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Kam jdete když jdete spát? Jdete na místo, kde najdete odpočinek pro Vaše tělo i klid

pro Vaši mysl? Na místo, kde starosti z předešlého dne odplouvají pryč? Nebo jenom

do postele? Protože pokud jenom do postele, rádi bychom Vám navrhli jiný cíl.

V TEMPURu Vám nenabízíme pouze postel na spaní – věříme, že postel Vám může

přinést víc. Přinášíme Vám příslib Noční regenerace pro tělo i mysl. Něco co jste 

s žádnou jinou postelí dříve nezažili.
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NOČNÍ REGENERACE 
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Klid
Představte si místo plné klidu. 

Místo, kde bolest, kterou přináší 
náš životní styl, mizí.

Komfort
Představte si pocit nepřekonatelného 
pohodlí. Místo, které Vám pomůže 
zbavit se problémů se zády a šíjí.

Regenerace 
Představte si místo, 

které Vás zbaví veškerého stresu. 
A všechny starosti dne se rozplynou.



MATRACE TEMPUR

Matrace a polštáře TEMPUR umožňují páteři

a kloubům spočívat v jejich přirozených

polohách tím, že minimalizují tlak 

v důležitých partiích těla, snižují námahu

svalstva, krevního oběhu a citlivost 

nervových zakončení.

BĚŽNÁ 
PRUŽINOVÁ MATRACE

Běžné pružinové matrace a polštáře 

často způsobují tlak a nepřirozené 

polohy ve spánku, které mají za 

následek snížený krevní oběh, 

strnulost, bolest a nepohodlí.
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SPÁNEK JE PRO VÁS ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝ

Spánek je fyziologickou nutností pro všechny živé

tvory. Spánek je nezbytný pro regeneraci těla

a jeho nedostatek může mít nepříznivý vliv na

imunitní systém i na funkce, jako je učení

a paměť.

REGENERUJTE SE

Aby se člověk vypořádal s nároky, které se

na něho každý den kladou – ať fyzické nebo 

duševní – potřebuje místo, kam se může uchý-

lit. Místo, kde znovu získá energii a vitalitu. 

Takovým místem je TEMPUR – tam můžete najít

útočiště dnes večer i každou další noc.

NECHTE POSTEL, AŤ O VÁŠ PEČUJE

Společnost TEMPUR pečuje o Váš spánek. Víme, že uvolnění páteře

v přirozené poloze během spánku je základem regenerace těla

během noci. Zlepšováním kvality spánku mění TEMPUR životy 

milionů lidí po celém světě. Vyzkoušejte si TEMPUR  a objevíte, jak

naše matrace a polštáře dokážou změnit život… jednou provždy.

VAŠE POSTEL BY MĚLA
POMÁHAT OD BOLESTI, 
NE JI ZVYŠOVAT

CO SE DĚJE, KDYŽ SPÍME?

• Během noci procházíme čtyřmi různými spánkovými fázemi
a dvěma typy spánku: REM a non-REM.

• Naše zásoby energie se dobíjejí a naše nervová soustava, imunitní
systém, kostra a svalstvo se zotavují po každodenním vypětí.

• Podle vědců různé spánkové fáze podporují různé paměťové funkce.
O REM fázi se tvrdí, že podporuje podvědomé procesy učení.

• Hluboký spánek pomáhá vyšším kognitivním funkcím a hraje
důležitou roli při pamatování si údajů a řešení obtížných úkolů.
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CO JE TEMPUR?

TEMPUR je viskoelastický 

materiál s otevřenou buněčnou strukturou,

který zmírňuje tlak a je citlivý na teplotu.

U materiálu TEMPUR se miliardy volných

buněk jemně pohybují kolem Vašeho těla

a bez zpětného tlaku vám poskytnou naprostou

oporu tam, kde ji potřebujete.

Když se z materiálu TEMPUR zvednete, 

vrátí se do původního stavu.

JEDINEČNÉ SLOŽENÍ

Materiál TEMPUR se vyrábí pouze ve výrobních

závodech našich společností s využitím našeho

vlastního složení, které zná pouze hrstka osob.

Výrobní proces se využívá výhradně pro

výrobky TEMPUR. TEMPUR je hrdý na to, že

dodává výrobky, které nepoškozují životní

prostředí. Potahy jsou certifikovány ÖKOTEX

100 STANDARD a materiál byl prověřen 

LGA institutem.
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TVARUJÍCÍ SE 
PRO DOKONALOU OPORU

Jedinečný materiál TEMPUR způsobil revoluci 

ve spánku, díky jeho vlastnostem může být

matrace obojí - tvrdá i měkká zároveň. 

Matrace TEMPUR se tvarují podle Vašeho

těla čímž pomáhají snižovat bolest 

způsobenou tlakem na tělo a snižují tak 

potřebu těla neustále se otáčet a obracet.

Materiál TEMPUR je měkký kde chcete 

a pevný kde potřebujete. Proč spát na 

něčem jiném?

POROVNÁNÍ ROZLOŽENÍ TLAKU

Rozdíl mezi matrací TEMPUR a běžnou 

pružinovou matrací je laboratorně dokázaný 

pomocí elektronického měřícího systému. Pomocí 

elastické přikrývky se snímači tlaku připojenými k měřícímu 

zařízení byl porovnaný tlak působící na lidské tělo s váhou 90 kg 

ležící na zádech na běžné matraci a na matraci TEMPUR. Měření

ukázala, že matrace TEMPUR je v odstraňování tlaku nejlepší.

PODÍVEJTE SE NA BARVY A UVIDÍTE ROZDÍL

Modré odstíny znamenají oblasti nízkého tlaku. Žlutá, oranžová

a červená jsou oblasti vysokého nepříjemného tlaku, 

který omezuje krevní oběh.

UNIKÁTNÍ TEMPUR

Matrace TEMPUR Pružinová matrace
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LÉKAŘSKÝ 
A VĚDECKÝ ODKAZ

KLINICKY TESTOVÁNO

Matrace a polštáře TEMPUR prošly klinickými zkouškami, které

prokázaly, že snižují neklid při spánku. Zkoušky dále dospěly

k závěru, že matrace TEMPUR zajišťují úlevu od tlaku, 

srovnatelnou se špičkovými nemocničními lůžky, jejichž

cena je ovšem až 20krát vyšší než cena matrace TEMPUR.

Pacienti netrpí tolik bolestmi a zažívají mnohem

klidnější a hlubší spánek.

DOPORUČUJÍ ZDRAVOTNÍ
ODBORNÍCI NA CELÉM SVĚTĚ

Odborníci na zdravotní péči po celém světě doporučují

výrobky TEMPUR svým pacientům, kteří trpí poruchami

spánku a bolestmi zad, kloubů nebo krční páteře. Naše výrobky

pro svoje jedinečné schopnosti zmírňovat tlak uznávají a nakupují

nemocnice, ústavy sociální péče a centra pro poruchy spánku na celém

světě. Unikátní matrace a polštáře TEMPUR představují převrat v ložnici

a byly vyhlášeny za největší průlom ve spánkové technologii za 

posledních 75 let.

VYVINUTO V NASA

Materiál TEMPUR původně vyvinuli na počátku 70. let v Amesově

výzkumném středisku NASA, aby zmírňoval účinky přetížení na 

kosmonauty během startu. Právě tyto schopnosti zmírňovat tlak 

se  využívají u matrací a polštářů TEMPUR k zajištění dokonalého 

odpočinku pro vaše tělo.

ZDOKONALENO V TEMPURU

V roce 1996 získala společnost TEMPUR licenci Americké kosmické nadace,

díky které může na všech svých výrobcích používat pečeť Certifikovaná

technologie. Společnost TEMPUR získala uznání NASA jako důkaz použití

kosmické technologie a za uplatnění unikátních znalostí z kosmického

výzkumu při zlepšování kvality života všech spotřebitelů. 
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VAŠE PÁTEŘ ODPOČÍVÁ 
VE SVÉ PŘIROZENÉ POLOZE

Nejdůležitější funkcí matrace je přizpůsobit se tělu,

nikdy to nesmí být naopak, nejdůležitější funkcí 

polštáře je opora krční páteře. Materiál TEMPUR 

je  měkký tam kde chcete a pevný tam kde 

potřebujete.

MÉNĚ PŘEVALOVÁNÍ 
A OBRACENÍ

Odstranění tlakových bodů na matraci 

TEMPUR sníží potřebu převalování a obracení

během noci, což vede k nerušenému a klidnému

spánku.

MÉNĚ CHRÁPÁNÍ

Mnoho lidí ruší ve spánku chrápání partnerů. Studie provedená 

Presto-Osbornskou marketingovou komunikací a průzkumem

ukazuje, že používání polštářů TEMPUR chrápání významně

zmírňuje. To Vám i Vašemu partnerovi umožní lepší noční spánek.

LIDÉ Z CELÉHO SVĚTA SE ZOTAVUJÍ 
POMOCÍ VÝROBKŮ TEMPUR

TEMPUR byl původně zaveden v oboru zdravotnictví, aby předcházel

proleženinám a mírnil bolesti zad. Dnes TEMPUR znají miliony lidí 

ve více než 80 zemích po celém světě, kteří si každou noc užívají 

fenomenální schopnosti TEMPURu zdokonalit spánek. 

Toto dosahujeme prostřednictvím rozložení tlaku a absorbce 

energie, které zabraňují jakémukoli omezení oběhu krve. 

Nazýváme to noční regenerací pro tělo i mysl.

Průzkum spokojenosti zákazníků ukazuje, že 95% uživatelů TEMPUR

je spokojeno/velmi spokojeno a výrobky TEMPUR doporučují.

OBJEVTE LEPŠÍ NOČNÍ
SPÁNEK S TEMPUREM
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POSKYTUJE CELÉMU TĚLU 
MAXIMÁLNÍ OPORU 
Matrace TEMPUR se tvarují přesně podle

tvarů Vašeho těla a tím poskytují Vašim

zádům, krku, ramenům a nohám oporu,

kterou potřebují. Celé Vaše tělo se nachází ve

správné anatomické poloze a umožňuje aby

Vaše páteř byla v nejlepší anatomické poloze

během spánku. Váha Vašeho těla je

rovnoměrně rozložena po 

celé ploše matrace.

POMÁHÁ ODSTRAŇOVAT PROBLÉMY 
SE ZÁDY A ŠÍJÍ A KLOUBY
Unikátní tlak zmírňující vlastnosti matrací a polštářů 

TEMPUR poskytují nejen vysoký komfort spánku, 

ale také pomáhají předcházet problémům se zády a šíjí

a oběhovým problémům. Lidé s při výběru matrace

často nezabývají polohou těla při spánku a volbou

správné tuhosti matrace. Špatná poloha těla a nadměrný

tlak přispívají především k potížím se zády, krční páteří

a klouby. Nesprávná matrace může tyto problémy

zhoršit, pokud je příliš tvrdá nebo příliš měkká.

TEMPUR POMÁHÁ ODSTRAŇOVAT 
PROBLÉMY SE ZÁDY, ŠÍJÍ A KLOUBY

BOLESTI HLAVY/
ZTUHLÉ ŠÍJOVÉ SVALY
Špatná poloha při spánku často
zvyšuje napětí v šíjových svalech, což
může způsobovat bolesti hlavy.

ZÁNĚT VAZIVOVÉ TKÁNĚ
Napětí v zádových 
a ramenních svalech je často
vyvoláno špatnou polohou 
těla při spánku.

BOLESTI ZAD
Bolesti a ztuhnutí zad jsou
častými následky toho, že
matrace nutí páteř do
nepřirozené polohy.
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VAŠE POSTEL BY MĚLA 
OD BOLESTI POMÁHAT, 
NE JI ZVYŠOVAT
TEMPUR zajišťuje oporu a rozklad tlaku pro

celou plochu těla tím, že se přesně formuje

podle tvaru a polohy Vašeho těla, čímž

poskytne krkční páteři, zádům, ramenům

a nohám požadovanou oporu. Celé Vaše tělo 

se nachází ve správné anatomické poloze

a umožňuje, aby Vaše páteř byla v nejlepší

přirozené poloze během Vašeho spánku.

BOLESTI KYČELNÍCH KLOUBŮ
Tvrdá matrace může 
zhoršit bolesti kyčlí 
a vést k potížím 
a zánětům kloubů.

OBĚHOVÉ PROBLÉMY
Oteklým nohám 
a lýtkům může 
prospět matrace, 
která zmírňuje tlak.

BOLESTI KOLEN
Tlak a dotyk mohou 
vyvolat ještě větší citlivost 
a zranitelnost bolavých 
kolenních kloubů.
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        TEMPUR – příslib 
noční  regenerace
   pro tělo i mysl™
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ŠIROKÁ ŘADA MATRACÍ 

TEMPUR nabízí širokou škálu matrací, od našich dobře

známých 7-mi cm krycích matrací až  po vysoce 

propracované 25-ti cm matrace Royal. Všechny 

matrace TEMPUR se vyznačují systémem proudění

vzduchu mezi vrstvou TEMPUR a vysoce elastickou

polyuretanovou pěnovou základnou, poskytující

větší pružnost a lepší větrání matrací. 

INDIVIDUÁLNÍ KOMFORT

Matrace TEMPUR je z hlediska používání a údržby 

nejpohodlnější matrací na světě. Matraci TEMPUR není

nikdy potřeba obracet, což je pro ty, kteří trpí bolestmi

zad, ohromná výhoda. TEMPUR vyrábí matrace pro všechny

standardní rozměry a je schopen vyrábět mnoho atypických rozměrů

a tvarů. Pro podrobnější informace se prosím obraťte na svého prodejce.

KOLEKCE 
MATRACÍ 
od Tempur® 
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Vyzkoušejte, kde to všechno začalo. Matrace Original poskytuje
všechny hlavní výhody výrobků TEMPUR – pohodlí díky zmírnění
tlaku a terapeutickou oporu. To je ten pravý dojem z výrobků 
TEMPUR – čistý a jednoduchý.

ORIGINAL

13

Systém proudění vzduchu mezi vrstvou TEMPUR

a pěnovou základnou zajišťuje vynikající hloubkovou

pružnost a výborné odvětrávání vzduchu matrací.

Ideální pro nízké moderní kostry postelí.

MATRACE ORIGINAL 15 od Tempur®
Matrace Original 15 má horní vrstvu tvořenou 7 cm

materiálu TEMPUR, laminovanou na 8 cm vysokou

základní vrstvu z pružné polyuretanové pěny (HR).

MATRACE ORIGINAL 20 od Tempur®
Matrace Original 20 obsahuje dodatečnou svrchní

„měkkou“ vrstvu TEMPUR silnou 2 cm, laminovanou

na 7 cm materiálu TEMPUR, který je dále spojen

s 11 cm vysoce pružné polyuretanové pěny (HR). 

Matrace je vhodná pro všechny větrané rošty.



MATRACE ORIGINAL 20 od Tempur® 

MATRACE ORIGINAL 15 od Tempur® 

A.„Měkká“ vrstva TEMPUR 2 cm – měkčí
složení pro zvýšenou schopnost
reakce

B. Materiál TEMPUR 7 cm – pohodlná
vrstva zmírňující tlak a terapeutická
opěrná vrstva pro hluboký omlazující
spánek

C. Vysoce pružná polyuretanová pěna
11 cm – opěrná základní vrstva pro
optimální pohodlí

A. Materiál TEMPUR 7 cm – pohodlná
vrstva zmírňující tlak a terapeutická
opěrná vrstva pro hluboký omlazující
spánek 

B. Vysoce pružná polyuretanová pěna
8 cm – opěrná základní vrstva pro
optimální pohodlí

A

B

A

B

C

MATRACE ORIGINAL 20 od Tempur® 

Popis rozměr
Matrace 80 x 200 x 20 cm *
Matrace 90 x 200 x 20 cm *

* Dodáváme do 7 dní. Ostatní rozměry matrací dodáváme do 8 týdnů. U matrace Original 15 a Original 20 je možné
vyrobit jakýkoliv atypický rozměr. 14

MATRACE ORIGINAL 15 od Tempur® 

Popis rozměr
Matrace 80 x 200 x 15 cm *
Matrace 90 x 200 x 15 cm *



MATRACE ORIGINAL ROYAL 25 od Tempur® 

TEMPUR vyvinul materiál TEMPUR RVE, který je nyní využit

v nové matraci Royal. Kromě svých jedinečných schopností

zmírňovat tlak umožňuje materiál RVE velký průchod vzduchu

matrací. Díky vysoce pokrokovému systému proudění vzduchu

v kompletní nosné vrstvě TEMPUR se větrací vrstva dostává blíž

k místu kontaktu s Vaším tělem a tím dodává pocit větší měkosti.

Kromě materiálu TEMPUR RVE je matrace Royal vybavena

vrstvou TEMPUR o síle 5 cm. Tím se zvyšuje její pohodlnost. 

Matrace Royal byla navržena pro zdravý pohodlný spánek

s využitím výhod jedinečných vlastností TEMPUR.

Air Flow System
Nový TEMPUR RVE materiál umožňuje lepší cirkulaci vzduchu 
matrací, která zabezpečí dokonalý komfort ležení a svůj 
spánek si užijete.

ROYAL

A. Materiál TEMPUR 5 cm – pohodlná vrstva
zmírňující tlak a terapeutická opěrná vrstva pro
hluboký omlazující spánek

B. Materiál TEMPUR RVE 9 cm – pokrokový systém
proudění vzduchu, který podpírá vrstvy 
TEMPUR a zvyšuje odvětrávání

C. Vysoce pružná polyuretanová pěna 11 cm 
– opěrná základní vrstva pro optimální pohodlí

A

B

C

* Dodáváme do 7 dní. Ostatní rozměry matrací dodáváme do 8 týdnů.

MATRACE ORIGINAL ROYAL 25 od Tempur® 

Popis rozměr
Matrace 90 x 200 x 25 cm *
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MATRACE SENSATION 19 od Tempur® 

Matrace Sensation vnímá Vaše tělo a po celou noc Vás nadnáší. Matraci

tvoří kombinace jedinečného materiálu TEMPUR se speciálně 

formovaným vysoce pružným polyuretanovým materiálem, která

zajistí bezkonkurenční pohodlí a ten nejúžasnější spánek, jaký jste kdy

zažili, s pocitem tužšího a pružnějšího materiálu jako Tempur Original.

Matrace Sensation se dokonale hodí do elegantní i tradiční ložnice. 

Elegantní světlý potah se snadno sundává a dá se prát na 60 °C. 

Matrace je dále vybavena speciálním kanálovým systémem

proudění vzduchu.

Díky tomu všemu pomáhá matrace Sensation vytvořit ve Vaší ložnici

elegantní a přitom zdravé prostředí a vy se každé ráno probudíte plni sil.

Nový pocit z TEMPURu
Matrace, která spojuje unikátní vlastnosti, které 
poskytuje pouze TEMPUR a zároveň tradiční pocit 
z pružinové matrace.

SENSATION

A. Komfortní vrstva TEMPUR 5 cm – pohodlná
vrstva zmírňující tlak a terapeutická opěrná
vrstva pro hluboký omlazující spánek 

B. Nově vyvinutý vysoce pružný polyuretanový
materiál 14 cm s vyříznutým kanálem pro
zvýšenou pružnost a lepší proudění vzduchu 
– opěrná základní vrstva pro optimální 
pohodlí a nadnášení

A

B

* Dodáváme do 7 dní. Ostatní rozměry matrací dodáváme do 8 týdnů.

MATRACE SENSATION 19 od Tempur® 

Popis rozměr
Matrace 90 x 200 x 19 cm *
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MATRACE CLOUD 22 od Tempur® 

Inovativní spojení jedinečné měkkosti a potřebné opory. 

Matrace je vyrobena ze speciálně vyvinutého materiálu TEMPUR

ES (extra soft/měkký), který přináší tělu okamžité uvolnění. To je

spojeno v dokonalé harmonii s nosnou vrstvou TEMPUR, tak

aby matrace poskytovala dokonalé pohodlí a oporu, která je

očekávaná od TEMPURu… a zároveň přinášela měkčí pocit

z matrace.

Matrace je opatřena potahem s antimikrobiální úpravou

zajišťující jeho dlouhotrvající svěžest. Potah je hypoalergenní

a lze prát na 40 °C.

Matrace CLOUD spojuje unikátní vlastnosti 
materiálu TEMPUR přinášející tělu přirozenou oporu 
s jedinečnou měkkostí pro pocit okamžitého uvolnění.

CLOUD

A. Komfortní vrstva TEMPUR ES 6 cm
B. Podpůrná vrstva materiálu TEMPUR 5 cm
C. Vysoce pružná poyurethanová pěna 11 cm

A

B

C

**
NOVINKA

* Dodáváme do 7 dní. Ostatní rozměry matrací dodáváme do 8 týdnů.
** V nabídce od května 2011.

MATRACE CLOUD 22 od Tempur®

Popis rozměr
Matrace 90 x 200 x 22 cm *
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POLŠTÁŘ COMFORT CLOUD od Tempur® 

TOPPER 7 od Tempur® 

Topper 7 cm se dá položit na 
jakoukoli tradiční matraci v dobrém stavu,
aby se dále zmírnil tlak a zvýšilo pohodlí.
Pokud jste investovali do kvalitní matrace,
ale dosažené pohodlí vám nestačí, Topper 
7 cm každou běžnou matraci vylepší 
a poskytne vám ve spánku větší oporu 
a pohodlí. Topper obsahuje 7 cm
materiálu TEMPUR citlivého 
na teplotu, obalený je 
v oboustranném potahu,
z jedné strany jemně chladivý,
z druhé strany příjemně útulný.

* Dodáváme do 7 dní.
**  V nabídce od května 2011.

POLŠTÁŘ COMFORT CLOUD od Tempur®

Popis rozměr
Polštář 40 x 80 cm *
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Polštář vyrobený ze speciálního materiálu TEMPUR ES (extra
soft/měkký), který přináší inovativní spojení komfortu a opory.
Má tradiční tvar a je konstruován jako speciální „obálka“
obsahující tisíce mikropolštářků pro ještě lepší pocit měkkosti
a komfortu. Přesně se formuje podle Vašeho krku a hlavy
a poskytuje jim potřebnou oporu a pohodlí. Jeho atraktivní
design s oboustranným antibakteriálním potahem doplňuje
kolekci matrací CLOUD od Tempur®.

**  
NOVINKA



TEMPUR nabízí zajímavou řadu postelových roštů 

pro doplnění vašich matrací.

Kolekce roštů TEMPUR se skládá ze 3 základních typů 

roštů – nepolohovatelné, manuálně polohovatelné 

a polohovatelné pomocí motoru.

Polohovatelné rošty umožňují automatické nastavení nejlepší polohy pro

spánek, sledování televize, čtení nebo relaxaci. Stlačením tlačítka  můžete

polohovat rošt v oblasti hlavy nebo nohou nebo obou oblastí současně do

polohy, která je pro Vás ta nejlepší. Všechny polohy poskytují komfort bez

jakéhokoli tlaku nebo nepohodlí. K roštům jsou nabízené také masážní

jednotky, které dokážou pomoci rozptýlit bolest, únavu a pomáhají k celkové

relaxaci těla. Kolekce polohovatelných roštů přichází navíc s řadou technických

detailů jako jsou například boční zásuvky, infračervené dálkové ovládání

a duální masážní jednotky.

Vaše postel by Vám měla vždy poskytovat  komfort...

SPÁNEK OPORA HLAVY FUNKCE OPORY

SEZENÍ RELAXACE OPORA NOHOU

Následující polohy zobrazují různé možnosti využití 

roštů TEMPUR-FLEX.
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KOLEKCE ROŠTŮ
od Tempur®



4 ZÓNY

4 zóny pro optimální zmírnění tlaku. Rošt je rozdělen na 

čtyři zóny. Segmenty mají různé stupně pevnosti, aby 

absorbovaly různé úrovně tlaku. Tlak je rovnoměrně rozložen

po celém povrchu.

ZÓNA 1

ZÓNA HLAVY 

Segmentové prvky v této 

zóně mají kratší, pevnější 

pružnost, aby byla opora

pevnější.

ZÓNA 2

ZÓNA RAMEN

Segmenty používané pro

tuto citlivou oblast těla

jsou měkké.

ZÓNA 3

ZÓNA ZAD

V této oblasti mají všechny 

segmentové prvky střední 

úroveň pevnosti. Zóna 

zad je pevnější než zóna

ramen, aby bylo 

kompenzováno větší 

zatížení.

ZÓNA 4

ZÓNA NOHOU

Tak jako v zóně1 jsou 

v této oblasti použity

pevné, podpůrné 

segmenty.
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FLEX 500 STATIC od Tempur® 

FLEX 1000 MANUAL od Tempur® 

• Polohování oblasti hlavy a nohou
• Rošt 11 cm vysoký
• Šest různých poloh v malých intervalech
• Polohování hlavy 0-25°
• Polohování nohou 0-6°

* Dodáváme do 7 dní. Ostatní rozměry roštů dodáváme do 8 týdnů.

• Rošt 11 cm vysoký
• Bez nastavení polohy

FLEX 500 STATIC od Tempur® 

Popis rozměr
Static 90 x 200 cm *

FLEX 1000 MANUAL od Tempur® 

Popis rozměr
Manual 90 x 200 cm

21



FLEX 2000 2MOTOR od Tempur® 

FLEX 4000 4MOTOR od Tempur® 

• Dva motory pro variabilní nastavení
• Rošt 11 cm vysoký
• Volitelná ochrana proti znečištění tekutinami
• Bezpečnost podle EN 60529 (pouze u ochrany 

proti znečištění tekutinami)
• Přerušení dodávky proudu, prvek nouzového spuštění
• Resetovací funkce

• Čtyři motory pro variabilní nastavení
• Bezdrátové dálkové ovládání
• Rošt 11 cm vysoký
• Přerušení dodávky proudu, prvek nouzového spuštění
• Resetovací a paměťová funkce (3 paměti)
• Oblast krku, zad, stehen a chodidel se dají nastavit samostatně
• Ovládací jednotka s volitelnou masáží 

a volitelnou synchronizací dvou postelí

* Dodáváme do 7 dní. Ostatní rozměry roštů dodáváme do 8 týdnů.

FLEX 2000 2MOTOR od Tempur® 

Popis rozměr
2motor 90 x 200 cm *

FLEX 4000 4MOTOR od Tempur® 

Popis rozměr
4motor 90 x 200 cm
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FLEX 8000 WALLHUGGER od Tempur® 

Nejvyšším stupněm u postelových roštů TEMPUR je rošt 

Wallhugger. Nabízí optimální pohodlí díky inteligentnímu

motorovému nastavení roštu. Tam, kde se jiné nastavitelné

rošty posunují vpřed, zůstanete vy díky této unikátní zvedací

funkci vedle svého nočního stolku nebo lampičky.

Rošt Wallhugger přináší mnoho technických funkcí:

• 4 motory nastavitelné (funkce wallhugger)

• Paměťová funkce

• Prvek pro nouzové spuštění

• Bezdrátové dálkové ovládání

• Bezpečnost podle EN 60529

• Rošt 12,5 cm vysoký

Volitelné:

• Masážní jednotka

• Synchronizační kabel

FLEX 8000 WALLHUGGER od Tempur®

Popis rozměr
Wallhugger 90 x 200 cm

23



SEGMENTOVÉ PRVKY 

Segmentové prvky jsou klíčovou charakteristikou roštů. Jsou určeny k tomu, 

aby fungovaly jako kulový kloub. V důsledku toho se mohou pohybovat všemi směry

a jejich pohyb není určován směrem, kterým působí síla. Tlak těla je nesen velkým

množstvím segmentových prvků a je rovnoměrně rozdělen po celém povrchu.

DRŽÁK MATRACE

Jestliže se rošt TEMPUR používá jako volně stojící postel, jsou držáky matrace

nezbytné, aby zabránily klouzání matrace. Doporučujeme používat pět držáků:

jeden v oblasti nohou a dva na každé straně rámu.

INFRAČERVENÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Infračervené dálkové ovládání je dodáváno standardně k polohovacímu roštu

TEMPUR-FLEX 4000 a TEMPUR-FLEX 8000. K roštu TEMPUR-FLEX 2000 za příplatek.

MASÁŽNÍ JEDNOTKA

Jako doplněk je možno k roštům dodat masážní jednotku. Jemné vibrace

pomáhají uvolnit ramení a zádové svaly a přináší tělu pocit celkové relaxace.

Nohy a držáky matrace mohou být k roštu
snadno přimontovány později, aby se z něj
dala udělat postel.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
ROŠTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

popis sada

Držáky matrace single * 1 Sada  - 5 ks

Držáky matrace double * 1 Sada  - 6 ks

Standardní nohy hnědé 19 cm * 1 Sada  - 4 ks

Standardní nohy hnědé 24 cm * 1 Sada  - 4 ks

Standardní nohy hnědé 29 cm 1 Sada  - 4 ks

Designové nohy hnědé 19 cm * 1 Sada  - 4 ks

Designové nohy hnědé 25 cm * 1 Sada  - 4 ks

Designové nohy hnědé 29 cm 1 Sada  - 4 ks

Masážní jednotka * -
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KOLEKCE POLŠTÁŘŮ 
od Tempur®

TERAPEUTICKÁ KONSTRUKCE

Špičkové schopnosti zmírňovat tlak a anatomicky vyřešený tvar zajišťují

pohodlnou a správnou oporu krční páteře. Materiál TEMPUR je citlivý na

teplotu a viskoelastický polštář bude reagovat na vaši tělesnou teplotu

a hmotnost. Přizpůsobí se přirozenému zakřivení vaší hlavy a šíje

a dokonale je srovná s páteří. Pomůže zmírnit bolest a zajistí

klidnější spánek. 

REGENERUJÍCÍ POHODLÍ

Řada polštářů TEMPUR nabízí jedinečný stupeň

funkčnosti a pohodlí současně. Uvolněte si krk,

hlavu a mysl na polštáři TEMPUR. Dovolte, ať vám

uleví od bolesti, chrápání a problémů se spánkem

a dopřeje vám skutečně regenerující a klidný 

spánek. Anatomický design ve spojení se schopností

materiálu TEMPUR zmírňovat tlak zajistí maximální

pohodlí krční oblasti, takže šíjové a ramenní svaly se zcela

uvolní.

Značka TEMPUR nabízí velké množství polštářů 

vhodných pro vaši oblíbenou polohu ve spánku a většina 

z nich se dodává s velurovými potahy, které jsou snímatelné 

a odolné proti alergenům a roztočům.
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POLŠTÁŘ OMBRACIO od Tempur®

POLŠTÁŘ COMFORT od Tempur®

V polštáři Comfort se novým radikálním způsobem snoubí
opora a pohodlí. Polštář v tradičním tvaru vyrobený 
z patentovaného materiálu TEMPUR obsahuje tisíce
mikropolštářků TEMPUR, takže zajišťuje přepychové pohodlí,
po kterém toužíte, a současně zmírňuje tlak. Tento polštář
ve variantě Comfort Plus je vhodný díky svému rozměru pro
mnohostranné použití - na cesty, na pohovku, kdekoliv
potřebujete komfort navíc...

Pro všechny typy polštářů je možné zakoupit náhradní potah.
* Dodáváme do 7 dní. Ostatní rozměry polštářů dodáváme do 8 týdnů.

NOVINKA

POLŠTÁŘ OMBRACIO od Tempur®

Standardní rozměry 
60 x 50 cm *

POLŠTÁŘ COMFORT od Tempur®

Popis rozměry 
Comfort 70 x 50 cm *
Comfort 40 x 80 cm *
Comfort Plus 40 x 26 cm *
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Polštář Ombracio se Vám přizpůsobí v každé pozici spánku.
Speciální design s výřezy na stranách pomáhá usnadnit
dýchání, když spíte na břiše. Tvar polštáře Ombracio pomáhá
v této poloze zvedat Vaše tělo do přímé polohy bez deformace
krku a páteře. Polštář Ombracio unikátně kombinuje 3D textil,
materiál TEMPUR Climate a tvar polštáře s unikátními tlak
zmírňujícími vlastnostmi materiálu TEMPUR.



POLŠTÁŘ SYMPHONY od Tempur®

POLŠTÁŘ SONATA od Tempur®

Polštář Sonata poskytuje zvýšené pohodlí a zajišťuje vynikající
oporu hlavy a krku. Ve spánku si člověk obvykle posunuje
polštář, aby získal pohodlnou oporu. Tento polštář Vás podpírá
bez ohledu na to, jak a do které jeho části se položíte. Nemusíte
si polštář posunovat – vždy ho máte už připravený. Můžete
klidně spát a probouzet se skutečně plní sil.

Nový materiál TEMPUR s měkčím složením skvěle ladí
s jedinečným oboustranným designem polštáře Symphony.
Tak vznikl poněkud měkčí polštář, který ale přesto zajišťuje
skvělou oporu a vyhovuje každé poloze při spánku. Mírně
vyklenutá strana lépe podepře hlavu a šíji osob, které rády 
spí na zádech, zatímco druhá strana tvoří tradičnější polštář 
a vyhovuje více lidem spícím na boku.

Pro všechny typy polštářů je možné zakoupit náhradní potah.
* Dodáváme do 7 dní. Ostatní rozměry polštářů dodáváme do 8 týdnů.

POLŠTÁŘ SYMPHONY od Tempur®

Standardní rozměry 
Symphony XS 63 x 43 x 9,5 cm 
Symphony S 63 x 43 x 11 cm *
Symphony M 63 x 43 x 12,5 cm *
Symphony L 63 x 43 x 14 cm *

POLŠTÁŘ SONATA od Tempur®

Standardní rozměry 
Sonata S 61 x 40 x 9,5 cm
Sonata M 61 x 40 x 11 cm *
Sonata L 61 x 40 x 12,5 cm
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POLŠTÁŘ ORIGINAL od Tempur®

POLŠTÁŘ MILLENNIUM od Tempur®

Ohyb okraje polštáře směrem dopředu poskytuje ideální
oporu horní části krční páteře. Polštář Millennium má
zakřivený ohyb, který je uprostřed nižší a vyšší na stranách,
aby zajistil správné srovnání krku, ať už spíte na zádech nebo
na boku. Přední ohyb také směřuje vpřed, aby poskytl horní
části páteře špičkový komfort a terapeutickou oporu.

Pro všechny typy polštářů je možné zakoupit náhradní potah.
* Dodáváme do 7 dní. Ostatní rozměry polštářů dodáváme do 8 týdnů.

POLŠTÁŘ ORIGINAL od Tempur®

Standardní rozměry 
Original Junior 40 x 26 x 7/4 cm
Original XS 50 x 31 x 7/4 cm
Original S 50 x 31 x 8/5 cm *
Original M 50 x 31 x 10/7 cm *
Original L 50 x 31 x 11,5/8,5 cm *
Original XL 50 x 31 x 13/10 cm

POLŠTÁŘ MILLENNIUM od Tempur®

Standardní rozměry 
Millennium XS 54 x 32 x 8/4 cm 
Millennium S 54 x 32 x 9,5/5 cm *
Millennium M 54 x 32 x 11/6 cm *
Millennium L 54 x 32 x 12,5/7 cm *
Millennium XL 54 x 32 x 14/8 cm 
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Polštář TEMPUR Original byl vyvíjen společně s fyzioterapeuty
s cílem zajistit, aby se formoval přesně podle tvarů Vaší krční
páteře a hlavy a poskytoval šíjovým a ramenním svalům
dokonalou oporu a uvolnění. Polštář Original je opěrný
polštář a doporučuje se těm, kdo nejen touží po kvalitnějším
spánku, ale potřebují ve spánku udržovat terapeutickou
polohu. Konstrukce se dvěma laloky podpírá linii tvořenou
hlavou, krkem a rameny, tím srovnává správně páteř
a zajišťuje dokonalý spánek.



ČISTOTA A SNADNÁ ÚDRŽBA

Dobré zdraví začíná čistotou. Potahy na většině matrací 

TEMPUR i na polštářích TEMPUR se dají snadno sejmout 

a vyčistit nebo vyvětrat. Vlastní materiál TEMPUR nikdy

neperte. U silného čalounění, které kryje tradiční pružinové

matrace, představují vždy obecný problém roztoči. Nyní

se nočnímu vdechování běžných alergenů z lůžkovin,

tedy například roztočů, můžete vyhnout. Potahy TEMPUR

jsou ošetřeny proti roztočům a toto ošetření je nedílnou

součástí potahu. Většina matrací TEMPUR je vybavena

neklouzavou spodní částí.

MATRACI NENÍ TŘEBA OBRACET

Díky vysoké hustotě a trvalé paměti se materiál TEMPUR

pokaždé vrátí do původního tvaru. Proto není třeba

matraci TEMPUR otáčet ani obracet.

ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Potahy vyhovují normě Ökotex 100 a materiál TEMPUR

byl schválen nezávislým německým institutem LGA jako

šetrný k životnímu prostředí.

POTAHY NA MATRACE 
A POLŠTÁŘE
od Tempur®

INSTRUKCE

Potahy polštářů TEMPUR a většiny matrací
TEMPUR jsou snímatelné a je je možné prát.
Doporučujeme nízkou teplotu při praní
v pračce i sušení v sušičce. Sušení na vzduchu
je pro potahy nejideálnější. Nikdy neperte
materiál TEMPUR.
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KOLEKCE 
DOPLŇKŮ 
od Tempur®

POLŠTÁŘE A OPORY 
ZMÍRŇUJÍCÍ TLAK 
PRO KAŽDÝ DEN

Užijte si pohodlí materiálu TEMPUR 24 hodin

denně – doma, při práci nebo na cestách. 

TEMPUR nabízí velké množství výrobků pro

zmírnění tlaku, které jsou navrženy tak, aby

podporovaly pohodlnější životní styl. 

Polštáře, počínaje sedadlovými a konče 

cestovními, využívají jedinečný materiál 

TEMPUR zmírňující tlak, abyste si po celý 

den mohli užívat pohodlí TEMPUR.

Potahy na většině polštářů a podložek v kolekci 

doplňků TEMPUR se dají snadno snímat, jsou prací 

a odolné proti alergenům. A na všechny výrobky v této kolekci 

poskytujeme 3letou záruku.
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CESTOVNÍ SADA od Tempur®
Cestovní sada nabízí přenosný systém na spaní pro všechny, kteří nemohou
odjet z domova bez své matrace a polštáře TEMPUR. Tuto lehkou sadu
tvoří cestovní podložka a cestovní polštář zabalené do praktické tašky.
Standardní rozměry: 70 x 200 x 3,5 cm *

POLŠTÁŘ TRANSIT (PODKOVA) od Tempur®
Společník Vaší šíje na cestách nebo kdykoli potřebujete zvláštní oporu
krku. Tvar zpevňuje šíji a udržuje polštář na místě.
Standardní rozměry: 30 x 28 x 8 cm *

CESTOVNÍ POLŠTÁŘ od Tempur®
Vezměte si svůj nejoblíbenější polštář s sebou, když odjíždíte na 
cesty – má stejný tvar a funkci jako polštář Original, ale pouze poloviční
šířku. Praktický obal zmenšuje při balení objem polštáře o 70 %.
Standardní rozměry: 25 x 31 x 10/7 cm *

AUTOPŘEHOZ od Tempur®
Nabízí maximální pohodlí ve voze a podpírá Vaše záda tam, kde je to
třeba. Nastavitelnou bederní podložku lze posunout nahoru nebo dolů,
aby se přizpůsobila Vašim zádům, nebo ji lze odstranit, jestliže na svém
sedadle raději používáte pouze vrstvu TEMPUR.
Standardní rozměry: 51/30,5 x 105 x 2 cm *

POTAH SEDLA NA KOLO od Tempur®
Skvělý pro použití na kole nebo rotopedu. Přizpůsobí se tvaru Vašeho těla
a zajistí maximální oporu a pohodlí. Potah sedla na kolo přidržuje na
místě popruh s nastavitelnou přezkou. Potah je odolný i při
dlouhodobém použití.
Standardní rozměry: S 27,5 x 18,5 x 3 cm *

M 28,5 x 25 x 3 cm *
L 33,5 x 33 x3 cm

SEDADLOVÝ POLŠTÁŘEK od Tempur®
Rozkládá Vaši váhu rovnoměrně po celé ploše, na níž sedíte, a zaručuje
vám pohodlí, ať již sedíte jakkoliv dlouho. Dá se použít na jakoukoliv židli.
Standardní rozměry: 40 x 42 x 5 cm *

POLŠTÁŘ POD NOHY od Tempur®
Dvakrát prospěšný polštář pod nohy pro zmírnění tlaku nohám,
chodidlům nebo kolenům. Přeložený polštář je optimální pro pacienty
s umělými kyčelními klouby. 
Standardní rozměry:  27 x 20 x 20 cm

* Dodáváme do 7 dní. Ostatní doplňky dodáváme do 8 týdnů.
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SEDADLOVÝ KLÍN od Tempur®
Přirozeným způsobem zbavuje záda námahy. Sedadlový klín díky

svému tvaru tlačí pánev kupředu, což automaticky napřimuje záda.
Ideální pro každého, kdo pracuje vsedě, především pro uživatele

počítačů.
Standardní rozměry: 40 x 40 x 9/1 cm *

BEDERNÍ PODLOŽKA od Tempur®
Dokonale se přizpůsobí zakřivení páteře díky variabilnímu nastavení
výšky, anatomickému tvaru a vlastnostem zmírňujícím tlak. Ideální

ve spojení se sedadlovým polštářem nebo sedadlovým klínem.
Standardní rozměry: 36 x 36 x 7 cm *

BEDERNÍ PODLOŽKA TRANSIT od Tempur®
Praktická bederní podložka na cesty nebo do domácnosti. 

Stačí ji vložit do požadované polohy mezi židli a záda.
Standardní rozměry: 30 x 25 x 6 cm *

ZÁDOVÁ OPĚRKA DO POSTELE od Tempur®
Určeno pro používání na obyčejné matraci. Poskytuje oporu a úlevu
oblasti beder, pokud ležíte na zádech. Pokud ležíte na boku, zbavuje

záda námahy tím, že podpírá pas. Ideální pro těhotné ženy.
Standardní rozměry: 70 x 40 x 1/5/1 cm

POLŠTÁŘEK MULTI od Tempur®
Tento polštářek je určen k tomu, aby poskytoval oporu a úlevu od

tlaku v těch oblastech těla, které trpí nepohodlím nebo bolestí.
Ideální pro těhotné ženy.

Standardní rozměry: 68 x 30 x 8/1 cm

UNIVERZÁLNÍ POLŠTÁŘ  od Tempur®
Půlkruhový polštář pro použití všude tam, kde tělo potřebuje zmírnit
tlak a vyžaduje oporu. Ideální pro použití pod kolena, paže, kotníky,

bederní oblast nebo šíji. 
Standardní rozměry:    S 35 x 20 x 10 cm

M 50 x 20 x 10 cm

ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ POD NOHY (VLNA) 
od Tempur®

Přirozeným způsobem pomáhá zlepšit prokrvení nohou 
a snižuje tlak na paty během spánku.

Standardní rozměry: 75 x 50 x 15/9/11/0 cm

* Dodáváme do 7 dní. Ostatní doplňky dodáváme do 8 týdnů.



ZÁRUKA TEMPUR®
Záruka platí pouze v případě, 
že produkt TEMPUR byl zakoupen 
u autorizovaného prodejce TEMPUR.

Výrobky Záruka ** Praní

2 roky 3 roky 5 let 15 let* Potah – praní
MATRACE ORIGINAL 15 od Tempur® x 60 °C
MATRACE ORIGINAL 20  od Tempur® x 60 °C
MATRACE SENSATION 19  od Tempur® x 60 °C
MATRACE CLOUD 22 od Tempur® x 40 °C
MATRACE ORIGINAL ROYAL 25 od Tempur® x 60 °C

POSTEL SUPREME CHOCOLATE od Tempur®
Krycí matrace 5 cm x 60 °C
Matrace 20 cm x 40 °C
Postelový rošt a rám x
Nohy x
Čelo x
Polštář Design x 40 °C
Polštář Comfort x 60 °C

POSTEL SUPREME ICE GREY od Tempur®
Krycí matrace 5 cm x 60 °C
Matrace 20 cm x 40 °C
Postelový rošt a rám x
Nohy x
Čelo x
Polštář Design x 40 °C
Polštář Comfort x 60 °C

POSTEL SUPREME AVANTGARDE od Tempur®
Krycí matrace 5 cm x 60 °C
Matrace 20 cm x 40 °C
Postelový rošt a rám x
Nohy x
Čelo x
Polštář Design x 40 °C
Polštář Comfort x 60 °C

TOPPER 7 od Tempur® x 60 °C

POLŠTÁŘE x 60 °C
DOPLŇKY x 40 °C
AUTOPŘEHOZ od Tempur® x Neperte
CESTOVNÍ SADA od Tempur® x 60 °C

ROŠTY x
MOTOR POLOHOVACÍHO ROŠTU x
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ x
MASÁŽNÍ JEDNOTKA x

VELUROVÉ POTAHY x 60 °C

* Poměrně:      0–5 let: plná záruka      6–15 let: záruka se snižuje o 1/10 ročně
** Uvedená prodloužená záruka se vztahuje na všechny produkty zaregistrované na www.tempur.cz v sekci záruka.
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DŮVODY PROČ SPÁT NA TEMPURU

Spánek je pro Vás životně důležitý – TEMPUR pečuje

o Váš spánek.

Na TEMPURu Vaše páteř  a kluby odpočívají ve svých

přirozených polohách, snižuje se potřeba otáčení se

a Váš spánek je klidnější.

Matrace a polštáře TEMPUR byly klinicky testovány,

že spánek na nich snižuje otáčení a obracení se.

TEMPUR je jednička v prodeji viskoelastických matrací

a polštářů na světě.

TEMPUR jsou jediné matrace a polštáře, které byly

uznány NASA.

TEMPUR je doporučován více než 75 000 

profesionálními zdravotními specialisty 

po celém světě.

Lidé z celého světa se zotavují na výrobcích TEMPUR.

Průzkumy spokojenosti zákazníků ukázaly, že více jak

95% uživatelů je s výrobky TEMPUR spokojeno nebo

hodně spokojeno a 70% z nich by je doporučilo svým

známým.

PROČ SPÍTE NA TEMPURU?

TEMPUR TO JE PŘÍSLIB NOČNÍ REGENERACE PRO TĚLO I MYSL.

VIRGINIA  TRPÍCÍ BOLESTÍ KLOUBŮ

“Všechny noci jsou teď stejné – úžasné.” “Opravdu to změnilo celý můj život.” “Nyní mám mnohem více energie.”

ANTHONY  TRPÍCÍ BOLESTÍ KRČNÍ PÁTEŘE DIANE  TRPÍCÍ BOLESTÍ ZAD
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TEMPUR je jediný originální materiál TEMPUR.

TEMPUR je číslo 1 v prodeji viscoelastických matrací

a polštářů na světě.

TEMPUR byl původně vynalezen v NASA a jsou to

jediné matrace polštáře, které byly uznány NASA

a společností Space Foundation.

Nezávislá studie ukázala, že 95% zákazníků TEMPUR

by tyto výrobky doporučili svým známým.

TEMPUR umožňuje odpočívat Vaší páteři a kloubům

v jejich přirozené pozici.

TEMPUR je používán a doporučován více jak 75 000

profesionálních zdravotníků po celém světě.

TEMPUR byl klinicky testován, že snižuje otáčení

a obracení se během spánku až z 83%.

TEMPUR má mnoho klinických zkoušek, které

dokazují terapeutické účinky těchto produktů.

TEMPUR nabízí jedinečnou záruku až 15 let.


