
Slaapproblemen? 
rug- of nekpijn?
een goede Slaaphouding iS belangrijker dan u denkt
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fibrositis
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problemen van de 
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met tempUr® behoren rug- 
en nekproblemen tot het 
verleden

Hoofdpijn/stijve nek:

spanning in de nekspieren 
wordt vaak versterkt door een 

slechte slaaphouding, die tot 
hoofdpijn kan leiden.

fibrositis: 

een slechte houding in bed ver-
oorzaakt vaak spanning in de 

rug- en schouderspieren.

rUGpijn: 

pijn en stijfheid worden vaak 
 versterkt als de matras de 

 ruggengraat in een onnatuurlijke 
stand dwingt.

pijnlijke HeUpGewricHten:

een harde matras kan pijn 
aan de heupen verergeren 

en tot ongemak en 
 gewrichtsontstekingen leiden.

pijnlijke knieën: 

druk en aanrakingen kunnen pijnlijke 
kniegewrichten nog gevoeliger en 

kwetsbaarder maken.

problemen met de bloedsomloop:

opgezwollen voeten en kuiten 
 kunnen baat hebben bij een matras 

die de druk verlaagt.

minder rug-, nek- en gewrichtSproblemen

De unieke drukverdelende eigenschappen van TEMPUR 
Matrassen en -kussens zorgen niet alleen voor een opti-
maal slaapcomfort, maar leveren ook een bijdrage aan  
het verminderen van rug- en nekproblemen, pijnlijke 
gewrichten en problemen met de bloedsomloop. Mensen 
denken vaak niet na over hun houding als ze een bed uit-
zoeken. Een slechte houding en druk zijn de voornaamste 
oorzaken van problemen met rug, nek en gewrichten.  
Een verkeerde matras kan het nog erger maken als deze  
te hard of te zacht is.

drukverlaging op de juiSte plaatSen

De op de pagina hiernaast genoemde aandoeningen kun-
nen worden veroorzaakt door verkeerde ondersteuning, 
een onjuiste houding en druk. TEMPUR biedt over het 
gehele oppervlak van uw lichaam de juiste ondersteuning 
en drukverlaging en draagt zo bij aan het voorkomen en 
verminderen van deze aandoeningen.

maXimale onderSteuning voor het hele 
lichaam

De TEMPUR Matras vormt zich precies naar de contouren  
van uw lichaam en geeft uw nek, rug, schouders en 
benen de juiste ondersteuning. Uw gehele lichaam wordt 
ondersteund in de juiste anatomische stand, waardoor 
uw ruggengraat de optimale natuurlijke slaaphouding kan 
 aannemen. De druk wordt gelijkmatig verdeeld over het 
 volledige ligvlak tussen uw lichaam en de matras. Gebruik 
in combinatie met het TEMPUR Kussen zorgt voor een 
optimale drukverdeling door de anatomisch verantwoorde 
 vormgeving die de nekwervels op een comfortabele 
manier de benodigde steun geeft.
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het enige echte tempur

De TEMPUR Kussens kunnen pijn, snurken en slaapproblemen verlich-
ten. De anatomische vormgeving in combinatie met de drukverlagende  
werking van het TEMPUR Materiaal leveren maximaal comfort voor de 
nekzone zodat de nek- en schouderspieren tot volledige ontspanning 
komen.

TEMPUR biedt een serie kussens die voldoen aan verschillende eisen 
voor een optimale slaaphouding.

tempur Zorgt overal ter wereld voor  
een goede nachtruSt

TEMPUR-Pedic International, inc. is een internationale onderneming 
die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en verkoop van 
comfortproducten die gemaakt zijn van het unieke materiaal TEMPUR. 
TEMPUR is een hightech, visco-elastisch materiaal, dat oorspronkelijk 
in de jaren zeventig door de NASA is ontwikkeld met het oog op het 
Amerikaanse ruimtevaartprogramma. TEMPUR verwierf aan het eind 

ontwikkeld door naSa
profiteer mee van de technologische revolutie

ontwikkeld door naSa
Het TEMPUR Materiaal is oorspronkelijk in 
het begin van de jaren zeventig ontwikkeld 
in het Ames Research Center van de NASA 
om de druk van de G-krachten voor de 
 astronauten te veminderen.

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 uiteinde-
lijk tot het TEMPUR Materiaal zoals we dat nu 
kennen. Het is een , temperatuurgevoelig, 
visco-elastisch materiaal met een open cel-
structuur dat in staat is om de druk en het 
lichaamsgewicht gelijkmatig te verdelen.

van de tachtiger jaren het recht het materiaal te produceren en begin 
jaren negentig slaagden onze productietechnici erin een hoogkwalita-
tief proces te realiseren voor de productie van TEMPUR Materiaal. 
Hiermee werd het mogelijk om de technologie van de NASA om te 
zetten in toepassingen in huis en in de gezondheidszorg waar ook ter 
wereld.
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u voelt Zich gewichtlooS

Het gewicht van uw lichaam wordt gelijkmatig over het gehele ligvlak 
verdeeld. Deze ervaring wordt vaak beschreven als een gevoel van 
gewichtloosheid.

uw ruggengraat en gewrichten ruSten in een  
natuurlijke houding

Lichamelijk ongemak, irritaties en stijfheid zijn dikwijls te herleiden tot 
een verkeerde of onnatuurlijke slaaphouding. De belangrijkste taak 
van een matras is dat het zich aanpast aan het lichaam in plaats van 
andersom en de belangrijkste functie van een kussen is het onder-
steunen van de nek. Als u op een TEMPUR Matras slaapt, rusten uw 
ruggengraat en gewrichten in hun natuurlijke stand. Door uw spieren 
en zenuwen te ontspannen, slaapt u rustiger. Het is belangrijk om 
de nek en de bovenste gedeelte van de natuurlijke kromming van de 
rug te ondersteunen. Naast de anatomisch verantwoorde vorm van 
het TEMPUR Kussen beschikt het materiaal ook over drukverlagende 
eigenschappen.

tempur matraS

De TEMPUR Matrassen en - kussens 
stellen de ruggengraat en gewrich-
ten in staat in hun natuurlijke stand 
te rusten, waardoor spieren en 
zenuwen zo min mogelijk belast 
worden.

Standaard matraS

Standaard matrassen en kussens 
veroorzaken vaak druk en een  
onnatuurlijke slaaphouding, met  
als resultaat een verslechterde 
bloedsomloop, gevoelloosheid,  
pijn en ongemak.

tempUr Zorgt voor  
gewichtlooSheid
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ontSpan uw ruggengraat in 
een natuurlijke houding

tempur – een geZonde oploSSing voor uw rug

Wil het lichaam zich in de loop van de nacht optimaal kunnen  
herstellen, dan moet de ruggengraat tijdens de slaap in een natuur-
lijke houding liggen. De ruggengraat heeft een natuurlijke, dubbele 
S-vormige stand. Door de ruggengraat in een onnatuurlijke houding te 
dwingen kan pijn of last ontstaan. Wanneer u op de TEMPUR Matras 
ligt, ondervindt u geen enkele druk. Uw lichaam staat nergens bloot 
aan hoge druk.

over de hele wereld herStellen menSen op tempur

TEMPUR werd oorspronkelijk in de gezondheidszorg geïntroduceerd om 
 doorligwonden te voorkomen en rugpijn te verminderen. Tegenwoordig 
 kennen miljoenen mensen in meer dan 60 landen verspreid over de 
hele wereld TEMPUR en zij genieten, elke nacht weer, van het  
vermogen van TEMPUR om de nachtrust te verbeteren. Dit realiseren 
we door de druk te verdelen en de energie te absorberen. Hierdoor 
wordt de bloedsomloop op geen enkele wijze belemmerd.

aanbevolen door �0.000 
profeSSionalS uit de mediSche 
Sector

De producten van TEMPUR worden 
 aanbevolen door meer dan 30.000 
 professionals binnen de medische sector 
voor patiënten die moeite hebben met 
slapen of last hebben van rug-, gewrichts- 
of nekproblemen. Door de unieke 
 drukverlagende eigenschappen worden 
onze producten ook gewaardeerd en 
 aangeschaft door ziekenhuizen, verpleeg-
tehuizen en slaapcentra overal ter wereld.
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beter Slapen
betere dag
beter leven
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TEMPUR kussen Classic. Dit hoofdkussen combineert de traditionele 
vorm van een hoofdkussen met de unieke drukspreidende eigenschap-
pen van TEMPUR.

TEMPUR Comfort Pillow. Dit kussen combineert steun en comfort op 
geheel eigen wijze. Het bevat vlokken TEMPUR, is zacht en opschud-
baar.

TEMPUR kussen Original. De anatomische vormgeving biedt een com-
fortabele en goede ondersteuning van de nekwervels.

hoofdkuSSencollectie

anatomiSche vormgeving

De TEMPUR Kussens kunnen pijn,  
snurken en slaapproblemen verlichten. 
De anatomische vormgeving in combi-
natie met de drukverlagende werking 
van het TEMPUR Materiaal leveren 
maximaal comfort voor de nekzone 
zodat de nek- en schouderspieren tot 
volledige ontspanning komen.

TEMPUR biedt een serie kussens die  
voldoen aan verschillende eisen voor 
een optimale slaaphouding.
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Hoofdkussens

omschrijving maat

Original kussen, Junior 40 x 26 x 7/4 cm

Original kussen, Small 50 x 31 x 8/5 cm

Original kussen, Medium 50 x 31 x 10/7 cm

Original kussen, Large 50 x 31 x 11,5/8,5 cm

Original kussen, X-Large 50 x 31 x 13/10 cm

Original Queen kussen, Medium 61 x 31 x 10/7 cm

Original Queen kussen, Large 61 x 31 x 11,5/8,5 cm

Original Queen kussen, X-Large 61 x 31 x 13/10 cm

Classic kussen 55 x 38 x 10,5 cm

Comfort Pillow 60 x 50 cm

Comfort Pillow Plus 40 x 26 cm

hoofdkuSSencollectie

TEMPUR Kussen Original – Tempur Kussen Original Queen

60 cm

50 cm38 cm

55 cm

Small 8 cm

Medium 10 cm

Large 11,5 cm

Medium 10 cm

Large 11,5 cm

X-large 13 cm

50 cm

X-large 13 cm

61 cm

Junior 7 cm

40 cm

TEMPUR Comfort PillowTEMPUR Kussen Classic Tempur Comfort Pillow Plus

40 cm

26 cm
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U kan een 1-persoons TEMPUR Oplegmatras 
met PU-cover zelf 14 dagen uittesten bij uw 

erkende TEMPUR-MED Adviseur.

matrassen

omschrijving maat

Standaardmaten

PU-cover

80 x 190 cm

80 x 200 cm

90 x 190 cm

90 x 200 cm

Standaardmaten

velours-cover

70 x 200 cm

80 x 200 cm

90 x 190 cm

90 x 200 cm

90 x 210 cm

90 x 220 cm

140 x 190 cm

140 x 200 cm

160 x 200 cm

180 x 200 cm
Andere maten beschikbaar op aanvraag.

matraScollectie

TEMPUR werd oorspronkelijk in de gezondheidszorg geïntroduceerd om 
doorligwonden te voorkomen en rugpijn te verlichten. Tegenwoordig 
kennen miljoenen mensen in meer dan 50 landen verspreid over de hele 
wereld TEMPUR en zij genieten, elke nacht weer, van het fenomenale 
vermogen van TEMPUR om de nachtrust te verbeteren.

a.   PU-cover

b.   7 cm TEMPUR Materiaalb

a

a.   PU-cover

b.   7 cm TEMPUR Materiaal

c.    8 cm high-resilience  

polyurethaan foam

b

c

a
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a.  7 cm TEMPUR Materiaal

a.  7 cm TEMPUR Materiaal

b.  8 cm high-resilience  

polyurethaan foam

a.  2 cm TEMPUR "soft-touch"

b.  7 cm TEMPUR Materiaal

c.  11 cm high-resilience  

polyurethaan foam

b

c

a

tempur oplegmatraS � cm

Indien uw bestaande matras nog van goede kwaliteit is, maar u toch 
van het uitstekende comfort van het TEMPUR-materiaal wenst te  
genieten, volstaat het een TEMPUR Oplegmatras te gebruiken van 7 
cm dik. Deze matras wordt niet rechtstreeks op uw bedbodem gelegd, 
maar op uw bestaande matras.

Deze matras is ook verkrijgbaar met PU-cover.

tempur combi Special matraS �0 cm

Een extra toplaag van 2 cm soft-touch TEMPUR, gelamineerd op een  
7 cm dikke laag visco-elastisch temperatuurgevoelig TEMPUR-materiaal, 
dat vervolgens is gelamineerd op 11 cm high-resilience polyurethaan 
foam. Het luchtcirculatiesysteem tussen de TEMPUR-laag en de schuim-
basis biedt extra veerkracht en hogere ventilatie in de hele matras.

tempur combimatraS 1� cm

Een bovenlaag van 7 cm visco-elastisch temperatuurgevoelig polyu-
rethaan foam. Het luchtcirculatiesysteem tussen de TEMPUR-laag en 
de schuimbasis biedt extra veerkracht en hogere ventilatie in de hele 
matras.

Deze matras is ook verkrijgbaar met PU-cover

b

a

a

matraScollectie
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bedbodemcollectie

tempUr SuperfleX  
�-motoren
SpecificatieS

l   Systeemframe, 75 mm hoog.*
l    Elektrische hoofd-, rug-, boven-,  

en onderbeenverstelling
l    1-positie programmeerbaar naar keuze
l    Kan zowel stand-alone als in een  

bedombouw gebruikt worden
l    Functie met noodstroomvoorziening
l    Geleverd met IR-afstandbediening
l    Optie: massage-unit

acceSSoireS:
l     Standaard potenset (19, 24 & 29 cm, 

1 set (4 poten) per bodem)
l   Design potenset (19, 25 & 28 cm,  

1 set (4 poten) per bodem)
l    Matrashouders (set afhankelijk van 

gekozen (combinatie) bodem(s))
l   Massage-unit
l    Verbindingsset

bedbodems

Standaardmaten
70 x 200 cm*

80 x190 cm
80 x 200 cm
90 x 190 cm
90 x 200 cm
90 x 210 cm
90 x 220 cm

140 x 190 cm*
140 x 200 cm*

Andere maten beschikbaar 
op aanvraag.

(*) Superflex met 4 motoren niet 
verkrijgbaar in deze maat.

tempUr SuperfleX fleX
SpecificatieS

l   Systeemframe, 75 mm hoog.*
l  Niet-verstelbaar
l   Kan zowel stand-alone als in een 

bedombouw gebruikt worden

tempUr SuperfleX fleX 
comfort
SpecificatieS

l    Systeemframe, 75 mm hoog.*
l    Manueel verstelbaar hoofd-, en voeteinde
l    Kan zowel stand-alone als in een  

bedombouw gebruikt worden

tempUr SuperfleX  
�-motoren
SpecificatieS

l   Systeemframe, 75 mm hoog.*
l    Elektrische rug- en beenverstelling  

(voorgeprogrammeerde verstelling 
hoofd- en onderbeengedeelte)

l    Kan zowel stand-alone als in een 
bedombouw gebruikt worden

l    Functie met noodstroomvoorziening
l    Geleverd met afstandbediening
l    Optie: massage-unit

* Ook verkrijgbaar als Slimline-versie, 55 mm hoog, enkel bruikbaar in een bedombouw
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overige producten

omschrijving maat

40 x 40 x 5 cm

43 x 43 x 5 cm

45 x 40 x 5 cm

47 x 43 x 5 cm

40 x 40 x 7,5 cm

43 x 43 x 7,5 cm

45 x 40 x 7,5 cm

47 x 43 x 7,5 cm

40 x 40 x 9/5 cm

43 x 43 x 9/5 cm

45 x 40 x 9/5 cm

47 x 43 x 9/5 cm

Andere maten verkrijgbaar op aanvraag

Reiskussen 25 x 31 x 10/7 cm 

Transit Reiskussen 30 x 28 x 8 cm

Reisset 70 x 200 x 3,5 cm

Fietszadelkussen S, M, L

Lendenkussen 36 x 36x 7 cm

Wigvormig Zitkussen 40 x 40 x 9/1 cm

Universeel Kussen 35 cm 35 x 20 x 10 cm

Universeel Kussen 50 cm 50 x 20 x 10 cm

Beenkussen 27 x 20 x 20
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de overige tempUr 

producten
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tempur reiSSet

De TEMPUR Reisset vormt een draagbaar slaapsysteem voor iedereen 
die niet van huis kan zonder TEMPUR Matras en -kussen. Deze lichte set 
bestaat uit een oplegmatras en een reiskussen voor op reis, verpakt in 
een handige draagtas.

tempur fietSZadelkuSSen

Een speciaal fietszadelkussen gemaakt van het TEMPUR Materiaal voor 
extra comfort tijdens het fietsen. Maten: Small, Medium en Large. Kleur: 
Zwart.

de overige tempUr 
producten

tempur tranSit reiSkuSSen

De metgezel voor uw nek voor onderweg en op elk moment dat uw 
nek extra steun nodig heeft. Door de vorm wordt de nek ondersteund 
en het kussen op zijn plaats gehouden.

tempur reiSkuSSen

Neem uw favoriete kussen mee op reis. Het heeft dezelfde vorm en 
functie als het TEMPUR Original Hoofdkussen, maar is half zo breed. In 
de handige reisverpakking wordt het volume met 70% verminderd.

30 cm
28 cm

25 cm

31 cm
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50 cm

35 cm

20 cm

tempur univerSeel kuSSen

Een halfrond allround-kussen voor drukverlaging en ondersteuning. 
Ideaal voor gebruik onder de knieën, armen, enkels, de onderrug of de 
nek.

tempur beenkuSSen

Heeft een tweeledig doel: kan dubbelgevouwen tussen de benen wor-
den geplaatst voor drukverlaging of opengevouwen onder de enkels 
voor extra steun en comfort.

20 cm

27 cm

tempur ZitkuSSen

Het TEMPUR-MED Zitkussen is een uitstekend hulpmiddel ter preventie 
van decubitus op stoelen, in zetels en/of rolstoelen. Mede dankzij de 
unieke temperatuursgevoelige eigenschappen wordt de aanwezige 
druk in zithouding zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over een groter 
contactoppervlak.

tempur lendenkuSSen

Met instelbare hoogte, anatomische vorm en drukverdelende eigen-
schappen. Past perfect rond de curve van de ruggengraat. Aanbevolen 
in combinatie met het TEMPUR Zitkussen of het TEMPUR Wigvormig 
Zitkussen.

tempur wigvormig ZitkuSSen

Geeft op natuurlijke wijze verlichting aan de rug. Door de vormgeving 
van het zitkussen wordt het bekken naar voren geduwd, zodat de rug 
automatisch in een rechte houding gebracht wordt. Ideaal voor ieder-
een met een zittend beroep, vooral voor computergebruikers.

de overige tempUr  
producten

5 cm

9 cm

5 cm

7,5 cm

36 cm

36 cm

40 cm
40 cm

�� ��



tempUr garantie

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

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

*** PU-cover garantie: 3 jaar

producten Garantie wassen
� jaar � jaar � jaar 10 jaar* 1� jaar** hoes - wassen

pu matrassen 

Oplegmatras *** X ��° c

Combimatras *** X ��° c

velours matrassen

Combi Special matras 20 cm X �0° c

Combimatras 15 cm X �0° c

Oplegmatras 7 cm X �0° c

Oplegmatras 3,5 cm (Reisset) X �0° c

bedbodem Superflex flex X

bedbodem Superflex flex comfort X

bedbodem Superflex �-mot. & �-mot. X

motor van de bedbodem X

original kussen X �0° c

comfort pillow X �0° c

classic kussen  X �0° c

reiskussen X �0° c

transit reiskussen X �0° c

reisset X �0° c

jersey zitkussen X �0° c

pu Zitkussen X ��° c

wigvormig Zitkussen X �0° c

universeel kussen X �0° c

beenkussen X �0° c
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