
SUMMER SALE!

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 3 juli tot en met 10 september 2017.

2e ARTIKEL

KORTING*
50%
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Hard

Zacht

2e MATRAS

KORTING*
50%

2e BEDBODEM

KORTING*
50%

2  |  Kom naar uw dichtstbijzijnde TEMPUR® adviseur voor het beste slaapadvies

TEMPUR®  SUMMER SALE!

TEMPUR® SUMMER SALE! 

Bij de Premium Flex bedbodems kunt u de schotels eenvoudig draaien 
om de stevigheid in te stellen naar uw persoonlijke wensen.

Optimale 
ventilatie

Nú 2e elektrisch verstelbare bedbodem vanaf € 674,-
(o.b.v. Premium Flex 2000 - 90 x 200 cm)

2e vlakke bedbodem vanaf  € 274,-
(o.b.v. 90 x 200 cm)

Bedbodems
Combineer uw matras met een TEMPUR® 
Premium Flex bedbodem en ervaar de 
optimale ondersteuning

 Original
steviger gevoel

 Cloud
zachter gevoel

Waarom TEMPUR®? 

REBOUND EFFECT

Maximale rebound 
van traagschuim   

Rebound van 
TEMPUR® materiaal

Ongestoord en volledig kalm

TEMPUR® GARANTIE

Aanbeveling
industrie

Garantie
TEMPUR®

7 
jaar

15 
jaar

Lange levensduur

Visco-elastische cellen absorberen 
gewicht en vormen naar uw lichaam

CONFORMS & ADAPTS

Past zich perfect aan uw lichaam aan

MEEST VOORKOMENDE DRUKPUNTEN

Drukvermindering op een TEMPUR® matras

Maximale drukverlaging

Past zich perfect aan uw lichaam 
aan, waardoor u zich helemaal 

gewichtloos voelt

Geen twee personen zijn hetzelfde. We zijn 
allemaal verschillend qua lengte, gewicht en 
lichaamsbouw. En, we slapen ook allemaal 
anders. Het in eerste instantie door NASA 
ontwikkelde TEMPUR® materiaal past zich 
volledig aan de contouren van uw lichaam 
aan, het absorbeert beweging en werkt 
drukverlagend waar u het nodig heeft.

Ervaar TEMPUR® zelf in een winkel bij u in 
de buurt en laat onze slaapexperts u helpen 
uw nachtrust te verbeteren met een matras 

die perfect bij u past. 

Ontdek meer op tempur.com
#myperfectfi t 
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Nummer 1 in 
klanttevredenheid  
binnen Europa!**

#myperfect� t

2e ARTIKEL

KORTING*
50%

www.tempur.com  |  3* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. ** Kijk op de achterpagina voor meer informatie.

Matrascollecties
Het unieke TEMPUR® materiaal is zacht 
waar u het wenst en stevig waar u het 
nodig heeft. Ontdek welke matras het 
beste bij u past.

Nú 2e matras vanaf  € 599,-
(o.b.v. 19 cm - 90 x 200 cm)

 Sensation
medium gevoel

 Hybrid
traditioneel en steviger gevoel
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Ontdek de zekerheden 
van TEMPUR®

2e KUSSEN

KORTING*
50%

Uw TEMPUR® adviseur:

Beleef TEMPUR® en kom proefl iggen in een van onze Sleep Experience Centers

* Acties zijn geldig van 3 juli tot en met 10 september 2017. Vraag naar de voorwaarden. De acties worden mogelijk gemaakt door uw Premium Reseller en TEMPUR®. 
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. ** Gebaseerd op een onderzoek, gedaan in 2014 en 2015, onder 29.000 matrasbezitters in Europa. Matrasgebruikers in 10 
Europese landen beoordelen TEMPUR® als beste op basis van tevredenheid in vergelijking met gebruikers van andere matrasmerken (kijk op www.tempur.com voor specifi eke 
landen en resultaten). TEMPUR® producten worden uitsluitend verkocht via offi ciële TEMPUR® adviseurs, zoals vermeld op de achterzijde van deze folder en op onze website: 
www.tempur.com. Verantwoordelijke uitgever: Tempur Sealy Benelux B.V., Postbus 2, 3900 AA Veenendaal, Nederland.

TEMPUR® heeft voor elke slaper een geschikt hoofdkussen. 
Ervaar het zelf en ontvang het 2e kussen met 50% korting.

2e kussen vanaf  € 49,50
(o.b.v. Original Small)

TEMPUR® SUMMER SALE! 

Hoofdkussens
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