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ÅRS
GARANTI

Kuddkollektioner

För att hitta din närmaste butik besök: tempur.com

Välj din perfekta
TEMPUR®-kudde

Att välja rätt kudde kan förbättra
hur bra din kropp är positionerad på
natten, det påverkar din sömnkvalitet.
TEMPUR® erbjuder ett brett utbud av 
kuddar för att tillgodose en rad olika 
önskemål och sömnpositioner. 
Alla erbjuder optimal komfort och stöd 
från TEMPUR®-materialet, men var och 
en har särskiljande teknologi, design och 
specialfunktioner för att matcha 
din sömnönskemål.

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



Ergonomisk Kollektion
Dessa kuddar är specialutformade för personer som har en favorit sömnposition 
och behöver bästa möjliga stöd. Alla våra ergonomiska kuddar har egenskaper som 
TEMPUR®-teknologi som formar sig exakt efter konturen på din kropp, positionerar 
huvudet och nacken och lindrar obehag. Specialformade kuddar kan rekommenderas 
för att passa just din önskade sömnposition.

Traditionell Komfortkollektion
Detta sortiment omfattar vanliga kuddformer med en mängd olika fasthetsnivåer. 
Varje kudde har TEMPUR®-teknologi för långvarigt stöd och komfort vilket vanliga 
kuddar kanske inte kan ge. Varje kudde behåller sin form natt efter natt för en mer 
rogivande sömn.
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Ergonomisk 
Kollektion

Den ergonomiska kuddkollektionen 
passar för de som önskar det bästa 
möjliga stödet för att lindra obehag 
för huvud, nacke och axlar.

Konturformade med TEMPUR®-material, har varje 
konstruktion ett specifikt syfte. Välj kudden som passar 
dina sömnbehov, men som också känns mest bekväm 
för din form.

Kuddkollektioner
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Konsekvent
stöd under 
hela natten



Ergonomisk 
Kollektion

Specialformade kuddar är utformade 
för att ge anpassat stöd för olika 
behov och sovställningar. Utforska 
vårt ergonomiska kuddsortiment för 
att hitta den bästa lämpliga för dig.

Kuddkollektioner



TEMPUR® Original Pillow

Storlek cm Pris

40 x 26 x 7/4 cm (Junior)    895

50 x 31 x 8/5 cm (S)    955

50 x 31 x 10/7 cm (M)    995

50 x 31 x 11.5/8.5 cm (L) 1 095

50 x 31 x 13/10 cm (XL) 1 155

TEMPUR® Millennium Pillow

Storlek cm Pris

54 x 32 x 9.5/5 cm (S) 1 055

54 x 32 x 11/6 cm (M) 1 095

54 x 32 x 12.5/7 (L) 1 155

54 x 32 x 14/8 cm (XL) 1 295

TEMPUR® Ombracio Pillow

Storlek cm Pris

60 x 50 cm 1 495

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

TEMPUR® Millennium Pillow
Designad för sovande som snarkar eller önskar 
mildra obehag. Denna kudde lutar lätt framåt för att 
krama om din nacke och axlar när du sover på sidan 
eller rygg, den ger tryckavlastande stöd. Överdraget 
i Dubbel Jersey är lätt att ta av för tvätt i 60°C. 

TEMPUR® Original Pillow
Hjälper till att ge korrekt positionering för ryggraden 
när du sover på rygg eller sidan. Den formar sig 
efter din naturliga kurvatur för att hjälpa nacken 
och axelmusklerna att slappna av helt och mildrar 
eventuella obehag. Överdraget i Dubbel Jersey är 
lätt att ta av för tvätt i 60°C. 
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Traditionell 
Komfortkollektion

Tänk bortom det vanliga och unna 
dig själv adderad komfort och stöd 
som varar länge med en kudde från 
detta sortiment. Vår patenterade 
design kan bidra till att förbättra 
kvalitén på din sömn genom att lindra 
tryckpunkterna som orsakar obehag. 
Dessutom kan du vara säker att den 
kommer stödja huvudet och nacken 
natt efter natt med vår tre års garanti.

Kuddkollektioner
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Bevarar formen
över tiden



TEMPUR® Traditional Pillow

Storlek cm Pris

Mjuk 60 x 50 cm 1 595

Medium 60 x 50 cm 1 595

Fast 60 x 50 cm 1 595

TEMPUR® Traditional Pillow
Denna kudde har en kramgo känsla och kan lätt 
formas för bekvämt stöd i alla sovställningar. Den 
innehåller TEMPUR® Extra Soft™-material som försiktigt 
formar sig efter ditt huvud, nacke och axlar, vilket 
ger dig anpassat formande stöd. Klassiskt 100% 
bomullsöverdrag som lätt kan tas av för tvätt. Finns i 
mjuk, medium eller fast.

Kuddkollektioner

Traditionell 
Komfortkollektion

Klassiskt formade kuddar som stödjer 
dig bekvämt när du sover. Upptäck vårt 
sortiment av traditionella kuddar för att 
hitta din ideala komfortnivå.



TEMPUR® Comfort Cloud

Storlek cm Pris

60 x 50 cm 1 895

TEMPUR® Traditional Pillow

Storlek cm Pris

Mjuk 60 x 50 cm 1 695

Medium 60 x 50 cm 1 695

Fast 60 x 50 cm 1 695

TEMPUR® EasyClean™ Pillow

Storlek cm Pris

Mjuk 60 x 50 cm 1 795

Medium 60 x 50 cm 1 795

Fast 60 x 50 cm 1 795

EasyClean™

Breeze™-Teknologi

2 hrs2 hrs

Maskintvättas i 60°C

TEMPUR® EasyClean™ Pillow
Denna kudde har en klassisk form och med den 
extra fördelen att den har högsta hygienstandard. 
Easy Clean™-teknologi säkerställer att hela kudden 
kan tvättas i maskin och sedan torktumlas. 
Överdraget är av 100% bomull och kan lätt tas av för 
att tvätta. Finns i mjuk, medium eller fast.

TEMPUR® Breeze™ Pillow
Med innovativ sömnteknologi, hjälper den här 
kudden dig att känna dig svalare när du sover. 
Designad med TEMPUR® Climate Material™ inuti och 
ett ventilerat fodral för att hantera mikroklimatet runt 
huvud, nacke och axlarna genom att transportera 
bort fukt. Överdraget kan lätt tas av för tvätt i 60°C, 
och är gjord i ventilerad Dubbel Jersey. Finns i mjuk, 
medium eller fast.

TEMPUR® Comfort Pillow Cloud
Denna kudde matchar perfekt till TEMPUR® Cloud™-
madrasser. Med TEMPUR® Extra Soft™-material 
på insidan för en mjukare första känsla, kommer 
ditt huvud och nacke stödjas av kudden som formar 
sig efter din kontur. Känslan är mjuk till medel. Det 
hållbara överdraget i Dubbel Jersey kan enkelt tas av 
för tvätt i 40°C. 
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Omedelbar avslappning
När du ligger ner, gör värmen från din kropp att TEMPUR-
materialet mjuknar, vilket gör att det anpassar sig och formar sig 
efter varje kurva och stödjer de delar av kroppen som behöver 
det mest, för en riktigt avkopplande natts sömn.

tempur.com

© TEMPUR Sealy International, Inc. All rights reserved.


