
 TEMPUR® 
SmartCool 
Technology™  



Våra nya kuddar med överlägsen SmartCool 
 Technology™ är perfekt om du sover varmt på 
natten. Tack vare en specialutvecklad kyltråd 
som vävts in i överdraget, gör SmartCool 
Technology™ att din TEMPUR®- kudde känns 
direkt sval vid beröring. Den absorberar 
överflödig värme, vilket hjälper dig att hålla  
dig sval och fräsch.

 TEMPUR® 
SmartCool Technology™  

TEMPUR® Millennium Pillow  
med SmartCool Technology™
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Kuddar designade  
för att hålla dig sval
• SmartCool™-teknologi absorberar och 

transporterar bort överskottsvärme och 
hjälper till att reglera din kroppstemperatur

• Över 70%* svalare än våra andra kuddar

• Optimerar mikroklimatet under sömnen 
genom att hålla en jämn balans mellan fukt 
och värme mellan hud och underlag

• Lätta att hålla rena och fräscha med 
tvättbara fodral

• Fodralen är Öko-tex 100 Klass I certifierade  
Material: Double Jersey ”Little Stream” med blå kylande trådar,  
62% polyester / 37% polyeten / 1% elastan.

*Baserat på interna testresultat

TEMPUR® Ombracio Pillow  
med SmartCool Technology™
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TEMPUR® Original Pillow  
med SmartCool Technology™

Njut av en bekväm och fräsch nattsömn med dessa unikt formade kuddar 
som erbjuder skräddarsytt stöd för att hjälpa till att räta upp och justera  
ditt huvud, nacke och axlar, tillsammans med kylande överdrag.
Alla SmartCool-kuddar har fodral som är lätta att ta av för tvätt i 40º.

Ergonomiska kuddar
med SmartCool Technology™

TEMPUR® Original Pillow har en ikonisk 
ergonomisk form. Hjälper till att ge korrekt 
positionering för ryggraden när du sover på 
rygg eller sidan.  TEMPUR®-materialet inuti 
anpassar sig perfekt efter huvud, nacke 
och axlar. Den finns nu med överlägsen 
Smartcool Technology™. Perfekt om du 
sover varmt på natten eller om du bara 
älskar den fräscha, lugnande känslan från  
en sval kudde.

TEMPUR® Original Pillow
med SmartCool Technology™
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TEMPUR® Ombracio har en distinkt utskuren 
form som ger extra god andningsförmåga till de 
som sover på magen och kramar kudden. Den 
är fylld med TEMPUR®-mikrokuddar som formar 
sig efter dig för rätt balans mellan komfort och 
stöd. Ombracio är nu tillgänglig med överlägsen 
Smartcool Technology™. Perfekt om du sover 
varmt på natten eller om du bara älskar den 
fräscha, lugnande känslan från en sval kudde.

TEMPUR® Ombracio Pillow
med SmartCool Technology™

TEMPUR® Millennium Pillow är lämplig för sovande på rygg 
eller på sidan. Den har en distinkt skårad konstruktion som 
ger riktat stöd för ditt huvud, nacke och axlar. TEMPUR®-
materialet inuti ger en fastare känsla för extra bra 
tryckavlastning. Den finns nu tillgänglig med överlägsen 
Smartcool Technology™. Perfekt om du sover varmt på 
natten eller om du bara älskar den fräscha, lugnande 
känslan från en sval kudde. 

TEMPUR® Millennium Pillow
med SmartCool Technology™

TEMPUR® Sonata Pillow
med SmartCool Technology™

TEMPUR® Symphony Pillow
med SmartCool Technology™

TEMPUR® Sonata Pillow lämpar sig för personer  
som skiftar från sida till sida under natten. Kuddens  
böjda ergonomiska design kramar dina axlar för  
bra nackstöd. TEMPUR® extra mjukt material 
inuti ger en medelfast känsla och avslappnande 
tryckavlastning. Sonata är nu tillgänglig med 
överlägsen Smartcool Technology™. Perfekt om du 
sover varmt på natten, eller om du bara älskar den 
fräscha, lugnande känslan från en sval kudde.

Med sin ergonomiska design och olika sluttande konturer på 
vardera sida passar vår TEMPUR® Symphony Pillow för de 
flesta sovande som vill ha extra stöd - välj bara vilken sida 
som passar dig bäst. TEMPUR®-materialet inuti anpassar 
sig försiktigt till ditt huvud, nacke och axlar för en medium-
mjuk känsla. Symphony är nu tillgänglig med överlägsen 
Smartcool Technology™. Perfekt om du sover varmt på 
natten eller om du bara älskar den fräscha, lugnande 
känslan från en sval kudde.

8 | TEMPUR®    TEMPUR®  | 9



TEMPUR® Comfort Pillow
med SmartCool Technology™

TEMPUR® Comfort Pillow har en traditionell rektangulär  
form för en kramgo känsla och är nu tillgänglig med 
överlägsen SmartCool Technology™. Perfekt om du 
sover varmt på natten, eller om du bara älskar en 
fräsch, lugnande känsla från en sval kudde. Den är 
fylld med TEMPUR®-mikrokuddar som formar  
sig efter dig för långvarigt stöd och  
tryckavlastande komfort natt efter natt.  
Finns i Soft och Medium.

Njut av en bekväm och fräsch nattsömn med våra traditionellt formade,  
krambara kuddar med tryckavlastande TEMPUR®- material och kylande överdrag. 
Alla SmartCool-kuddar har fodral som är lätta att ta av för tvätt i 40º.

Komfortkuddar
med SmartCool Technology™

TEMPUR® Comfort Pillow  
med SmartCool Technology™
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The Certified Space Technology™ 
trademark is used under license. 

All Rights Reserved.

Utvecklat av NASA
- fulländat av TEMPUR®

100% UNIKT 
100% KVALITET 
100% TEMPUR®

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.

TEMPUR® - en unik 
upplevelse och känsla
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 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 SmartCool-kuddarna.

Kvalitetsstämplat och certifierat av Space Foundation
TEMPUR® är officiellt erkända av NASA och certifierade  
av amerikanska rymdstyrelsen för att vi har använt 
rymdteknologin till att förbättra livskvaliteten för människor 
på jorden. 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.

The Certified Space  
Technology™ trademark  

is used under license. 
All Rights Reserved.

Absorberar rörelser
Tryckpunkter uppstår när madrassen eller kudden trycker 
mot kroppen, vilket gör att du vrider och vänder dig under 
natten, det kan störa din sömn och även din partner. 
TEMPUR®-materialet tryckavlastar och jämnar ut trycket 
över ytan, dessutom absorberar materialet rörelser, det är 
mindre än 3% rörelseöverföring. Detta gör att du och din 
partner kan få en mer rofylld, avslappnad och ostörd sömn.
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Återförsäljare

*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.


