
LIFE’S TOO SHORT 
FOR BAD SLEEP
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Ontdek ONE, de nieuwe
collectie van TEMPUR®.

Het unieke materiaal - dat dertig 
jaar geleden is ontwikkeld 
door de NASA om astronauten 
tijdens hun ruimtevluchten te 
ondersteunen - zijn we blijven 
perfectioneren zodat je nu 
kunt profiteren van een betere 
nachtrust. En volgens ons is dit 
helemaal gelukt.
 

Ons authentieke TEMPUR®
materiaal past zich zo perfect 
aan je lichaam aan, dat je denkt 
dat het speciaal voor jou is
gemaakt.

We hebben al ver gereisd en we 
gaan door, als wereldleider op 
het gebied van nachtrust.

SLEEP BETTER, 
LONGER, DEEPER
De perfecte balans tussen comfort en ondersteuning

Of je je nu lekker ontspant met je telefoon, onder een 
dekentje kruipt met een goed boek, of jezelf trakteert 
op een avondje vrhoeg naar bed ... het gaat erom dat 
je even een moment voor jezelf hebt. Zo laad je de 
batterij op, zodat je er weer voor 100% tegenaan kunt. 
Dit is echter onmogelijk zonder goede nachtrust.

ONE by TEMPUR® biedt de perfecte balans tussen comfort 
en ondersteuning, waardoor je beter, langer en dieper 
slaapt.

Ontdek ONE - het nieuwe 
matras van de makers van 
TEMPUR®
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Visco-elastische cellen 
die zich exact naar je 
lichaam vormen voor 
optimaal comfort.

Je lichaam krijgt 
ondersteuning op 
precies de plaatsen 
waar dit nodig is.

Duurzaam basisschuim dat 
de werking van de lagen 
erboven maximaliseert.

Waar technologie en comfort samenkomen.

TEMPUR® materiaal is meer dan basis traagschuim. 
Het geeft een comfortabel gevoel en een superieure 
lichaamsondersteuning. Het is de perfecte balans die het 
verschil maakt. Wat wij doen is pure wetenschap. Wat jij 
krijgt is puur welzijn. 

IT’S WHAT’S INSIDE 
THAT COUNTS

Onze ONE by TEMPUR® matrassen bieden je het 
comfort en de ondersteuning waar je dat nodig 
hebt, zodat je kunt genieten van een geweldige 
nachtrust.
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Extra zacht TEMPUR® materiaal gemaakt om zich aan te 
passen en te ondersteunen waar jij dat nodig hebt.

Iets steviger TEMPUR® materiaal dat zich vormt naar 
jouw lichaam voor een optimale nachtrust.

Een stevig TEMPUR® matras die zich aan jou aanpast 
en volledige lichaamsondersteuning biedt.

Soft

Medium

Firm

ONE BY TEMPUR® 
MATRASSEN
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KWALITEIT EN 
COMFORT

BUILD YOUR ONE
DREAM BED

Stijlvol Deens design en Deense 
kwaliteit, allemaal verwerkt in ONE

Wasbaar in de machine op 40 graden

Elk matras wordt geleverd met een 
gemakkelijk afritsbare hoes om je ONE 
matras fris te houden

10 jaar volledige garantie. Dat noemen 
we gemoedsrust

DANISH
DESIGN

SPACE TECH
INSIDE

WASHABLE
COVER

EASY ZIP-OFF
COVER

WARRANTY
MATTRESS
MATTRESS

GUARANTEE
TEMPUR®

 MATERIAL

ONE biedt alle stijl, kwaliteit en vele 
andere voordelen die je verwacht van de 
wereldleider op het gebied van nachtrust.

De perfecte aanvulling voor jouw ONE matras

Maak jouw unieke slaapervaring compleet met onze stijlvolle 
boxspring. Kies het hoofdbord en de kleur die bij je past en 
creëer je eigen stijl. 

Ontworpen door onze beste Deense ontwerpers om je de 
kwaliteit en het comfort te bieden die je van TEMPUR® 
verwacht. De boxspring is gemakkelijk te monteren en ziet er 
in elke ruimte goed uit.

2 jaar garantie op de boxpsring
  
Bekleed met bijpassende trendy 
kleuren als aanvulling op jouw 
ONE matras

Een elegant hoofdbord om je 
boxspring compleet te maken

Waar stijl en kwaliteit samenkomen
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STEL JE EIGEN
BOXSPRING SAMEN
In 4 stappen naar jouw unieke boxspring
Creëer je eigen stijl door de boxspring te combineren met een
van de trendy hoofdborden. Je kunt kiezen uit een vlak of 
elektrisch verstelbare boxspring en een matras die bij je past.

Vlakke boxspring Elektrisch verstelbare boxspring

Kies je 
boxspring

Prijs vanaf € 548,-
(o.b.v. 90 x 200 cm)

Prijs vanaf € 1.048,-
(o.b.v. 90 x 200 cm)
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ONE by TEMPUR® 
20 cm
Soft

* De boxspring kan ook in een van de bovenstaande
      kleuren worden gekozen.
* * Kleur Stone Grey is alleen verkijgbaar voor het 
 hoofdbord Plain.

Kies je  
matras

Kies je 
hoofdbord

Kies je  
kleur*4

Blue

Dark Aqua

Dark Brown

Dark Grey

Stone Grey* *

Grey

Light Aqua

Light Brown

Light Grey

Yellow

Orange

Pink

Purple

20 cm

20 cm

20 cm

Prijs vanaf € 998,-
(o.b.v. 90 x 200 cm)

Prijs vanaf € 348,-
(o.b.v. hoofdbord Plain)

Plain - 85 x 120/140/160/180/200 cm

Stitch - 85 x 120/140/160/180/200 cm

Graphic - 85 x 120/140/160/180/200 cm

ONE by TEMPUR® 
20 cm
Medium

ONE by TEMPUR® 
20 cm
Firm

2 3

Kijk voor alle
prijzen op pagina 

10 en 11
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Prijzen Boxspring

Maat Vlakke boxspring Verstelbare
boxspring

ONE by TEMPUR® boxspring 80/90 x 200 cm          € 548,-          € 1.048,-

ONE by TEMPUR® boxspring 80/90 x 210 cm          € 648,-          € 1.148,-

ONE by TEMPUR® boxspring 100 x 200 cm          € 648,-          € 1.148,-

ONE by TEMPUR® boxspring 100 x 210 cm          € 748,-          € 1.248,-

ONE by TEMPUR® boxspring 120 x 200 cm          € 848,-          € 1.348,-

ONE by TEMPUR® boxspring 140 x 200 cm          € 1,048,-          -
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Prijzen Matrassen

20 cm 20 cm 20 cm

80/90 x 200 cm € 998,- € 998,- € 998,-

80/90 x 210 cm € 1.098,- € 1.098,- € 1.098,-

100 x 200 cm € 1.098,- € 1.098,- € 1.098,-

100 x 210 cm € 1.198,- € 1.198,- € 1.198,-

120 x 200 cm € 1.398,- € 1.398,- € 1.398,-

140 x 200 cm € 1.698,- € 1.698,- € 1.698,-

160/180 x 200 cm € 1.998,- € 1.998,- € 1.998,-

180 x 210 cm € 2.198,- € 2.198,- € 2.198,-

200 x 200 cm € 2.198,- € 2.198,- € 2.198,-

Prijzen Potenset*

Maat Prijs

Wooden Angle 15 cm € 53,-

* Eén potenset bestaat uit vier poten.

Prijzen Hoofdborden

Maat Plain Stitch Graphic

85 x 120/140 cm € 348,- € 448,- € 448,-

85 x 160/180 cm € 348,- € 448,- € 448,-

85 x 200 cm  € 448,- € 548,- € 548,-



www.tempur.be
TEMPUR® Sealy Benelux BV · Postbus 2 · 3900 AA Veenendaal
Tel. +31 (0)318 699 200 · Fax. +31 (0)318 699 205 · Email: info@tempur.nl

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN DAN-FOAM APS EN TEMPUR-SEALY INTERNATIONAL.
Op alle leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van TEMPUR® Sealy Benelux BV van 
toepassing. Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2020 en inclusief BTW. 
PRIJSWIJZIGINGEN, DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.

Alle ONE BY TEMPUR® matrassen zijn officieel OEKO-TEX gecertifieerd. Dit betekent dat onze 
matrassen vrij zijn van schadelijke chemicaliën en veilig voor menselijk gebruik. Kijk voor meer 
informatie op de TEMPUR® website.

Dealeradres


