
KATALOG PRODUKTOWY
TEMPUR®

A mattress like no other



Unikalne odczucie
TEMPUR®

Idealna równowaga komfortu i podparcia.
Nic nie otula i nie dopasowuje się do kształtu ciała tak, 
jak materiał TEMPUR®, który możecie znaleźć w naszych 
materacach i poduszkach.

Ten unikalny materiał jest zaprojektowany,  
by dostosowywał się do Twojego ciała, absorbował ruch  
i redukował nacisk tam, gdzie tego potrzebujesz.

Na TEMPUR® śpisz głębszym snem, dzięki czemu budzisz 
się w pełni sił i gotowości na nowy dzień.

TEMPUR® - materac jak żaden inny.
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Przenieś się 
do świata pełnego 
relaksu Spis treści
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Dekady kosmicznych innowacji
Materiał TEMPUR® został opracowany przez NASA, 
aby wspierać i chronić astronautów podczas startu 
w kosmos. Wykorzystaliśmy tę przełomową 
technologię, aby stworzyć pierwszy na świecie materac 
i poduszkę z pianki memory.

Spędziliśmy trzydzieści lat na doskonaleniu tego 
materiału, aby zapewnić Ci jakość snu jak żadna inna.

Nasze wyjątkowe dziedzictwo inspiruje nas 
do przekraczania granic ludzkich możliwości. 
Gwarantuje, że wciąż dążymy do doskonałości.

Jak w przypadku NASA, naszą misją jest zapewnienie 
jak największej korzyści wszystkim. Właśnie dlatego 
stale rozwijamy materiał TEMPUR®, aby zapewnić Ci sen, 
którego potrzebujesz każdej nocy.

Historia
nie z tego świata
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Dopasowanie
do Twojego ciała

Precyzyjne projektowanie z myślą 
o perfekcji

Wyjątkowa technologia snu
Kosmiczna technologia w naszym materiale jest ściśle 
strzeżoną tajemnicą. Tylko dziesięć osób na świecie zna 
tę formułę. Materiał TEMPUR® został zoptymalizowany 
pod kątem niezrównanej trwałości, a także zwiększonej 
redukcji nacisku i pochłaniania ruchu, aby zmniejszyć 
częstotliwość przewracania się podczas snu.

Nasi naukowcy udoskonalili wiskoelastyczną strukturę 
materiału TEMPUR®, aby reagował i dostosowywał się  
do kształtu, wagi i temperatury ciała, dla idealnej 
równowagi komfortu i podparcia.
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Dlaczego TEMPUR®?

Teraz jeszcze łatwiej jest utrzymać 
materac w czystości dzięki naszemu 
odpinanemu pokrowcowi QuickRefresh™, 
który można prać w pralce w 60°C.

Gorąco Ci w nocy? Żaden problem. 
Nasza innowacyjna technologia 
w pokrowcu – CoolTouch™ - to idealne 
rozwiązanie do natychmiastowej regulacji 
temperatury ciała w nocy.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz 
dodatkowego podparcia szyi, czy raczej 
poczucia komfortu, to również możemy 
zapewnić. Nasza oferta zawiera klasyczne 
i ergonomiczne poduszki, które oferują 
lepsze podparcie szyi i głowy.

To osobiste odczucie dla lepszego snu
Nie ma dwóch osób śpiących tak samo. Niezależnie 
jaką pozycję snu preferujesz, mamy dopasowane 
rozwiązanie, które zapewni Ci kojący sen:

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz większego 
komfortu, lepszego podparcia czy obu tych rzeczy, 
nasz unikalny materiał występuje w pięciu odczuciach, 
by móc odpowiedzieć na Twoje potrzeby.



Dlaczego właściciele materaców 
TEMPUR® w całej Europie są 
średnio bardziej zadowoleni niż 
właściciele innych marek?

„Dzięki temu co zyskaliśmy, wiemy, 
że ten zakup był najlepszą rzeczą jaką 
zrobiliśmy.”

„Nigdy nie chcę wstawać z łóżka, 
naprawdę. Leżę w nim cały dzień 
jeśli mogę.”

„Jest wielka różnica, teraz kiedy się 
budzę czuję się bardziej odświeżony, 
bardziej spokojny, bardziej 
zrelaksowany.”

„Pierwsza przespana noc była 
wspaniała, czułam się tak 
komfortowo.”

Colin i Helen

Richard i Tanya

Don i Giorgia

Charli
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4 kroki 
do lepszego snu
TEMPUR® pozwala na stworzenie idealnych 
warunków do spania w Twojej sypialni, 
zarówno pod względem komfortu, 
jak i designu. Wybierz materac 
o odpowiadającym Ci odczuciu i dodaj 
do niego preferowaną poduszkę.

Następnie połącz swój materac z łóżkiem 
TEMPUR®. Całość wykończ naszą pościelą 
oraz kołdrą i odpłyń do świata luksusowego 
komfortu.

1. Wybierz materac

3. Wybierz łóżko i stelaż

2. Wybierz poduszkę

4. Wybierz kołdrę, prześcieradło, 
ochraniacz i pościel 

TEMPUR® pozwala na stworzenie idealnych 
warunków do spania w Twojej sypialni, zarówno 
pod względem komfortu, jak i designu.

Strona 18

Szeroki wybór rodzajów i kolorów materiałów 
obiciowych łóżka pozwala dopasować je do stylu 
Twojego wnętrza, a dodanie stelaża – statycznego 
lub regulowanego – zwiększa trwałość i poprawia 
wentylację materaca.

Strona 66

Poznaj naszą szeroką gamę poduszek i odkryj, 
jak różnorodność kształtów oraz odczuć wspomaga 
sen w różnych pozycjach.

Strona 58

Uzupełnienie swojego zestawu TEMPUR® o wysokiej 
jakości prześcieradło i ochraniacz sprawi, że Twoje łóżko 
będzie czyste i świeże, podczas gdy kołdra pomoże 
utrzymać Twojemu ciału optymalną temperaturę.

Strona 96
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A mattress like no other

Kolekcje
materaców

TEMPUR®



Wygoda 
w każdym stylu
Stworzyliśmy pięć różnych kolekcji materaców. Każda z nich jest 
wyjątkowa, oferując inne odczucie, ale wszystkie zapewniają niezrównane 
podparcie i dopasowanie się do ciała. Naszych pięć fl agowych kolekcji 
reprezentuje to, z czego jesteśmy znani na całym świecie: technologie snu 
oparte na renomowanym termoelastycznym materiale TEMPUR®.
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Kolekcja TEMPUR® Cloud
Idealne podparcie, przyjemna miękkość
Harmonijne połączenie przyjemnej miękkości i stabilnego podparcia. Materace 
TEMPUR® Cloud wykorzystują w górnej części materiał TEMPUR® Extra Soft, 
który przyjemnie Cię otula, podczas gdy warstwy materiału TEMPUR® poniżej 
odpowiadają za dopasowane podparcie ciała.

Kolekcja TEMPUR® Firm
Idealne podparcie, przyjemna twardość
Nasz najnowszy design, zawierający materiał TEMPUR® Extra Firm Support. 
Doświadcz pierwotnego odczucia TEMPUR®, odkrytego na nowo, 
dla głębokiego snu.

Kolekcja TEMPUR® Sensation
Idealne podparcie, łatwość poruszania się
Materace z kolekcji TEMPUR® Sensation pozwalają cieszyć się elastycznością 
zbliżoną do tradycyjnego materaca sprężynowego połączoną z wyjątkowym 
podparciem, jakie daje tylko TEMPUR®. Zastosowany materiał Dynamic Support 
ułatwia poruszanie się, podczas gdy materiał TEMPUR® delikatnie dopasowuje 
się do kształtu ciała.

Kolekcja TEMPUR® Hybrid
Idealne podparcie, szybkość reakcji
TEMPUR® Hybrid łączy w sobie zaawansowany materiał TEMPUR® oraz czułe 
mikro sprężyny Precision™. Odczuj niesamowity komfort, podczas gdy materac 
idealnie dostosuje się do Twojego ciała, a niezależne od siebie sprężyny 
podeprą i zareagują na Twój ruch.

Miękki Twardy

Strona 20

Miękki Twardy

Strona 44

Miękki Twardy

Strona 38

Miękki Twardy

Strona 32

Kolekcja TEMPUR® Original
Idealne podparcie, wyjątkowa redukcja nacisku
Nasze klasyczne, dopasowujące się do kształtu ciała materace, podpierają 
i redukują nacisk. Materace w tej kolekcji wykorzystują oryginalny materiał 
TEMPUR® - przełomową technologię pochodzącą z NASA.

Miękki Twardy

Strona 26



Kolekcja TEMPUR® Cloud

TEMPUR®

Cloud
Idealne podparcie, przyjemna 
miękkość
Kolekcja TEMPUR® Cloud jest stworzona 
dla tych, którzy pragną nie tylko 
odpowiedniego podparcia, ale też 
oczekują satysfakcji ze snu połączonej 
z uczuciem niezwykłej lekkości.
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TEMPUR® Cloud Luxe 
Strona 24



TEMPUR® Cloud

Technologia 
Snu
Górna warstwa komfortowych materaców jest 
wykonana z innowacyjnego materiału TEMPUR® ES 
(Extra Soft), który ma zapewniać nieustanny relaks. 
Współgra to idealnie z warstwą redukującą nacisk, 
zapewniającą doskonałe podparcie, charakterystyczne 
dla produktów TEMPUR®.

Kolekcja TEMPUR® Cloud

Materiał TEMPUR® Extra Soft
Miękka wersja materiału TEMPUR® 
reaguje szybciej na ciepło i wagę ciała 
dla zapewnienia uczucia miękkości. Sieć 
komórek o otwartej strukturze została 
poddana rygorystycznym testom, 
więc pomimo swej delikatności będzie 
zapewniać komfortowy sen, by móc 
poczuć się jak na chmurce.

Pokrowiec QuickRefresh™
Miękki i dopasowany pokrowiec można 
łatwo odpiąć od materaca i wyprać, by 
zapewnić sobie świeżość podczas snu.
W wybranych modelach.

Materiał TEMPUR®

Wyjątkowy materiał TEMPUR® jest miękki 
tam, gdzie chcesz i twardy tam, gdzie jest 
to potrzebne™. Dopasowuje się on 
do temperatury i kształtu Twojego ciała.

Technologia CoolTouch™
Chłodny w dotyku materiał 
pomoże Ci odprowadzić nadmiar 
ciepła dla zapewnienia komfortu 
podczas snu.
W wybranych modelach.
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Kolekcja TEMPUR® Cloud
Kolekcja TEMPUR® Cloud

TEMPUR®

Cloud Elite

Wysokość materaca: 25 cm

Idealna równowaga między miękkością 
i podparciem. Specjalnie opracowany 
materiał TEMPUR® Extra Soft zapewnia 
relaks, a twardsze warstwy TEMPUR® 
poniżej dają długotrwałe podparcie. 

Pokrowiec QuickRefresh™ można łatwo 
odpiąć i wyprać

TEMPUR® 
Cloud Supreme

Wysokość materaca: 21 cm

Idealna równowaga między miękkością 
i podparciem. Specjalnie opracowany 
materiał TEMPUR® Extra Soft zapewnia 
relaks, a twardsze warstwy TEMPUR® 
poniżej dają długotrwałe podparcie.

Pokrowiec można odpiąć i wyprać.

TEMPUR® 
Cloud Luxe

Wysokość materaca: 30 cm

Najwyższy w kolekcji TEMPUR® Cloud. 
Idealna równowaga między miękkością 
i podparciem. Specjalnie opracowany 
materiał TEMPUR® Extra Soft zapewnia 
relaks, a twardsze warstwy TEMPUR® 
poniżej dają długotrwałe podparcie. 

Pokrowiec QuickRefresh™ można łatwo 
odpiąć i wyprać.

7 cm
Materiał TEMPUR® Extra Soft

7 cm
Warstwa wspierająca TEMPUR®

11 cm
Materiał DuraBase™

5 cm
Materiał TEMPUR® Extra Soft

5 cm
Warstwa wspierająca TEMPUR®

11 cm
Materiał DuraBase™

7 cm
Materiał TEMPUR® Extra Soft

9 cm
Warstwa wspierająca TEMPUR®

6,5 cm
Materiał DuraBase™

7,5 cm
Materiał DuraBase™

CT:

Technologia CoolTouch™ 
dla zapewnienia uczucia chłodu
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MATERAC TEMPUR® Cloud
Supreme Supreme CT Elite Elite CT Luxe CT

Wymiary cm Cena zł Cena zł Cena zł Cena zł Cena zł
90 x 200 6.036,00 6.518,00 6.941,00 7.496,00 8.330,00
160 x 200 10.247,00 11.066,00 11.785,00 12.727,00 14.141,00
180 x 200 11.173,00 12.066,00 12.849,00 13.876,00 15.418,00
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TEMPUR®

Original
Idealne podparcie, wyjątkowa
redukcja nacisku
Kolekcja TEMPUR® Original zapewnia 
efekt TEMPUR® w czystej postaci: 
prawdziwy komfort i odpowiednie 
podparcie dla całego ciała. Kosmiczna 
technologia zastosowana przy ich 
produkcji pozwala Ci osiągnąć prawdziwy 
stan nieważkości.

Kolekcja TEMPUR® Original

TEMPUR® Original Luxe 
Strona 30



TEMPUR® Original
Kolekcja TEMPUR® Original
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Materiał TEMPUR®

Nasz przełomowy materiał 
termoelastyczny został po raz 
pierwszy użyty przez NASA, 
by wspierać i chronić astronautów 
podczas startu w kosmos. Redukujący 
nacisk materiał równomiernie rozkłada 
ciężar.

Wyjątkowy materiał TEMPUR® jest 
miękki tam, gdzie chcesz i twardy tam, 
gdzie jest to potrzebne™. Dopasowuje 
się on do temperatury i kształtu 
Twojego ciała.

Pokrowiec QuickRefresh™
Miękki i dopasowany pokrowiec można 
łatwo odpiąć od materaca i wyprać, 
by zapewnić sobie świeżość podczas snu.
W wybranych modelach.

Technologia CoolTouch™
Chłodny w dotyku materiał 
pomoże Ci odprowadzić nadmiar 
ciepła dla zapewnienia komfortu 
podczas snu.
W wybranych modelach.

Idealny dla tych, którzy preferują twardsze materace. 
Produkty z tej kolekcji występują w różnych 
wysokościach oraz oferują różne doznania. Są dostępne 
w wielu rozmiarach i mogą być używane 
na regulowanych stelażach.

Technologia 
Snu



Kolekcja TEMPUR® Original
Kolekcja TEMPUR® Original
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TEMPUR®

Original Elite

Wysokość materaca: 25 cm

Materiał TEMPUR® zastosowany w tym 
materacu pozwala odczuć wyjątkowy 
komfort i niezrównane podparcie. 
Redukuje punkty nacisku, 
które prowadzą do przewracania się 
z boku na bok podczas snu.

Pokrowiec QuickRefresh™ można łatwo 
odpiąć i wyprać.

TEMPUR® 
Original Supreme

Wysokość materaca: 21 cm

Materac TEMPUR® Original reprezentuje 
najważniejsze zalety materiału TEMPUR® 
- redukcję nacisku i zdrowe, komfortowe 
podparcie. Redukuje punkty nacisku, 
które prowadzą do przewracania się 
z boku na bok podczas snu.

Pokrowiec można łatwo odpiąć 
i wyprać.

TEMPUR® 
Original Luxe

Wysokość materaca: 30 cm

Najwyższy materac z kolekcji TEMPUR® 
Original pozwalający odczuć wyjątkowy 
komfort i niezrównane podparcie. 
Redukuje punkty nacisku, które prowadzą 
do przewracania się z boku na bok 
podczas snu.

Pokrowiec QuickRefresh™ można łatwo 
odpiąć i wyprać.

CT:

Technologia CoolTouch™ 
dla zapewnienia uczucia chłodu

2 cm
Warstwa komfortowa TEMPUR®

8 cm
Warstwa wspierająca TEMPUR®

11 cm
Materiał DuraBase™

3 cm
Warstwa komfortowa TEMPUR®

9 cm
Warstwa wspierająca TEMPUR®

6,5 cm
Materiał DuraBase™

6,5 cm
Materiał DuraBase™

5 cm
Warstwa komfortowa TEMPUR®

9 cm
Warstwa wspierająca TEMPUR®

8 cm
Materiał DuraBase™

8 cm
Materiał DuraBase™

MATERAC TEMPUR® Original
Supreme Supreme CT Elite Elite CT Luxe CT

Wymiary cm Cena zł Cena zł Cena zł Cena zł Cena zł
90 x 200 6.036,00 6.518,00 6.941,00 7.496,00 8.330,00
160 x 200 10.247,00 11.066,00 11.785,00 12.727,00 14.141,00
180 x 200 11.173,00 12.066,00 12.849,00 13.876,00 15.418,00



Kolekcja TEMPUR® Hybrid
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TEMPUR®

Hybrid
Idealne podparcie, szybkość reakcji
Doświadcz korzyści płynących 
z zastosowania naszego 
zaawansowanego materiału TEMPUR® 
i elastyczności sprężyn w naszych 
materacach hybrydowych. Kolekcja 
TEMPUR® doskonale dopasowuje się 
do kształtu i reaguje na ruchy, 
zapewniając wyjątkowy komfort 
i podparcie. TEMPUR® Hybrid Luxe 

Strona 36



TEMPUR® Hybrid

Technologia 
Snu
TEMPUR® Hybrid łączy w sobie wszystkie 
kluczowe technologie, które czynią sen 
na TEMPUR® tak wspaniałym.

Mikro sprężyny Precision™
Gięte na zimno sprężyny kieszeniowe 
dają podparcie podczas snu. W połączeniu 
z materiałem TEMPUR® zapewniają 
indywidualne dopasowanie oraz szybką 
reakcję na ruch.

Pokrowiec QuickRefresh™
Nasz stylowy pokrowiec 
o geometrycznym wzorze można 
łatwo odpiąć od materaca i wyprać, by 
zapewnić sobie świeżość podczas snu.
W wybranych modelach.

Materiał TEMPUR®

Materiał TEMPUR® dopasowując się 
do ciała nie stwarza punktów nacisku, 
dzięki czemu każda noc może przynieść 
Ci odpoczynek i regenerację. Materiał 
absorbujący drgania uwolni Cię również 
od ruchu partnera.

Technologia CoolTouch™
Chłodny w dotyku materiał 
pomoże Ci odprowadzić nadmiar 
ciepła dla zapewnienia komfortu 
podczas snu.
W wybranych modelach.
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Kolekcja TEMPUR® Hybrid
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Kolekcja TEMPUR® Hybrid

TEMPUR® Hybrid 
Elite

Wysokość materaca: 25 cm

Zaawansowany materiał TEMPUR® 
i elastyczność mikro sprężyn Precision™.
Pokrowiec QuickRefresh™ można łatwo 
odpiąć i wyprać.

TEMPUR® Hybrid 
Supreme*

Wysokość materaca: 21 cm

Zaawansowany materiał TEMPUR® 
i czułość mikro sprężyn Precision™.
Pokrowiec można łatwo odpiąć 
i wyprać.

TEMPUR® Hybrid 
Luxe

Wysokość materaca: 30 cm

Materiał TEMPUR® nie stwarza punktów 
nacisku, a podwójna warstwa mikro 
sprężyn Precision™ podpiera i reaguje 
na Twój ruch.
Zdejmowany pokrowiec QuickRefresh™ 
możesz łatwo odpiąć i wyprać.

CT:

Technologia CoolTouch™ 
dla zapewnienia uczucia chłodu

4 cm
Materiał TEMPUR®

3 cm
Materiał Dynamic Support

10 cm
Mikro sprężyny Precision™

10 cm
Mikro sprężyny Precision™

3 cm
Materiał DuraBase™

4 cm
Materiał TEMPUR®

8 cm
Materiał Dynamic Support

10 cm
Mikro sprężyny Precision™

3 cm
Materiał DuraBase™

3 cm
Materiał TEMPUR®

5 cm
Materiał Dynamic Support

10 cm
Mikro sprężyny Precision™

3 cm
Materiał DuraBase™

* Dostępny w wybranych punktach 
   sprzedaży

MATERAC TEMPUR® Hybrid
Supreme Elite Luxe CT

Wymiary cm Cena zł Cena zł Cena zł
90 x 200 6.520,00 7.425,00 8.813,00
160 x 200 11.068,00 12.604,00 14.962,00
180 x 200 12.067,00 13.743,00 16.312,00
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TEMPUR®

Sensation
Idealne podparcie, 
łatwość poruszania się
Jeśli pragniesz korzyści, jakie daje 
TEMPUR®, ale nie chcesz zrezygnować 
ze swobody ruchu, właściwej 
dla tradycyjnych materaców 
sprężynowych.

Kolekcja TEMPUR® Sensation

TEMPUR® Sensation Luxe 
Strona 42
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Kolekcja TEMPUR® Sensation
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TEMPUR® Sensation

Technologia 
Snu
Specjalna, elastyczna warstwa podstawowa dostarcza 
odczuć charakterystycznych dla tradycyjnego materaca, 
podczas gdy dobrze dobrana kombinacja materiałów 
TEMPUR® zapewnia wyjątkowy komfort i odpowiednie 
podparcie w czasie nocnego wypoczynku.

Materiał Dynamic Support
Sieć otwartych komórek 
o elastycznych ściankach i bardziej 
losowej strukturze zapewnia sprężyste 
podparcie. Szybciej powraca 
do swojego pierwotnego kształtu, 
dzięki czemu możesz swobodniej 
poruszać się na materacu.

Pokrowiec QuickRefresh™
Miękki i dopasowany pokrowiec można 
łatwo odpiąć od materaca i wyprać, by 
zapewnić sobie świeżość podczas snu.
W wybranych modelach.

Materiał TEMPUR®

Materiał TEMPUR® dopasowując 
się do ciała nie stwarza punktów 
nacisku, dzięki czemu każda noc może 
przynieść Ci odpoczynek 
i regenerację. Materiał absorbujący 
drgania uwolni Cię również od ruchu 
partnera.

Technologia CoolTouch™
Chłodny w dotyku materiał 
pomoże Ci odprowadzić nadmiar 
ciepła dla zapewnienia komfortu 
podczas snu.
W wybranych modelach.
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Kolekcja TEMPUR® Sensation

TEMPUR®

Sensation Elite

Wysokość materaca: 25 cm

Innowacyjny materac łączący komfort, 
jaki daje TEMPUR® z podparciem 
i łatwością poruszania się dzięki 
materiałowi Dynamic Support.

Pokrowiec QuickRefresh™ można łatwo 
odpiąć i wyprać.

TEMPUR® 
Sensation Supreme

Wysokość materaca: 21 cm

Innowacyjny materac łączący komfort, 
jaki daje TEMPUR® z podparciem 
i łatwością poruszania się dzięki 
materiałowi Dynamic Support.

Pokrowiec można łatwo odpiąć 
i wyprać.

TEMPUR® 
Sensation Luxe

Wysokość materaca: 30 cm

Najwyższy w kolekcji TEMPUR® 
Sensation. Innowacyjny materac łączący 
komfort, jaki daje TEMPUR® z podparciem 
i łatwością poruszania się dzięki 
materiałowi Dynamic Support. 

Pokrowiec QuickRefresh™ można łatwo
odpiąć i wyprać.

CT:

Technologia CoolTouch™ 
dla zapewnienia uczucia chłodu

3 cm
Warstwa komfortowa TEMPUR®

4 cm
Warstwa wspierająca TEMPUR®

4 cm
Materiał Dynamic Support

14 cm
Materiał DuraBase™

2 cm
Warstwa komfortowa TEMPUR®

4 cm
Warstwa wspierająca TEMPUR®

4 cm
Materiał Dynamic Support

11 cm
Materiał DuraBase™

7 cm
Warstwa komfortowa TEMPUR®

8 cm
Materiał Dynamic Support

7,5 cm
Materiał DuraBase™

7,5 cm
Materiał DuraBase™

MATERAC TEMPUR® Sensation
Supreme Supreme CT Elite Elite CT Luxe CT

Wymiary cm Cena zł Cena zł Cena zł Cena zł Cena zł
90 x 200 6.036,00 6.518,00 6.941,00 7.496,00 8.330,00
160 x 200 10.247,00 11.066,00 11.785,00 12.727,00 14.141,00
180 x 200 11.173,00 12.066,00 12.849,00 13.876,00 15.418,00
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TEMPUR®

Firm
Idealne podparcie, przyjemna 
twardość
Doświadcz pierwotnego odczucia 
TEMPUR®, odkrytego na nowo, 
dla głębokiego snu. Nasz najnowszy 
design, zawierający materiał TEMPUR® 
Extra Firm Support.

TEMPUR® Firm Luxe 
Strona 48
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TEMPUR® Firm

Technologia 
Snu
TEMPUR® Firm został zaprojektowany z dodatkową 
warstwą naszego najbardziej zaawansowanego 
materiału wspierającego, aby zapewnić 
bezkompromisowe wsparcie i najwyższy komfort, 
dając ciału długotrwałe oparcie i redukcję nacisku.

Materiał Extra Firm Support
Materiał Extra Firm Support ma 
za zadanie zapewnić najwyższy 
komfort i twarde odczucie. Reaguje 
na temperaturę, wagę i kształt ciała, 
zapewniając podparcie przez całą noc.

Pokrowiec QuickRefresh™
Miękki i dopasowany pokrowiec można 
łatwo odpiąć od materaca i wyprać, by 
zapewnić sobie świeżość podczas snu.
W wybranych modelach.

Materiał TEMPUR®

Materiał TEMPUR® dopasowując 
się do ciała nie stwarza punktów 
nacisku, dzięki czemu każda noc może 
przynieść Ci odpoczynek 
i regenerację. Materiał absorbujący 
drgania uwolni Cię również od ruchu 
partnera.

Technologia CoolTouch™
Chłodny w dotyku materiał 
pomoże Ci odprowadzić nadmiar 
ciepła dla zapewnienia komfortu 
podczas snu.
W wybranych modelach.
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Kolekcja TEMPUR® Firm

TEMPUR®

Firm Elite

Wysokość materaca: 25 cm

Zaawansowany materiał TEMPUR® Extra 
Firm Support redukuje punkty nacisku 
i reaguje na temperaturę, wagę i kształt 
ciała, zapewniając najwyższy komfort 
i twarde podparcie.

Pokrowiec QuickRefresh™ można łatwo 
odpiąć i wyprać.

TEMPUR® 
Firm Supreme

Wysokość materaca: 21 cm

Zaawansowany materiał TEMPUR® Extra 
Firm Support redukuje punkty nacisku 
i reaguje na temperaturę, wagę i kształt 
ciała, zapewniając najwyższy komfort 
i twarde podparcie.

Pokrowiec można łatwo odpiąć 
i wyprać.

TEMPUR® 
Firm Luxe

Wysokość materaca: 30 cm

Dodatkowa warstwa materiału TEMPUR® 
Extra Support oferuje maksymalną 
redukcję punktów nacisku i twarde 
podparcie.

Pokrowiec QuickRefresh™ można łatwo 
odpiąć i wyprać.

CT:

Technologia CoolTouch™ 
dla zapewnienia uczucia chłodu

3 cm
Materiał TEMPUR®

5 cm
Materiał TEMPUR® Extra Firm 
Support

7,5 cm
Materiał DuraBase™

5,5 cm
Materiał DuraBase™

5 cm
Materiał TEMPUR®

5 cm
Materiał TEMPUR® Extra Firm 
Support

7,5 cm
Materiał DuraBase™

7,5 cm
Materiał DuraBase™

5 cm
Materiał TEMPUR®

10 cm
Materiał TEMPUR® Extra Firm 
Support

7,5 cm 
Materiał DuraBase™

7,5 cm
Materiał DuraBase™

MATERAC TEMPUR® Firm
Supreme Supreme CT Elite Elite CT Luxe CT

Wymiary cm Cena zł Cena zł Cena zł Cena zł Cena zł
90 x 200 6.036,00 6.518,00 6.941,00 7.496,00 8.329,00
160 x 200 10.246,00 11.065,00 11.784,00 12.726,00 14.140,00
180 x 200 11.172,00 12.065,00 12.849,00 13.876,00 15.418,00
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TEMPUR®  
CoolTouch™

Zaprojektowane dla uczucia chłodu
Nasza nowa i ulepszona technologia CoolTouch™ 
pochłania nadmiar ciepła i odprowadza go z materaca, 
aby zapewnić Ci uczucie chłodu i komfort w nocy.

Zaawansowany chłodzący pokrowiec pomaga 
regulować temperaturę ciała, gdy odczuwasz gorąco 
podczas snu.

Technologia CoolTouch™ jest dostępna 
w wybranych materacach  
i poduszkach.



idealna równowaga komfortu
i podparcia

opracowany po raz pierwszy 
dla NaSa, aby wspierać 
astronautów podczas startu 
w kosmos. Poświęciliśmy trzy 
dekady na udoskonalanie tego 
unikalnego materiału, aby 
pomóc ci lepiej spać.
No i chyba nam się to udało.

warstwy autentycznego 
materiału TemPUr® tak 
doskonale dopasowują się 
do Twojego ciała, że  można 
pomyśleć, że został stworzony 
specjalnie dla ciebie.

To nasze dziedzictwo i nasza 
misja. Dzięki temu jesteśmy 
wiodącą na świecie firmą
z artykułami sypialnianymi.

śPij LePiej,
DŁUŻej, GŁĘbiej
Przedstawiamy ONE®, nową kolekcję By TEMPUR®

Niezależnie od tego, czy 
odpoczywasz ze smartfonem, przy 
dobrej książce, czy zarywasz noc, 
tu liczy się Twój “czas dla siebie”. 
To tu ładujesz baterie na kolejny 
dzień, by być lepszą wersją siebie.

a nie zrobisz tego bez
dobrego snu.

5 cm materiału TEMPUR®

Termoelastyczne komórki, które 
dopasowują się do Twojego ciała

10 cm pianki

średnio twarde podparcie, by 
wspierać Twoje ciało tam gdzie 

tego potrzebujesz

5 cm pianki

wytrzymała warstwa podstawowa, 
która współpracuje z warstwami 

powyżej dla zapewnienia komfortu
i podparcia oraz dłuższej

żywotności materaca

Gdzie technologia styka się z komfortem.

To coś więcej, niż zwykła pianka z pamięcią - to odczucie 

materiału TemPUr® zapewniające najwyższy komfort

i wyjątkowe podparcie ciała.

To co robimy, to czysta nauka. To co dostajesz, to czysta magia.

LicZy SiĘ To, co jeST w śroDkU



Twój maTerac,
Twój wybór
Wybierz materac, który spełni Twoje oczekiwania.

*Materace One By TEMPUR® dostępne są w wybranych punktach sprzedaży

materac o średniej twardości, który w idealny sposób łączy 
komfort i podparcie.

jeśli zdarza ci się odczuwać gorąco w nocy, ten materac 
jest dla ciebie.

One By TEMPUR®

One By TEMPUR® z chłodzącym pokrowcem

Wszystkie ONE zapewniają jakość, styl 
i korzyści, których można oczekiwać od 
światowej klasy artykułów sypialnianych.

jakość 
i komforT

Stylowy duński design i jakość.

Pokrowiec nadający się do prania w 40°c.

każdy materac posiada odpinany pokrowiec, by móc łatwo zachować 
świeżość podczas snu.

10-letnia gwarancja. Spokojny sen przez dekadę.

GWARANCJA
MATERACA

10
LAT

DUŃSKI
DESIGN

AUTENTYCZNY
MATERIAŁ TEMPUR®

KOSMICZNA
TECHNOLOGIA

POKROWIEC
DO PRANIA

40°

ZDEJMOWANY
POKROWIEC



A mattress like no other

Kolekcje
poduszek

TEMPUR®
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Poduszki
Wybór odpowiedniej poduszki może poprawić ułożenie ciała 
w ciągu nocy, co podnosi jakość snu. TEMPUR® oferuje szeroką gamę 
poduszek dostosowanych do różnorodnych preferencji i pozycji, 
w których śpimy. Wszystkie zapewniają optymalny komfort 
i podparcie, jakie daje materiał TEMPUR®, ale różnią się swoją 
konstrukcją i designem, aby odpowiedzieć na indywidualne potrzeby.

Każda z poduszek ma 3-letnią gwarancję i zachowuje swój kształt przez długi czas. 
Poznaj całą ofertę w najbliższym sklepie, aby odnaleźć idealne dopasowanie.

Ergonomiczne Podparcie

Klasyczny Komfort

Poduszki profi lowane, przeznaczone dla osób, które mają ulubioną pozycję snu 
i potrzebują najlepszego możliwego podparcia. Wszystkie poduszki z kolekcji 
Ergonomiczne Podparcie wykorzystują technologię TEMPUR®, aby dopasować się 
do kształtu Twojego ciała i podeprzeć głowę i szyję w najbardziej komfortowy sposób. 
Poszczególne modele przygotowano z myślą o preferowanych pozycjach snu.

Strona 61

Kolekcja poduszek o standardowym kształcie i różnych poziomach twardości. Każda 
wykorzystuje technologię TEMPUR® dla długotrwałego podparcia i komfortu, jakiego 
nie oferują zwykłe poduszki. Każda utrzymuje swój kształt przez wiele miesięcy, 
aby co noc zapewnić kojący sen.

Strona 62

Poduszka TEMPUR® Ombracio 
Strona 61
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Ergonomiczne Podparcie
Kolekcję Ergonomiczne Podparcie stworzono dla tych, którzy potrzebują najlepszego 
możliwego podparcia, aby zredukować dolegliwości głowy, szyi i ramion. 
Kształt każdej wykonanej z materiału TEMPUR® poduszki służy określonym celom. 
Dodatkowo wykorzystanie technologii CoolTouch™ w wybranych poduszkach 
zapewnia przyjemne uczucie chłodu. Wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim 
potrzebom i jest najwygodniejsza w preferowanej pozycji snu.

Standardowe pokrowce poduszek można prać w 60°C, zaś pokrowce poduszek 
wykorzystujące technologię CoolTouch – w 40°C.

Poduszka TEMPUR® Original z CoolTouch™

Poduszka TEMPUR® Original

Poduszka TEMPUR® Millennium

Poduszka TEMPUR® Ombracio

Poduszka TEMPUR® Symphony

Poduszka TEMPUR® Sonata

Pomaga w utrzymaniu odpowiedniej pozycji kręgosłupa, zwłaszcza 
gdy śpisz na boku. Dopasowuje się do naturalnej linii szyi i ramion, 
aby zrelaksować mięśnie i zredukować dyskomfort. Dzięki naszym 
pokrowcom CoolTouch™, które pochłaniają nadmiar ciepła, możesz 
zachować chłodne i komfortowe środowisko snu.

Pomaga w utrzymaniu odpowiedniej pozycji kręgosłupa, zwłaszcza gdy 
śpisz na boku. Dopasowuje się do naturalnej linii szyi i ramion, 
aby zrelaksować mięśnie i zredukować dyskomfort.

Jej kształt pozwala na precyzyjne dopasowanie do szyi i ramion, 
szczególnie gdy śpisz na plecach i oferuje redukujące nacisk podparcie. 
Zaprojektowana z myślą o chrapiących i odczuwających dyskomfort.

Wyjątkowy, opatentowany kształt tej poduszki powstał z myślą o osobach 
śpiących na brzuchu. Wypełniają ją miniaturowe poduszeczki z materiału 
TEMPUR®, dzięki czemu możesz ściskać i formować poduszkę, aby uzyskać 
najbardziej komfortową pozycję.

Poduszka w dość tradycyjnym, bardziej zaokrąglonym kształcie. Zapewnia 
stabilne podparcie, bez przesunięć i zmian kształtu, przez całą noc.

Zaokrąglony kształt sprawia, że otula i podpiera szyję nawet wtedy, 
gdy często zmieniasz pozycję i przewracasz się z boku na bok w ciągu nocy.

Poduszka TEMPUR® Ombracio z CoolTouch™

Poduszka TEMPUR® Sonata z CoolTouch™

Wyjątkowy, opatentowany kształt tej poduszki powstał z myślą 
o osobach śpiących na brzuchu. Wypełniają ją miniaturowe 
poduszeczki z materiału TEMPUR®, dzięki czemu możesz ściskać 
i formować poduszkę, aby uzyskać najbardziej komfortową pozycję. 
Dzięki naszym pokrowcom CoolTouch™, które pochłaniają nadmiar 
ciepła, możesz zachować chłodne i komfortowe środowisko snu.

Zaokrąglony kształt sprawia, że otula i podpiera szyję nawet 
wtedy, gdy często zmieniasz pozycję i przewracasz się z boku 
na bok w ciągu nocy. Dzięki naszym pokrowcom CoolTouch™, 
które pochłaniają nadmiar ciepła, możesz zachować chłodne 
i komfortowe środowisko snu.

Znak CE oznacza wyroby medyczne, 
zgodne z dyrektywą 93/42/EWG.

PODUSZKA TEMPUR® Mil lennium
Wymiary cm Sugerowana cena zł

54 x 32 x 9.5/5 cm (S)  486,00
54 x 32 x 11/6 cm (M)  516,00
 54 x 32 x 12.5/7 cm (L) 575,00

PODUSZKA TEMPUR® Symphony
Wymiary cm Sugerowana cena zł

63 x 43 x 11 cm (S)  553,00
63 x 43 x 12.5 cm (M)  610,00
 63 x 43 x 14 cm (L) 664,00

PODUSZKA TEMPUR® Original
Original CoolTouch™

Wymiary cm Cena zł Cena zł
50 x 31 x 8/5 cm (S) 442,00 552,00
50 x 31 x 10/7 cm (M) 486,00 608,00
50 x 31 x 11.5/8.5 cm (L) 531,00 663,00
40 x 26 x 7/4 cm ( Junior) 316,00 -

PODUSZKA TEMPUR® Sonata
Sonata CoolTouch™

Wymiary cm Cena zł Cena zł
61 x 40 x 9.5 cm (S) 553,00 691,00
61 x 40 x 11 cm (M) 610,00 762,00
61 x 40 x 12.5 cm (L) 664,00 830,00

PODUSZKA TEMPUR® Ombracio
Ombracio CoolTouch™

Wymiary cm Cena zł Cena zł
60 x 50 cm 691,00 863,00



Klasyczny Komfort
Poduszki z tej kolekcji to tradycyjny kształt i możliwość formowania, 
połączone z trwałym podparciem i komfortową redukcją nacisku. 
Wybierz wśród poduszek dopasowanych do różnych potrzeb, m.in. możliwość 
prania lub dająca uczucie chłodu. Są lekkie, puszyste i mają różne stopnie 
twardości.

Standardowe pokrowce poduszek można prać w 60°C, zaś pokrowce 
poduszek wykorzystujące technologię CoolTouch – w 40°C.

Poduszka TEMPUR® Comfort CoolTouch™
Ta tradycyjnie ukształtowana poduszka ze stylowym geometrycznym 
pokrowcem zapewniającym uczucie chłodu, idealnie pasuje 
do materaców z technologią CoolTouch™. Wypełnienie rozdrobnionym 
materiałem TEMPUR® precyzyjnie dopasowuje się do głowy, szyi 
i ramion, zapewniając komfort w nocy.

Poduszka dostępna w wersji miękkiej i twardej.

Poduszka TEMPUR® EasyClean™
Tradycyjnie ukształtowana poduszka wykorzystująca innowacyjną 
technologię EasyClean™, która pozwala prać ją w całości w pralce 
i suszyć w suszarce mechanicznej. Nasi inżynierowie i specjaliści 
ds. snu spędzili lata na opracowaniu idealnej formuły, która łączy 
unikalne właściwości materiału TEMPUR® i korzyści z najwyższych 
standardów higieny.

Poduszka dostępna w wersji miękkiej, średniej i twardej.

Poduszka TEMPUR® Traditional
Można ją przytulać i formować, aby uzyskać komfort w dowolnej 
pozycji. Jest wypełniona materiałem TEMPUR® ES (Extra Soft), 
który podpiera, delikatnie dopasowując się do głowy i szyi. Klasyczny 
pokrowiec wykonany w 100% z bawełny można łatwo zdjąć i wyprać.

Poduszka dostępna w wersji miękkiej, średniej i twardej.

Poduszka TEMPUR® 
Comfort CoolTouch™ 
Strona 62

PODUSZKA TEMPUR® EasyClean™
Wymiary cm Sugerowana cena zł

70 x 50 cm (miękka)  582,00
70 x 50 cm (średnia)  582,00
 70 x 50 cm (twarda) 582,00

PODUSZKA TEMPUR® Comfort CoolTouch™
Wymiary cm Sugerowana cena zł

70 x 50 cm (miękka)  627,00
70 x 50 cm (twarda)  627,00

PODUSZKA TEMPUR® Traditional
Wymiary cm Sugerowana cena zł

70 x 50 cm (miękka)  502,00
70 x 50 cm (średnia)  502,00
 70 x 50 cm (twarda) 502,00
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A mattress like no other

Łóżka
i stelaże

TEMPUR®
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Wstęp do łóżek
Oferujemy Ci rozwiązania specjalnie dopasowane do materaców 
TEMPUR®, żeby poza idealnym komfortem móc cieszyć się stylowym 
wyglądem swojego łóżka.

Stelaż z materacem TEMPUR® umożliwi Ci relaksujący sen, 
na który zasługujesz. Uzupełniając go ramą łóżka w preferowanym 
stylu i kolorze, możesz dopełnić wystrój swojej sypialni.

Łóżka TEMPUR®

Łóżko to najbardziej widoczny element 
wyposażenia sypialni. Szeroki wybór 
rodzajów i kolorów materiałów 
obiciowych pozwala dopasować je 
do stylu Twojego wnętrza.

TEMPUR® North                      

Strona 68

Stelaże
Stelaże TEMPUR® Premium Flex posiadają 
elementy sprężynowe o otwartej 
strukturze, dzięki czemu zapewniają 
doskonałą cyrkulację powietrza.

Stelaże TEMPUR® Premium Flex   

Strona 86
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Łóżka
TEMPUR®

Każde z łóżek TEMPUR® łączy zalety 
materaca i stelaża TEMPUR® 
w jednym rozwiązaniu 
zapewniającym całkowity komfort. 
Ciesz się relaksującym snem 
i funkcjonalnością, którą zapewnia tylko 
materac i łóżko TEMPUR®, 
bez uszczerbku dla estetyki Twojej 
sypialni. Stwórz swoje idealne 
łóżko wybierając kolor, nogi i rodzaj 
wezgłowia, aby uzupełnić wystrój 
Twojego pokoju.
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TEMPUR®

North
Łóżko TEMPUR® North™ zainspirowane 
jest nieskalanym krajobrazem 
oraz dziką naturą północy.
Minimalistyczny design i delikatne 
zaokrąglenia sprawiają, że wygląda, 
jakby unosiło się w powietrzu. Łącząc 
prostotę zaczerpniętą z natury i dbałość 
o detale, TEMPUR® North wyróżnia 
się wśród łóżek dostępnych na rynku 
i jest przykładem innowacyjnego, 
skandynawskiego designu.

Łóżko TEMPUR® North Continental
Strona 74
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TEMPUR® North™

Adjustable
TEMPUR® North™ Adjustable to stylowe łóżko składające się 
z solidnej drewnianej ramy pokrytej tkaniną, która jest miękka 
w dotyku, a jednocześnie trwała i odporna na zużycie. Model 
Adjustable daje możliwość regulacji pozycji za pomocą dwóch 
silników elektrycznych sterowanych bezprzewodowym pilotem. 
Opatentowane, niewidoczne rozwiązanie służące do mocowania 
materaca do łóżka sprawia, że nawet w pozycji podniesionej 
zachowuje ono elegancką linię.

W pełni tapicerowane łóżko 
z wbudowanym materacem

Nakładka (topper) dostępna 
w wersji standardowej, 
luksusowej TEMPUR® Deluxe, 
dającej dodatkowy komfort 
lub TEMPUR® Breeze™, 
wykorzystującej technologię 
TEMPUR® Climate Material™ 
dla zapewnienia lepszej 
cyrkulacji powietrza

-

-

-

-

-

-

Łóżko dostępne w odczuciach 
Original, Cloud i Sensation

Sterowanie za pomocą 
bezprzewodowego dotykowego 
pilota

Opcjonalne oświetlenie LED 
podświetlające łóżko

Nogi z litego drewna 
z metalowym okuciem

Graphite Grey

na
materac

na
nakładkę

na ramę
i wezgłowie

na
silniki

Forest Green Stone Grey

5 5 2
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TEMPUR® North™

Continental
Szykowny styl modelu Continental to połączenie solidnej 
podstawy z wysokim materacem i atrakcyjną nakładką, 
którą możesz dopasować do Twoich potrzeb. Elegancka 
rama pokryta jest miękką w dotyku, a jednocześnie 
bardzo wytrzymałą tkaniną.

Graphite Grey

Stone Grey

Forest Green

W pełni tapicerowane łóżko 
z wbudowanym materacem

Nakładka (topper) dostępna 
w wersji standardowej, 
luksusowej TEMPUR® Deluxe, 
dającej dodatkowy komfort 
lub TEMPUR® Breeze™, 
wykorzystującej technologię 
TEMPUR® Climate Material™ 
dla zapewnienia lepszej 
cyrkulacji powietrza

Nogi z litego drewna 
z metalowym okuciem

-

-

-

na
materac

na
nakładkę

na ramę
i wezgłowie

5 5



TEMPUR® North™

Box
Łóżko TEMPUR® North Box w niezwykle elastyczny 
sposób łączy materac i podstawę. Solidna drewniana 
rama zapewnia trwałość, a elegancka tkanina jest 
przyjemna w dotyku. Dobór nakładki pozwala uzyskać 
pożądany poziom komfortu.

W pełni tapicerowane łóżko 
z wbudowanym materacem

Nakładka (topper) dostępna 
w wersji standardowej, 
luksusowej TEMPUR® Deluxe, 
dającej dodatkowy komfort 
lub TEMPUR® Breeze™, 
wykorzystującej technologię 
TEMPUR® Climate Material™ 
dla zapewnienia lepszej cyrkulacji 
powietrza

Nogi z litego drewna 
z metalowym okuciem

-

-

-

Graphite Grey

Forest GreenStone Grey

na
materac

na
nakładkę

na ramę
i wezgłowie

5 2
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TEMPUR® North™

Warianty
Zaprojektowane, aby dawać satysfakcję. Materace 
TEMPUR® zapewniają najlepszą jakość snu, a nowe 
łóżka TEMPUR® North™ oferują wyjątkowy styl.

Wybierz spośród dostępnych wariantów, aby zbudować Twoje idealne 
łóżko. Stwórz przestrzeń dla kojącego snu odpowiednio dobierając 
nakładkę i znajdujący się pod nią materac. Ponieważ forma podąża 
za funkcją, łóżko TEMPUR® North™ dostępne są w trzech kolorach 
i jednym z dwóch rodzajów wezgłowia.

Tkaniny WezgłowiaNakładki

Standard Graphite Grey Design

Deluxe Stone Grey Standard

Breeze™ Forest Green
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TEMPUR®

Boxspring
TEMPUR® Boxspring to eleganckie 
łóżko składające się z solidnej 
drewnianej podstawy z wbudowanymi 
sprężynami kieszeniowymi 
oraz wezgłowia w trzech różnych 
stylach i dwóch wysokościach. Całość 
została wykończona wysokiej jakości 
tkaniną, która nada Twojej sypialni 
niepowtarzalny charakter.

TEMPUR® Hybrid Luxe
Strona 36



TEMPUR® Boxspring
Warianty
Wybierz pomiędzy wieloma stylami i kolorami, by w pełni oddawały 
Twój charakter. TEMPUR® Boxspring jest dostępny zarówno w wersji 
statycznej, jak i regulowanej przy pomocy pilota bezprzewodowego 
lub aplikacji mobilnej (Android i iOS).

Podstawy

Wezgłowia

Skóra
syntetyczna

Tkanina

Nogi

Oba
materiały

Frame

Texture

Check

Regulowana Statyczna
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Mocca Brown Khaki Charcoal Grey

Marine Pacifi c Bamboo Wine Cherry

Terra Yellow Champagne White

Grey

Cherry

Brown

Pacifi c

Yellow

Mocca

Marine

Terra

Charcoal

Wine

White

Khaki

Bamboo

Champagne

Grey

Cherry

Brown

Pacifi c

Yellow

Mocca

Marine

Terra

Charcoal

Wine

White

Khaki

Bamboo

Champagne

Black
Square

Walnut Wood
Square

Oak Wood
Square

Chrome
Square

Chrome
Curve

Chrome
Edge
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Stelaże
TEMPUR®

Połącz wysokiej jakości stelaż 
ze swoim materacem TEMPUR®, 
by w pełni cieszyć się wysokiej 
jakości podparciem i niezrównanym 
komfortem.
Stelaże są dostępne zarówno w wersji 
statycznej, jak i regulowanej. Stelaż 
TEMPUR® Premium Flex można umieścić 
w łóżku lub dokręcić do niego nogi 
(wyposażenie opcjonalne) i stworzyć 
w ten sposób wolnostojące łóżko. 
Stelaże z regulacją elektryczną pozwalają 
na uniesienie głowy, pleców i nóg – 
wystarczy nacisnąć przycisk 
na pilocie. Dzięki temu można uzyskać 
najwygodniejszą pozycję do czytania, 
oglądania telewizji czy po prostu 
relaksowania się z nogami podniesionymi 
powyżej poziomu ciała.
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Stelaże TEMPUR® Premium Flex

Technologia Snu

Indywidualna regulacja

Stabilizatory materaca Oświetlenie LED

Jednostka masująca

Strefa głowy

W stelażach TEMPUR® Premium Flex
elementy sprężynowe można łatwo
obracać, regulując w ten sposób
twardość każdego z nich.

Zabezpieczają przed przesuwaniem 
się materaca. Zalecamy użycie pięciu 
stabilizatorów: jednego w strefi e stóp 
i po dwa w każdym z boków.

W delikatny, stylowy sposób podświetli Twoje 
łóżko. Jest sterowane za pomocą pilota.

Doskonałe uzupełnienie stelaża. 
Poprzez delikatne wibracje pomaga rozluźnić 
mięśnie i zapewnia ciału wyjątkowy relaks.

Elementy sprężynowe są tutaj 
sztywniejsze zapewniając 
dodatkowe podparcie.

Twardy

Miękki

Strefa stóp

Strefa pleców Strefa ramion

W tej strefi e użyto twardszych 
elementów sprężynowych.

Elementy sprężynowe mają 
średni poziom twardości.

Elementy sprężynowe użyte 
do podparcia tej czułej strefy 
ciała są miękkie.

Akcesoria

Nogi
Dzięki nim można zamienić stelaż
w wolnostojące łóżko. Dostępne w różnych 
wariantach.
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Stelaże TEMPUR®

Modele
Wybierz jeden z naszych modeli stelaży, żeby wraz z materacem TEMPUR® 
stworzyć swoje idealne łóżko.

TEMPUR® Premium Flex 500 
• Stelaż statyczny o wysokości 11,5 cm.
• Lekka i wytrzymała konstrukcja.
• Doskonała cyrkulacja powietrza.
• Elementy sprężynowe z indywidualną regulacją twardości.
• Wyposażenie opcjonalne: 
     - nogi o wysokości 19 lub 24 cm
     - stabilizatory materaca (set A - stelaże do 139 cm szerokości,    
       set B – stelaże powyżej 140 cm szerokości).

TEMPUR® Premium Flex 500
Wymiary cm Sugerowana cena zł
80 x 200 cm  1.990,00
90 x 200 cm  1.990,00

TEMPUR® Premium Flex 2000
• Stelaż regulowany o wysokości 11,5 cm.
• Napęd dwoma silnikami zapewniającymi możliwość płynnej regulacji. 
• Możliwość podnoszenia i opuszczania strefy pleców oraz nóg, 
     aby uzyskać idealną pozycję odpoczynku.
• Elementy sprężynowe z indywidualną regulacją twardości.
• Izolacja napięcia sieciowego i funkcja awaryjnego opuszczania.
• Pilot bezprzewodowy w standardzie.
• Możliwość sterowania za pomocą smartfona lub tabletu dzięki   
     bezpłatnej aplikacji.
• Wyposażenie opcjonalne: 
     - oświetlenie LED w 8 kolorach 
     - jednostka masująca
     - nogi  o wysokości 19 lub 24 cm
     - stabilizatory materaca (set C - stelaże do 139 cm szerokości, 
       set D – stelaże powyżej 140 cm szerokości).
Uwaga! Korzystanie z oświetlenia i jednostki masującej wymaga 
dodatkowego modułu sterującego i rozbudowanego pilota.

TEMPUR® Premium Flex 2000
Wymiary cm Sugerowana cena zł
80 x 200 cm  4.990,00
90 x 200 cm  4.990,00

TEMPUR® Premium Flex 3000
• Stelaż regulowany o wysokości 11,5 cm.
• Napęd dwoma silnikami niewystającymi poza ramę, 
     co pozwala stosować stelaż w wielu rodzajach łóżek.
• Możliwość podnoszenia i opuszczania strefy pleców 
     oraz nóg, aby uzyskać idealną pozycję odpoczynku.
• Elementy sprężynowe z indywidualną regulacją twardości.
• Izolacja napięcia sieciowego i funkcja awaryjnego opuszczania.
• Pilot bezprzewodowy i oświetlenie w standardzie.
• Wyposażenie opcjonalne: 
    - nogi o wysokości 19 lub 24 cm
    - stabilizatory materaca (set C - stelaże do 139 cm 
      szerokości, set D – stelaże powyżej 140 cm szerokości)
    - kabel do synchronizacji dwóch stelaży.

TEMPUR® Premium Flex 3000
Wymiary cm Sugerowana cena zł
80 x 200 cm  5.990,00
90 x 200 cm  5.990,00

TEMPUR® Premium Flex 4000 
• Stelaż regulowany o wysokości 11,5 cm.
• Napęd czterema silnikami zapewniającymi możliwość płynnej  
     regulacji.
• Możliwość podnoszenia i opuszczania strefy głowy, pleców, ud 
     i łydek, aby uzyskać idealną pozycję odpoczynku.
• Elementy sprężynowe z indywidualną regulacją twardości.
• Izolacja napięcia sieciowego.
• Pilot bezprzewodowy w standardzie.
• Możliwość sterowania za pomocą smartfona lub tabletu dzięki   
     bezpłatnej aplikacji.
• Wyposażenie opcjonalne: 
     - oświetlenie LED w 8 kolorach
     - jednostka masująca
     - funkcja awaryjnego opuszczania
     - nogi o wysokości 19 lub 24 cm 
     - stabilizatory materaca (set C - stelaże do 139 cm szerokości, 
       set D – stelaże powyżej 140 cm szerokości).
Uwaga! Korzystanie z oświetlenia i jednostki masującej wymaga 
dodatkowego modułu sterującego.

TEMPUR® Premium Flex 4000
Wymiary cm Sugerowana cena zł
80 x 200 cm  9.990,00
90 x 200 cm  9.990,00



A mattress like no other

W domu
i w podróży

TEMPUR®



92   TEMPUR® W domu i w podróży TEMPUR® W domu i w podróży   93

TEMPUR®

W domu i w podróży
Podróżuj, pracuj i wypoczywaj 
z podparciem TEMPUR®.
Gama wysokiej jakości produktów 
dla różnych potrzeb i zastosowań. 
Niezależnie od Twojego stylu życia 
możesz cieszyć się komfortem TEMPUR® 

w domu i w trakcie podróży. 
Większość produktów posiada 
zdejmowane, nadające się do prania 
pokrowce.

Poduszka kołnierz TEMPUR®

Strona 101
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Nakładka TEMPUR®

Strona 95

TEMPUR®

Nakładki
Jeśli obecne łóżko nie dostarcza Ci dostatecznego 
komfortu, nakładka TEMPUR® może zostać położona 
na materacu, aby poprawić jakość podparcia.

Nakładka TEMPUR® 7
Nakładka ta posiada dwustronny pokrowiec. 
W zależności od preferencji, można cieszyć 
się komfortem i miękkością, jaką daje welur 
lub miękki materiał Double Jersey.

Nakładka TEMPUR® 3,5
Nakładka o wysokości 3,5 cm z miękkim 
welurowym pokrowcem, który można zdjąć 
i wyprać.

Znak CE oznacza wyroby medyczne, 
zgodne z dyrektywą 93/42/EWG.

NAKŁADKA TEMPUR® 3,5
Wymiary cm Sugerowana cena zł
90 x 200 cm 2.117,00

160 x 200 cm 3.861,00
180 x 200 cm 4.057,00

NAKŁADKA TEMPUR® 7
Wymiary cm Sugerowana cena zł
90 x 200 cm 3.063,00

160 x 200 cm 5.293,00
180 x 200 cm 5.781,00
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TEMPUR-Fit™ Akcesoria
TEMPUR® oferuje również szereg wysokiej jakości akcesoriów, które pomogą 
Ci zachować komfort podczas nocy. Wybierz z szerokiej gamy produktów – od poszewek 
na poduszki i prześcieradeł, po kołdry – aby Twój materac TEMPUR® był zawsze świeży 
i higieniczny.

Dodatkowy pokrowiec 
QuickRefresh™
Zapasowy pokrowiec, kiedy inny 
jest w praniu.

Ochraniacz na materac 
TEMPUR-FIT™

Kołdra TEMPUR-FIT™

Prześcieradła i poszewki
TEMPUR-FIT™

Może być używany w celu ochrony 
Twojego materaca TEMPUR® 
przed zanieczyszczeniem oraz 
jako dopasowane prześcieradło. 
Dzięki unikalnym właściwościom 
ochraniacz na materac jest 
w 100% wodoodporny i można 
go prać w temperaturze 60°C. 
Wykonany z zaawansowanych 
włókien TENCEL, idealnie współgra 
z właściwościami materiału 
TEMPUR®.

Kolekcja kołder TEMPUR-Fit™ 
korzysta z wiodących 
nowoczesnych technologii takich 
jak TEMPRAKON® - i wprowadza 
pierwszy na świecie produkt 
sypialniany, który zawiera nie 
jedną, a dwie technologie 
kosmiczne, opracowane 
i ulepszane przez NASA. 
Dzięki technologii SPACE kołdry 
TEMPUR-Fit™ mogą pomóc 
Twojemu ciału utrzymać 
optymalną temperaturę poprzez 
zmniejszenie ciepła i potliwości, 
aby zapewnić Ci wspaniały sen. 
Technologia Fresh polega 
na zabezpieczeniu kołdry 
organicznym olejkiem Neem, 
który zapobiega rozwojowi 
mikroorganizmów. 

Dotąd nie było akcesoriów tak 
dobrze dopasowanych 
do materaca czy poduszki
TEMPUR®. Wykonane 
z wysokiej jakości elastycznej 
bawełny, idealnie współgrają 
z właściwościami materiału 
TEMPUR® i ułatwiają utrzymanie 
higieny (możliwość prania białych 
prześcieradeł i poszewek w 90°C, 
zaś kolorowych w 60°C). Dostępne 
w wersjach przeznaczonych 
dla różnych wysokości materaców 
i różnych kształtów poduszek.

OCHRANIACZ NA MATERAC TEMPUR-Fit™
Wymiary cm Sugerowana cena zł

80 x 200 x 20-25 164,00
90 x 200 x 20-25 176,00
140 x 200 x 20-25 238,00
160 x 200 x 20-25 267,00
180 x 200 x 20-25 293,00
80 x 200 x 27-31 172,00
90 x 200 x 27-31 187,00
160 x 200 x 27-31 282,00
180 x 200 x 27-31 310,00

PRZEŚCIERADŁO TEMPUR-Fit™ (biel/beż/grafi t/błękit)

Wymiary cm Sugerowana cena zł
80 x 200 x 20-25  170,00
90 x 200 x 20-25 170,00

140-160 x 200 x 20-25  242,00
180-200 x 200 x 20-25  266,00

80 x 200 x 25-30  170,00
90 x 200 x 25-30  170,00

140-160 x 200 x 25-30  242,00
180-200 x 200 x 25-30  266,00

POSZEWKA TEMPUR-Fit™
Wymiary cm Sugerowana cena zł

Original / Millennium  79,00
Symphony    86,00

Sonata  85,00
Ombracio  117,00

70 x 50 cm  83,00

KOŁDRA TEMPUR-Fit™ Standard
Classic Premium

Wymiary cm Cena zł Cena zł
135/140 x 200 1.134,00 1.716,00

155 x 200 1.358,00 2.004,00
200 x 220 2.046,00 2.826,00

KOŁDRA TEMPUR-Fit™ Light
Classic Premium

Wymiary cm Cena zł Cena zł
135/140 x 200 976,00 1.370,00

200 x 220 1.645,00 2.361,00
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TEMPUR® W domu
Podróżuj, pracuj i wypoczywaj z podparciem TEMPUR®.

Nasza szeroka gama wysokiej jakości produktów TEMPUR®  
została zaprojektowana w celu zapewnienia optymalnego  
komfortu i podparcia dla różnych potrzeb.

Poduszka TEMPUR® 
Klinowa
Używana na tradycyjnym materacu 
zapewnia podparcie i odciążenie 
od napięć na odcinku lędźwiowo-
krzyżowym. Idealna dla kobiet  
w ciąży.
Wymiary: 40 x 70 x 5/1 cm
Cena: 375,00 zł

Poduszka TEMPUR® 
Uniwersalna
Półokrągła poduszka do szerokiego 
zastosowania dla odciążenia  
lub podparcia różnych części ciała. 
Idealna pod kolana, barki, kostki, 
odcinek lędźwiowo-krzyżowy i szyję.
Wymiary: 35 x 20 x 10 cm
Cena: 363,00 zł
Wymiary: 50 x 20 x 10 cm
Cena: 431,00 zł

Poduszka TEMPUR® Multi
Wielofunkcyjna poduszka 
pozwalająca odciążyć i uwolnić  
od dyskomfortu różne części ciała. 
Idealna dla kobiet w ciąży.
Wymiary: 68 x 30 x 8/1 cm
Cena: 465,00 zł

Poduszka TEMPUR® 
Bed Wedge
Podnosi poziom komfortu  
w Twoim łóżku. Może być używana 
jako podparcie pleców w pozycji 
siedzącej lub podparcie nóg,  
kiedy odpoczywasz na plecach.
Wymiary: 45 x 30 x 45 cm
Cena: 925,00 zł

Poduszka TEMPUR® 
Long Hug
Niezwykle uniwersalna poduszka, 
która oprócz zastosowania jako 
poduszka do przytulania, może 
także, dzięki swojej długości, 
z powodzeniem zastąpić dwie 
poduszki na podwójnym łóżku. 
Znajduje również zastosowanie 
jako poduszka wspierająca  
przy czytaniu lub oglądaniu 
telewizji.
Wymiary: 37 x 120 cm
Cena: 882,00 zł

Poduszka TEMPUR® 
na krzesło
Pozwala na równomierne 
rozmieszczenie ciężaru ciała  
na całej powierzchni i wygodne 
siedzenie nawet przez długi czas. 
Może być używana na każdym 
krześle.
Wymiary: 40 x 42 x 5 cm
Cena: 575,00 zł

Oparcie 
TEMPUR®

Idealnie dopasowuje się  
do naturalnego wygięcia 
kręgosłupa, dzięki anatomicznemu 
kształtowi, możliwości regulowania 
wysokości oraz redukującym 
nacisk właściwościom materiału 
TEMPUR®. Świetnie sprawdzi się  
w połączeniu z poduszką TEMPUR® 
na krzesło lub poduszką TEMPUR® PC.
Wymiary: 36 x 36 x 7 cm
Cena: 516,00 zł

Poduszka TEMPUR® 
Anatomiczna pod nogi 
(fala)
Dzięki swemu kształtowi pomaga 
poprawić krążenie w nogach  
i redukuje nacisk na pięty  
w czasie snu.
Wymiary: 50 x 75 x 15 cm
Cena: 733,00 zł

Poduszka TEMPUR® PC
Poduszka TEMPUR® PC
Odciąża kręgosłup w naturalny 
sposób. Dzięki swemu 
kształtowi wypycha miednicę 
do przodu, co automatycznie 
przywraca kręgosłupowi 
pozycję wyprostowaną. Idealne 
rozwiązanie dla wszystkich 
pracujących w pozycji siedzącej, 
zwłaszcza dla użytkowników 
komputerów.
Wymiary: 40 x 40 x 9/1 cm
Cena: 629,00 zł

Poduszka TEMPUR® 
pod nogi
Podwójnie użyteczna poduszka 
pod nogi redukująca nacisk 
nóg, stóp lub kolan. Optymalne 
rozwiązanie dla pacjentów  
ze sztucznymi stawami 
biodrowymi.
Wymiary: 27 x 20 x 20 cm
Cena: 369,00 zł

Znak CE oznacza wyroby medyczne, 
zgodne z dyrektywą 93/42/EWG.
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Poduszka TEMPUR® samochodowa
Strona 101

TEMPUR® W podróży

Maseczka na oczy 
TEMPUR®

Maseczka na oczy wykonana 
z redukującego nacisku materiału 
TEMPUR® - dla lepszego 
wypoczynku i rozluźnienia
w czasie snu.
Wymiary: 41 x 9 x 2,5 cm
Cena: 113,00 zł

Poduszka kołnierz
TEMPUR®

Towarzysz Twojej szyi podczas 
długiej podróży lub zawsze, 
kiedy potrzebujesz dodatkowego 
podparcia.
Wymiary: 30 x 28 x 8 cm
Cena: 428,00 zł

Poduszka TEMPUR® 
samochodowa
Podpiera odcinek lędźwiowo-
krzyżowy kręgosłupa, redukując 
nacisk. Wystarczy umieścić ją 
w preferowanej pozycji między 
plecami, a oparciem.
Wymiary: 30 x 25 x 6 cm
Cena: 369,00 zł

Zestaw podróżny 
TEMPUR®

Przenośny zestaw podróżny 
do spania dla tych, którzy nie mogą 
się obyć bez materaca i poduszki 
TEMPUR® poza domem. Zestaw 
składa się z podróżnej nakładki 
oraz poduszki, zapakowanych 
w wygodną i podręczną torbę.
Wymiary: 70 x 200 x 3,5 cm
Cena: 2.155,00 zł

Nakładka TEMPUR® 
na siodełko rowerowe
Nakładka na siodełko rowerowe 
wykonana z rewolucyjnego, 
niezwykle komfortowego materiału 
TEMPUR®. Idealna do wszystkich 
rowerów. Dostosuje się do kształtu 
ciała i zapewnia doskonałe 
podparcie, najwyższy komfort 
i optymalne rozłożenie nacisku. 
Nakładkę montuje się w stabilny 
i bezpieczny sposób na siodełku 
za pomocą regulowanego paska.
Wymiary: S/M/L
Cena: 190,00 / 190,00 / 238,00 zł

Poduszka podróżna
TEMPUR®

Zabierz swoją ulubioną poduszkę, 
kiedy wybierzesz się w daleką 
podróż. Ma taki sam kształt 
i spełnia takie same funkcje jak 
poduszka TEMPUR® Original, 
ale jest o połowę węższa. 
Praktyczna torba pozwala 
na zmniejszenie objętości poduszki 
o 70%, co ułatwia jej zapakowanie.
Wymiary: 25 x 31 x 10/7 cm
Cena: 369,00 zł

Znak CE oznacza wyroby medyczne, 
zgodne z dyrektywą 93/42/EWG.



A mattress like no other

Porównanie
modeli
materaców

TEMPUR®



104   TEMPUR® Porównanie modeli materaców TEMPUR® Porównanie modeli materaców   105

Porównanie modeli materaców

Wygląd

Kluczowe warstwy 
materaca

Kluczowa technologia

Wysokość (cm)

Przekrój

Pokrowiec

Gwarancja

Dodatkowa 
funkcjonalność

Możliwość prania
pokrowca

TEMPUR® 
CLOUD

Supreme

TEMPUR® 
ORIGINAL
Supreme

TEMPUR® 
HYBRID

Supreme

TEMPUR®

FIRM
Supreme

TEMPUR® 
SENSATION
Supreme

Materiał  
TEMPUR®  

Extra Soft

Warstwa 
komfortowa 

TEMPUR®

Mikro
sprężyny 

Precision™

Materiał 
TEMPUR®

Extra Firm 
Support

Materiał 
Dynamic 
Support

10 lat 10 lat 10 lat 10 lat10 lat

60°C 60°C 60°C 60°C60°C

Zdejmowany 
pokrowiec

Zdejmowany 
pokrowiec

Zdejmowany 
pokrowiec

Zdejmowany 
pokrowiec

Zdejmowany 
pokrowiec

21 21 21 2121

- - - --

TEMPUR® 
CLOUD
Elite

TEMPUR® 
ORIGINAL

Elite

TEMPUR® 
HYBRID

Elite

TEMPUR®

FIRM
Elite

TEMPUR® 
SENSATION

Elite

Materiał  
TEMPUR®  

Extra Soft

Warstwa 
komfortowa 

TEMPUR®

Mikro
sprężyny 

Precision™

Materiał 
TEMPUR®

Extra Firm 
Support

Materiał 
Dynamic 
Support

10 lat 10 lat 10 lat 10 lat10 lat

60°C 60°C 60°C 60°C60°C

Pokrowiec 
QuickRefresh™

Pokrowiec 
QuickRefresh™

Pokrowiec 
QuickRefresh™

Pokrowiec 
QuickRefresh™

Pokrowiec 
QuickRefresh™

25 25 25 2525

- - - --

TEMPUR® 
CLOUD
Luxe

TEMPUR® 
ORIGINAL

Luxe

TEMPUR® 
HYBRID

Luxe

TEMPUR®

FIRM
Luxe

TEMPUR® 
SENSATION

Luxe

Materiał  
TEMPUR®  

Extra Soft

Warstwa 
komfortowa 

TEMPUR®

Mikro
sprężyny 

Precision™

Materiał 
TEMPUR®

Extra Firm 
Support

Materiał 
Dynamic 
Support

10 lat 10 lat 10 lat 10 lat10 lat

40°C 40°C 40°C 40°C40°C

Pokrowiec 
QuickRefresh™

Pokrowiec 
QuickRefresh™

Pokrowiec 
QuickRefresh™

Pokrowiec 
QuickRefresh™

Pokrowiec 
QuickRefresh™

30 30 30 3030

TEMPUR® Cloud
Idealne podparcie, przyjemna miękkość

TEMPUR® Original
Idealne podparcie, wyjątkowa redukcja nacisku

TEMPUR® Hybrid
Idealne podparcie, szybkość reakcji

TEMPUR® Firm
Idealne podparcie, przyjemna twardość

TEMPUR® Sensation
Idealne podparcie, łatwość poruszania się

 CoolTouch™  CoolTouch™  CoolTouch™  CoolTouch™ CoolTouch™

Materiał TEMPUR®

Oryginalny materiał 
TEMPUR®, który dopasowuje 
się do kształtu ciała, 
redukuje nacisk i absorbuje
niechciany ruch.

Materiał TEMPUR®

Nieco twardszy odpowiednik 
materiału TEMPUR®, który 
dopasowuje się do kształtu 
ciała, redukuje nacisk 
i absorbuje niechciany ruch.

Warstwa wspierająca 
TEMPUR®

Zapewnia podparcie Twojego 
ciała poprzez dopasowanie 
się do jego kształtu i wagi.
Rozkłada również nacisk 
na całej powierzchni 
materaca.

Materiał TEMPUR® Extra Soft

Materiał, który natychmiast 
otula Twoje ciało, dopasowując 
się do jego kształtu 
i jednocześnie zapewniając 
podparcie.

Materiał DuraBase™

Pełni funkcję warstwy podstawowej, 
która współpracuje z warstwami powyżej 
dla zapewnienia komfortu i podparcia, 
oraz dłuższej żywotności materaca.

Materiał Dynamic Support

Współpracuje z materiałem 
TEMPUR® (zwykłym 
i zaawansowanym) podpierając 
Twoje ciało. Pozwala łatwiej 
poruszać się na materacu.

Mikro sprężyny Precision™

Gięte na zimno sprężyny 
kieszeniowe sprawiają, 
że materac zapewnia Tobie 
podparcie i szybciej reaguje 
na ruch.

Materiał TEMPUR® Extra Firm Support

Nasz najbardziej zaawansowany 
materiał dla niezrównanego komfortu 
i twardego podparcia.




