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TEMPUR® – Descanso 
cómodo e livre de pressão
Imagine o seu corpo completamente relaxado, como se estivesse a 
flutuar. Os colchões TEMPUR® moldam-se e adaptam-se perfeitamente 
aos contornos do seu corpo e oferecem-lhe um suporte livre de 
pressão. A firmeza do revolucionário material TEMPUR® adapta-se às 
necessidades do seu corpo, para que no começo de todos os dias se 
levante preparado e completamente revitalizado.
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TEMPUR® has an interconnected 
viscoelastic cell structure

A busca pela perfeição

Todos os anos atribuímos um 
elevado orçamento para a 
investigação e realização de testes. 
Trabalhamos com um painel 
certificado de especialistas sensoriais, 
de maneira a criar produtos cujos 
componentes tenham o melhor 
rendimento possível. Sem eles, 
os nossos clientes não poderiam 
desfrutar do melhor descanso 
possível, livre de pressão.

Inovação no nosso ADN 

A nossa paixão começou há mais  
de 30 anos, quando uns cientistas 
da NASA desenvolveram um 
material revolucionário, que permitia 
aos astronautas desfrutar de um 
melhor suporte e conforto na altura 
da descolagem. Seguidamente, 
apercebemo-nos que este material  
iria mudar a maneira de dormir 
terrestre. Desde então, os nossos 
engenheiros e cientistas continuam 
investigando de  maneira a melhorar  
o material TEMPUR®.

Sleep Technology™ by TEMPUR®

Sleep Technology™ 

by TEMPUR®

Pioneiros em tecnologia para o descanso
Na TEMPUR® temos a paixão pela inovação e o nosso 
objetivo é oferecer o melhor descanso possível. Temos 
a convicção que o mesmo, só se pode conseguir, com 
um colchão confortável e com um suporte perfeito.
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Como funciona

O material TEMPUR® foi idealizado para moldar-se aos 
contornos do seu corpo, distribuir o seu peso para eliminar a 
pressão e amortecer os movimentos. Estes são os elementos 
chaves para um bom descanso.
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Alívio de pressão 
maximizado

TEMPUR® é um material que alívia a 
pressão, graças à sua estrutura de 
células abertas, que amortecem os 
movimentos e distribuem o peso 
corporal, de maneira a proporcionar 
o maior conforto possível.

Sleep Technology™ 

by TEMPUR®

Idealizamos as melhores noites de descanso
Os nossos especialistas em descanso, designers 
e engenheiros, trabalham há muitos anos para
continuamente aperfeiçoar o nosso material 
TEMPUR®. 

O seu objetivo é conseguir que cada utilizador 
desfrute do óptimo conforto e suporte que o 
seu corpo necessita.

Pontos de pressão frequentes

Alívio de pressão num colchão TEMPUR®

Sleep Technology™ by TEMPUR®
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Suporte corporal  
personalizado

Depois de ter encontrado o 
colchão TEMPUR® perfeito, o 
mesmo adaptar-se-á a qualquer 
posição que achar mais con- 
fortável. Porque o Material  
TEMPUR® molda-se à sua forma 
e peso únicos.

Garantia de 
desempenho duradouro

Os especialistas do sector 
recomendam a troca de colchão  
a cada 7-8 anos, para desfrutar  
de um descanso de qualidade.  
No entanto, a garantia dos 
colchões TEMPUR® é de 10 anos. 
Durante este período, garantimos 
que o colchão irá manter 95% da 
sua altura original, sem nenhuma 
deformação e proporcionará 
excelentes resultados durante 
muitos anos.

Excelente absorção  
de movimento

O material TEMPUR® oferece um 
amortecimento tão elevado, 
que permite que uma pessoa 
não note os movimentos do 
parceiro que dorme ao seu lado. 
O amortecimento calcula-se 
medindo a altura do ressalto 
de uma bola de aço sobre o 
material estudado. Sobre um 
material viscoelástico tradicional, 
o ressalto pode chegar a ser até 
7 vezes mais alto, que sobre o 
material TEMPUR®.
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Descubra  
o design 
inovador  
dos nossos 
novos  
colchões
O trabalho desenvolvido pelos nossos cientistas 
e o avanço dos seus conhecimentos, obriga 
a que os nossos designers e engenheiros 
continuem inovando, de maneira a suportar 
novas alternativas e soluções para o quarto, 
como poderá comprovar com os nossos novos 
modelos de colchão.

Design dos novos colchões

O material TEMPUR®

O material TEMPUR® que  
os nossos colchões contêm,  
é sensível à temperatura, 
permitindo adaptar-se 
perfeitamente à sua  
morfologia e ao seu peso.

Capa QuickRefresh™
Devido a um fecho de correr 
muito prático, a parte superior
da capa é removível para 
lavagem à máquina.

- Nos modelos Elite e Luxe.
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Tecnologia CoolTouch™

Para que todas as noites descanse 
comodamente, incorporámos a 
tecnologia CoolTouch™ na própria 
capa do colchão, para que o seu tacto 
fique mais fresco e absorva o excesso 
de calor durante a noite.

Garantia de 10 anos
Os nossos colchões têm uma garantia de  
10 anos. Durante este período, garantimos 
que o colchão permanecerá com 95% da  
sua altura original sem nenhuma deformação 
e proporcionará excelentes resultados para 
muitos anos mais.

Novo Design
O nosso departamento de design em 
colaboração com a IDEO (empresa 
líder em design), idealizaram os novos 
modelos, para que o seu aspeto
transmita o conforto e as sensações 
experienciadas ao deitar-se nos 
nossos colchões.

Nova etiquetagem
Desenhámos novas etiquetas com 
cores que facilitam a identificação  
dos modelos.
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Sleep 
Technology
A gama Original oferece a mesma sensação e 
as mesmas propriedades dos primeiros colchões 
TEMPUR que deram a fama mundial à empresa. 
O material TEMPUR® idealizado inicialmente para 
o espaço, permite-lhe desfrutar de um descanso 
cómodo e sem pressão.

TEMPUR® Original

TEMPUR® Original

Capa QuickRefresh™

A parte superior da capa retira-se 
facilmente devido ao seu fecho, 
para que a possa lavar à máquina 
ou substituir (modelo Elite).

Disponíveis com  
Tecnologia CoolTouch™

Descanse comodamente todas as 
noites. Graças à tecnologia CoolTouch™, 
o seu colchão tem um tacto mais fresco 
e absorve melhor o excesso de calor.
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Coleção TEMPUR® Original

O material TEMPUR®

O nosso material revolucionário foi desenvolvido inicialmente pela NASA 
para aliviar a pressão a que estavam sujeitos os astronautas durante a 
descolagem. As propriedades de alívio de pressão do material TEMPUR®, 
permitem que se molde à morfologia dos seus utilizadores, distribuindo 
o peso corporal de forma homogénea sobre a superfície do colchão. As 
células abertas da sua estrutura, recuperam a sua forma original após 
cada utilização e permitem a circulação do ar.

TEMPUR®

Original
Elite

TEMPUR®

Original
Supreme

TEMPUR®

Original
Luxe

Disponível de série  
com CoolTouch™

Tecnología CoolTouch™ 
para desfrutar de um 
descanso mais fresco.

CoolTouch™

Disponível de série  
com CoolTouch™

Tecnología CoolTouch™ 
para desfrutar de um 
descanso mais fresco.

CoolTouch™

Disponível de série  
com CoolTouch™

Tecnología CoolTouch™ 
para desfrutar de um 
descanso mais fresco.

CoolTouch™

O modelo com a maior quantidade 
de material TEMPUR® de conforto 
para um luxuoso conforto e 
adaptabilidade ao corpo, e um 
excelente suporte.

Reduz os pontos de pressão que 
causam voltas e movimentos 
durante o sono.

A prática capa QuickRefresh pode 
ser facilmente retirada e lavada.

O modelo Elite, contém 
mais material TEMPUR® para 
proporcionar um conforto e 
adaptabilidade extra. 

Permite reduzir os pontos de 
pressão que causam movimentos 
e voltas durante a noite. 

A sua capa QuickRefresh™ retira-
se facilmente para lavagem.

Este colchão oferece todas as 
características e benefícios do 
material TEMPUR® original. 

Ao deitar-se nota-se uma certa 
firmeza, que vai cedendo pouco 
a pouco, à medida que o colchão 
responde ao calor corporal.

Adapta-se perfeitamente aos seus 
contornos para distribuir o peso, 
eliminando os pontos de pressão, 
que dificultam o bom descanso e 
a correta revitalização. A sua capa 
pode ser retirada para lavagem.

8 cm Tecnologia DuraBase™

8 cm Tecnologia DuraBase™

9 cm Camada de suporte  
 de Material TEMPUR®

5 cm Camada de conforto  
 de Material TEMPUR®

6,5 cm Tecnologia DuraBase™

6,5 cm Tecnologia DuraBase™

9 cm Camada de suporte  
 de Material TEMPUR®

3 cm Camada de conforto  
 de Material TEMPUR®

11 cm Tecnologia DuraBase™

8 cm Camada de suporte  
 de Material TEMPUR®

2 cm Camada de conforto  
 de Material TEMPUR®
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Sleep 
Technology
A gama TEMPUR® Sensation combina o 
conforto e as propriedades de alívio de 
pressão de TEMPUR, com a tecnologia 
Dynamic Support, que garante um suporte 
corporal perfeito simultaneamente com 
maior facilidade em mover-se na cama.

TEMPUR® Sensation

TEMPUR® Sensation

Capa QuickRefresh™

A parte superior da capa retira-se
facilmente devido ao seu fecho, 
para que possa lavar à máquina  
ou substituir (modelos Luxe e Elite).

Disponíveis com  
Tecnologia CoolTouch™

Descanse comodamente todas as 
noites. Graças à tecnologia CoolTouch™, 
o seu colchão tem um tacto mais fresco 
e absorve melhor o excesso de calor.
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Coleção TEMPUR® Sensation

TEMPUR®

Sensation
Supreme

TEMPUR®

Sensation
Elite

TEMPUR®

Sensation
Luxe

O colchão mais exclusivo da gama 
Sensation é o  que contém mais 
material TEMPUR®. Molda-se de 
forma relaxante aos contornos do 
corpo para eliminar os pontos de 
pressão. 

Graças à camada de suporte 
de material TEMPUR® Dynamic 
Support, é mais fácil mover-se no 
colchão sem que a qualidade do 
suporte e do seu conforto sejam 
afetados. A capa do colchão retira-
se facilmente e pode-se lavar à 
máquina ou substituir.

O material TEMPUR® das camadas 
superiores molda-se aos contornos 
do corpo para reduzir os pontos de 
pressão. 

A camada de suporte Dynamic 
Support garante uma melhor 
mobilidade e um suporte corporal 
completo. A capa do colchão é 
fácil de manter limpa, pois retira-
se facilmente para ser lavada à 
máquina ou ser substituída.

O colchão TEMPUR® Sensation 
Supreme é o colchão mais firme 
da gama Sensation. Molda-se 
perfeitamente aos contornos do  
corpo e permite mover-se com 
facilidade, graças à sua camada de 
suporte Dynamic Support, visto que 
o seu conforto é menos envolvente 
que nos colchões da gama Original. 
Como em todos os colchões 
TEMPUR® a sua manutenção é 
mínima: apenas há que girá-lo  
de vez em quando e a sua capa 
pode-se retirar e lavar seguindo  
as instruções.

Tecnologia Dynamic Support

A gama Sensation incorpora uma nova tecnologia,    
que permite dar uma resposta mais elástica e rápida
ao colchão, facilitando a movimentação na cama.

A estrutura da camada de suporte Dynamic Support 
é de células abertas, colocadas de forma mais 
aleatória que no material original.

Disponível de série  
com CoolTouch™

Tecnología CoolTouch™ 
para desfrutar de um 
descanso mais fresco.

CoolTouch™

*Com a capa QuickRefresh®, o colchão TEMPUR® Sensation Luxe tem uma altura de 30cm.

Disponível de série  
com CoolTouch™

Tecnología CoolTouch™ 
para desfrutar de um 
descanso mais fresco.

CoolTouch™

7,25 cm Tecnologia DuraBase™

7,25 cm Tecnologia DuraBase™

8 cm Camada TEMPUR® 
 Dynamic Support

7 cm Camada de conforto  
 de Material TEMPUR®

Disponível de série  
com CoolTouch™

Tecnología CoolTouch™ 
para desfrutar de um 
descanso mais fresco.

CoolTouch™

14 cm Tecnologia DuraBase™

4 cm Camada TEMPUR® 
 Dynamic Support

4 cm Camada de suporte  
 de Material TEMPUR®

3 cm Camada de conforto  
 de Material TEMPUR®

11 cm Tecnologia DuraBase™

4 cm Camada TEMPUR® 
 Dynamic Support

4 cm Camada de suporte  
 de Material TEMPUR®

2 cm Camada de conforto  
 de Material TEMPUR®
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Adjustable
O Design escultural de TEMPUR® North™ construído sobre 
uma estrutura de madeira revestida por tecidos de toque 
suave e de longa durabilidade. Possui costura precisa que 
contrasta nas linhas da cama adicionando um toque de 
elegância.

As tecnologias patenteadas para a elevação da cama, 
mantêm toda a estrutura de articulação completamente 
escondida. O novo comando remoto sem fios com tela 
Touch funciona de modo mais eficiente, não importando 
a direção que se aponte. 

TEMPUR® North™

- Sistema de cama totalmente 
estofado com colchão integrado 
para um design uniforme.

- Disponível nas versões TEMPUR® 
Original, Cloud™  e Sensation.

- Luzes de LED opcionais para parte 
inferior da cama.

- Comando remoto com tecnologia 
Wireless e Touch Screen para maior 
comodidade de acionamento.

- Tecidos com toque envolvente 
e de alta durabilidade. Fáceis de 
manter limpos.

-  Disponível com Toppers Deluxe 
de 9 cm na versão Soft-Touch™ ou 
TEMPUR® Breeze™, desenvolvido 
 com material TEMPUR® Climate™.

- Disponível nas cores: Sand, Stone  
e Night Sky.

- Topper com capa removível para 
lavagem a 60°C.

- Garantia de 10 anos no colchão.

-  5 anos de garantia sobre a topper.

-  2 anos de garantia sobre a 
armação e cabeceira.

-  5 anos de garantia sobre os dois 
motores da base articulável.

Disponível nas 3 versões

TEMPUR® North™ Adjustable em detalhe

Camas e Bastidores
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Camas e Bastidores
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Continental
O Design elegante do modelo Continental apresenta 
um Colchão espesso sobre uma base resistente, que 
completa com um convidativo topper que poderá 
ser personalizado de modo a adequar-se às suas 
necessidades. Linhas escultorais foram construídas sobre 
uma estrutura de madeira maciça, com um tecido suave 
ao toque, mas altamente durável contra o desgaste.

TEMPUR® North™

-  Sistema de cama totalmente 
estofado, com o colchão integrado, 
para um design uniforme.

- Disponível nas sensaçoes 
TEMPUR® Original, Cloud™   
e Sensation, cada sensação é 
distintamente diferente, mas  
todos projetados para dar-lhe 
apoio personalizado. Pés de 
madeira em faia maciça com 
encaixes em metal pré-instalados.

- 10 anos de garantia no colchão.

-  5 anos de garantia no topper.

-  2 anos de garantia na cabeceira  
e armação.

- Opte por um topper TEMPUR versão 
Deluxe para um conforto extra e 
um estilo luxuoso, ou pelo topper 
TEMPUR® Breeze™ com material 
TEMPUR® Climate™ e um tecido 
especialmente projetado que 
ajuda a aumentar o fluxo de ar e a 
ventilação para auxilia-lo a sentir-se 
mais fresco quando dorme.

 
Disponível nas 3 versões

TEMPUR® North™ Continental em detalhe
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Box
O modelo Box integra completamente o 
colchão à estrutura da base, transmitindo 
naturalidade e design simplificado.

TEMPUR® North™

Camas e Bastidores
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- Disponível nas versões TEMPUR® 
Original, Cloud™  e Sensation.

- Tecidos com toque envolvente 
e de alta durabilidade. Faceis de 
manter limpo.

- Topper Standard 7 cm.

-  Disponível para upgrade os 
Toppers Delux de 9 cm  na 
versão Soft-Touch™ ou TEMPUR® 
Breeze™,  desenvolvido com 
material TEMPUR® Climate™.

- Disponivel nas cores: Sand, Stone  
e Night Sky.

Projectado para agradar. Assim como um colchão TEMPUR® lhe proporciona 
a sua melhor noite de sono, o novo sistema de camas TEMPUR® North™ 
proporciona-lhe a experiencia mais elegante.

Escolha entre uma variedade de opções para criar a sua cama perfeita.

- Topper com capa removível para 
lavagem a 60°C.

- Garantia de 10 anos no colchão.

- 5 anos de garantia sobre a topper.

- 2 anos de garantia sobre a 
armação e cabeceira.

Disponível nas 3 versões

TEMPUR® North™ Box  em detalhe

Opções North™

Toppers Tecidos Cabeceira
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Estrados TEMPUR®

Estrados
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Estrado Escandinávia
Estrado Escandinávia Fixo
O estrado Escandinávia é composto por ripas de 
madeira flexíveis, que amortecem os movimentos 
do seu colchão. Robusto, silencioso e com um design 
contemporâneo, é um complemento perfeito para o 
seu colchão TEMPUR®. 

Está disponível em três cores (wengué, bege e preto), 
com pés a combinar e a suas ripas estão revestidas 
com tela de côr bege.

Estrado Escandinávia 
Articulado
Com o comando à distância com 
cabo, pode ajustar a posição das 
costas e a elevação da zona das 
pernas para descansar na sua posição 
preferida. Disponível com os mesmos 
acabamentos que no modelo fixo 
(wengué, bege e preto).
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Estrado TEMPUR®

Estrados TEMPUR®

Estrado TEMPUR® Static
Os estrados Static e Matic são constituidos por um grande número 
de pratos oscilo--basculantes, que não estão unidos entre si, para 
amortecer os movimentos do colchão. Estes pratos estão também 
divididos em quatro zonas, com distintos graus de firmeza, para 
proporcionar um apoio perfeito às principais partes do corpo. Umas 
peças permitem personalizar o grau de firmeza dos pratos.

Estrado TEMPUR®  Matic de 2 ou 4 motores
Com os estrados articulados Matic de dois ou quatro motores, pode-se 
encontrar a posição de descanso desejada, apenas com o premir de uma 
tecla. Os motores dos estrados ajustam-se de forma silenciosa e segura 
à altura para apoio das costas e/ou  pernas, para um melhor conforto. 
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Comando de infraver-
melhos Matic 2 motores
O comando sem fios, por 
infravermelhos.

Suportes laterais do 
Escandinávia
Para evitar que o colchão 
escorregue, ao usar uma base 
ajustável, recomendamos o  
uso de cinco suportes: um na 
área dos pes e dois em cada  
lado do estrado. Disponivel em 
plástico ou cromado.

Peças de firmeza
A firmeza das várias zonas, como 
por exemplo a zona dos ombros,
lombar, etc, pode ser aumentada, 
inserindo as peças de firmeza nos 
pratos flexiveis, na base do estrado.

Pés Madeira e Inox 
para Matic/Static
Uma selecção de pés está 
disponível para fixar os estrados 
Matic ou Static.

Suportes laterais 
(individual ou casal)
Suportes laterais para estrado de 
solteiro ou casal.

Unidade de massagem
Poderá optar por incluir uma 
unidade de massagem. A 
vibração suave ajuda a relaxar os 
músculos tensos do ombro e das 
costas, dando uma sensação de 
relaxamento em todo o corpo.

Acessórios opcionais para estrados Static e Matic articulados 
de 2 ou 4 motores

Comando de infraver-
melhos Matic 4 motores
O comando sem fios, por 
infravermelhos.

Cabo de sincronização 
2 ou 4 motores
Cabos de sincronização para 
Matic de 2 ou 4 motores.
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As almofadas com um formato tradicional foram desenhadas, para 
as pessoas que procuram uma almofada com formato clássico. Estão 
disponíveis em várias medidas e graus de firmeza para adaptarem-se 
à sua morfologia e necessidade. Com elas pode descansar em quase 
todas as posições e permitem abraçar.

Almofadas TEMPUR®
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Almofadas Tradicionais

Almofada TEMPUR® Comfort Cloud

Almofada com membrana de material TEMPUR® que 
contém Material TEMPUR® Extra Soft granulado. Para 
dormir muito relaxado em quase todas as posições de 
descanso.

Almofada TEMPUR® Comfort

A almofada TEMPUR® Confort é uma almofada muito 
versátil, composta  por um granulado (milhares de 
micro almofadas de material TEMPUR®), embalado 
em material TEMPUR®. Pode ajustar a sua forma e 
descansar em quase todas as posições, com o suporte 
e o conforto de Tempur.

Almofada TEMPUR® Dream

A almofada TEMPUR® Dream™ é composta por 
um núcleo de material TEMPUR® Super Soft, que 
proporciona uma sensação mais macia com um 
certo grau de elasticidade. Graças ao seu formato 
retangular clássico, pode dormir melhor em qualquer 
posição de descanso.

Almofada TEMPUR® Tradicional

A almofada TEMPUR® Tradicional é uma almofada 
com forma clássica, abraçável e maleável de 
maneira a que fique o mais confortável possível. 
Está disponível em três níveis de firmeza: macia, 
média ou firme. A almofada tradicional macia é 
indicada para quem dorme de barriga para baixo.

Almofada TEMPUR® Serenade

A almofada TEMPUR® Serenade é retangular e foi 
desenhada com um material TEMPUR® muito macio 
(Super Soft) para máximo conforto e versatilidade.
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Almofadas TEMPUR®

Almofadas Ergonómicas
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Cada almofada ergonómica TEMPUR® 
corresponde a uma posição de descanso 
concreta. Cada modelo oferece umas 
características específicas, de maneira a 
proporcionar o suporte perfeito ao seu 
pescoço e cabeça, permitindo descansar 
bem na sua posição habitual.

Almofada TEMPUR® Symphony

Este modelo é uma almofada com duas faces distintas. 
Uma face permite colocar o ombro debaixo da 
almofada, para que fique cómodo ao dormir de lado. 
A outra face tem uma forma ligeiramente arqueada, 
para que a sua cabeça e pescoço tenham um suporte 
correto quando descanse de barriga para cima.

Almofada TEMPUR® Millenium

A almofada Millenium tem um design terapêutico 
com uma concavidade ao centro para o seu pescoço, 
sendo os seus lados mais altos, para proporcionar 
um suporte correcto às pessoas que dormem de 
barriga para cima. A elevação nos lados dá um maior 
suporte às cervicais. Disponível em várias alturas e 
comprimentos.

Almofada TEMPUR® Original

A almofada TEMPUR®  Original molda-se à forma do 
seu pescoço e ombros, para que a sua coluna fique 
perfeitamente alinhada durante a noite. Disponível 
em várias alturas.

Recomendada para 
 as pessoas que 

 dormem de lado

Recomendada para
descansar de  

barriga para cima

Recomendada para
descansar de barriga
para cima ou de lado

Recomendada para 
 as pessoas que 

 dormem de lado

Almofada TEMPUR® Sonata

Fabricada com Material TEMPUR® Super Soft, a 
almofada Sonata oferece um conforto relaxante 
independentemente da sua posição de descanso. 
Esta almofada foi desenhada para dar-lhe um suporte 
perfeito, mesmo se mudar de posição durante a noite.

Almofada TEMPUR® Ombracio

O design exclusivo e patenteado desta almofada 
com cavidades laterais foi criada especificamente 
para utilizadores que dormem de barriga para baixo. 
Esta almofada TEMPUR permite que você abrace a 
sua almofada e que encontre a sua posição mais 
confortável.
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Acessórios TEMPUR®

28

af_TEMPUR catálogo tiendas 2019 PT_v3.indd   28 27/5/19   10:42



Acessórios TEMPUR®

Edredon TEMPUR-FIT™ Quilt

Atua como um verdadeiro regulador da temperatura 
durante a noite ao reduzir consideravelmente as 
variações que chegam a interromper o descanso.
Contém penugem de alta qualidade e material 
TEMPRAKON®, que absorve o excesso de calor libertado 
pelo corpo, devolvendo-o quando a temperatura baixa.

Protetor de almofada/colchão 
TEMPUR-FIT™

Contém TENCEL®, uma fibra reguladora de calor: suave 
como a seda, forte como o poliéster, fresca como o 
linho e mais absorvente que o algodão. Os protetores 
TEMPUR-FIT™ são respiráveis e impermeáveis, sendo 
feitos de fibras naturais que rapidamente absorvem a 
humidade e a libertam para a atmosfera, mantendo 
assim o seu corpo e/ou cabeça a uma temperatura 
constante. O material é silencioso, confortável, 
flexível e não reduz as propriedades de alívio de 
pressão do material TEMPUR®.

Sobrecolchão TEMPUR® 7 cm

O sobrecolchão de 7 cm pode ser colocado sobre 
qualquer tipo de colchão tradicional em bom estado, 
permitindo melhorar o seu conforto e reduzir os pontos 
de pressão, para que possa desfrutar de uma boa noite 
de descanso. A sua capa tem duas faces distintas, para 
que o utilizador escolha o tacto que mais goste.

Sobrecolchão TEMPUR® Deluxe 3,5 cm

O sobrecolchão TEMPUR®  Deluxe pode colocar-se sobre 
qualquer colchão tradicional em bom estado, para 
melhorar o seu conforto e aliviar a pressão. Melhora 
significativamente as prestações de qualquer colchão 
convencional ao oferecer uma melhor qualidade de 
descanso. A sua capa tem dois lados distintos para  
que o utilizador escolha o lado que mais goste.
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Acessórios TEMPUR®
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Suporte de costas  
para cama TEMPUR®

Suporte para distintas partes do 
corpo, especialmente idealizado 
para utilizar na cama. Constitui  
uma grande ajuda para as 
grávidas.

Acessórios para casa

TEMPUR®

Almofada Universal 
TEMPUR®

Com a sua forma semicilíndrica, 
a almofada Universal oferece um 
suporte adicional. Pode colocar 
debaixo dos joelhos, tornozelos, 
braços e também na zona lombar 
ou cervical.

Almofada Multiúsos 
TEMPUR®

Almofada polivalente que 
oferece um conforto extra e 
alívia a pressão na zona lombar, 
especialmente nas grávidas. 

A marca CE indica que o produto cumpre com os requisitos da UE em matéria de segurança, saúde e proteção do ambiente.

Suporte Lombar TEMPUR®

Devido ao seu formato anatómico, 
à sua posição ajustável em altura 
e às propriedades de alivio de 
pressão do material TEMPUR®, 
o Suporte Lombar molda-se à 
forma da zona lombar. Combina 
perfeitamente com o Coxim de 
Assento ou o Coxim em Cunha.

Coxim de Assento 
TEMPUR®

O Coxim de Assento distribui 
o peso em toda a superfície 
de contato, para que possa 
permanecer sentado mais tempo 
sem dores. Compatível com a 
maioria das cadeiras.

Coxim em Cunha TEMPUR®

O Coxim em Cunha empurra 
a pélvis para  a frente para 
que as  suas costas fiquem 
direitas e sinta menos pressão. 
É um complemento ideal para 
as pessoas que permanecem 
sentadas durante muito tempo 
ou que trabalham muitas horas 
diante de um computador.

31

af_TEMPUR catálogo tiendas 2019 PT_v3.indd   31 27/5/19   10:42



Suporte Lombar de 
viagem TEMPUR®

O Suporte Lombar de Viagem 
coloca-se na zona lombar do seu 
assento, em casa ou em viagem.

Acessórios para viagem

Almofada TEMPUR® 
Trânsito em U

Sustem o seu pescoço e a sua 
cabeça para que possa descansar 
melhor enquanto viaja.

Leg Spacer

Uso recomendado entre as pernas 
ou sob os tornozelos para aliviar a 
pressão e permitir que se sente ou 
se deite mais confortavelmente.

Máscara de  
dormir TEMPUR®

A verdadeira máscara de dormir: 
Adapta-se suavemente ao 
formato do seu rosto, bloqueia 
a luz e protege a área dos olhos 
quando dorme ou descansa.

Almofada TEMPUR®  
de Viagem

A almofada de Viagem é uma 
almofada Original Média curta 
que se pode levar facilmente em 
viagem numa bolsa que permite 
reduzir o seu volume em cerca 
de 70%.

Conjunto de  
Viagem TEMPUR®

É um equipamento de descanso 
TEMPUR® portátil, para as pessoas 
que não podem viajar sem a sua 
almofada e colchão TEMPUR®. É 
composto por uma almofada de 
viagem, um Sobre-colchão TEMPUR® 
e uma prática mala tipo trolley.

TEMPUR®
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Almofada TEMPUR® 

Viagem Confort

A pequena almofada de viagem 
TEMPUR® Comfort tem muitos 
usos para além do dormir. O 
pequeno e versátil tamanho 
permite que a use como uma 
almofada extra no sofá, no carro 
ou em uma cadeira de jardim.  
Na verdade, pode usá-la em 
qualquer lugar em que seja 
necessário conforto.

TEMPUR® Doughnut Coxim

O Coxim TEMPUR® Doughnut foi especialmente concebido para  
reduzir a dormência e desconforto sentido por pessoas que sofrem  
de hemorróidas ou dor após o parto.

No seu interior, tem uma parte central oval, que é removível para um 
alívio extra quando necessário e que pode ser inserido novamente 
quando a dor diminui. Idealizado como um coxim normal, para 
acompanhá-lo onde quer que vá.
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Garantia TEMPUR®
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2 ANOS 3 ANOS 10 ANOS5 ANOS

Tempur® Original Luxe Capa lavável - 60º

Tempur® Original Elite Capa lavável - 60º

Tempur® Original Supreme Capa lavável - 60º

Tempur® Sensation Luxe Capa lavável - 60º

Tempur® Sensation Elite Capa lavável - 60º

Tempur® Sensation Supreme Capa lavável - 60º

Colchões

PRODUTOS GARANTIA MANUTENÇÃO

Garantia
TEMPUR®

Colchão Capa lavável - 60º

Topper   Capa lavável - 60º

Armação e cabeceira

Camas e Bastidores Tempur® North™ 

Almofadas Tradicionais e Ergonómicas Capa lavável - 60º

Topper 7 cm e Deluxe 3,5 cm Capa lavável - 60º

Acessórios para casa Capa lavável - 60º

Acessórios para viagem Capa lavável - 60º

Otros produtos

Tempur® Static

Tempur® Matic 2 motores

Tempur® Matic 4 motores

Tempur® Escandinávia Fixo

Tempur® Escandinávia Articulado

Estrados
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pt.tempur.com
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