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Naša zgodba se je začela, ko je NASA razvila 
material, ki absorbira pritisk in nudi mehko 
podporo astronavtom med vzletom v vesolje. 

Tako je nastal TEMPUR® - edinstven material, 
ki se prilagodi temperaturi in teži vašega telesa 
na način, da vam celo noč zagotavlja izjemno 
udobje.

Naši znanstveniki so skozi številne raziskave 
to posebno tehnologijo še nadgradili in razvili 
kolekcijo vzmetnic za različne spalne potrebe. 

Tempur vzmetnice so zasnovane, oblikovane in 
izdelane na Danskem. Zagotovite si boljši spanec 
in izjemno udobje z vzmetnico TEMPUR®!

Izdelano na Danskem

Dobrodošli v svetu
vzmetnic TEMPUR®
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Udobje in podpora, 
ki ju doslej še  niste občutili
Že prvič, ko boste spali na vzmetnici TEMPUR®, 
boste ugotovili, da se občutja udobja na njej ne 
da primerjati z nobeno drugo. Tam, kjer je pritisk 
telesa na površino največji, se material 
TEMPUR® na toploto odzove z mehčanjem;
 na hladnejših točkah pa ostane nespremenjen. 
To vam zagotavlja dobro podporo in sprostitev v 
prav vsakem spalnem položaju.

Občutite razliko 
z vzmetnico TEMPUR®

Personalizirane rešitve
V šestih različnih kolekcijah vzmetnic boste 
zagotovo našli tako, ki se bo optimalno 
prilegala vašemu telesu. Proizvodnja vseh 
naših izdelkov poteka po najvišjih standardih 
kakovosti, zato nudijo vse vzmetnice
TEMPUR® poleg izjemnega udobja tudi 
desetletno omejeno garancijo. Preizkusite 
naše vzmetnice in doživite sproščujoče noči 
prijetnega in lahkotnega spanca.
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trd mehek
TEMPUR® ORIGINAL

Uživajte v udobju in izjemni podpori telesa. 
TEMPUR® ORIGINAL ležišče razbremeni točke 
pritiska, zmanjšuje nezaželeno premetavanje 
in obračanje ter ponuja trdnejši občutek. 

TEMPUR®
ORIGINAL LUXE 30

5cm TEMPUR® 
spominske pene za udobje
9cm TEMPUR® 
podporne osnove, 
ki se prilagaja obliki in teži 
telesa
2x 8cm DuraBase™
osnove ležišča, ki popolno 
podpira zgornje sloje 

TEMPUR®
ORIGINAL ELITE 25

3cm TEMPUR® 
spominske pene za udobje
9cm TEMPUR® 
podporne osnove, 
ki se prilagaja obliki in teži 
telesa
2x 6,5cm DuraBase™
osnove ležišča, ki popolno 
podpira zgornje sloje 

TEMPUR®
ORIGINAL SUPREME 21

2cm TEMPUR® 
spominske pene za udobje
8cm TEMPUR® 
podporne osnove, 
ki se prilagaja obliki in teži 
telesa
11cm DuraBase™
osnove ležišča, ki popolno 
podpira zgornje sloje 

Visoko kakovostna zadrga
enostavnejša uporaba
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TEMPUR® CLOUD
TEMPUR®
CLOUD LUXE 30

7cm TEMPUR® Extra 
Soft spominske pene 
za mehkejše udobje
9cm TEMPUR® 
podporne osnove, 
ki se prilagaja obliki in teži 
telesa
6,5cm + 7,5cm  
DuraBase™ 
osnove ležišča, ki popolno 
podpira zgornje sloje 

TEMPUR®
CLOUD ELITE 25

7cm TEMPUR® Extra Soft 
spominske pene 
za mehkejše udobje
7cm TEMPUR® 
podporne osnove, 
ki se prilagaja obliki in teži 
telesa
11cm DuraBase™ 
osnove ležišča, ki popolno 
podpira zgornje sloje 

TEMPUR®
CLOUD SUPREME 21

5cm TEMPUR® Extra Soft 
spominske pene 
za mehkejše udobje
5cm TEMPUR® 
podporne osnove, 
ki se prilagaja obliki in teži 
telesa
11cm DuraBase™ 
osnove ležišča, ki popolno 
podpira zgornje sloje Mehka prevleka 

moderno oblikovano prešitje

trd mehek

Razkošje mehkobe in občutek takojšne 
sprostitve s TEMPUR® CLOUD ležiščem. 
Oblikovan je za ljubitelje mehkejših ležišč 
in zasnovan za tiste, ki si želijo vrhunskega 
udobja in hkrati dobre podpore telesu.
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TEMPUR® SENSATION
TEMPUR®
SENSATION LUXE 30

7cm TEMPUR® 
spominske pene za udobje
8cm TEMPUR®  
Dynamic Support 
podporne osnove, 
ki je zelo odzivna na 
premike telesa
2x 7,5cm DuraBase™
osnove ležišča, ki popolno 
podpira zgornje sloje 

TEMPUR®
SENSATION ELITE 25

3cm TEMPUR® 
spominske pene za udobje
4cm TEMPUR® 
podporne osnove, 
4cm TEMPUR®  
Dynamic Support 
podporne osnove, 
ki je zelo odzivna na 
premike telesa
14cm DuraBase™
osnove ležišča, ki popolno 
podpira zgornje sloje 

TEMPUR®
SENSATION SUPREME 21

2cm TEMPUR® 
spominske pene za udobje
4cm TEMPUR® podporne 
osnove, 
4cm TEMPUR®  Dynamic 
Support podporne osnove, 
ki je zelo odzivna na 
premike telesa
11cm DuraBase™
osnove ležišča, ki popolno 
podpira zgornje sloje 

Na voljo tudi z CoolTouch™ Technology
CoolTouch™  tehnologija absorbira 
odvečno temperaturo med spanjem

trd mehek

TEMPUR® SENSATION ležišče združuje 
tradicionalno udobje in razbremeni točke pritiska. 
Nova tehnologija TEMPUR®  Dynamic Support 
“dinamična podpora” zagotavlja popolno 
podporo telesu in nudi prijetnejše gibanje.
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TEMPUR® HYBRID LUXE

Precision™ MicroCoils, mikro žepkaste vzmeti, 
so narejene iz najsodobnejšega hladno vlečenega 
jekla, premer vzmeti je 45mm in so stisnjene na 
višino 10cm, kar je idealno za maksimalno 
odzivnost vzmeti in popolno udobje.

TEMPUR® 
HYBRID ELITE 25

4cm TEMPUR® 
spominske pene 
8cm TEMPUR®  
Dynamic Support
10cm Precision™ 
MicroCoils mikro 
žepkasto vzmetenje
3cm DuraBase™ 
osnove ležišča

TEMPUR® 
HYBRID SUPREME 21

3cm TEMPUR® 
spominske pene 
5cm TEMPUR®  
Dynamic Support
10cm Precision™ 
MicroCoils mikro 
žepkasto vzmetenje
3cm DuraBase™ 
osnove ležišča

TEMPUR® 
HYBRID LUXE 30

4cm TEMPUR® 
spominske pene 
3cm TEMPUR®  
Dynamic Support
2x 10cm Precision™ 
MicroCoils mikro 
žepkasto vzmetenje
3cm DuraBase™ 
osnove ležišča

trd mehek

Hybrid Luxe ponuja popolno kombinacijo 
napredne TEMPUR® spominske pene ter dvojno 
plast Precision™ mikrožepkastega vzmetenja. 
Odkrijte novo dimenzijo hitrega odziva vzmetnice 
s prilagajanjem na vašo obliko telesa. 
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TEMPUR® FIRM
TEMPUR® 
FIRM LUXE 30

5cm TEMPUR®  
Support spominske 
pene
10cm TEMPUR® Extra 
Support podporne 
osnove, ki se prilagaja 
obliki in teži telesa
7,5cm + 7,5cm  
DuraBase™ 
osnove ležišča, ki popolno 
podpira zgornje sloje 

TEMPUR® 
FIRM ELITE 25

5cm TEMPUR®  
Support spominske 
pene
5cm TEMPUR® Extra 
Support podporne 
osnove, ki se prilagaja 
obliki in teži telesa
7,5cm + 7,5cm  
DuraBase™ 
osnove ležišča, ki popolno 
podpira zgornje sloje 

TEMPUR® 
FIRM SUPREME 21

3cm TEMPUR®  
Support spominske 
pene
5cm TEMPUR® Extra 
Support podporne 
osnove, ki se prilagaja 
obliki in teži telesa
7,5cm + 5,5cm  
DuraBase™ 
osnove ležišča, ki popolno 
podpira zgornje sloje 

Snemljiva pralna prevleka
pralna na 600C

trd mehek

Ustvarjeno za najboljšo podporo do zdaj. 
TEMPUR® Extra Support - nova tehnologija, 
ki zagotovlja izjemno udobje, čvrsto podporo, 
prilagajnje obliki, teži in temperaturi telesa.
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TEMPUR® ONE
TEMPUR® 
ONE MEDIUM HYBRID 20

5 cm TEMPUR® Support 
spominske pene za občutek 
udobja kot pri vzmetnici 
TEMPUR® Sensation
2 cm DuraBase™ osnove 
ležišča, ki popolno podpira 
zgornje sloje 
10cm TEMPUR® mikro 
žepkasto vzmetenje
3cm DuraBase™ 
osnove ležišča

Vzmetnice TEMPUR® One so namenjene vsem z aktivnim
življenjskim stilom, ki cenijo dober spanec in želijo izboljšati 
kakovost svojega življenja. Po več kot treh desetletjih inovacij in 
razvoja je nastala kolekcija, ki nudi štiri različne izkušnje udobja 
za popolno noč po napornem dnevu.

trd mehek
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TEMPUR® nadvložki

TEMPUR® nadvložek se lahko uporablja na 
katerikoli vzmetnici za dodatno udobje in 
podporo čez celotno noč. Nadvložki so idealni 
za podaljšanje življenjske dobe vaše vzmetnice, 
tako boste lahko dolgo uživali v prednostih 
izdelkov TEMPUR®.

TEMPUR® 
TOPPER 3,5 cm

višina 3,5 cm
pralna prevleka 
iz mehkega velurja

TEMPUR® 
TOPPER 5,0 cm

višina 5 cm 
dvostranska pralna 
prevleka. 
Na voljo tudi mehkejša 
različica Cloud 5cm.

TEMPUR® 
TOPPER 7,0 cm

višina 7cm
dvostranska pralna 
prevleka obogatena 
z velurjem. 
Daje obučutek izredne 
mehkobe in udobja.

Na voljo vse standardne dimenzije.

* Možnost naročila izrednih dimenzij. Največja mogoča dimenzija je 200x220cm.
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Dobrodošli v svetu 
vzglavnikov TEMPUR®
Lastniki vzglavnikov TEMPUR® po vsem svetu 
dobro vedo, kaj pomeni miren in brezskrben 
spanec zahvaljujoč edinstvenim lastnostim na 
temperaturo občutljivega materiala TEMPUR®. 

Material TEMPUR® se na telesno temperaturo 
odzove z mehčanjem, hkrati pa še vedno 
zagotavlja popolno udobje in podporo, 
pri kateri vaša glava in vrat ostaneta v naravni 
drži. To vam omogoča sproščujočo noč in 
prijetno spanje.

Vsi vzglavniki TEMPUR® so hipoalergeni in 
imajo protimikrobno zaščito, ki preprečuje 
razvoj mikroorganizmov ter zagotavlja svežino. 
Prevleke vzglavnikov so pralne* in imajo 
certifikat Oeko-Tex® 100, kar pomeni, da so 
izdelane iz materialov, ki ne vsebujejo škodljivih 
stvari in ne predstavljajo tveganja za zdravje.

*Razen vzglavnik TEMPUR® Comfort Pillow Deluxe
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K L A S I Č N O  U D O B J E

VZGLAVNIK TEMPUR® COMFORT
Vzglavnik vam ponuja čudovit občutek udobja ne glede na spalni 
položaj. Polnilo vzglavnika vsebuje tisoče prilagajočih se TEMPUR® 
mikro blazinic, ki skupaj zagotavljajo sproščujoč spanec in podporo.*

Sodi med trše TEMPUR® vzglavnike.
* Na sliki vzglavnik COMFORT s COOLTOUCH prevleko.

Ustreza več spalnim 
položajem

Ustreza več spalnim 
položajem

VZGLAVNIK TEMPUR® COMFORT CLOUD 
ima mehkejšo polnilo, ki ustreza ležiščem linije TEMPUR® Cloud.

Sodi med mehkejše TEMPUR® vzglavnike.
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VZGLAVNIK TEMPUR® ORIGINAL 
Vzglavnik sledi vaši naravni drži in nudi popolno oporo za vrat, hrbet 
ter ramena.  Ob enem pa med spanjem na boku pomaga ohranjati 
vašo hrbtenico v poravnanem položaju.

VZGLAVNIK TEMPUR® MILLENNIUM
Del vzglavnika, kamor naslonite vrat, je nekoliko višji, rahlo zaobljen 
in ukrivljen. Oblika vzglavnika zagotavlja dobro ergonomsko 
podporo in udobje za spanje na boku.

VZGLAVNIK TEMPUR® SYMPHONY 
Vzglavnik SYMPHONY odlikuje edinstveno oblikovanje 2 v 1. Ena stran 
vzglavnika ponuja edinstveno izkušnjo spanja na boku, saj omogoča vaši 
rami, da ostane pod nivojem vzglavnika, medtem ko je druga stran rahlo 
izbočena in nudi idealno podporo vratu ter glavi med spanjem na hrbtu 
ali boku. 

VZGLAVNIK TEMPUR® SONATA 
Ukrivljene oblike vzglavnika vam zagotavljajo, da je vaša glava med 
spanjem vedno ustrezno podprta ne glede na to, na katerem boku spite.

E R G O N O M S K A  P O D P O R A

VZGLAVNIK TEMPUR® OMBRACIO
Posebna oblika vzglavnika s stranskimi vdolbinami vam omogoča 
enostavno dihanje med spanjem na trebuhu. Oblika, material in prevleka 
so oblikovani za zagotavljanje prostih dihalnih poti in neprecenljivo 
udobje.

Idealen za 
spanje na trebuhu

Idealen za 
spanje na hrbtu

MilleniumMillenium

Idealen za spanje na 
boku ali na hrbtu

Symphony backSymphony back

Idealen za spanje na 
boku ali na hrbtu

Symphony backSymphony back

Idealen za 
spanje na boku
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Za potovanje, delo in počitek v miru 
Potujte, delajte in počivajte z udobno podporo, 
ki jo lahko zagotovi samo TEMPUR®. 

Odkrijte ponudbo visoke kakovosti, ki bo 
zadovoljila vse vaše potrebe doma in na 
potovanju. Izdelki TEMPUR® so bili razviti z 
mislijo, da lahko kjerkoli in kadarkoli uživate 
v udobju brez primere.

Večina izdelkov TEMPUR® iz kolekcije ima 
snemljive in pralne prevleke.

TEMPUR®
dom in potovanje
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TEMPUR® 
blazina za sedenje
Blazina poskrbi za enakomerno 
razporeditev teže po celotni 
površini. Zagotavlja udobje in 
zmanjšuje otrdelost med sedenjem. 
Uporabljate jo lahko na večini 
stolov in sedežev. 
Mere: 40 x 42 x 5 cm

TEMPUR® 
potovalna blazina za 
ledveni predel
Priročna blazina za ledveni predel 
vam omogoča dobro podporo na 
potovanjih ali doma. Preprosto jo 
namestite med sedež in hrbet ter 
se namestite v vaš najljubši sedeči 
položaj.
Mere: 36 x 36 x 7 cm 

TEMPUR® 
univerzalna blazina
Univerzalna blazina je namenjena 
za uporabo na različne načine. 
Nudi vam lahko udobje med 
sedenjem in spanjem. Prava izbira 
za potovanja in za dom.
Mere: 50 x 20 x 10 cm 

TEMPUR® 
privzdignjena blazina za 
sedenje
Blazina je oblikovana tako, 
da pomaga zmanjšati pritisk 
v hrbtnem delu. Ker je rahlo 
privzdignjena, potiska medenico 
naprej in zagotavlja vzravnano držo 
hrbtenice. Odlična rešitev za daljša 
časovna obdobja sedenja.
Mere: 40 x 40 x 9/1 cm 
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TEMPUR® 
sedež za kolo
Za izjemno udobje med 
kolesarjenjem bo poskrbel 
TEMPUR® sedež za kolo. 
Naj kolesarjenje postane udobna 
vožnja na vseh terenih.

TEMPUR® 
spalna maska
Spalna maska se nežno prilagodi 
obliki vašega obraza in zagotavlja 
popolno temo za spanje ali počitek. 
Mere: prilagodljivo

TEMPUR® 
Orginal potovalna blazina
Popolna spremljevalka na letih 
in potovanjih. Potovalna blazina 
TEMPUR® Original je na voljo 
v potovalni torbi, ki kar za 70 % 
zmanjša volumen blazine in je tako 
še bolj priročna za potovanja.
Mere: 25 x 31 x 10/7 cm 

TEMPUR® 
potovalni set
Na službenem potovanju ali na 
počitnicah - TEMPUR® potovalni 
set nudi popolno spalno udobje za
vse, ki se ne želijo odreči domači 
navadi na TEMPUR® vzmetnico in 
vzglavnik.
Mere: 85 x 25 x 30 cm (pakiranje)
Mere: 70 x 200 x 3,5 cm (nadvložek) 

TEMPUR® 
potovalna blazina
Nudi optimalno podporo za vrat in 
glavo ter zagotavlja boljši spanec 
na potovanjih. 
Mere:  30 x 28 x 8 cm



Več informacij na 
si.tempur.com

TEMPUR® avtentična spominska pena se popolnoma prilagodi telesu. 
Sodobni materiali so bili razviti in preizkušeni za vesoljsko agencijo NASA. 
Vse prevleke na vzmetnicah TEMPUR®  se enostavno snamejo in so pralne. 
TEMPUR® zagotavlja 10 let omejene garancije na vzmetnice.

L E T
OMEJENA

GARANCIJATEHNOLOGIJA


