
MATRASSEN, KUSSENS, BEDBODEMS
EN COMFORTPRODUCTEN

Voor uw beste nachtrust
Voel het comfort, voel de ondersteuning, voel TEMPUR®



De matras is de meest invloedrijke factor bij het bepalen of u comfortabel 
wordt ondersteund tijdens de nacht. Aangezien goed slapen essentieel is voor 
uw gezondheid en welzijn, is het belangrijk om te investeren in een goede 
kwaliteitsmatras die het comfort en de ondersteuning biedt die u nodig heeft.

Om te genieten van uw beste nachtrust is een goed kussen dat op de juiste wijze uw 
hoofd en nek in een comfortabele positie ondersteunt, van vitaal belang. Bekijk het  
assortiment van TEMPUR® kussens en ontdek hoe de verschillende vormen en 
maten bij verschillende slaaphoudingen passen.

Een kwaliteitsbedbodem kan de duurzaamheid en de ventilatie van uw matras 
stimuleren.  Bij het selecteren van een bedbodem dient u goed te overwegen 
welke functies voor u belangrijk zijn. Verstelbare modellen maken het eenvoudig 
te lezen en tv te kijken in bed, of vermoeide benen hoger te leggen of meer 
comfortabel te zitten. Daarbij zorgt de Flex Design bedcollectie voor een 
eenvoudig en aantrekkelijke oplossing om uw Tempur ® bedbodems te voorzien 
van een bedombouw.

3 stappen in het ontwerpen van uw perfecte nachtrust 
Bij TEMPUR® vinden wij slapen belangrijk

TEMPUR® staat niet alleen voor een goede matras, het gaat ook 
om genieten van de perfecte slaapervaring en het ontwerpen 

van een oplossing die uw slaapkamerstijl aanvult. 

Uw ideale TEMPUR® bed bestaat uit drie 
belangrijke elementen.

Hoofdkussen

1.

2.

3.

Matras

Bedcollectie
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Conventionele matrassen kunnen leiden tot onnatuurlijke slaaphoudingen 
en druk, wat resulteert in gevoelloosheid en ongemak.

* De bevindingen zijn gebaseerd op interviews met meer dan 
5.000 recente matrassenkopers in 13 Europese landen (Oostenrijk, 
Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Italië, 
Noorwegen, Zweden, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk). 
Het tevredenheidspercentage is hoog in elk land, maar niet identiek.

Vertrouwde resultaten en betrouwbare kwaliteit 

TEMPUR® producten worden wereldwijd erkend en gekocht door 
ziekenhuizen, verpleeghuizen en slaapcentra vanwege het comfort en 
de superieure ondersteuning die zij bieden. Tevreden klanten vertellen 
dat TEMPUR® producten voor comfort hebben gezorgd bij het lijden aan 

rug-, gewricht- en nekklachten of slaapproblemen. TEMPUR® materiaal 
wordt uitsluitend in eigen beheer geproduceerd, waarbij de producten 
worden ontwikkeld en getest volgens de hoogste kwaliteitsnormen en 
allemaal ondersteund zijn door een uitgebreide garantie.

Een TEMPUR® product voor iedereen

Met de ‘Original’ matrascollectie en een breed assortiment kussens en 
accessoires, is er een TEMPUR® product voor iedereen. Lees er meer 
over in deze brochure, of ontdek zelf wat het beste bij u past door 
TEMPUR® te proberen bij een erkende dealer bij u in de buurt.

Voel het verschil van TEMPUR®

Slaap Innovatie

In de jaren ’70 ontwikkelde NASA een drukabsorberend materiaal om 
astronauten te ondersteunen en te beschermen tijdens het opstijgen.  
Wetenschappers werkten aan TEMPUR® materiaal voor gebruik in  
slaapproducten, wat later in TEMPUR® productiefaciliteiten 
geperfectioneerd zou worden. Vandaag de dag is TEMPUR® het enige 
matras- en kussenmerk onder licentie van de US Space Foundation dat 
het ’Certified Technology’-zegel mag gebruiken. TEMPUR® bouwt voort 
op haar geschiedenis van innovatie door te blijven verbeteren en nieuwe 
materialen en producten te blijven ontwikkelen die de beste nachtrust 
leveren.

Superieur comfort en ondersteuning

Zodra u heeft geslapen op een TEMPUR® matras en kussen, 
realiseert u zich dat er geen vergelijking is. Het temperatuurgevoelige 
TEMPUR® materiaal vormt zich naar de contouren van uw lichaam. 
Het vermindert het ongemak dat wordt veroorzaakt door drukpunten, 
door de druk te herverdelen, zodat u direct kunt ontspannen in uw 
meest comfortabele slaaphouding en daar volledig wordt ondersteund.  
Het is dit evenwicht van uitstekend comfort en een superieure 
ondersteuning dat ervoor gezorgd heeft dat TEMPUR® een nummer 
1-positie heeft verkregen voor de ‘algemene tevredenheid van de klant’ 
en ‘algehele kwaliteit van de slaap’ in elk van de 13 onderzochte landen.
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Vergelijking drukverdeling

Het verschil tussen TEMPUR® matrassen en standaard matrassen is 
wetenschappelijk gedocumenteerd en werd aangetoond met behulp van 
een elastisch deken met druksensoren. Door dit aan te sluiten op een 
computer kan de drukopbouw bekeken worden. De twee illustraties tonen 
aan wat er gebeurt wanneer een persoon met een gewicht van 90kg op 
zijn rug ligt op een TEMPUR® matras, vergeleken met wat er gebeurt als 
diezelfde persoon op een standaard matras gaat liggen. Uit de resultaten 
blijkt dat de beste drukverdeling wordt bereikt met de TEMPUR® matras.

Kijk naar de kleuren en zie het verschil. Lichtblauw geeft een gebied met 
lage druk weer. De andere kleuren staan voor gebieden waar het lichaam 
hoge tegendruk krijgt, met een verminderde bloedsomloop tot gevolg. U 
zal dit ervaren als een oncomfortabele en onrustige slaap.

Klinisch bewezen efficiëntie
Ontwikkeld door NASA, geperfectioneerd door TEMPUR®

Ontwikkeld door NASA

Het TEMPUR® materiaal werd oorspronkelijk in het begin van de jaren zeventig 
ontwikkeld in het Ames Research Center van de NASA om de druk die astronauten 
ervaren wanneer ze blootgesteld worden aan G-krachten tijdens het opstijgen te 
verminderen. 

Deze drukverdelende eigenschappen zijn ook toegepast in de TEMPUR® 
matrassen en kussens en bieden een perfecte ondersteuning van het lichaam.

Geperfectioneerd door TEMPUR®

De wetenschappers bij TEMPUR® zagen de ongekende mogelijkheden van het materiaal en 
gingen aan het begin van de jaren tachtig experimenteren om het te perfectioneren voor gebruik 
door consumenten. Omvangrijke investeringen in onderzoek leidden uiteindelijk tot het TEMPUR® 
materiaal zoals we dat nu kennen. Het is een temperatuurgevoelig, visco-elastisch materiaal met 
een open celstructuur dat in staat is om de druk en het lichaamsgewicht gelijkmatig te verdelen.

Klinisch getest

TEMPUR® werd oorspronkelijk in de gezondheidszorg geïntroduceerd om doorligwonden (decubitus) 
te voorkomen en rugpijn te verminderen. Dit realiseren we door de druk te verdelen en de energie 
te absorberen. Van TEMPUR® matrassen en kussens is klinisch bewezen dat ze het draaien ‘s nachts 
verminderen. 

Wereldwijd aanbevolen door medische specialisten

De producten van TEMPUR® worden aanbevolen door meer dan 30.000 specialisten voor patiënten die 
moeite hebben met slapen of last hebben van rug-, gewricht- of nekproblemen. Door de unieke drukverdelende 
eigenschappen worden onze producten ook gewaardeerd en aangeschaft door ziekenhuizen, verpleegtehuizen en 
slaapcentra overal ter wereld.

Wat is TEMPUR®?

TEMPUR® is een visco-elastisch temperatuur-
gevoelig materiaal met een open celstructuur, 
dat zich exact vormt naar de contouren van het 
lichaam. Gewoon schuim heeft een onregelmatige 
celstructuur die samengedrukt wordt als er 
gewicht op komt. TEMPUR® matrassen bevatten 

talloze open cellen die zich zachtjes rond de 
contouren van uw lichaam vormen en het volledig 

ondersteunen waar nodig is, zonder tegendruk.

Unieke formule

Het TEMPUR® materiaal wordt uitsluitend in onze TEMPUR® fabrieken 
gemaakt met een formule die slechts bij een handvol mensen bekend is. 
We kunnen eveneens met trots zeggen dat onze TEMPUR® producten 
milieuvriendelijk zijn.

Geniet van een betere nachtrust met TEMPUR®

Mensen over de hele wereld herstellen met TEMPUR®

Vandaag de dag is TEMPUR® een begrip voor miljoenen mensen in meer 
dan 76 landen over de hele wereld. Zij genieten, elke nacht weer, van het 
unieke vermogen van TEMPUR® om de nachtrust te verbeteren. 

Onderzoek naar klanttevredenheid toont aan dat 95% van alle TEMPUR® 
gebruikers tevreden tot zeer tevreden is en TEMPUR® zou aanbevelen 
aan vrienden en kennissen.

TEMPUR® matras STANDAARD matras
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TEMPUR® Original matrassen 
TEMPUR comfort en ondersteuning met een stevig gevoel

De TEMPUR® ORIGINAL Collectie staat voor de belangrijkste voordelen van TEMPUR®, 
namelijk uitstekend comfort en ondersteuning voor het hele lichaam. Perfect voor diegenen 

die het liefst op een matras slapen met een stevig gevoel.

ORIGINAL MATRAS COLLECTIE
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TEMPUR® Original Matras 21cm 
Informeer voor levertermijn en overige maten bij uw TEMPUR®-dealer. 

Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TC21J70200 Original Matras 21 cm - met jersey cover 70 x 200 x 21 cm

TC21J80200 Original Matras 21 cm - met jersey cover 80 x 200 x 21 cm

TC21J80210 Original Matras 21 cm - met jersey cover 80 x 210 x 21 cm

TC21J80220 Original Matras 21 cm - met jersey cover 80 x 220 x 21 cm

TC21J85195 Original Matras 21 cm - met jersey cover 85 x 195 x 21 cm

TC21J90190 Original Matras 21 cm - met jersey cover 90 x 190 x 21 cm

TC21J90200 Original Matras 21 cm - met jersey cover 90 x 200 x 21 cm

TC21J90210 Original Matras 21 cm - met jersey cover 90 x 210 x 21 cm

TC21J90220 Original Matras 21 cm - met jersey cover 90 x 220 x 21 cm

TC21J100200 Original Matras 21 cm - met jersey cover 100 x 200 x 21 cm

TC21J100210 Original Matras 21 cm - met jersey cover 100 x 210 x 21 cm

TC21J100220 Original Matras 21 cm - met jersey cover 100 x 220 x 21 cm

TC21J140190 Original Matras 21 cm - met jersey cover 140 x 190 x 21 cm

TC21J140200 Original Matras 21 cm - met jersey cover 140 x 200 x 21 cm

TC21J160200 Original Matras 21 cm - met jersey cover 160 x 200 x 21 cm

TC21J160210 Original Matras 21 cm - met jersey cover 160 x 210 x 21 cm

TC21J160220 Original Matras 21 cm - met jersey cover 160 x 220 x 21 cm

TC21J180200 Original Matras 21 cm - met jersey cover 180 x 200 x 21 cm

TC21J180210 Original Matras 21 cm - met jersey cover 180 x 210 x 21 cm

TC21J180220 Original Matras 21 cm - met jersey cover 180 x 220 x 21 cm

TC21J200200 Original Matras 21 cm - met jersey cover 200 x 200 x 21 cm

TC21J200210 Original Matras 21 cm - met jersey cover 200 x 210 x 21 cm

TC21J200220 Original Matras 21 cm - met jersey cover 200 x 220 x 21 cm

Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TC19J70200 Original Matras 19 cm - met jersey cover 70 x 200 x 19 cm

TC19J80200 Original Matras 19 cm - met jersey cover 80 x 200 x 19 cm

TC19J80210 Original Matras 19 cm - met jersey cover 80 x 210 x 19 cm

TC19J80220 Original Matras 19 cm - met jersey cover 80 x 220 x 19 cm

TC19J85195 Original Matras 19 cm - met jersey cover 85 x 195 x 19 cm

TC19J90190 Original Matras 19 cm - met jersey cover 90 x 190 x 19 cm

TC19J90200 Original Matras 19 cm - met jersey cover 90 x 200 x 19 cm

TC19J90210 Original Matras 19 cm - met jersey cover 90 x 210 x 19 cm

TC19J90220 Original Matras 19 cm - met jersey cover 90 x 220 x 19 cm

TC19J100200 Original Matras 19 cm - met jersey cover 100 x 200 x 19 cm

TC19J100210 Original Matras 19 cm - met jersey cover 100 x 210 x 19 cm

TC19J100220 Original Matras 19 cm - met jersey cover 100 x 220 x 19 cm

TC19J140190 Original Matras 19 cm - met jersey cover 140 x 190 x 19 cm

TC19J140200 Original Matras 19 cm - met jersey cover 140 x 200 x 19 cm

TC19J160200 Original Matras 19 cm - met jersey cover 160 x 200 x 19 cm

TC19J160210 Original Matras 19 cm - met jersey cover 160 x 210 x 19 cm

TC19J160220 Original Matras 19 cm - met jersey cover 160 x 220 x 19 cm

TC19J180200 Original Matras 19 cm - met jersey cover 180 x 200 x 19 cm

TC19J180210 Original Matras 19 cm - met jersey cover 180 x 210 x 19 cm

TC19J180220 Original Matras 19 cm - met jersey cover 180 x 220 x 19 cm

TC19J200200 Original Matras 19 cm - met jersey cover 200 x 200 x 19 cm

TC19J200210 Original Matras 19 cm - met jersey cover 200 x 210 x 19 cm

TC19J200220 Original Matras 19 cm - met jersey cover 200 x 220 x 19 cm

TEMPUR® Original Matras 19cm
Informeer voor levertermijn en overige maten bij uw TEMPUR®-dealer. 

A.  8 cm drukverdelend TEMPUR® materiaal
B.  11 cm High Resilient Polyurethaanschuim – Ondersteunende onderlaag voor optimaal comfort

A

B

A

B

C

A.  2 cm “soft touch” TEMPUR® materiaal
B.  8 cm drukverdelend TEMPUR® materiaal
C.  11 cm High Resilient Polyurethaanschuim – Ondersteunende onderlaag voor optimaal comfort

ORIGINAL MATRAS COLLECTIE
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Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TC25J70200 Original Matras 25 cm - met jersey cover 70 x 200 x 25 cm

TC25J80200 Original Matras 25 cm - met jersey cover 80 x 200 x 25 cm

TC25J80210 Original Matras 25 cm - met jersey cover 80 x 210 x 25 cm

TC25J80220 Original Matras 25 cm - met jersey cover 80 x 220 x 25 cm

TC25J85195 Original Matras 25 cm - met jersey cover 85 x 195 x 25 cm

TC25J90190 Original Matras 25 cm - met jersey cover 90 x 190 x 25 cm

TC25J90200 Original Matras 25 cm - met jersey cover 90 x 200 x 25 cm

TC25J90210 Original Matras 25 cm - met jersey cover 90 x 210 x 25 cm

TC25J90220 Original Matras 25 cm - met jersey cover 90 x 220 x 25 cm

TC25J100200 Original Matras 25 cm - met jersey cover 100 x 200 x 25 cm

TC25J100210 Original Matras 25 cm - met jersey cover 100 x 210 x 25 cm

TC25J100220 Original Matras 25 cm - met jersey cover 100 x 220 x 25 cm

TC25J140190 Original Matras 25 cm - met jersey cover 140 x 190 x 25 cm

TC25J140200 Original Matras 25 cm - met jersey cover 140 x 200 x 25 cm

TC25J160200 Original Matras 25 cm - met jersey cover 160 x 200 x 25 cm

TC25J160210 Original Matras 25 cm - met jersey cover 160 x 210 x 25 cm

TC25J160220 Original Matras 25 cm - met jersey cover 160 x 220 x 25 cm

TC25J180200 Original Matras 25 cm - met jersey cover 180 x 200 x 25 cm

TC25J180210 Original Matras 25 cm - met jersey cover 180 x 210 x 25 cm

TC25J180220 Original Matras 25 cm - met jersey cover 180 x 220 x 25 cm

TC25J200200 Original Matras 25 cm - met jersey cover 200 x 200 x 25 cm

TC25J200210 Original Matras 25 cm - met jersey cover 200 x 210 x 25 cm

TC25J200220 Original Matras 25 cm - met jersey cover 200 x 220 x 25 cm

TEMPUR® Original Matras 25cm 
Informeer voor levertermijn en overige maten bij uw TEMPUR®-dealer. 

Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TOJ70200-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 70 x 200 x 7 cm

TOJ80200-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 80 x 200 x 7 cm

TOJ80210-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 80 x 210 x 7 cm

TOJ80220-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 80 x 220 x 7 cm

TOJ90190-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 90 x 190 x 7 cm

TOJ90200-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 90 x 200 x 7 cm

TOJ90210-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 90 x 210 x 7 cm

TOJ90220-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 90 x 220 x 7 cm

TOJ100200-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 100 x 200 x 7 cm

TOJ100210-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 100 x 210 x 7 cm

TOJ100220-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 100 x 220 x 7 cm

TOJ140190-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 140 x 190 x 7 cm

TOJ140200-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 140 x 200 x 7 cm

TOJ160200-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 160 x 200 x 7 cm

TOJ160210-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 160 x 210 x 7 cm

TOJ160220-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 160 x 220 x 7 cm

TOJ180200-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 180 x 200 x 7 cm

TOJ180210-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 180 x 210 x 7 cm

TOJ180220-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 180 x 220 x 7 cm

TOJ200200-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 200 x 200 x 7 cm

TOJ200210-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 200 x 210 x 7 cm

TOJ200220-MEDIUM Original Comfort Topper - met velours cover 200 x 220 x 7 cm

TOI80190-MEDIUM Original Comfort Topper - met PU-cover 80 x 190 x 7 cm

TOI80200-MEDIUM Original Comfort Topper - met PU-cover 80 x 200 x 7 cm

TOI90190-MEDIUM Original Comfort Topper - met PU-cover 90 x 190 x 7 cm

TOI90200-MEDIUM Original Comfort Topper - met PU-cover 90 x 200 x 7 cm

TOI90210-MEDIUM Original Comfort Topper - met PU-cover 90 x 210 x 7 cm

TEMPUR® Original Oplegmatras 7cm

Deze tweezijdige oplegmatras is in twee uitvoeringen 
verkrijgbaar, afhankelijk van uw voorkeur. Enerzijds met een 
soepele dubbele jersey aan de ene kant en een  ‘warme’ 
velours aan de andere kant, anderzijds met een PU-cover. 7 
cm TEMPUR® materiaal biedt extra comfort en de hoes kan 
gemakkelijk worden verwijderd voor het wassen.

Informeer voor levertermijn en overige maten bij uw TEMPUR®-dealer.

ORIGINAL MATRAS COLLECTIE

A.  3 cm “soft touch” TEMPUR® materiaal
B.  9 cm drukverdelend TEMPUR® materiaal
C.  6,5 cm High Resilient Polyurethaanschuim – Ondersteunende onderlaag voor optimaal comfort
D.  6,5 cm High Resilient Polyurethaanschuim – Ondersteunende onderlaag voor optimaal comfort

A

B

C

D
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Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TTI85195 Thuiszorgmatras 12 cm - met PU-cover 85 x 195 x 12 cm

Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TCI70200-MEDIUM Original Matras 15 cm - met PU-cover 70 x 200 x 15 cm

TCI80200-MEDIUM Original Matras 15 cm - met PU-cover 80 x 200 x 15 cm

TCI85195-MEDIUM Original Matras 15 cm - met PU-cover 85 x 195 x 15 cm

TCI90190-MEDIUM Original Matras 15 cm - met PU-cover 90 x 190 x 15 cm

TCI90200-MEDIUM Original Matras 15 cm - met PU-cover 90 x 200 x 15 cm

TCI90210-MEDIUM Original Matras 15 cm - met PU-cover 90 x 210 x 15 cm

TEMPUR® Thuiszorgmatras 12cm met PU-cover
Informeer voor levertermijn bij uw TEMPUR®-dealer. Geen overige maten mogelijk.  

TEMPUR® Original Matras 15cm met PU-cover
Informeer voor levertermijn en overige maten bij uw TEMPUR®-dealer.  

A.  4 cm: Drukverdelend TEMPUR® materiaal
B.  8 cm: High Resilient Polyurethaanschuim – Ondersteunende onderlaag voor optimaal comfort

A.  7 cm drukverdelend TEMPUR® materiaal
B.  8 cm High Resilient Polyurethaanschuim - Ondersteunende onderlaag voor optimaal comfort

A A

B B

TEMPUR-MED® PU-hoezen

De bi-elastische en perfect aangepaste TEMPUR-MED® PU 
(polyurethaan)-hoezen laten de drukverdelende eigenschappen van de 
TEMPUR-MED® producten optimaal tot hun recht komen. 

De TEMPUR-MED® PU-hoezen zijn de finishing touch in de zorg voor 
uw patiënt en dragen bij tot een optimale hygiëne. 

Bovendien bieden de TEMPUR-MED® PU-hoezen een gegarandeerde 
lange levensduur en een maximale bescherming tegen:

• Doorsijpeling van vocht en incontinentie.
• Bacteriën.
• Huidirritatie en allergie.
• Verweking van de huid (dankzij de waterdampdoorlaatbaarheid).
• Brand.

TEMPUR-MED® PU-hoezen

De bi-elastische en perfect aangepaste TEMPUR-MED® PU 
(polyurethaan)-hoezen laten de drukverdelende eigenschappen van de 
TEMPUR-MED® producten optimaal tot hun recht komen. 

De TEMPUR-MED® PU-hoezen zijn de finishing touch in de zorg voor 
uw patiënt en dragen bij tot een optimale hygiëne. 

Bovendien bieden de TEMPUR-MED® PU-hoezen een gegarandeerde 
lange levensduur en een maximale bescherming tegen:

• Doorsijpeling van vocht en incontinentie.
• Bacteriën.
• Huidirritatie en allergie.
• Verweking van de huid (dankzij de waterdampdoorlaatbaarheid).
• Brand.

ORIGINAL MATRAS COLLECTIE
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Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TSE19J70200 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 70 x 200 x 19 cm

TSE19J80200 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 80 x 200 x 19 cm

TSE19J80210 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 80 x 210 x 19 cm

TSE19J80220 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 80 x 220 x19 cm

TSE19J90200 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 90 x 200 x 19 cm

TSE19J90210 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 90 x 210 x 19 cm

TSE19J90220 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 90 x 220 x 19 cm

TSE19J100200 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 100 x 200 x 19 cm

TSE19J100210 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 100 x 210 x 19 cm

TSE19J100220 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 100 x 220 x19 cm

TSE19J140200 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 140 x 200 x 19 cm

TSE19J160200 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 160 x 200 x 19 cm

TSE19J160210 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 160 x 210 x 19 cm

TSE19J160220 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 160 x 220 x 19 cm

TSE19J180200 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 180 x 200 x 19 cm

TSE19J180210 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 180 x 210 x 19 cm

TSE19J180220 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 180 x 220 x 19 cm

TSE19J200200 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 200 x 200 x 19 cm

TSE19J200210 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 200 x 210 x 19 cm

TSE19J200220 Sensation Matras 19 cm - met jersey cover 200 x 220 x 19 cm

TEMPUR® Sensation Matras 19 cm

SENSATION MATRAS COLLECTIE

De Sensation matras combineert het vertrouwde, verende gevoel van een traditionele matras met unieke, 
drukverlagende eigenschappen van TEMPUR®.

Een speciaal gesneden, duurzame ondersteuningslaag biedt het vertrouwde gevoel van een traditionele 
matras, terwijl een goed uitgebalanceerde bovenlaag van TEMPUR® materiaal voor ultiem comfort en 

ondersteuning zorgt.

Dankzij de 19 cm hoge Sensation matras ervaart u drukverlagende ondersteuning, zonder drukpunten, 
maar u heeft minder het gevoel in de matras weg te zakken, waardoor u meer bewegingsgemak 
heeft. 

• Uitgevoerd met een laag High Mobility schuim  
 waardoor u gemakkelijk kunt bewegen en  
 comfortabel kunt slapen.

• Ondersteunt het lichaam in zijn natuurlijke 
 positie en vermindert woelen en draaien  

 tijdens de slaap.

• De speciaal vormgegeven  
  ondersteuningslaag zorgt voor een  

  verhoogde mate van elasticiteit.

• Actieve ondersteuning in combinatie met 
 drukverlagende eigenschappen. 

Informeer voor levertermijn en overige maten bij uw TEMPUR®-dealer. 

A.  4 cm drukverdelend TEMPUR® materiaal
B.  4 cm Tempur High Mobility materiaal
C.  11 cm High Resilient Polyurethaanschuim – Ondersteunende onderlaag voor optimaal comfort

A

B

C
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HOOFDKUSSEN COLLECTIE

TEMPUR® Hoofdkussens
Ondersteun uw hoofd en nek net als uw lichaam

Door het juiste kussen te kiezen kunt u uw slaaphouding en de kwaliteit van uw slaap verbeteren. 
Het temperatuurgevoelige materiaal dat in alle TEMPUR® kussens wordt gebruikt, wordt zacht in 

reactie op uw lichaamswarmte. Het vormt zich naar de natuurlijke kromming van uw hoofd en 
nek en biedt optimaal comfort en steun. Hierdoor kunt u ontspannen en genieten van een meer 
rustgevende slaap.

TEMPUR® kussens:

•  Zijn hypoallergeen.
•  Bevatten hoezen die eenvoudig verwijderd kunnen worden om te wassen.
•  Zijn antimicrobieel.

•  Bevatten hoezen die gecertificeerd zijn om aan de Öko-Tex® 100 normen te voldoen, wat  
betekent dat ze zijn getest op schadelijke stoffen en geen risico voor de gezondheid vormen.

TEMPUR® biedt een breed assortiment aan kussens in allerlei vormen en maten, 
zodat u uw ideale kussen kunt vinden. Probeer ze bij uw dichtstbijzijnde 

TEMPUR® adviseur en laat uw lichaam kiezen!
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COMFORT HOOFDKUSSENSERGONOMISCHE HOOFDKUSSENS

EasyClean kussen

Breeze™ kussen

Traditional kussen

Symphony kussen

Comfort kussen

Sonata kussen

Ombracio kussen

Classic kussen

Millennium kussen

Original kussen

Kies het TEMPUR® kussen dat perfect bij u past
Bij TEMPUR® vinden wij slapen belangrijk

Geschikt voor de 
meeste slaapposities

Geschikt voor de 
meeste slaapposities

Geschikt voor de 
meeste slaapposities

Geschikt voor de 
meeste slaapposities

Geschikt voor de 
meeste slaapposities

Perfect voor 
zijslapers

Perfect voor 
zij- en rugslapers

Perfect voor 
zijslapers

Perfect voor 
buikslapers

Perfect voor 
rugslapers
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Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TSP-S Symphony Small 63 x 43 x 11 cm

TSP-M Symphony Medium 63 x 43 x 12,5 cm

TSP-L Symphony Large 63 x 43 x 14 cm

Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TSOP-S Sonata Small 61 x 40 x 9,5 cm

TSOP-M Sonata Medium 61 x 40 x 11 cm

TSOP-L Sonata Large 61 x 40 x 13 cm

ERGONOMISCHE HOOFDKUSSENS 

Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

THJ-J Original Junior 40 x 26 x 7/4 cm

THJ-S Original Small 50 x 31 x 8/5 cm

THJ-M Original Medium 50 x 31 x 10/7 cm

THJ-L Original Large 50 x 31 x 11,5/8,5 cm

THJ-XL Original X-Large 50 x 31 x 13/10 cm

THJ-M60 Original Medium Queen  61 x 31 x 10/7 cm

THJ-L60 Original Large Queen 61 x 31 x 11,5/8,5 cm

THJ-XL60 Original X-Large Queen 61 x 31 x 13/10 cm

Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

THCJ Classic Standard 55 x 38 x 10,5 cm

THCJ60 Classic Queen 73 x 40 x 10,5 cm

Classic kussen 

Het Classic kussen heeft een traditionele vorm en werkt drukverdelend en comfortverhogend. Het kussen is een steunkussen, maar voelt iets 
zachter aan en is geschikt voor alle slaaphoudingen. Het Classic kussen wordt aanbevolen aan diegene die rug- of nekklachten heeft. Het kussen 
heeft afgeronde hoeken die fijn zijn om vast te houden wanneer u op uw zij rust.

Sonata kussen

De subtiel gebogen zijkanten van het Sonata kussen zorgen voor extra zachte ondersteuning aan hoofd en nek. De zijkanten van het kussen zijn zo 
ontworpen dat het kussen de slaper op een natuurlijke manier volgt gedurende de nacht. Het kussen hoeft hierdoor niet verplaatst te worden om in 
iedere slaaphouding te genieten van een optimale ondersteuning. Door het gebruik van soft TEMPUR® materiaal krijgt het kussen een luxe uitstraling.

Symphony kussen

Het soft TEMPUR® materiaal gaat perfect samen met het unieke tweezijdige design van het Symphony kussen voor een nog zachter, maar toch 
ondersteunend kussen. De licht gebogen zijkanten zorgen voor extra ondersteuning van het hoofd en de nek voor rugslapers, terwijl de andere zijde, 
wanneer u het kussen omkeert, aanvoelt als een traditioneler kussen en goed kan dienen voor zijslapers.

Original kussen

Het Original steunkussen werd in samenwerking met fysiotherapeuten ontworpen en wordt aanbevolen aan diegene die niet alleen een betere 
nachtrust wil, maar ook behoefte heeft aan een therapeutisch betere slaaphouding. Het unieke design vormt zich perfect naar de contouren van 
uw nek en hoofd, waardoor de spieren van de nek en de schouders optimaal worden ondersteund en ontlast.
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Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

THMJ-S Millennium Small 54 x 32 x 9,5/5 cm

THMJ-M Millennium Medium 54 x 32 x 11/6 cm

THMJ-L Millennium Large 54 x 32 x 12,5/7 cm

THMJ-XL Millennium X-Large 54 x 32 x 14/8 cm

THMJ-M60 Millennium Medium Queen  64 x 32 x 11/6 cm

THMJ-L60 Millennium Large Queen 64 x 32 x 12,5/7 cm

THMJ-XL60 Millennium X-Large Queen 64 x 32 x 14/8 cm

ERGONOMISCHE HOOFDKUSSENS

Millennium kussen

Dit kussen is perfect voor rugslapers.Het kantelt licht naar voren, zodat het goed aansluit op uw nek en schouders wanneer u op uw rug slaapt. 
Bovendien biedt het drukontlastende ondersteuning.

Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TOP Ombracio Pillow 56 x 48 cm

Ombracio kussen

Het Ombracio kussen past bij elke slaaphouding, zelfs bij het slapen op de buik. De speciale vormgeving van het Ombracio kussen helpt het 
bovenlichaam op te heffen, zodat een rechtere houding met minder drukpunten op de nek en rug wordt gerealiseerd. De inkepingen aan de zijkanten, 
het 3D-textiel en het TEMPUR® klimaatmateriaal helpen de ademhaling te optimaliseren.
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Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TTP-SOFT Traditional Soft 50 x 60 cm

TTP-MEDIUM Traditional Medium 50 x 60 cm

TTP-FIRM Traditional Firm 50 x 60 cm

Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TBP-SOFT Breeze Soft 50 x 60 cm

TBP-MEDIUM Breeze Medium 50 x 60 cm

TBP-FIRM Breeze Firm 50 x 60 cm

Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TCP-J60 Comfort Pillow 50 x 60 cm

TCP-J40 Comfort Pillow Plus 40 x 26 cm

COMFORT HOOFDKUSSENS 

Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TECP-SOFT EasyClean Soft 50 x 60 cm

TECP-MEDIUM EasyClean Medium 50 x 60 cm

TECP-FIRM EasyClean Firm 50 x 60 cm

EasyClean™ kussen

Onze slaapwetenschappers en -technici hebben jaren gewerkt aan de  ontwikkeling van een perfect wasbare versie van ons TEMPUR® materiaal, 
zodat u niet alleen kunt profiteren van alle unieke eigenschappen van TEMPUR®, maar ook van de hoogste normen wat betreft hygiëne. EasyClean™ 
technologie zorgt ervoor dat u het hele kussen in de wasmachine kunt wassen en in de droger kunt drogen. De hoes van 100% katoen is gemakkelijk 
te verwijderen en is wasbaar.

Comfort kussen 

Het TEMPUR® Comfort Pillow combineert ondersteuning en comfort op geheel eigen wijze. Het kussen heeft een traditionele vorm en bevat 
gegranuleerd TEMPUR® materiaal. Dit zorgt voor fluweelzacht comfort waarbij de drukverdelende eigenschappen gewaarborgd blijven. Het Comfort 
Pillow is eveneens in een kleinere maat verkrijgbaar. Het Comfort Pillow Plus kan bijvoorbeeld op de bank en/of in de auto worden gebruikt.

Breeze™ kussen

Het Breeze™ kussen is gemaakt van TEMPUR® Climate Material met een 3D-hoes met een open structuur en ventilatiegaten in de zijkant. Dit helpt het 
microklimaat rond uw hoofd en nek te beheren, waardoor vocht wordt afgevoerd en u het gevoel heeft van koeler slapen. U kunt de hoes eenvoudig 
verwijderen en deze is wasbaar.

Traditional kussen

Dit kussen voelt knuffelbaar aan en laat zich gemakkelijk vormen voor een comfortabele ondersteuning in elke slaaphouding. Het kussen is voorzien van 
TEMPUR® ES (Extra Soft) materiaal dat zich aangenaam vormt rond uw hoofd, nek en schouders en zo persoonlijke ondersteuning biedt. De klassieke 
hoes van 100% katoen is gemakkelijk te verwijderen en is wasbaar.
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De covers voor matrassen en kussens zijn ook apart verkrijgbaar.  
Zo kan u dadelijk een reservehoes voorzien of na enkele tijd de originele 
hoes vervangen door een nieuw exemplaar.  

Gebruiksvriendelijk

Een goede gezondheid begint met hygiëne. In tegenstelling tot de 
meeste matrassen waarbij de cover een vast onderdeel van de matras 
is, kunnen de verschillende covers van de TEMPUR® matrassen en 
kussens gemakkelijk verwijderd worden om te wassen of te luchten. 

Huisstofmijt is een gekend probleem bij het dikke beschermingsmateriaal 
waarmee standaard matrassen vaak bedekt worden. De TEMPUR® 
covers zijn behandeld tegen huisstofmijt en dit verdwijnt niet wanneer 
ze gewassen worden.

Wasvoorschriften

De covers van matrassen en kussens kunnen verwijderd worden om 
ze te wassen volgens de voorschriften op het label. Het TEMPUR® 
materiaal zelf mag daarentegen nooit nat worden gemaakt of 
worden gewassen. 

PU-cover

De PU-cover is een 
afneembare en 
incontinentiebestendige cover.  
Deze cover is makkelijk 
reinigbaar (95° C), desinfecteerbaar en steriliseerbaar. 

Jersey- en Velours-cover

De jersey en velours-covers bestaan uit 75% katoen en 25% polyester.  
Ze zijn gemakkelijk afneembaar en kunnen gewassen worden in de 
wasmachine rekening houdend met de wasinstructies op het label.

Slijtvaste Jersey-cover

De TEMPUR® zitwig en 
lendensteun kunnen ook 
worden uitgerust met 
een slijtvaste jersey-
cover. Volg de reinigings-
voorschriften op het label 
in de cover.

COVERS VOOR MATRASSEN EN KUSSENS
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Kussenslopen

Artikel nr. Omschrijving Geschikt voor

TKS-TCPJ40 TEMPUR® Kussensloop - kleur wit Comfort Pillow Plus

TKS-TCPJ60 TEMPUR® Kussensloop - kleur wit Comfort Pillow

TKS-THJ TEMPUR® Kussensloop - kleur wit Original (Classic) Small, Medium, Large, X-Large

TKS-THJ60 TEMPUR® Kussensloop - kleur wit Original Queen Medium, Large, X-Large

TKS-THJJ TEMPUR® Kussensloop - kleur wit Original Junior

TKS-TOP TEMPUR® Kussensloop - kleur wit Ombracio

TKS-TR TEMPUR® Kussensloop - kleur wit Reiskussen

TKS-TSOP TEMPUR® Kussensloop - kleur wit Sonata Medium, Large

TKS-TSP TEMPUR® Kussensloop - kleur wit Symphony Medium, Large

Hoeslakens 

THL 80 x 200 x 20-25 cm

THL 90-100 x 190-200 x 20-25 cm

THL 140-160 x 190-200 x 20-25 cm

THL 180-200 x 190-200 x 20-25 cm

KUSSENSLOPEN EN HOESLAKENSTEMPUR-FITTM DEKBED EN MATRASBESCHERMER

Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TMB70200-G Tempur-FitTM Matrasbeschermer grijs 70 x 200 x 19/25 cm

TMB80200-G Tempur-FitTM Matrasbeschermer grijs 80 x 200 x 19/25 cm

TMB90200-G Tempur-FitTM Matrasbeschermer grijs 90 x 200 x 19/25 cm

TMB90220-G Tempur-FitTM Matrasbeschermer grijs 90 x 220 x 19/25 cm

TMB140200-G Tempur-FitTM Matrasbeschermer grijs 140 x 200 x 19/25 cm

TMB160200-G Tempur-FitTM Matrasbeschermer grijs 160 x 200 x 19/25 cm

TMB180200-G Tempur-FitTM Matrasbeschermer grijs 180 x 200 x 19/25 cm

TEMPUR® Kussenslopen en Hoeslakens

Speciaal voor onze hoofdkussens en matrassen heeft TEMPUR® slopen ontwikkeld die door de unieke lengte- en breedtestretch de contouren van 
het lichaam optimaal volgen. De drukverlagende eigenschappen van het TEMPUR® materiaal blijven hierdoor gewaarborgd. De slopen zijn gemaakt 
van een zeer luxe kwaliteit Dupon lycra (3%) in combinatie met katoen (97%) en zijn wasbaar op 60 graden.

TEMPUR-FITTM Matrasbeschermer

Onze exclusieve collectie Tempur-FitTM is speciaal ontworpen voor uw slaapcomfort. Onze ademende, waterdichte onderlakens zijn gemaakt van 
natuurlijke vezels die snel vocht absorberen en vrijgeven aan de omgeving, waardoor uw lichaamstemperatuur constant blijft. Het intelligente 
membraan dat voorkomt dat uw matras nat wordt, is het dunste op de markt verkrijgbare membraan en zorgt voor extra comfort. Perfect om uw 
matras schoon en hygiënisch te houden. 

Artikel nr. 

TDBF 140 x 220 cm

TDBF 240 x 220 cm

TDBF 260 x 240 cm

Door middel van nieuwe technologie zorgen de TEMPUR® dekbedden ervoor dat uw lichaam 
op een optimale temperatuur blijft. Het vermindert hitte en transpireren en geeft u een meer 
ontspannen en comfortabele slaap. 

 Het vulgewicht is 660 gram bij het standaard een - 
 persoons dekbed en 1175 gram bij het standaard  
 tweepersoonsdekbed. 

TEMPUR-FITTM Dekbed
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FLEX BEDBODEM COLLECTIE

Combineer een bedbodem van hoge kwaliteit met uw TEMPUR® matras om ten volle te kunnen genieten  
van het uitstekende comfort en de ondersteuning die TEMPUR® biedt. De TEMPUR® Flex Bedbodem 
heeft flexibele schotels gemaakt met een open honingraatstructuur voor een betere ventilatie.

Alle TEMPUR® Bedbodems zijn verkrijgbaar in zowel vlakke als verstelbare uitvoeringen. 
Ze kunnen in een bestaande bedombouw worden geplaatst of ze kunnen in combinatie 
met verschillende soorten poten worden gekocht om ze zonder ombouw of hoofdbord 
te gebruiken. Met de verstelbare TEMPUR® Flex Bedbodems kunt u uw hoofd, lichaam 
en benen verhogen met een simpele druk op de knop, waardoor het comfortabeler wordt  
om te lezen, tv te kijken of vermoeide voeten op te tillen voor een betere ontspanning.

De TEMPUR® Flex Bedbodem is verdeeld in vier zones, 
waarbinnen de flexibele schotels hun verschillende 
mate van stevigheid hebben.

TEMPUR® Flex Bedbodems
Uw bed moet u een ontspannen nachtrust bieden

Voet zone
Stevige, ondersteunende flexibele 

schotels worden gebruikt in dit gebied

Rug zone
De flexibele schotels hebben een 
gemiddeld niveau van stevigheid.

Hoofd zone
De flexibele schotels 

zijn steviger en leveren 
extra ondersteuning

Schouder zone
Voor dit gevoelige gebied 
van  het lichaam zijn de 
flexibele schotels zachter.
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Artikel nr. Afmetingen

TB4000F70200 70 x 200 cm

TB4000F70210 70 x 210 cm

TB4000F70220 70 x 220 cm

TB4000F80200 80 x 200 cm

TB4000F80210 80 x 210 cm

TB4000F80220 80 x 220 cm

TB4000F90200 90 x 200 cm

TB4000F90210 90 x 210 cm

TB4000F90220 90 x 220 cm

TB4000F100200 100 x 200 cm

TB4000F100210 100 x 210 cm

TB4000F100220 100 x 220 cm

TB4000F120200 120 x 200 cm

TEMPUR® Flex 4000, 4-motorig

• Elektrisch verstelbaar: aangedreven door vier motoren.
• Hoofd-, rug-, heup- en voetzone kunnen apart versteld
 worden.
• Draadloze radiografische afstandsbediening met
 geheugenfunctie.
• Optionele synchronisatiekabel en massage-unit.
• Uitsluitend verkrijgbaar in de vermelde afmetingen.

Garantie op motoren van de elektrisch verstelbare bedbodems is 2 jaar.

Artikel nr. Afmetingen

TB500F70200 70 x 200 cm

TB500F70210 70 x 210 cm

TB500F70220 70 x 220 cm

TB500F80200 80 x 200 cm

TB500F80210 80 x 210 cm

TB500F80220 80 x 220 cm

TB500F90200 90 x 200 cm

TB500F90210 90 x 210 cm

TB500F90220 90 x 220 cm

TB500F100200 100 x 200 cm

TB500F100210 100 x 210 cm

TB500F100220 100 x 220 cm

TB500F120200 120 x 200 cm

TB500F140200 140 x 200 cm

TB500F140210 140 x 210 cm

TB500F140220 140 x 220 cm

TEMPUR® Flex 500, niet verstelbaar

FLEX BEDBODEM COLLECTIE

• Niet verstelbaar.
• Andere maatvoeringen mogelijk, vraag ernaar 

bij uw TEMPUR® dealer.

Artikel nr. Afmetingen

TB2000F70200 70 x 200 cm

TB2000F70210 70 x 210 cm

TB2000F70220 70 x 220 cm

TB2000F80200 80 x 200 cm

TB2000F80210 80 x 210 cm

TB2000F80220 80 x 220 cm

TB2000F90200 90 x 200 cm

TB2000F90210 90 x 210 cm

TB2000F90220 90 x 220 cm

TB2000F100200 100 x 200 cm

TB2000F100210 100 x 210 cm

TB2000F100220 100 x 220 cm

TB2000F120200 120 x 200 cm

TB2000F140200 140 x 200 cm

TB2000F140210 140 x 210 cm

TB2000F140220 140 x 220 cm

TEMPUR® Flex 2000, 2-motorig

• Elektrisch verstelbaar: aangedreven door twee motoren.
• Optionele infrarood afstandsbediening.
• Noodstroomvoorziening en resetfunctie.
• Optionele synchronisatiekabel en massage-unit.
• Andere maatvoeringen mogelijk, vraag ernaar 
 bij uw TEMPUR® dealer.
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Massage-unit

Optioneel kunt u kiezen voor een massage-
unit. De zachte trilling helpt om gespannen 
schouder- en rugspieren te ontspannen en 
geeft u een relaxed gevoel.

Draadloze afstandsbediening

Een draadloze afstandsbediening is een optie voor de TEMPUR® Flex 
2000. Een handig radiografisch model is standaard op de TEMPUR® 
Flex 4000.

BEDBODEM ACCESSOIRES

Matrashouders

Om te voorkomen dat de matras wegglijdt 
bij het gebruik van een elektrisch verstelbare 
bedbodem, raden wij aan matrashouders te 
gebruiken: 1 bij het voeteneinde en 2 aan 
beide zijkanten van de bedbodem.

Poten

Er is keuze uit verschillende soorten poten 
in diverse hoogtes voor de TEMPUR® Flex 
Bedbodems.

Artikel nr. Omschrijving

Potenset standaard

TBASPS-B190 Standaard potenset bruin voor TEMPUR® Flex bedbodem 190 mm

TBASPS-B240 Standaard potenset bruin voor TEMPUR® Flex bedbodem 240 mm

TBASPS-B290 Standaard potenset bruin voor TEMPUR® Flex bedbodem 290 mm

Potenset design

TBADPS-B190 Design potenset bruin voor TEMPUR® Flex bedbodem 190 mm

TBADPS-B250 Design potenset bruin voor TEMPUR® Flex bedbodem 250 mm

TBADPS-B290 Design potenset bruin voor TEMPUR® Flex bedbodem 290 mm

Potenset chroom

TBACPS-190 Potenset chroom voor TEMPUR® Flex bedbodem 190 mm

TBACPS-250 Potenset chroom voor TEMPUR® Flex bedbodem 250 mm

Matrashouderset

TBAMH-SA-CS Matrashouderset chroom voor niet-verstelbare bedbodem - 1 persoon

TBAMH-SB-CS Matrashouderset chroom voor niet-verstelbare bedbodem - 2 personen

TBAMH-SC-CP Matrashouderset chroom voor verstelbare bedbodem - 1 persoon

TBAMH-SD-CP Matrashouderset chroom voor verstelbare bedbodem - 2 personen

Verbindingsset

TBAVBSET-19 Verbindingsset voor potenset 190 mm

TBAVBSET-24 Verbindingsset voor potenset 240 mm

TBAVBSET-25-29 Verbindingsset voor potenset 250 en 290 mm

Massage Unit

TBAMUIR-2000 Massage-unit Flex 2000

TBAMUIR-4000 Massage-unit Flex 4000

Draadloze afstandsbediening

TBOHB-IR2MFR Infraroodhandbediening voor Flex 2000

Synchronisatiekabel

TBOSYNC-2M Synchronisatiekabel voor Flex 2000

TBOSYNC-4M Synchronisatiekabel voor Flex 4000
A B C

A.  chroom — B.  design — C. standaard
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BEDBODEM ACCESSOIRES

Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TFD90200 / TFDHB-90 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 90 x 200 cm 

TFD90210 / TFDHB-90 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 90 x 210 cm 

TFD90220 / TFDHB-90 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 90 x 220 cm 

TFD100200 / TFDHB-100 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 100 x 200 cm 

TFD100210 / TFDHB-100 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 100 x 210 cm 

TFD120200 / TFDHB-120 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 120 x 200 cm 

TFD140200 / TFDHB-140 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 140 x 200 cm 

TFD160200 / TFDHB-160 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 160 x 200 cm 

TFD160210 / TFDHB-160 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 160 x 210 cm 

TFD160220 / TFDHB-160 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 160 x 220 cm

TFD180200 / TFDHB-180 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 180 x 200 cm

TFD180210 / TFDHB-180 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 180 x 210 cm

TFD180220 / TFDHB-180 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 180 x 220 cm

TFD200200 / TFDHB-200 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 200 x 200 cm

TFD200210 / TFDHB-200 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 200 x 210 cm

TFD200220 / TFDHB-200 Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand Ombouw 200 x 220 cm

TEMPUR® Flex Design bedcollectie 

De Flex Design bedcollectie is een eenvoudige en aantrekkelijke oplossing om de Tempur® bedbodems 
te voorzien van een bedombouw. 

De Flex Design bedombouw en het hoofdbord klikken eenvoudig in enkele minuten om de bedbodems 
heen. Deze Flex Design bedcollectie is verkrijgbaar in  verschillende kleuren stof en heeft een 

tijdloos hoofdbord met horizontale banen. 

De bedbodem zelf wordt ondersteund door een potenset (apart verkrijgbaar).

Extra info over afmetingen: 
• Hoogte hoofdbord: 85cm
• Hoofdbord telkens 21cm breder dan de bedombouw  
 (10,5cm aan de linkerzijde, 10,5cm van de rechterzijde)
• Niet verstelbaar.

A B C D

A.  Beige — B. Brown — C. Grey — D. Sand
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ZITKUSSEN COLLECTIE

TEMPUR® Zitkussens
Op een TEMPUR® zitkussen wordt uw gewicht evenredig verdeeld over  
het volledige zitoppervlak, zodat u langere tijd comfortabel kan blijven zitten. 

Het TEMPUR® zitkussen is tevens een uitstekend hulpmiddel ter preventie van doorzitwonden 
(decubitus), aangezien de aanwezige druk in zithouding dankzij de thermo-actieve 
eigenschappen van TEMPUR® zo gelijkmatig mogelijk wordt verdeeld.

Het zitkussen is geschikt voor gebruik op stoelen, in zetels en/of rolstoelen. 

De flexibele donkerblauwe PU-cover met anti-slip laag is volledig afgestemd op het TEMPUR® 
zitkussen voor een optimale drukverdeling over het volledige oppervlak. 

De zitkussens zijn verkrijgbaar in verschillende diktes en in 5 standaard maten. Andere maatvoeringen 
zijn eveneens mogelijk, vraag ernaar bij uw TEMPUR®-dealer. 
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Artikel nr. Omschrijving Afmetingen

TZI40405 Zitkussen met PU-cover 40 x 40 x 5 cm

TZI43435 Zitkussen met PU-cover 43 x 43 x 5 cm

TZI45405 Zitkussen met PU-cover 45 x 40 x 5 cm

TZI45455 Zitkussen met PU-cover 45 x 45 x 5 cm

TZI47435 Zitkussen met PU-cover 47 x 43 x 5 cm

TZIS404075 Zitkussen SOFT met PU-cover 40 x 40 x 7,5 cm

TZIS434375 Zitkussen SOFT met PU-cover 43 x 43 x 7,5 cm

TZIS454075 Zitkussen SOFT met PU-cover 45 x 40 x 7,5 cm

TZIS454575 Zitkussen SOFT met PU-cover 45 x 45 x 7,5 cm

TZIS474375 Zitkussen SOFT met PU-cover 47 x 43 x 7,5 cm

TRZI404095 Rolstoelzitkussen met PU-cover 40 x 40 x 9/5 cm

TRZI434395 Rolstoelzitkussen met PU-cover 43 x 43 x 9/5 cm

TRZI454095 Rolstoelzitkussen met PU-cover 45 x 40 x 9/5 cm

TZJ40405 Zitkussen met jersey cover 40 x 40 x 5 cm

TZJ43435 Zitkussen met jersey cover 43 x 43 x 5 cm

TZJ45455 Zitkussen met jersey cover 45 x 45 x 5 cm

TAZ-I Wigvormig zitkussen - PU-cover 40 x 40 x 9/1 cm

TAZ-J Wigvormig zitkussen - jersey cover 40 x 40 x 9/1 cm

TDC-I Donut kussen met PU-cover 40 x 42 x 5 cm

TDC-J Donut kussen met jersey cover 40 x 42 x 5 cm

ZITKUSSEN COLLECTIE

Standaard afmetingen:

40 x 40 cm

43 x 43 cm

47 x 43 cm

45 x 40 cm

45 x 45 cm

Standaard afmetingen:

40 x 40 cm

43 x 43 cm

47 x 43 cm

45 x 40 cm

45 x 45 cm

Standaard afmetingen:

40 x 40 cm

43 x 43 cm

45 x 40 cm

(andere maten op aanvraag)

TEMPUR® wigvormig zitkussen 9/1 cm dik

Het wigvormige zitkussen ontspant de rug op 
een natuurlijke manier. Dankzij zijn vorm drukt 
dit kussen het bekken naar voren, waardoor 
uw rug automatisch een rechte houding 
aanneemt. Ideaal voor iedereen die zittend 
werkt en vooral voor computergebruikers.

Verkrijgbaar met PU-cover of  
slijtvaste jersey-cover.

Het Donut kussen met uitneembare Tempur 
insert werd speciaal ontworpen om ongemak 
te verminderen bij mensen die lijden aan 
hemorroïden of pijn na een bevalling. 
De uitneembare insert kan eenvoudig 
teruggeplaatst worden wanneer het ongemak 
is verminderd.

• Ontworpen als een standaard zitkussen,  
 kan u het overal meenemen. 

• Afmetingen: 40x42x5cm

• Jersey of PU-cover

TEMPUR® zitkussen 5cm dik

TEMPUR® zitkussen soft 7,5 cm dik

TEMPUR® rolstoelzitkussen met wigvorm 
9/5 cm dik

TEMPUR® Donut kussen
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COMFORTPRODUCTEN

TEMPUR® Comfortproducten
Drukverdelende producten voor dagelijks gebruik 

Reis, werk en rust comfortabel en geniet dag en nacht van TEMPUR® ondersteuning. TEMPUR®  
accessoires zijn ontwikkeld voor verschillende behoeften en activiteiten, zodat u kunt genieten 
van een comfortabele levensstijl.

De meeste accessoires zijn uitgevoerd met afneembare hoezen die gemakkelijk zijn te verwijderen 
en te wassen. Het TEMPUR® materiaal is hypoallergeen en de hoezen zijn antimicrobieel 

behandeld om de groei van micro-organismen te remmen en een fris gevoel te waarborgen.
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Transit lendenkussen

Een handig lendenkussen voor gebruik op reis of thuis. Eenvoudig in de gewenste positie te plaatsen tussen de 
stoel en uw rug.
Transit lendenkussen: 30 x 25 x 6 cm

Kussen voor zwevende hielen

Decubitus komt in meer dan een derde van de gevallen voor op de hielen. Toch is hieldecubitus eenvoudig te 
voorkomen. Door het onderbeen en de kuit op een kussen te leggen is het mogelijk de druk op de hiel te verminderen. 
Het anatomisch gevormde hielkussen is uitstekend geschikt om de druk op de hiel te verlichten.
Kussen voor zwevende hielen: 50 x 75 x 15/0cm

Bed rugsteun

Bij gebruik op een gewone matras geeft de bed rugsteun ondersteuning en verlichting aan de lendenzone.  
Ideaal voor gebruik tijdens de zwangerschap.
Bed rugsteun: 70 x 40 x 1/5/1 cm

Multi pillow

Dit kussen werd ontworpen ter ondersteuning van de verschillende zones van het lichaam, ter vermindering van 
druk, ongemak en pijn. Ideaal voor gebruik tijdens de zwangerschap.
Multi pillow: 68 x 30 x 8/1 cm

Universal kussen

Een halfrond kussen voor flexibel gebruik wanneer u behoefte heeft aan drukverdeling of ondersteuning.
Ideaal voor gebruik onder de knieën, armen en enkels en in de lenden en nek.
Universal kussen 35 cm: 35 x 20 x 10 cm
Universal kussen 50 cm: 50 x 20 x 10 cm

Beenkussen

Dit kussen heeft een tweeledig doel: het kan dubbelgevouwen tussen de benen geplaatst worden voor drukverdeling 
of opengevouwen onder de enkels voor extra steun en comfort.
Beenkussen: 27 x 20 x 20 cm – 54 x 20 x 10 cm

Slaapmasker

Een slaapmasker gemaakt van het drukverdelende TEMPUR® materiaal laat uw ogen optimaal rusten, zodat u nog 
beter kan ontspannen tijdens uw slaap.

COMFORTPRODUCTEN

Reisset (incl. trolleybag)

De reisset bestaat uit een draagbaar slaapsysteem voor iedereen die niet van huis wil zonder TEMPUR® matras en 
kussen. Deze set bestaat uit een oplegmatras en een reiskussen, samen verpakt in een handige tas, die kan dienen als 
draagtas of als trolley.
Oplegmatras: 70 x 200 x 3,5 cm  Afmeting tas: 25 x 80 x 28,5 cm
Reiskussen: 25 x 31 x 10/7 cm  Gewicht reisset: 5,5 kg (incl. tas)

Reiskussen

Neem uw favoriete kussen overal mee naar toe als u op reis gaat. Het heeft dezelfde vorm en functie als het  
TEMPUR® Original kussen, maar is half zo breed. De praktische tas waarin u het kussen kan meenemen, vermindert het 
volume van het kussen met 70%.
Reiskussen: 25 x 31 x 10/7 cm

Transit reiskussen

Uw metgezel voor onderweg of op elk moment dat uw nek extra ondersteuning nodig heeft. Door de vorm wordt de nek 
helemaal ondersteund en het kussen op zijn plaats gehouden.
Transit Reiskussen: 30 x 28 x 8 cm

Car Comforter

Dit kussen biedt optimaal comfort in de auto en ondersteunt uw rug waar dat nodig is. De aanpasbare lumbale 
ondersteuning kan op en neer worden geschoven om zich aan te passen aan de vorm van uw rug. De steun kan verwijderd 
worden indien u enkel de TEMPUR® comfortlaag wenst te gebruiken.
Car Comforter: 51/30,5 x 105 x 2 cm

Fietszadelkussen

Perfect voor op uw fiets of hometrainer! Het fietszadelkussen vormt zich naar de contouren van uw lichaam en biedt 
maximale ondersteuning en comfort. Het wordt stevig op zijn plaats gehouden door een koordje.
Fietszadelkussen: Small, Medium en Large

Lendenkussen

Dit kussen past zich perfect aan de vorm van de ruggengraat aan als gevolg van de in de hoogte verstelbare anatomische 
vorm en de drukverdelende eigenschappen. Ideaal om te combineren met het zitkussen of wigvormige zitkussen.
Lendensteun: 36 x 36 x 7 cm
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TANDARTS PRODUCTEN

Enkel verkrijgbaar met PU-cover. Blauw/grijs.

Enkel verkrijgbaar met PU-cover. Blauw/grijs. Enkel verkrijgbaar met PU-cover.

TEMPUR® hoofdsteun dun

Afmetingen 

18 x 18 x 10/6 cm

Afmetingen 

61/40 x 145 x 3,5 cm

Afmetingen

18 x 18 x 3,5 cm

TEMPUR® hoofdsteun dik TEMPUR® matras
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WAAROM SLAPEN OP TEMPUR®? 
• Maximale drukverdeling

• Gegarandeerde lange levensduur

• Uitstekende controle over beweging

• Gepersonaliseerde lichaamsondersteuning

  * Pro-rata 0 -10 jaar: de garantie wordt gereduceerd met 1/10 per jaar.
** Pro-rata 0 -5 jaar: volledige garantie  6 -15jaar: de garantie wordt gereduceerd met 1/10 per jaar

PU Matrassen Oplegmatras 7cm x 95°

Thuiszorgmatras 12cm x 95°

Original 15cm x 95°

Jersey/ Velours Matrassen Oplegmatras 7cm x 60°

Oplegmatras 3,5cm (reisset) x 60°

Original 19cm x 60°

Original 21cm x 60°

Original 25cm x 60°

Bedbodems Bedbodem Flex500 x

Bedbodem Flex2000 x

Bedbodem Flex4000 x

Motor van de bedbodem x

Bedbodem accessoires Afstandsbediening x

Massage-Unit x

Bedombouw x

Kussens Original kussen x 60°

Classic kussen x 60°

Comfort kussen x 60°

Symphony kussen x 60°

Sonata kussen x 60°

Ombracio kussen x 60°

Breeze kussen x 60°

Traditional kussen x 60°

EasyClean kussen x 60°

Millennium kussen x 60°

Kussenslopen en Hoeslakens x

Matrasbeschermer x 90°

Zitkussen x 95°

Andere comfort producten x 60°

PU-cover x 95°
 

Tempur garantie 2 jaar 3 jaar 7 jaar 10 jaar * 15 jaar ** Hoes-Wassen
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VOOR UW BESTE NACHTRUST
UNIEKE LICHAAMSONDERSTEUNING

ONMIDDELLIJKE ONTSPANNING
ONGESTOORDE NACHTRUST

SUPERIEUR COMFORT

TEMPUR®-DEALER:

DISTRAC NV - Bleyveld 14 - B-3320 Hoegaarden, Belgium - Tel.:+32 (0)16-76 82 82 - Fax:+32 (0)16-76 75 25 
info@distrac.com - www.distracgroup.com - www.tempur-med.be
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