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100% UNIKT 
100% KVALITET 
100% TEMPUR®

Mer rofylld och avslappnad sömn
Tryckpunkter – uppstår där madrassen pressar 
mot kroppen - vilket resulterar i obehag och 
tvingar dig att ändra läge. När du vrider och 
vänder dig, stör det din sömn. Eftersom TEMPUR-
materialet anpassar och formar sig efter din 
kropp, minimerar det antalet tryckpunkter, vilket 
ger dig en mer lugn och ostörd sömn.

Anpassar sig exakt efter din kroppsform
TEMPUR®-materialet reagerar på din 
kroppstemperatur, oberoende av din vikt, längd 
och form. Oavsett vilken position du tycker är 
mest bekväm, kommer materialet att anpassa sig
till dig och ge dig exakt det stöd och komfort 
som din kropp behöver.

Kvalitetsstämplat och certifierat av Space 
Foundation
TEMPUR® är officiellt erkända av NASA för vår 
användning av rymdteknologi för att förbättra 
livskvalitén på jorden, och vi är fortfarande det  
enda madrass- och kuddvarumärket i världen  
som är certifierade av US Space Foundation och  
får använda “Certified Technology Seal”. Det är en
kvalitetsstämpel, vi är mycket stolta över.

TEMPUR® - en unik 
upplevelse och känsla
I hjärtat av varje produkt vi skapar finns vårt ikoniska 
TEMPUR®-material, född från NASA-teknologi. I slutet 
av 1960-talet uppfann NASA-forskare ett helt nytt 
material som användes ombord på rymdfärjorna.  
Våra grundare insåg materialets unika potential,  
så de tog den ursprungliga NASA-uppfinningen och 
ägnade år åt att fullända det till TEMPUR®-material.
TEMPUR®, som först bevisade sitt värde inom 
hälsovården, finns nu i sovrum runt om i världen  
och det är samma beprövade egenskaper som vi  
nu använder i soffkollektionen.
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Varför TEMPUR®

Individuellt stöd ger helt unik komfort
Oavsett om du sitter eller ligger, kommer de öppna cellerna att anpassa sig till den 
individuella kroppsformen. Kroppens vikt och värme får materialet att reagera och 
trycket fördelas jämnt över ytan. En perfekt balans mellan komfort och stöd.

Den personliga touchen för bättre sömn
Det finns inte två personer som sover likadant. Vad du än föredrar har vi en 
skräddarsydd lösning och hjälper dig gärna att hitta din perfekta matchning. Oavsett 
om du fokuserar på design eller behöver mer komfort - eller båda - har vi en unik 
kollektion av bäddsoffor med stil och funktion.

Omvandla din designmöbel från soffa till säng
I samarbete mellan TEMPUR® och italienska designers har en fantastisk serie med 
högsta produktkvalitet utvecklats. Fördelarna är tydliga: på ett kick, blir din bäddsoffa 
inte bara en plats att sitta på - den blir en säng med alla de fördelar som Tempur ger - 
tryckavlastande stöd för optimal komfort.
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TEMPUR® Ostuni™ 
Dagbäddsoffa

Revolutionerar splitback- 
soffan för för sin enastående  
komfort och support

Designed by: 
Pino Patella

100% SOFFA
100% BÄDD
100% KOMFORT

Ostuni™ från TEMPUR® revolutionerar den traditionella 
soffan med sin fällbara funktion. Nu kan du uppleva den 
unika TEMPUR®-känslan av oöverträffad komfort och 
stöd, blandad med den finaste samtida designen. Varför 
kompromissa med något? Med Ostuni™ får du både och. 

Vi tog vårt banbrytande material - som först utvecklades 
av NASA för att stötdämpa och skydda astronauter på 
rymdflygningar - och överförde dess tryckavlastande 
egenskaper i en soffa som går att omvandla för att uppfylla 
dina önskemål.  

Från det ögonblick du du sätter dig ner eller lägger dig, 
anpassar sig Ostuni™ direkt till din kropp med sådan 
precision att du skulle kunna tro att den var skapad  
just för dig.

Skapad i samarbete med Pino Patella, är den en perfekt 
blandning av ikoniskt danskt hantverk och italiensk design. 
Multifunktionell minimalistisk soffa med justerbara armstöd 
och split back design – ryggen kan vara lutad, helt nedfälld 
eller delad. Nu kan du äntligen njuta av TEMPUR®s magi i ett 
stycke fantastisk möbel, utan att offra smaken.

-  Split back design: Ryggen kan vara lutad,  
helt nedfälld eller delad

-  Justerbara armstöd  
(perfekt för att läsa eller titta på TV)

-  Inga fjädrar, bara ren TEMPUR®-komfort
-  Klädd i premiumtyg, fläckbeständigt och slitstarkt
-  5 års garanti 

Finns i två färger: Textil: 
Fläckbeständigt och slitstarkt 
premiumtyg, 100% polyester
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TEMPUR® Ostuni™ 
Dagbädd 1-sits med fotpall

Ostuni™ ensitsiga dagbädd och 
fotpall från TEMPUR® låter dig  
koppla av i total komfort och stil

Designed by: 
Pino Patella

100% STIL
100% KOMFORT
100% TEMPUR

Ostuni™ erbjuder den unika TEMPUR®-känslan utan att 
kompromissa med stilen. Vi tog vårt ikoniska material  
- som först utvecklades av NASA för att stötdämpa och 
skydda astronauter på rymdflygningar - och överförde  
det i en ensitsig dagbädd som är lika elegant som den  
är funktionell. 

Ostuni™ är den perfekta blandningen av danskt 
kvalitetshantverk och modern italiensk design. Från 
det ögonblick du sätter dig ner formar och anpassar sig 
TEMPUR®-materialet direkt till din kroppsstorlek, form och 
vikt för den bästa balansen av komfort och stöd.

Tillsammans med fotpallen omvandlas fåtöljen enkelt 
till en schäslong eller dagbädd. Luta dig tillbaka, slut 
ögonen och koppla av eller läs en bok. Sofistikerad och 
minimalistisk, kommer denna dagbädd komplettera alla 
hem. Nu kan du äntligen uppleva magin med TEMPUR®  
i en fantastisk multifunktionell möbel utan att 
kompromissa med smaken.
 
 
 
 
 

- Multifunktion: fåtölj, schäslong eller bädd
- Inga fjädrar. Bara ren TEMPUR®-komfort
-  Klädd i premiumtyg, fläckbeständigt och slitstarkt
- 5 års garanti på 1-sits
- 5 års garanti på fotpall

Finns i två färger: Textil: 
Fläckbeständigt och slitstarkt 
premiumtyg, 100% polyester
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TEMPUR® 
Altamura™ Bäddsoffa

100% SOFFA
100% SÄNG
100% KOMFORT

Altamura™ bäddsoffa revolutionerar marknaden för sin 
enastående komfort. Skapad i samarbete med Nicola 
Sardone och är den perfekta blandningen av modern 
italiensk design och ikoniskt danskt hantverk. 

Vi tog vårt banbrytande material - som först utvecklades 
av NASA för att stötdämpa och skydda astronauter på 
rymdflygningar - och överförde dess tryckavlastande 
egenskaper in i en bäddsoffa som direkt anpassar sig 
efter din kropp och erbjuder en perfekt balans av komfort 
och support.  
 
 

I en enkel rörelse, omvandlas Altamura™ snabbt 
från soffa till säng och förvandlas då till den pefekta 
sömnupplevelsen, precis som du kan förvänta dig av 
världens största sängföretag. Du kan äntligen få uppleva 
den unika TEMPUR®-känslan i en riktigt bekväm mångsidig 
möbel som inte kompromissar med smaken.

 
 
 
 
 
 

- Inga fjädrar, bara ren TEMPUR®-komfort
- Snabbt, enkelt, tyst och bekvämt
- Fasta sitt- och ryggkuddar
- 15,5 cm TEMPUR®-madrass
- 5 års garanti på mekanism
- 3 års garanti på madrass 

Altamura™ från TEMPUR®  
tar bäddsoffan till helt nya  
nivåer av oöverträffad komfort

Designed by: 
Nicola Sardone

Finns i två färger: Textil: 
Fläckbeständigt och slitstarkt 
premiumtyg, 100% polyester
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Technology™ trademark 
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All Rights Reserved.
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TEMPUR® 
Altamura™ Recliner

100% STIL
100% KOMFORT
100% TEMPUR

Altamura™ - en recliner som revolutionerar marknaden 
för sin enastående komfort. Skapad i samarbete 
med Nicola Sardone och med vårt unika, extra mjuka 
TEMPUR®-material, är detta den perfekta blandningen av 
modern italiensk design och ikoniskt danskt hantverk.

Vi tog vårt banbrytande material - som först utvecklades 
av NASA för att stötdämpa och skydda astronauter på 
rymdflygningar - och överförde dess oöverträffade 
tryckavlastande egenskaper in till en extra mjuk, ensitsig 
Recliner som passar perfekt till att både att sitta och  
vila i.  
 
 

Från det ögonblick du sätter dig ner, formar och anpassar 
sig TEMPUR®-materialet direkt till din kroppsstorlek, form 
och vikt för den perfekta balansen av komfort och stöd.

Altamuras kontrollmekanism är smidig och
tyst, vilket möjliggör en säker och bekväm
lutning upp till 131° och i armstödet finns en
praktisk USB-port. Du får TEMPUR®-känslani en otroligt 
skön Recliner som inte kompromissar med smaken.
 
 
 
 
 

- Inga fjädrar, bara ren TEMPUR®-komfort
- Praktisk USB-port i armstödet
- Tyst motordriven recline & fotstöd
- Justerbart huvud- och nackstöd
- 5 års garanti

Finns i två färger: Textil: 
Fläckbeständigt och slitstarkt 
premiumtyg, 100% polyester

Koppla av och varva ner med 
Altamura™, en recliner från TEMPUR® 
med TEMPUR®-material inuti

Designed by: 
Nicola Sardone

The Certified Space 
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Färg Artikelnummer Pris

           Kolgrå 73007480 16 995:-

           Brun 73007481 16 995:-

Färg Artikelnummer Pris

           Kolgrå 73007483 8 995:-

           Brun 73007484 8 995:-

Färg Artikelnummer Pris

           Kolgrå 73007486 4.995:-

           Brun 73007487 4.995:-

Ostuni™

TEMPUR® Garanti: 5 år

61

92

41
18

107 92 117

55

41 41
88

52

18

Ostuni™ Dagbädd 3-sits med vingar

Ostuni™ Dagbädd 1-sits

Ostuni™ Fotpall

117215107

55

41
88

52

41 18
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Färg Artikelnummer Pris

           Kolgrå 73007492 31 995:-

           Brun 73007493 31 995:-

Färg Artikelnummer Pris

           Kolgrå 73007498 24 995:-

           Brun 73007499 24 995:-

Färg Artikelnummer Pris

           Kolgrå 73007495 35 995:-

           Brun 73007496 35 995:-

Färg Artikelnummer Pris

           Kolgrå 73007489 19 995:-

           Brun 73007490 19 995:-

Altamura™

TEMPUR® Garanti: 5 år.
För Altamura bäddsoffa: 5 år på mekanism och 3 år på madrassen.

Madrassens storlek 70x200 cm

Madrassens storlek 140x200 cm

Madrassens storlek 160x200cm

Altamura™ Bäddsoffa dubbel

Altamura™ Bäddsoffa 1-sits

Altamura™ Recliner vilofåtölj

110

54

44

92 / 96

84
51

163

110

66

84

50

55
1672

219

86

204

168
59

51

100

104

55
1672

219

Altamura™ Bäddsoffa maxi

86

224

188

59

51

100

104

59

51

100

104

98

55

219

72

134

98

86
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Återförsäljare

Absorberar rörelser
TEMPUR-materialet 
absorberar rörelser så 
du och din partner löper 
mindre risk att störas 
av varandra. Rekylen är 
mindre än 3%.

Omedelbar avslappning
När du lägger dig ner reagerar 
materialet på din kroppstemperatur, 
oberoende av din vikt, längd och 
form. Materialet anpassar sig efter 
din unika kroppsform och ger dig 
det stöd och komfort som din  
kropp behöver.

Innovativ marknadsledare
TEMPUR är det mest tryckavlastande 
materialet som finns inom sömn-
innovation, och är marknadsledande 
för viskoelastiska produkter. TEMPUR 
vill förbättra människors livskvalitet 
och de unika sömnprodukterna säljs i 
mer än 100 länder över hela världen.*

Kvalitetsstämpel
Kärnan i TEMPUR® är ett högteknologiskt 
material som ursprungligen utvecklades för 
NASAs rymdprogram. TEMPUR® är det enda 
madrass- och kuddvarumärket i världen som 
är certifierade av US Space Foundation och får 
använda “Certified Technology Seal”. Det är en 
kvalitetsstämpel, vi är mycket stolta över.

*TEMPUR® rankas högt i kundnöjdhet över Europa.  
Läs mer på: se.tempur.com

© TEMPUR Sealy International, Inc. All rights reserved.

se.tempur.com

För mer tips och råd om vägen till en bättre sömn 
är du välkommen att ladda ned vår sömnguide,  
du hittar den här:

The Certified Space Technology™ 
trademark is used under license. 

All Rights Reserved.


