
Comfort like no other

100% SOFFA
100% SÄNG
100% KOMFORT

Revolutionerar splitback- 
soffan för oöverträffad  
komfort och support

Designed by: 
Pino Patella

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 stöt- 
dämpa och skydda astronauter på rymd- 
flygningar - och överförde dess tryckav-
lastande egenskaper i en omvandlings- 
bar soffa som kan anpassas perfekt till dig. 
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. Elegant och 
minimalistisk är Ostuni™ en milstolpe i stil 
och funktion som passar alla hem. Finns i 
olika färger och storlekar, med justerbara 
armstöd. Nu kan du äntligen njuta av 
TEMPUR®s magi i ett stycke fantastisk 
möbel, utan att offra smaken.

”När jag samarbetade med TEMPUR® för att 
skapa Ostuni™ ville vi ändra hur människor 
såg på en soffa och dess möjligheter, vi 
fokuserade på funktion, design och komfort 
utan att kompromissa. Det vi har gjort har 
överträffat mina bästa förväntningar och 
jag är stolt över att ha varit en del av dess 
skapelse.” – Pino Patella 

Ostuni™ dagbäddsoffa



Comfort like no other

100% STIL
100% KOMFORT
100% TEMPUR

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

Designed by: 
Pino Patella

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 efter din kropps form, storlek och 
vikt för bästa komfort och stöd.

Sofistikerad och minimalistisk, kommer 
denna dagbädd komplettera alla hem. 
Nu kan du äntligen uppleva magin med 
TEMPUR® i en fantastisk multi-funktionell 
möbel utan att kompromissa med smaken.

”När jag samarbetade med TEMPUR® för att 
skapa Ostuni ™ ville vi ändra hur människor 
såg på en dagbädd: design och komfort 
utan kompromisser. Vad vi har gjort har 
överträffat mina bästa förväntningar och 
jag är stolt över att ha varit en del av dess 
skapelse.” – Pino Patella

Ostuni™ dagbädd 1-sits



Comfort like no other

100% SOFFA
100% SÄNG
100% KOMFORT

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

Designed by: 
Nicola Sardone

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 som 
du kan förvänta dig av världens största 
sängföretag. Finns i olika färger och i två 
storlekar, du kan äntligen få uppleva den 
unika TEMPUR®-känslan i en riktigt bekväm 
mångsidig möbel som inte kompromissar 
med smaken.

”Utmaningen vi stod inför var att designa 
en snygg och mysig möbel som enkelt och 
smidigt kan omvandlas till en säng som 
både ser bra ut och känns fantastiskt. Med 
TEMPUR® Altamura™ har vi uppnått detta, 
det är mer än jag kunde ha hoppats på i 
mina vildaste drömmar.”  – Nicola Sardone 

Altamura™ Bäddsoffa



Comfort like no other

100% STIL
100% KOMFORT
100% TEMPUR

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

Designed by: 
Nicola Sardone

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 tryck-
avlastande 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.

Altamura™ finns i flera eleganta färger 
och har ett praktiskt USB-eluttag placerat 
i armstödet. Du får TEMPUR®-känslan 
i en otroligt skön Recliner som inte 
kompromissar med smaken.

“Vi ville skapa en recliner som inte bara 
ser bra ut utan också känns fantastisk. 
Oöverträffad komfort och klassisk stil var 
av största vikt. Med Altamura™ har vi 
överträffat vad jag hade hoppats på i mina 
vildaste drömmar.” – Nicola Sardone

Altamura™ Recliner


