av 
sjukhuspatienter, och någonstans mellan 6% och 31% av de som 
bor på äldreboenden, drabbas av dem. 2005 visade en belgisk 
studie att användning av TEMPUR®-madrasser ledde till att tryck-
sår minskade med 85%.

Det gjordes flera kliniska prövningar som bevisade fördelarna 
med vissa former av vårt TEMPUR®-material inom hälso-  
och sjukvård.

VISSTE DU?

7574



SÖMN

7776



SÖMN

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

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

Så det är tydligt att något inte fungerar som det ska. Och det är här vi kommer in.

VARFÖR DIN SÖMN SPELAR ROLL
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SÖMN

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

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

Oavsett om det beror på sjukdom, en skada 
eller har andra orsaker, får vi uppleva en del 
rastlösa nätter där vi bara inte kan somna eller 
så vaknar vi på natten, kanske för att vi känner 
oss för varma eller har något vi tänker på.  
Det är därför vi gör det vi gör.

Vi har ägnat oss åt forskning och utveckling 
i 30 år för att skapa sängprodukter som kan 
hjälpa till att avlägsna de barriärer som stör  
din sömn.

VI TAR DIN SÖMN PÅ ALLVAR

Vår unika bakgrund inom hälso- och sjukvård 
innebär att vi verkligen förstår precis hur 
viktigt god komfort och stöd är för din sömn 
och ditt välbefinnande. TEMPUR®-produkter är 
designade för att hjälpa dig att sova bättre och 
djupare under en längre tid. Från våra ikoniska 
madrasser och kuddar till ställbara sängbottnar, 
reseprodukter och ögonmasker som blockerar 
ljus, maximerar vi dina möjligheter att slappna 
av, återhämta dig och föryngras. Kärnan i allt vi 
gör är vårt unika TEMPUR®-material.

Med dess bevisade förmåga att lindra tryck 
och absorbera rörelser från en partner som 
vänder sig i sängen, kan det hjälpa till att ta bort 

några av de problem som kan förstöra en god 
nattsömn.

Och eftersom TEMPUR®-material anpassar sig 
perfekt och formar sig efter varje centimeter 
av dig, får du en känsla av total avslappning 
som förvandlar sömn till något som inte bara 
är njutbart och tillfredsställande utan också 
väsentligt för att du ska kunna förverkliga dina 
drömmar. Vårt uppdrag är att förbättra sömnen 
för fler människor varje natt, över hela världen. 
Och eftersom vi är nummer ett vad gäller kund-
nöjdhet i flera länder runt om i världen är vi på 
god väg.

VARFÖR ÄR DET UNIKT?

Picture by Nicolas Götz / Groupama-FDJ cycling team
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SÖMN
Picture by Nicolas Götz / Groupama-FDJ cycling team

VISSTE DU?

Under trettio års tid har vi arbetat med otaliga sömn-
experter, läkare, organisationer och universitet. Våra 
produkter används av olympiska idrottare, fotbollslandslag 
och Grand Slam-vinnare.

Tidigare generationer var mindre fastlåsta än i vår moderna 
tids dagliga rutiner och sov i två skift per natt. Det var vanligt 
att människor steg upp mitt i natten, läste, arbetade, hade 
samlag och till och med hälsade på vänner och familj.

Vi känner oss sömniga och alerta vid samma tid varje dag 
på grund av en inre 24-timmarsklocka, kallad vår dygnsrytm. 
Den styrs av en viss del av vår hjärna, hypotalamus. Bland 
annat styr den vår känsla av sömnighet, en naturlig signal 
om att det är dags att varva ner och få en sömn som ger 
fullständig återhämtning. Vi borde lyssna på den.  
Och sedan få bästa möjliga sömn.

I Sydkorea, ses sömn som ett nödvändigt kulturellt behov
och belöning för att arbeta hårt. Det är inte ovanligt att 
se kontorsarbetare ta en tupplur vid sitt skrivbord under 
lunchen, eller barn som sover i klassrummet.
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SÖMNERGONOMI

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

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

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

Och det är precis vad vi gör.

SÖMN OCH RYGGONT
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Förutom att ha ett omfattande sortiment som 
passar olika kroppstyper, är TEMPUR®-materialet 
det hemliga vapnet i kampen mot ryggont.

Dess superadaptiva egenskaper jämnar ut 
och stöder hela kroppen. Genom att reducera 
tryckpunkterna hjälper TEMPUR® också till att 
minska antalet gånger du vänder och vrider 
dig på natten. Detta minskar också risken för 
att råka vrida kroppen till ett läge som kan 
orsaka smärta, stelhet och obehag. Under hela 
tiden kan TEMPUR® hjälpa dig att sova djupare 

under längre tid, vilket ger din kropp den bästa 
chansen att reparera sig själv. Resultaten talar 
för sig själva. I Storbritannien, Frankrike och 
Sydkorea visar vår forskning att det är mindre 
troligt att TEMPUR®-användare vaknar med värk, 
smärta eller stelhet.

Vi tror att alla förtjänar ett liv utan smärta. God 
sömnergonomi med TEMPUR® är ett steg i rätt 
riktning.

VI GÖR VÅR DEL FÖR ATT DU SKA KUNNA
SOVA BÄTTRE, LÄNGRE OCH DJUPARE

SÖMNERGONOMI

Sömnergonomi avser vår hållning och position 
när vi sover. De hjälper oss antingen att vila 
kroppen eller kan fresta på lederna till den grad 
att vi vaknar med mer värk och smärta än när 
vi somnade. Din sovställning har betydelse och 
din madrass och kudde spelar en avgörande roll 
i detta.

De bör stödja din kropp i dess naturliga 
ställning, så att den kan vila och återhämta sig 
efter dagens aktiviteter. De bör inte orsaka att 
lederna hamnar i ett onaturligt läge eller skapa 
tryckpunkter som får din kropp att vrida sig till 
ställningar som orsakar eller förvärrar rygg-, 
nacke- och axelvärk.

Vi förstår värdet av rätt komfort och stöd  
bättre än de flesta, eftersom TEMPUR® först  
utvecklades exklusivt för hälso- och 

sjukvårdsändamål. En del former av vårt 
material har kliniskt bevisats minska tryck-
punkter på kroppen, vilket gjort det möjligt för 
flera av våra produkter att bli CE-märkta som 
medicinsk utrustning inom EU. Sjukgymnaster 
och kiropraktorer delar vår uppfattning om 
sömnergonomi som ett viktigt verktyg för 
att underlätta rehabilitering.

Många av dem väljer att använda TEMPUR® i 
sina rehabiliteringsprogram, vilket även elit- 
idrottare gör. För att förbättra hur du sover 
anser vi att det är viktigt att förstå sömn-
ergonomi och behovet av rätt komfort och stöd.

Det har hjälpt oss att utveckla ett sortiment av 
madrasser och kuddar som gör det lättare att 
hitta rätt kombination som passar perfekt för 
både din kropp och föredragen sovställning.

BEPRÖVAD INOM HÄLSOVÅRDEN
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SÖMNERGONOMI

Den första kända boken om rygg-, axel- och nackproblem skrevs 
1978 av doktor Erkki J. Valtonen. Tre år senare, nämndes sömn-
ergonomi (nukkumisergonomia) för första gången i en finsk 
medicinsk tidskrift. Med häpnadsväckande forskning om olika 
typer av ergonomi, är den finska smärtspecialisten, Jari Ylinen 
en expert på området. 

Pasi Koistinen var banbrytande inom modern sömnergonomi i 
Finland. Han har publicerat flera referenstexter och skapat en 
sömnergonomiguide för sjukvårdsbranschen som var den första 
inom sitt område.

Du kan läsa allt om sambandet mellan sovställningar och 
hälsa och välbefinnande i Dr Jari Ylinens bok från 2016: 
”Sömnergonomi”.

Det finns inget definitivt svar på varför vi har en 
favoritsovställning. Oftast hittar vi en sovställning som  
vi föredrar redan som barn, i sjuårsåldern.

Sömnexperter har döpt de olika sovställningarna. Dessa inklu-
derar Fritt fall, Kramaren, Längtaren, Sjöstjärnan och Soldaten. 
Vilken passar in på dig?

Den mest populära sovställningen är att sova på sidan.  
74% föredrar att sova på detta sätt och sömnergonomer är 
i allmänhet överens om att detta är den mest fördelaktiga 
sovställningen.

VISSTE DU?
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HÅLLBARHET

Vår vision är att hela tiden förse fler människor runt om i världen med den bästa nattsömnen.

Men vi har mål bortom det. De överväldigande bevisen för att mänskligheten direkt har påverkat 
vår planets hälsa kan inte ignoreras. Tillsammans måste vi göra vad vi kan för att bekämpa 
klimatförändringarna i linje med FN:s mål för en hållbar utveckling. En del av denna process är 
större transparens i hur vi arbetar – speciellt när det gäller vår miljöpåverkan.

För att tillverka och transportera produkter runt om i världen använder alla produktionsföretag i vår 
storlek resurser och energi. Vi är en del av ett globalt samhälle och alla har en moralisk skyldighet 
att arbeta för en renare, grönare morgondag och minska vår påverkan på planeten.

HÅLLBARHET OCH TRANSPARENS
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HÅLLBARHET

Vår resa mot en mer koldioxidneutral 
tillverkningsprocess har börjat. Vi strävar  
efter att använda mindre plast, producera 
mindre avfall och minska koldioxidutsläppen 
enligt vår CSR-rapport, men vår målsättning  
är att alltid göra mer.

Vår senaste innovation inom skumtillverkning 
minskade materialförbrukningen för det 
översta lagret i vårt nya Ease by TEMPUR®-
madrassortiment med 20%, samtidigt som 
den levererar samma ikoniska TEMPUR®-känsla 
av perfekt komfort och stöd. I framtiden 
kan våra nya produkter också dra nytta av 
ansvarsfull produktion genom att använda 
mindre material. Ett av våra mer ambitiösa 

projekt omfattar åtgärder som vidtagits på vår 
anläggning i Virginia, USA, som i slutet av 2019 
lyckades minska utsläppen av växthusgaser 
med över 3 800 ton per år, vilket sparar 
energi som motsvarar kraftförsörjning till över 
500 bostäder. Detta är bara en del av vårt 
pågående globala arbete för att minska vårt 
energifotavtryck.

Men det finns alltid mer vi kan göra. Från att 
sänka fraktkostnaderna och investera i förnybar 
energi till att använda förpackningsmaterial 
tillverkat av upp till 78% återvunna fibrer  
– vi hittar alltid nya sätt att skydda vår planet.  
På det sättet, kan vi alla sova bättre om natten 
när vi vet att vi gör vår del för att rädda miljön.

MINSKNING PÅ EN GLOBAL SKALA

En av de största utmaningarna i vår bransch är 
att minska vår påverkan på deponianläggningar. 
Våra anläggningar i Danmark och Estland 
har redan uppnått noll deponiavfall och 
våra USA-anläggningar är på väg att uppnå 
detta i slutet av 2022. Vi deltar i RePURpose, 
ett högteknologiskt, branschövergripande 
återvinningsprojekt, som lanserats och 
finansieras av Innovationsfonden i Danmark.

Vi arbetar nära andra danska företag för att 
hitta nya sätt att återanvända och återvinna 
vårt skum för att få noll avfall. Vi är även en av 
grundarna till Soft-landing Stewardship Scheme 
i Australien, ett program som återanvänder vårt 
skum från kasserade madrasser för produkter 
som mattunderlag istället för att det ska 
hamna på deponier.

Detta minimerar madrassernas miljö-, hälso- 
och säkerhetspåverkan när produkternas 
livslängd är slut. Genom att dessutom följa 

miljöledningssystem ISO 14001 i vår danska 
anläggning påverkar vi direkt 8 av 17 av FN:s 
SDG:er (FN:s globala mål för hållbar utveckling). 
Det betyder att vi gör ännu mer för att nå våra 
hållbarhetsmål, men vårt återvinningsarbete 
slutar inte där.

Vi uppmuntrar konsumenter att engagera sig 
för att minska sin potentiella påverkan på 
avfallsdeponier. Alla våra madrasser har en 
livslängd på minst tio år, så de behöver inte 
bytas ut ofta. Men när det är dags strävar vi 
efter att främja återvinningsprogram som Bye 
Bye Mattress i USA.

Detta skapar inte bara återvinningsjobb och 
minskar antalet olagligt dumpade madrasser, 
utan varje ton återvunnet madrassmaterial 
reducerar koldioxidutsläppen med uppskatt-
ningsvis 1,5 ton. Det gör mer arbete än vad 15 
träd åstadkommer.

ÅTERVINNING FÖR EN RENARE FRAMTID
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HÅLLBARHET

TEMPUR® samarbetar med Mattress Recycling Council (MRC) i USA 
för att säkerställa att kunderna vet hur de ska kassera TEMPUR®-
produkter på ett ansvarsfullt sätt.

Våra nyaste madrasser ONE och EASE by TEMPUR® är certifierade 
av OEKO-TEX vilket innebär att de är fria från potentiellt 
miljöfarliga ämnen.

Enligt MRC kan över 80% av en begagnad madrass återvinnas. 
Värt att lägga på minnet.

Specifikt för vår nya Ease by TEMPUR®-madrass utvecklade vi ett 
TEMPUR®-material som använder 20% mindre råvaror samtidigt 
som de ger samma höga prestanda, vilket gör att madrassen kan 
komprimeras med full återhämtning.

VISSTE DU?
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TEMPUR®-känslan är svår att beskriva. När du lägger dig ner på vår TEMPUR®-madrass och kudde, 
upplever du en känsla som är helt unik för dig. Ingen annan upplever det på exakt samma sätt som 
du. Rätt och slätt är det det som är magin. Vetenskapen bakom magin är dock komplex.

I samma sekund som du får kontakt med TEMPUR®-materialet, reagerar de viskoelastiska cellerna 
direkt på din form, vikt och värme. De ändrar tillstånd och anpassar sig till varje centimeter av dig.

Materialet formar sig och anpassar sig, lättar på tryck och absorberar rörelse. Du är perfekt 
omsluten av fullständig komfort och stöd. Det är en känsla av fullständig avslappning, av total 
viktlöshet. Ingenting låter dig somna på riktigt samma sätt. Ingenting levererar samma rofyllda och 
återställande sömn, som är bättre, längre och djupare. Det är verkligen en känsla som inte liknar 
någon annan. 

TEMPUR®-KÄNSLAN

EN KÄNSLA
- LIKE NO OTHER -
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VÅR MÅLSÄTTNING

Föreställ dig en värld där alla sover gott. Där vi alla får den sömn vi behöver och alltid känner oss 
pigga när vi vaknar.

Inga fler sega mornar, surt morgonhumör eller irritation i pendeltrafiken. Ingen som gömmer 
sig bakom en datorskärm och låtsas vara upptagen. Inget mer oupphörligt kaffedrickande eller 
ohälsosamma snacks för att få den omedelbara men tomma energikicken.

Föreställ dig en värld där alla ser fram emot att gå till sängs, att somna med en känsla av total 
avslappning. Föreställ dig en värld där vi kan vara mer produktiva och vara den bästa versionen  
av oss själva, varje dag. Och allt blir bättre eftersom vi alla får den sömn vi behöver. Det här är vårt mål:

Att förbättra nattsömnen för fler människor varje natt, över hela världen.

Det är den ambitionen som har gjort oss till världens största sängföretag. Men att förverkliga denna 
visionen, är det som driver oss och får oss att stiga upp varje morgon.

GLOBALT MÅL
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VÅR MÅLSÄTTNING

Vi är ett av få verkligt globala varumärken för sängutrustning.  
Vi säljer produkter i 94 länder.

Vi tillverkar inte enbart madrasser och kuddar. Vi gör sängar, 
sittstöd för kontoret och hemmet, reseprodukter för globetrotters 
och plyschleksaker för barn. 
2021 lanserade vi en möbelkollektion med soffor och fåtöljer.  
Vem vet vad vi kommer att skapa imorgon?

Forskning från vårt globala huvudkontor visar att våra sängar är de 
mest rekommenderade i USA. Våra internationella undersökningar 
visar också att vi är nummer 1 när det gäller konsumentnöjdhet i 
flera länder över hela världen. I Kina har vi utnämnts till det mest 
inflytelserika madrassmärket.

TEMPUR®-material finns också i möbler och utrustning för vården. 
Sjukgymnaster, kiropraktorer, sjukhus och äldreboenden över hela 
världen drar nytta av vad TEMPUR® erbjuder.

Vi vill alltid utveckla nya partnerskap för att uppnå vårt syfte. I över 
trettio år har vi arbetat med sömnexperter, läkare, organisationer 
och universitet. Våra produkter används av olympiska idrottare, 
fotbollslandslag och Grand Slam-vinnare.

I maj 1998 tilldelades TEMPUR® utmärkelsen ”Certified Technology 
Seal” av NASA. ”som ett erkännande av era betydande bidrag 
till överföringen av flygteknik och rymdforskningsteknik till den 
privata sektorn för att rädda liv, främja ekonomiska möjligheter  
och hjälpa till att förbättra livskvaliteten för mänskligheten”.

VISSTE DU?
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A mattress like no other


