Discover a mattress
like no other

NÚ

2e ARTIKEL

50%
KORTING
*

JAAR
VOLLEDIGE
GARANTIE**

***

* Vraag naar de voorwaarden. Actie is geldig van 2 november 2019 tot en met 2 februari 2020. ** De 10 jaar volledige garantie is
alleen geldig op TEMPUR® matrassen en Premium Flex bedbodems. *** Alleen onze matrassen en hoofdkussens worden gemaakt in
Denemarken, Micro-Tech™ matrassen uitgezonderd.

TEMPUR® - DISCOVER A MATTRESS LIKE NO OTHER

NÚ

2e ARTIKEL

Nummer 1 in klanttevredenheid
binnen Nederland**

50%
KORTING
*

Ergonomische kussens

Bedbodems

De kussens bieden ergonomische
ondersteuning voor uw hoofd, nek
en schouders en zijn verkrijgbaar in
diverse hoogtes.

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

Nú 2e kussen vanaf

€ 64,-

(o.b.v. Original Queen Small)

Bij de Premium Flex bedbodems kunt u de schotels
eenvoudig draaien om de stevigheid in te stellen
naar uw persoonlijke wensen.
Nú 2e bedbodem vanaf

€ 299,-

(o.b.v. vlakke bedbodem Premium Flex 500 - 90 x 200 cm)

Optimale
ventilatie

Hard

JAAR
VOLLEDIGE
GARANTIE

Zacht

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Genoemde prijs is o.b.v. 90 x 200 x 19 cm hoog matras. ** Kijk op de achterpagina voor meer informatie.

Discover a mattress like no other
Matrascollectie
TEMPUR® matrassen passen zich
perfect aan uw lichaam aan. Ontdek
de matrascollectie:

2e MATRAS

®

TEMPUR Original
Ondersteunend en stevig
Firm

50%
KORTING
*

Soft

Nú 2e matras vanaf

€ 649,-*
®

TEMPUR Cloud
Ondersteunend en zacht
Firm

Soft

Nú 2e matras vanaf

€ 649,-*
®

TEMPUR Sensation
Ondersteunend met een
medium gevoel
Firm

Soft

Nú 2 matras vanaf
e

€ 649,-*

JAAR
VOLLEDIGE
GARANTIE

TEMPUR®
Materiaal

CoolTouch™
Technology

QuickRefresh™
Cover

Het unieke materiaal
is zacht waar u het
wenst en stevig waar
u het nodig heeft.

Door de nieuwste
technologie blijft de
hoes koel en bevordert
het de afvoer van
overmatig vocht.

De hoes ritst perfect op en
af, waardoor het wassen
gemakkelijk is.

www.tempur.nl

Discover a bed like no other
Kies je hoofdbord

Micro-Tech™

Kies je kleur

Stel je eigen boxspring samen

Kies je matras

Complete
Micro-Tech™
boxspring vanaf

Kies je poten

Ervaar TEMPUR® en kom proefliggen in een van onze TEMPUR® winkels:

Ontdek de
zekerheden
van TEMPUR®

€ 2.499,-*
*

Genoemde prijs is
incl. 25% korting

JAAR
VOLLEDIGE
GARANTIE

* Actie is geldig van 2 november 2019 tot en met 2 februari 2020. Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
** Gebaseerd op een onderzoek, gedaan in 2014 en 2015, onder 29.000 matrasbezitters in Europa, dit is incl. 2900 consumenten uit Nederland. Matrasgebruikers in 10
Europese landen beoordelen TEMPUR® als beste op basis van tevredenheid in vergelijking met gebruikers van andere matrasmerken (kijk op www.tempur.nl voor
specifieke landen en resultaten). TEMPUR® producten worden uitsluitend verkocht via officiële TEMPUR® adviseurs, zoals vermeld op de achterzijde van deze folder en
op onze website: www.tempur.nl. Verantwoordelijke uitgever: Tempur Sealy Benelux B.V., Postbus 2, 3900 AA Veenendaal, Nederland.

