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Vítejte u TEMPUR®

Náš příběh začal, když NASA 
vyvinula materiál absorbující 
tlak, který pomáhal zmírnit 
účinky přetížení na kosmonauty 
během startu.

Tak vznikl TEMPUR, unikátní materiál, 
který reaguje na teplotu těla 
a  rovnoměrně rozkládá Vaši váhu tak, 
aby Vám poskytl jedinečné pohodlí 
během spánku.

Díky dalšímu výzkumu a vývoji naši 
vědci tuto technologii zdokonalili, 
aby mohla vzniknout kolekce matrací 
vyhovující každému tělu a všem 
spánkovým preferencím.



Úvod

TEMPUR® je jiný

* Tyto výsledky vycházejí z dotazování více než 1300 majitelů matrací TEMPUR ve 13 evropských zemích (Rakousko, Dánsko, Finsko, 
Francie, Německo, Nizozemí, Belgie, Itálie, Norsko, Švédsko, Španělsko, Švýcarsko a Spojené království).

Výjimečné pohodlí 
a podpora

Pociťte stav beztíže

Jakmile se jednou vyspíte 
na matraci a polštáři TEMPUR®, 
uvědomíte si, že je není možné 
s ničím porovnávat. Materiál 
TEMPUR, který je citlivý 
na teplotu, se přizpůsobí tvaru 
Vašeho těla. Díky přerozdělení 
tlaku a optimálnímu rozložení 
tlakových bodů zvyšuje pocit 
pohodlí, takže můžete okamžitě 
odpočívat ve své nejpohodlnější 
poloze a mít přitom trvalou 
oporu. Právě tato rovnováha 
mezi vynikajícím pohodlím 
a jedinečnou oporou byla 
důvodem, proč se stal TEMPUR 
prvním v hodnocení „celkové 
spokojenosti zákazníků“ 
a „celkové kvality spánku“ 
v každé ze 13 zemí, kde probíhal 
průzkum.*

Ve společnosti Tempur věříme, 
že ať máte jakoukoliv tělesnou 
konstituci, výšku nebo věk, 
matrace by se měla dokonale 
přizpůsobit tvaru Vašeho těla 
a ne naopak. Právě proto 
nabízíme široký sortiment 
matrací a polštářů, které Vám 
poskytnou personalizovanou 
podporu, kterou při spánku 
potřebujete. Požádejte o radu 
personál v nejbližší prodejně, 
vyzkoušejte si na vlastní 
kůži naše produkty a nechte 
své tělo, ať samo rozhodne. 
Věříme, že s naší inovativní 
spánkovou technologií nebudete 
cítit nic jiného, než stav beztíže.

Běžné pružinové matrace 
mohou vést k nepřirozeným 
polohám ve spánku a k tlaku, 
jehož výsledkem je necitlivost 
a nepohodlí.



CloudOriginal

Kolekce matrací

Kolekce matrací TEMPUR®

Dokonalé pro každé tělo

Podpora s pevnějším pocitem

Materiál TEMPUR vyvinula původně organizace 
NASA, aby odlehčila kosmonautům od tlaku, 
který zažívají při startu. Právě toto ulehčení 
od tlaku je vlastností, která představuje klíčovou 
výhodu matrace TEMPUR® Original - jedinečné 
pohodlí a podporu s pevnějším pocitem.

Podpora s měkčím pocitem

Kolekce matrací TEMPUR® Cloud nabízí 
inovativní rovnováhu mezi měkkostí a 
podporou. Spojuje v sobě jedinečný materiál 
TEMPUR přinášející tělu přirozenou oporu s 
nově vyvinutou, měkčí a komfortnější vrstvou 
pro pocit okamžitého uvolnění.

Představte si tak dokonalý odpočinek, že budete 
mít pocit, jakoby se Vaše tělo vznášelo. 
Matrace TEMPUR® se dokonale přizpůsobí tvaru 
Vašeho těla, které podpoří tak, že se budete cítit 
jako ve stavu beztíže. Jedinečný materiál TEMPUR 
je měkký tam, kde chcete a pevný tam, 
kde potřebujete. Vy se tak díky němu budete 
každý den vzbouzet odpočatí, čerství a připravení 
na nový den.



Sensation

Podpora s pružnějším pocitem

Kolekce matrací TEMPUR® Sensation přináší 
dobře známý pocit z pružinové matrace 
ve spojení s úžasným pohodlím a podporou 
typickými pro TEMPUR. Matrace obsahují nově 
vyvinutý materiál TEMPUR HM High Mobility, 
který zaručuje správnou pružnost a snadnější 
pohyb na matraci.

Matrace TEMPUR® se dokonale 
přizpůsobí tvaru Vašeho těla

Materiál Tempur rozloží váhu Vašeho těla a zmírní 
tlakové body, které mohou u běžných matrací vést
k necitlivosti a potřebě se převalovat či otáčet.
Díky vlastnostem materiálu TEMPUR se navíc 
partneři navzájem méně ruší pohyby a mohou
si tak užívat lepší spánek.

Nejlepším způsobem, jak najít mezi našimi čtyřmi 
různými pocity a čtyřmi kolekcemi dokonalou 
matraci právě pro Vás, je vyzkoušet je všechny 
na vlastní kůži v nejbližší prodejně a nechat Vaše 
tělo, ať samo rozhodne.

Důvěryhodné výsledky 
a spolehlivá kvalita

Produkty TEMPUR® jsou pro pohodlí a podporu, 
které poskytují, uznávány experty a spánkovými 
centry po celém světě. Spokojení zákazníci 
potvrzují, že jim přinesly úlevu od bolestí zad, 
kloubů i krku, stejně jako jim pomohly při 
problémech se spánkem. Materiál TEMPUR 
se vyrábí pouze ve výrobních závodech 
vlastněných naší společností, kde se výrobky 
také vyvíjejí a testují, aby bylo možné zajistit co 
nejvyšší standardy kvality. Na všechny výrobky 
se vztahuje komplexní záruka.

Hybrid

Navrženo pro rychlejší odezvu

Nový TEMPUR® Hybrid spojuje revoluční 
kombinaci zdokonalených TEMPUR materiálů       
a rychlé odezvy Precision™ mikropružin.       
Zažijte úžasné pohodlí po tom, co se matrace 
dokonale přizpůsobí Vašemu tělu a taštičkové 
pružiny Vás podpoří a přizpůsobí se Vašemu 
pohybu.



TEMPUR je jiný

Technologie spánku 
TEMPUR®

Průkopníci v technologii spánku
Ve společnosti TEMPUR® nás žene vášeň 
pro inovace a touha dát Vám ten nejlepší 
možný spánek. Věříme, že to je možné 
jedině na matraci, které je zároveň velmi 
přizpůsobivá i pohodlná.

Inovace je v naší DNA
Naše nadšení začalo už před 
více než 30 lety, kdy tým 
vědců z NASA vyvinul zcela 
nový a unikátní materiál, 
který pomáhal zmírnit účinky 
přetížení na kosmonauty 
během startu raketoplánu. 
Rychle jsme si uvědomili, že by 
tento materiál mohl způsobit 
revoluci ve způsobu, jakým lidé 
spí a naši inženýři a výzkumníci 
spánku okamžitě začali pracovat 
na zdokonalování materiálu 
TEMPUR®.



Nikdy nekončící 
hledání dokonalosti 
S pátráním po dokonalém 
spánku nikdy neskončíme. 
Každý rok investujeme 
desítky milionů do výzkumu 
a testování. Navíc máme 
podporu certifikované rady 
expertů a specialistů 

na spánek. Díky tomu 
si můžeme být stoprocentně 
jistí, že každá součást všech 
našich produktů plní dokonale 
svůj účel a funguje tak, 
abyste si mohli užívat jednu 
nádhernou noc za druhou. 
Vše co ucítíte, bude stav 
beztíže.

Jak to funguje
Materiál TEMPUR® je navržený 
tak, aby se dokonale přizpůsobil 
Vašemu tělu, pohlcoval pohyb 
a zmírnil tlak na těch správných 
místech. Tyto vlastnosti jsou klíčem 
ke klidnému a perfektnímu spánku.

Viskoelastický materiál TEMPUR® 
má otevřenou, vzájemně propojenou 
buněčnou strukturu



TEMPUR je jiný

Maximální uvolnění od tlaku

Materiál TEMPUR® zmírňuje tlak, kterým Vaše 
tělo působí na povrch matrace nebo polštáře. 
Díky otevřené buněčné struktuře jej absorbuje 
a rovnoměrně rozloží váhu Vašeho těla 
pro maximální pohodlí.

Technologie spánku 
TEMPUR®

Navrženo pro ten nejlepší noční spánek
Naši spánkoví experti, designéři a inženýři 
strávili roky vynalézáním a zdokonalováním 
našeho materiálu, který se přizpůsobí 
každému tělu a dá Vám neopakovatelnou 
oporu, kterou potřebujete.

Dlouhá životnost – zaručena

Ačkoliv mnoho odborníků z matracového odvětví 
doporučuje, že pro skvělý spánek byste měli svojí 
matraci jednou za sedm let vyměnit, my Vám 
zaručujeme, že všechny produkty TEMPUR® 
si zachovají své vlastnosti minimálně po dobu 
15 let. Během této doby si udrží více než 95% svojí 
výšky bez jakýchkoliv proleženin nebo nerovností. 
Vy si tak budete užívat ty nejlepší produkty po 
dobu více jak 15 let, jako by byly nové.

TLAKOVÉ BODY NA BĚŽNÉ MATRACI

TLAKOVÉ BODY NA MATRACI TEMPUR®

MATRACE TEMPUR OBSTOJÍ V ČASE

standardní
doporučení TEMPUR® záruka

 

7  
let

15  
let



Neuvěřitelné pohlcení pohybu

Materiál TEMPUR® absorbuje pohyb, takže 
se Vy i Váš partner můžete volně pohybovat, 
aniž byste rušili toho druhého. Pohlcení pohybu 
se měří odrazem – čím nižší je odraz 
od materiálu, tím lépe. Po spuštění těžké kuličky 
na standardní paměťovou pěnu dojde k až 20% 
odrazu. Materiál TEMPUR® má odraz méně než 
3%. 

POHLCENÍ POHYBU S POMOCÍ TESTU ODRAZU

Maximální odraz od 
běžné paměťové pěny

Odraz od materiálu 
TEMPUR®

Skutečně individuální opora těla

Navrhli jsme materiál TEMPUR® tak, 
aby při standardní pokojové teplotě 
po kontaktu s Vaším tělem změknul, ustoupil 
a přizpůsobil se tvaru Vašeho těla. 
Ať už spíte v jakékoliv poloze, TEMPUR® 
se Vám dokonale přizpůsobí.

Paměťová pěna TEMPUR® se přizpůsobí Vaší váze

NAVRŽENÝ TAK, ABY SE PŘIZPŮSOBIL



Představujeme TEMPUR® BreezeTM

Pohodlí a svěžest  
pro úžasný spánek 



Představujeme BreezeTM

Inovace vysoce účinné spánkové 
technologie TEMPUR® pokračuje 
i v roce 2016.

Hlavními přednostmi matrací TEMPUR 
Breeze jsou nový patentovaný 
TEMPUR Climate Material™ a speciální 
potah. Tyto prvky zajišťují odvádění 
nadbytečné vlhkosti a přináší Vám tak 
unikátní pocit svěžesti. Snížováním 
relativní vlhkosti a podporováním 
proudění vzduchu Breeze zlepšuje 
mikroklima a pomáhá Vám cítit se 
i ve spánku svěže.

Abyste mohli najít tu pravou matraci 
pro Vaše pohodlí, jsou modely Breeze 
dostupné v kolekcích Original, 
Sensation i Cloud. 

Jak to funguje

V jádru matrace Breeze se nachází 
TEMPUR Climate Material™ neboli 
TCM, který během Vašeho 
spánku, v kombinaci se speciálním 
3D potahem, pomáhá zlepšit 
mikroklima ve Vašem okolí. 
Jakákoliv vlhkost snadno prochází 
skrze 3D potah pryč od Vašeho těla. 
Vrstva TCM s široce otevřenými 
buněčnými stěnami pak umožňuje 
rychlejší a efektivnější přesun vlhkosti 
a zaručuje lepší prodyšnost materiálu, 
které Vám přinesou pocit svěžího 
spánku a většího pohodlí.



Kolekce matrací Original

TEMPUR® Original 19, 21, 25

Vyzkoušejte si, jak to všechno začalo. Kolekce TEMPUR® Original přináší všechny klíčové výhody, díky 
kterým si TEMPUR začal získávat pozornost po celém světě. Matrace z této kolekce jsou dokonalé pro 
každého, kdo dává přednost spánku na pevnější matraci. Matrace TEMPUR® Original se nabízejí v různých 
výškách, jsou k dispozici ve všech standardních velikostech a je možné je používat i na polohovatelných 
roštech postelí.

19 21 25
– 2 cm 3 cm Komfortní vrstva TEMPUR
8 cm  8 cm 9 cm Podpůrná vrstva TEMPUR
11 cm  11 cm 2 x 6.5 cm Odolná základna HR

KOMFORTNÍ VRSTVA

PODPŮRNÁ VRSTVA

ODOLNÁ
ZÁKLADNA



Kolekce matrací Original

TEMPUR® Original Breeze
Navržena tak, aby zvýšila pohodlí a svěžest během Vašeho spánku.

Tato matrace obsahuje vrstvu TEMPUR Climate Material™,
která pomáhá zlepšovat proudění vzduchu v matraci.

Ventilace je podpořena speciálním
3D potahem, který můžete

sejmout a vyprat. 

VRSTVA TCM

PODPŮRNÁ VRSTVA

ODOLNÁ
ZÁKLADNA

22 27
5 cm 7 cm Komfortní vrstva TEMPUR TCM
6 cm  7 cm Podpůrná vrstva TEMPUR
11 cm  2x6,5 cm Odolná základna HR

Tempur Original Breeze 22
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Kolekce matrací Cloud

TEMPUR® Cloud 19, 21, 25

Kolekce matrací TEMPUR® Cloud je určena pro ty, kteří si přejí výbornou oporu, ale raději spí na měkčí 
matraci. Vrchní komfortní vrstva těchto matrací je vyrobena ze speciálně vyvinutého materiálu TEMPUR 
ES Extra Soft™, který přináší pocit okamžitého uvolnění. To vše funguje v dokonalé harmonii s podpůrnou 
vrstvou TEMPUR, která poskytuje pohodlí, oporu a odolnost, které od produktů TEMPUR očekáváte.

19 21 25
4 cm 5 cm 7 cm Komfortní vrstva TEMPUR ES
4 cm  5 cm 7 cm Podpůrná vrstva TEMPUR
11 cm  11 cm 11 cm Odolná základna HR

ES KOMFORTNÍ VRSTVA

PODPŮRNÁ VRSTVA

ODOLNÁ
ZÁKLADNA



TEMPUR® Cloud Breeze
Navržena tak, aby zvýšila pohodlí a svěžest během Vašeho spánku.

Tato matrace obsahuje vrstvu TEMPUR Climate Material™, 
která pomáhá zlepšovat proudění vzduchu v matraci.  

Ventilace je podpořena speciálním 
3D potahem, který můžete 

sejmout a vyprat. 

22 27
5 cm 7 cm Vrstva TEMPUR TCM
6 cm  7 cm Komfortní vrstva TEMPUR ES
11 cm  2x6,5 cm Odolná základna HR

Tempur Cloud 19
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Tempur Cloud Breeze 22
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Tempur Cloud Breeze 27

Kolekce matrací Cloud

VRSTVA TCM

ES KOMFORTNÍ VRSTVA

ODOLNÁ
ZÁKLADNA



Kolekce matrací Sensation

TEMPUR® Sensation 19, 21, 25
Inovativní matrace, které usnadňují pohyb a kombinují tradiční pocit pružinové matrace s oporou 
typickou pro TEMPUR. Profilovaná pružná základna z HR pěny zajišťuje perfektní klasický pocit, 
zatímco nově vyvinutá vrstva TEMPUR HM High Mobility zaručuje správnou pružnost a snadný pohyb 
na matraci. Pokud si přejete mít všechny výhody materiálu TEMPUR a zároveň si vychutnat pocit tradiční
pružinové matrace, pak je pro Vás tato kolekce perfektním řešením.  

19 21 25
– 2 cm 3 cm Komfrotní vrstva TEMPUR
4 cm  4 cm 4 cm Podpůrná vrstva TEMPUR
4 cm  4 cm 4 cm Vrstva TEMPUR High Mobility
11 cm  11 cm 14 cm Odolná základna HR

KOMFORTNÍ VRSTVA
PODPŮRNÁ VRSTVA

VRSTVA TEMPUR HM

ODOLNÁ
ZÁKLADNA



TEMPUR® Sensation Breeze 
Navržena tak, aby zvýšila pohodlí a svěžest během Vašeho spánku.

Tato matrace obsahuje vrstvu TEMPUR Climate Material™,
která pomáhá zlepšovat proudění vzduchu v matraci.

Ventilace je podpořena speciálním
3D potahem, který můžete

sejmout a vyprat. 

Tempur Sensation 19
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Tempur Sensation Breeze 22

80

100
160
180

90

200 210 220

Tempur Sensation Breeze 27

Kolekce matrací Sensation

TCM VRSTVA

HM PODPŮRNÁ VRSTVA

ODOLNÁ
ZÁKLADNA

22 27
5 cm 7 cm Vrstva TEMPUR TCM
6 cm  6 cm Podpůrná vrstva TEMPUR HM
11 cm  14 cm Odolná základna HR



Kolekce matrací Hybrid

TEMPUR® Hybrid 21,25

21 25 
3 cm 4 cm Komfrotní vrstva TEMPUR
5 cm 8 cm Vrstva TEMPUR HM
10 cm 10 cm Precision TM micro pružiny
3 cm 3 cm Odolná základna HR

KOMFORTNÍ VRSTVA

VRSTVA TEMPUR HM

MICRO PRUŽINY

ODOLNÁ
ZÁKLADNA

Zdokonalili jsme matraci. Znovu. Představujeme Vám nový TEMPUR® Hybrid. Znovu jsme navrhli každou 
část naší nové matrace, abychom vytvořili nejnovější inovaci v oblasti spánku. Poprvé můžete na matraci 
TEMPUR® zažít jak výhody materiálu TEMPUR® rozkládajícího tlak, tak příjemný pocit pružin.



Zdokonalený TEMPUR® materiál a rychlá odezva  PrecisionTM Micro 
pružin. Potah matrace lze snadno sejmout a vyprat.

Zdokonalený TEMPUR® materiál a rychlá odezva  PrecisionTM Micro 
pružin. Nový potah QuickRefreshTM lze snadno sejmout a vyprat.

Potah QuickRefreshTM

pouze u matrace TEMPUR® Hybrid Elite 25

Tempur Hybrid Elite 25
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Kolekce matrací Hybrid

Tempur Hybrid Supreme 21
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Doplňte svoji TEMPUR matraci  
polštářem z naší kolekce

Vyberte si ideální
polštář TEMPUR®

Podle Vašich preferencí, potřeb 
a oblíbené polohy spánku nabízíme 
několik polštářů ve dvou kolekcích: 
Klasický komfort a Ergonomická 
podpora. Všechny polštáře poskytují 
jedinečné pohodlí a podporu materiálu 
TEMPUR, ale v každém z nich je 
využívána jiná technologie a jiné 
vlastnosti tak, aby přesně odpovídaly 
Vašim potřebám. Nejlepším způsobem 
jak zjistit, který polštář je pro Vás ten 
pravý, je vyzkoušet jej a nechat Vaše 
tělo, ať samo rozhodne. 

Klasický
komfort

Ergonomická
podpora

Máme dvě kolekce
polštářů

Polštáře



Breeze a EasyClean

Je vyrobený z unikátního TEMPUR Climate Material™ 
a má speciální 3D povlak s otevřenou strukturou. To vše 
v kombinaci s ventilačními boky zlepšuje mikroklima okolo 
vaší hlavy a krku. Polštář odvádí vlhkost a dává Vám pocit 
svěžejšího spánku.

Nový polštář TEMPUR® Breeze™

Vhodný pro většinu poloh spánku

70x50 cm

Díky tomu, že je vyrobený z TEMPUR Washable Material™,
můžete polštář EasyClean™ prát v pračce na 60 °C i sušit
v sušičce a zachovat tak maximální hygienický standard.

Nový polštář
TEMPUR® EasyClean™

Vhodný pro většinu poloh spánku

70x50 cm

Nová technologie Breeze™

Nová technologie EasyClean™

Nové přírůstky  
do naší nabídky
Tvar tradičního polštáře vyzývající 
k objetí s novou inovativní 
technologií.



70x50 cm

Polštář TEMPUR® Traditional
Klasicky tvarovaný polštář, který Vás nabádá 
k objetí a jehož tvar Vám zaručí komfortní 
podporu ve většině spánkových poloh.
Dostupný v měkké, střední nebo tuhé verzi. 
Klasický komfort pro každého.

Tyto polštáře jsou pro ty, kteří mají rádi tvar a dojem klasického 
polštáře. Nabízíme je v různých velikostech tak, aby vyhovovaly 
Vašemu tělu a preferencím. Povrch polštáře může ladit k vaší matraci 
TEMPUR® nebo může mít speciální charakteristiky jako například 
materiál TEMPUR Washable nebo TEMPUR Climate.

Klasické komfortní polštáře

Klasický komfort

Vhodný pro většinu

poloh spánku

Varianty:
Měkký,
střední
i tuhý



70x50 cm

70x50 cm

Klasické komfortní polštáře

Polštář TEMPUR Comfort Original nabízí 
pevnější a zároveň komfortní oporu. 
Ladí k matraci TEMPUR Original.

Polštář TEMPUR Comfort Cloud vyrobený 
z materiálu TEMPUR ES vyvolává 
měkčí pocit a má povrch navržený tak, 
aby ladil k Vaší matraci TEMPUR Cloud.

Polštář TEMPUR® Comfort Original

Polštář TEMPUR® Comfort Cloud



Velikost S
Velikost M
Velikost L

Velikost S
Velikost M
Velikost L

Polštář TEMPUR® Original

Polštář TEMPUR® Millennium

Tento polštář zachovává přirozené křivky a podpírá 
hlavu, šíji a ramena, čímž pomáhá narovnání 
páteře. Zajišťuje Vám co nejkvalitnější noční spánek 
v poloze na boku.

Tento polštář má zakřivený okraj tvarovaný tak, 
aby správně podpíral a napomáhal držení šíje. 
Poskytne Vám výjimečné pohodlí v poloze na boku 
i na zádech.

Polštáře s ergonomickou podporou

Ergonomická podpora
Tyto polštáře jsou speciálně tvarované pro všechny,
kdo mají oblíbenou polohu ve spánku. Všechny obsahují
materiál TEMPUR, který se přizpůsobí tvaru Vašeho těla,
a poskytnou Vaší hlavě i krku potřebnou oporu. Pro každou
polohu najdete polštář, který se pro ni hodí nejvíce. 

Ideální pro

spánek na boku

Ideální pro spánek

na boku i na zádech



Velikost S
Velikost M
Velikost L

Univerzální

Velikost M

Polštář TEMPUR® Symphony

Polštář TEMPUR® Sonata

Polštář TEMPUR® Ombracio

Polštář TEMPUR Symphony má unikátní design, díky kterému 
získáte dva polštáře v jednom. Mírně klenutá strana 
poskytuje podporu pro hlavu a šíji u osob spících na zádech, 
zatímco druhá umožní ramenům spočinout pod polštářem, 
díky čemuž se dokonale hodí pro spánek na boku.

Speciální design tohoto polštáře s vykrojeními po stranách 
Vám usnadní dýchání a zmírní tlak při spánku na břiše. 
Tvar, materiál i povlak byly navrženy tak, aby zajistily lepší 
provzdušnění, poskytovaly více pohodlí a klidnější spánek.

Polštáře s ergonomickou podporou

Ideální pro spánek

na boku i na zádech

Ideální pro

spánek na boku

Ideální pro

spánek na břiše

Zakřivený tvar tohoto polštáře zaručí potřebnou podporu Vaší 
hlavy, pokud spíte v poloze embrya s bradou blízko hrudníku. 
Polštář Vám také poskytuje oporu během přetáčení z jedné 
strany na druhou.



TEMPUR  
rošty mají

pružné
polohovatelné

segmenty

Oblast chodidel
V této oblasti jsou
použity pevné
a podpůrné
segmenty.

Zkombinujte vysoce kvalitní rošt 
postele s matrací TEMPUR a plně 
si vychutnejte vynikající komfort a podporu, 
kterou poskytují. Rošt postele TEMPUR® 
Flex je vybaven pružnými segmenty 
s otevřenou strukturou v podobě včelí 
plástve zajišťující lepší ventilaci.

Rošty TEMPUR jsou k dispozici ve statických 
i polohovatelných verzích. Mohou být 
vloženy do stávajícího rámu postele, 
nebo mohou být pořízeny jako samostatně 
stojící s možností výběru designu i výšky 
nohou. Polohovatelné rošty TEMPUR® Flex 
Vám umožní zvednout hlavu, tělo i nohy 
jediným jednoduchým stiskem tlačítka, 
takže si budete moci pohodlněji číst, 
sledovat televizi nebo zvednout unavené 
nohy, abyste si lépe odpočinuli.

Rošty postelí
TEMPUR®

Rošty postelí



TEMPUR  
rošty mají

pružné
polohovatelné

segmenty

Oblast hlavy
Pružné segmenty jsou
pevnější a poskytují
dodatečnou oporu.

Oblast ramen
Pružné segmenty používané
pro tuto citlivou oblast
těla jsou měkčí.

Oblast zad 
Pružné segmenty

v této oblasti mají

střední tuhost.

Rošty postelí



Rošty postelí

Čtyři motory umožňují plynulé variabilní nastavení, díky čemuž 
se mohou oblasti hlavy, zad, stehen i chodidel pohybovat 
odděleně, abyste si pro sebe mohli najít co nejlepší polohu. 
Zahrnuje bezdrátový radiový ovladač a paměťové funkce. 
Zakoupit si můžete také volitelné příslušenství jako například 
masážní jednotku a synchronizaci dvou postelí.

TEMPUR® Flex 4000 – Čtyřmotorový

Nepolohovatelný rošt postele s lehkou, avšak odolnou 
konstrukcí, která poskytne ideální podporu
pro matraci TEMPUR.

TEMPUR® Flex 500 – Statický

Rošt polohovatelný pomocí 2 motorů. Záda a nohy lze 
nezávisle na sobě zvednout pomocí ovladače na kabelu do 
relaxační polohy. Rošt se změkčenou zónou v oblasti ramen 
umožňující nastavení tuhosti dle individuálních potřeb.

TEMPUR® Flex 2000 – Dvoumotorový
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Rošty postelí

Tento inteligentní čtyřmotorový rošt postele Vám umožní nastavení 
do polohy vsedě, aniž byste se posunuli vpřed a pryč od Vašeho 
nočního stolku nebo lampičky. Obsahuje všechny funkce a volitelné 
příslušenství modelu Flex 4000.

TEMPUR® Flex 8000 – Wallhugger

Tento rošt byl navržen v atraktivním designu stříbrných a bílých 
barev, které dokonale doplní Vaši matraci TEMPUR®. 
Pružné segmenty můžete snadno otočit a tím přizpůsobit jejich 
tuhost pro Vaše nejlepší pohodlí. Výhodou roštu jsou motory 
integrované v rámu, což umožňuje využití prostoru pod ním.

TEMPUR® Flex Cloud 3000
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Standardní (4 ks)

Designové (4 ks)

Standardní (4 ks)

Standardní (4 ks)
24 cm
19 cm

29 cm
19 cm

Designové (4 ks)
Designové (4 ks)

29 cm
25 cm

2motor
4motor

Bezdrátové dálkové 
ovládání

Bezdrátové dálkové ovládání 
je volitelným příslušenstvím 
k roštu TEMPUR® Flex 2000. 
U roštů TEMPUR® Flex 4000 
a 8000 je standardem 
bezdrátový radiofrekvenční 
ovladač.

Držáky matrace

Aby se předešlo sklouznutí 
matrace při používání 
polohovatelného roštu, 
doporučujeme použít pět 
držáků: Jeden v oblasti 
chodidel a dva na každé 
straně rámu. Držáky 
nabízíme v chromovém 
provedení.

Nohy

Nabízíme výběr různých tvarů nohou, které lze 
připevnit k roštu postele TEMPUR® Flex.

Dálkově ovládaná 
zásuvka

Umožňuje zapnutí 
a vypnutí světla nebo 
jiného elektrického zařízení 
přes rádiové dálkové 
ovládání. Lze použít pro 
modely TEMPUR® Flex 4000 
a TEMPUR® Flex 8000.

LED světelný proužek

Světelný proužek umístěný 
pod postelí přináší stylový 
světelný efekt. Lze jej 
snadno nasadit na rám 
postele a zapnout pomocí 
dálkového ovládání 
u postele.

Sada 5 ks
Sada 6 ks

Podpůrné vložky

Pevnost různých oblastí, 
například oblastí pro ramena, 
bederní oblasti atd. lze zvýšit 
přidáním podpůrných výztuh 
do jednotlivých segmentů 
na roštu postele. Jedna sada 
obsahuje 10 ks výztuh.

Masážní jednotka

Jako volitelné příslušenství 
si můžete také vybrat 
masážní jednotku. 
Jemná vibrace napomáhá 
k uvolnění napjatých 
ramenních a zádových 
svalů a přináší uvolňující 
pocit po celém těle.

Rošty postelí Krycí matrace



Rošty postelí

Krycí matrace obsahuje 7 cm materiálu TEMPUR citlivého na teplotu. Potah je 
z jedné strany velurový, z druhé strany dvojitý jersey, aby Vám poskytl takový pocit, 
jaký preferujete. Lze jej snadno sejmout a vyprat.

TEMPUR® Topper 7

Krycí matrace
Vaše současná postel a matrace nemusí přinášet takové pohodlí 
a klidný spánek, jaké byste si přáli. Krycí matraci TEMPUR® 

můžete položit na jakoukoliv jinou matraci v dobrém stavu 
a dopřát si tak pohodlí typické pro TEMPUR zároveň s lepším 
a klidnějším spánkem.

Krycí matrace
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TEMPUR-FIT™

Povlaky a chrániče

Povlaky a chrániče

TEMPUR® nabízí také sortiment 
specializovaných povlaků na polštáře, 
prostěradel a matracových chráničů. 

90x200 cm
180x200 cm

TEMPUR-FIT™   
Matracový chránič
Voděodolný a prodyšný matracový chránič TEMPUR-FIT™ 

je vyrobený z přírodních vláken, která jsou prodyšná 
a zároveň absorpční. Chránič má inteligentní membránu, 
která zabraňuje navlhnutí matrace a je jedním 
z nejtenších ve své třídě na trhu.

TEMPUR-FIT™ Povlak 
na polštář a prostěradlo
Prostěradlo i povlak na polštář jsou pletené z jemných 
přízí ze 100% MAKO bavlny. To dělá tato prostěradla 
příjemná na dotek a zároveň elastická pro zajištění 
dokonalé fixace na matraci. Povlaky na polštáře jsou 
dostupné v různých tvarech pro různé modely polštářů 
TEMPUR®. Prostěradla i povlaky na polštáře se nabízí 
ve třech barevných provedeních (bílá, natur, antracit), 
díky kterým si je můžete snadno sladit. Lze je snadno 
prát a sušit v sušičce.

Povlak Sonata

Povlak Original a Millennium
Povlak Symphony

Povlak Ombracio
Povlak Comfort 70x50 cm





Záruka



TEMPUR® Sensation
podpora s pružnějším

pocitem

Ergonomická podpora

Klasický komfort

Kolekce matrací TEMPUR®

Kolekce polštářů TEMPUR®

TEMPUR Comfort

Vhodný pro většinu

poloh spánku

TEMPUR Traditional

Vhodný pro většinu

poloh spánku

TEMPUR EasyClean™

Vhodný pro většinu

poloh spánku

TEMPUR Breeze™

Vhodný pro většinu

poloh spánku

TEMPUR Original

Ideální pro spánek

na boku

TEMPUR® Cloud
podpora s měkčím

pocitem

TEMPUR® Original
podpora s pevnějším

pocitem

Breeze™
22

19 21 2519 21 2519 21 25

TEMPUR Millennium

Ideální pro spánek

na boku i na zádech

TEMPUR Ombracio

Ideální pro spánek

na břiše

TEMPUR Symphony

Ideální pro spánek

na boku i na zádech

TEMPUR Sonata

Ideální pro spánek

na boku

27 22 27 22 27

TEMPUR® Hybrid
navrženo pro rychlejší

odezvu

21 25
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