
VOORJAARSACTIE!

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 17 maart 2018 tot en met 24 juni 2018.

KORTING
25%

op het gehele 
assortiment* 

NÚ



TEMPUR®  VOORJAARSACTIE

*Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® Adviseur. Genoemde prijzen zijn o.b.v. Prima 19 cm matrassen - 90 x 200 x 19 cm incl.25% korting.

TEMPUR® VOORJAARSACTIE! 

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 matras vanaf  

€ 898,-*

Nú matras vanaf  

€ 898,-*

Kussen v.a. € 96,-     |      Bedbodem v.a. € 411,-     |      Matras v.a. € 898,-

KORTING
25%

op matrassen* 

NÚ

Matrascollectie

TEMPUR® 
Original

TEMPUR® 
Sensation

Ondersteunend en stevig

Ondersteunend met een 
medium gevoel

Firm          Soft

Firm          Soft

TEMPUR® 
Cloud

Ondersteunend en zacht
Firm          Soft

Nú matras vanaf  

€ 898,-*

NIEUW!



www.tempur.com* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur.*Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® Adviseur. Genoemde prijzen zijn o.b.v. Prima 19 cm matrassen - 90 x 200 x 19 cm incl.25% korting.

TEMPUR® heeft voor elke slaper een geschikt 
hoofdkussen.

NÚ kussens vanaf  € 96,-
(o.b.v. Original Queen Small)

Hoofdkussens

JAAR
GARANTIE

K U S S E N

Optimale 
ventilatie

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

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

Kussen v.a. € 96,-     |      Bedbodem v.a. € 411,-     |      Matras v.a. € 898,-

NÚ bedbodem vanaf 

€ 411,-
(o.b.v. vlakke bedbodem Premiun Flex 500 - 90 x 200 cm)

Zacht

Hard

TEMPUR® RELAX BED
Stel uw eigen bed samen. Onze bedkaders en 
hoofdborden zijn verkrijgbaar in diverse maten 
en kleuren. Combineer het bedkader met één 
van onze stijlvolle potensets.

KORTING
25%

op het gehele
assortiment* 

NÚ

NIEUW!

€ 1273,-€ 1273,-
NÚ TEMPUR® Relax bed v.a. 

€ 1273,-
(o.b.v. 180x200 cm incl.. 25% korting excl. matras en bedbodem)



* Acties zijn geldig van 17 maart 2018 tot en met 24 juni 2018. Vraag naar de voorwaarden. De acties worden mogelijk gemaakt door uw Premium Reseller en TEMPUR®. 
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

TEMPUR® VOORJAARSACTIE! 

Ervaar TEMPUR® en kom proefl iggen in een van onze TEMPUR® winkels 

Ontdek de 
zekerheden 

van TEMPUR®

Stel je eigen boxspring 
samen

KORTING
25%

op het gehele 
assortiment* 

NÚ

Complete Micro-Tech™ 
boxspring vanaf 

€ 2248,-*€ 2248,-
*Genoemde prijs is incl. 25% korting.

NIEUW!


