TEMPUR ® Kussens

Kies het kussen dat echt bij u past
februari 2013

ERGONOMISCHE KUSSENS

Voorgevormde kussens om u te ondersteunen in uw favoriete slaaphouding.
Perfect voor
zij- en rugslapers

Tempur® Symphony KUSSEN
Symphony back

Symphony back

Dit ontwerp biedt twee kussens ineen. De ene zijde maakt het mogelijk
uw schouder tegen het kussen te zetten, waardoor slapen op de zij
comfortabel is. De andere zijde heeft licht gebogen zijkanten, wat zorgt
voor ondersteuning van uw hoofd en nek wanneer u op uw rug slaapt.
SYMPHONY KUSSEN

Perfect voor
zijslapers

Art.nr.

Omschrijving

Maat

180021

Symphony Small

63 x 43 x 11 cm

Verkoop €
129

180022

Symphony Medium

63 x 43 x 12,5 cm

139

180023

Symphony Large

63 x 43 x 14 cm

149

Tempur® Sonata KUSSEN
De gebogen vorm van dit kussen zorgt ervoor dat uw hoofd
ondersteund wordt, wanneer u slaapt in de foetushouding
met uw kin dicht bij uw borst. Het kussen zorgt voor continue
ondersteuning van uw hoofd, wanneer u van de ene zij op
de andere rolt gedurende de nacht.
SONATA KUSSEN

Perfect voor
zijslapers

Art.nr.

Omschrijving

Maat

180149

Sonata Small

61 x 40 x 9,5 cm

Verkoop €
139

180150

Sonata Medium

61 x 40 x 11 cm

149

180152

Sonata Large

61 x 40 x 13 cm

159

Tempur® Original KUSSEN
Dit kussen volgt de natuurlijke lijn en ondersteunt uw hoofd,
nek en schouders, zodat deze één lijn vormen met uw ruggengraat.
ORIGINAL KUSSEN
Art.nr.

Omschrijving

Maat

120799

Original Junior

40 x 26 x 7/4 cm

Verkoop €
69
99

120497

Original Small

50 x 31 x 8/5 cm

122868

Original Medium

50 x 31 x 10/7 cm

109

122870

Original Large

50 x 31 x 11,5/8,5 cm

119

122872

Original X-Large

50 x 31 x 13/10 cm

129

120470

Original Queen Small

61 x 31 x 8/5 cm

129
129

122876

Original Queen Medium

61 x 31 x 10/7 cm

122878

Original Queen Large

61 x 31 x 11,5/8,5 cm

139

122880

Original Queen X-Large

61 x 31 x 13/10 cm

149

Perfect voor
buikslapers

Tempur® Ombracio KUSSEN
Het speciale ontwerp van dit kussen, met inkepingen aan de
zijkant, heft het bovenlichaam een stukje op waardoor ademhalen
makkelijker wordt. De vorm, het materiaal en de hoes zijn
ontworpen voor betere ventilatie en comfort.

OMBRACIO KUSSEN
Art.nr.

Omschrijving

Maat

180760

Ombracio

56 x 48 cm

Verkoop €
169

Perfect voor
zijslapers

Tempur® classic KUSSEN
Het Classic kussen heeft de vorm van een conventioneel kussen
maar is een ondersteunend kussen. De afgeronde hoeken maken
het kussen ideaal voor zijslapers.

Classic KUSSEN

Perfect voor
rugslapers

Millenium

Art.nr.

Omschrijving

Maat

180423

Classic Standard

55 x 38 x 10,5 cm

Verkoop €
129

180456

Classic Queen

73 x 40 x 10,5 cm

139

Tempur® Millennium KUSSEN
Millenium

Dit kussen kenmerkt zich door een naar voren hellende rand welke
de nek opvangt. Het kussen zorgt voor ondersteuning van de nek
en uitstekend comfort als u op uw rug slaapt.

MILLENNIUM KUSSEN
Art.nr.

Omschrijving

Maat

120599

Millennium Small

54 x 32 x 9,5/5 cm

Verkoop €
119

122883

Millennium Medium

54 x 32 x 11/6 cm

129

122885

Millennium Large

54 x 32 x 12,5/7 cm

139

122887

Millennium X-Large

54 x 32 x 14/8 cm

149

122889

Millennium Queen Medium

64 x 32 x 11/6 cm

139

122891

Millennium Queen Large

64 x 32 x 12,5/7 cm

149

122893

Millennium Queen X-Large

64 x 32 x 14/8 cm

159

COMFORTKUSSENS

Kussens met een klassieke vorm voor optimaal comfort.
Geschikt voor
de meeste slaaphoudingen

Tempur® COMFORT pillow
Dit kussen zorgt voor uitstekend comfort, ongeacht in welke houding
u slaapt. Het kussen is gevuld met duizenden TEMPUR minikussentjes,
helpt u te relaxen en biedt ondersteuning.

Comfort Pillow

Geschikt voor
de meeste slaaphoudingen

Art.nr.

Omschrijving

Maat

180656

Comfort Pillow

60 x 50 cm

Verkoop €
139

Tempur® COMFORT PILLOW CLOUD
De Comfort Pillow Cloud is gemaakt van extra soft TEMPUR materiaal
en voelt hierdoor nog zachter aan. Het kussen is opschudbaar en de
hoes heeft hetzelfde design als de Cloud matras.

Comfort Pillow Cloud
Art.nr.

Omschrijving

Maat

180770

Comfort Pillow Cloud

60 x 50 cm

K ussenslopen

Onze kussenslopen zijn speciaal ontwikkeld voor onze TEMPUR Hoofdkussens.
Maat “Standard” is geschikt voor alle hoofdkussens tot 55 cm breed.
Maat “Queen” betreft alle hoofdkussens tot 65 cm breed.
kussenslopen
Art.nr.

Omschrijving

Maat

10400101

Hoofdkussensloop Stretch Jersey Wit

Standard*

Verkoop €
39

10400102

Hoofdkussensloop Stretch Jersey Crème

Standard*

39

10400201

Hoofdkussensloop Stretch Jersey Wit

Queen**

39

10400202

Hoofdkussensloop Stretch Jersey Crème

Queen**

10400301

Hoofdkussensloop Sonata Wit

39
39

10400302

Hoofdkussensloop Sonata Crème

39

10400401

Hoofdkussensloop Ombracio Wit

39

10400402

Hoofdkussensloop Ombracio Crème

39

Verkoop €
169

TEMPUR biedt twee verschillende kussencollecties.

ComfortKussens

Ergonomische Kussens

Kussens met een klassieke vorm
voor optimaal comfort

Voorgevormde kussens om u te ondersteunen
in uw favoriete slaaphouding.

Kies één van deze kussens wanneer u op zoek bent naar een
kussen met een klassieke vorm en ervaar een comfortabele
ondersteuning terwijl u rust of slaapt.
U kunt kiezen uit twee verschillende designs
en gevoelens – medium of soft.

Heeft u een favoriete slaaphouding? Kies dan één van deze
kussens. Alle modellen bieden ergonomische ondersteuning
aan hoofd, nek en schouders en zijn verkrijgbaar in verschillende
hoogtes. Kies een hoger kussen indien u breedgeschouderd bent
en een lager kussen indien u op een zacht matras slaapt.

Probeer het kussen van uw keuze in de winkel en test
het thuis ongestoord verder met ons Testkussenprogramma.
Vraag ernaar bij uw TEMPUR® adviseur!

JAAR
GARANTIE
KUSSEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN DAN-FOAM APS EN TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL INC. Op alle leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden
van TEMPUR Benelux BV van toepassing. Prijzen zijn geldig vanaf 1 februari 2013 en inclusief BTW. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Hoe kies ik mijn perfecte
TEMPUR® kussen?

Welkom bij
TEMPUR®

Over de hele wereld genieten TEMPUR®
kussengebruikers van de beste nachtrust
ooit dankzij de unieke temperatuurgevoelige
eigenschappen van TEMPUR®.
Het TEMPUR® materiaal reageert op uw
lichaamstemperatuur en vormt zich naar
de contouren van uw hoofd en nek.
Niets is zo persoonlijk als een hoofdkussen!
Daarom heeft TEMPUR voor ieder type slaper
een geschikt kussen in haar assortiment.
U kunt het hoofdkussen thuis testen en
kosteloos* omruilen voor een ander type, net
zolang tot u het kussen heeft gevonden dat
het beste bij u past! Vraag naar het TEMPUR®
Testkussenprogramma in de winkel.
Hulp nodig bij de juiste keuze?
In deze folder vindt u alle TEMPUR
kussens op een rij.
* Uw TEMPUR adviseur kan u om een borg vragen.

www.tempur.com

