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NASA kehitti TEMPURin kun 
mikään muu patjapehmuste  
ei poistanut kehoon  
kohdistuvaa painetta.

1970-luvulla NASAn tiedemiehet kehittivät 
pehmustemateriaalin helpottamaan astronauttien 
kohtaamaa G-voimaa. Kaikki muut materiaalit kuten 
joustimet, vaahto, untuvat, ilma, vesi jne. ovat kimmoisia 
ja elastisia, jolloin ne lisäävät kehoon kohdistuvaa 
painetta. Tämä alun perin avaruusteknologiaa oleva 
viskoelastinen lämpöön reagoiva materiaali, joka lievittää 
pitkäkestoista paikallaanoloa, tunnetaan nykyään nimellä 
TEMPUR. Olemme jatkaneet innovaation kehittämistä 
luodaksemme täydellisen materiaalin nukkumiseen. 
TEMPUR on ainoa valmistaja, jolla on NASAn sertifikaatti 
tunnustuksena materiaalin aitoudesta, laadusta ja 
kestävyydestä. Aito TEMPUR tarjoaa elämäsi parhaat unet.

Vuonna 1998 TEMPUR valittiin toisen maailmaa mullistaneen NASAn keksinnön 
kanssa - GPS-paikantimen - NASA:n Hall Of Fame -kokoelmiin. Vuonna 1998 
NASA Award -tilaisuudessa TEMPUR palkittiin: 

Elämän pelastamisesta
Taloudellisten 

toimintaedellytysten 
luomisesta

Ihmisten elämänlaadun 
parantamisesta 

Eva Wahlström
& TEMPUR
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Kannessa: Eva Wahlströmin 
suunnittelijan ura Tempurilla 
alkoi ensin vuoteen 
käyttäjänä. Lue lisää miten 
TEMPUR®-vuoteesta oli 
hyötyä Evan urheilijan uralla! 

TEMPURia 
suosittelevat mm. 

Katso terveydenhoitoalan  
suosittelijoista lisää s.7
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Kun nukut TEMPUR-patjalla ja -tyynyllä, 
huomaat heti niiden ainutlaatuisuuden. 
TEMPUR-materiaali muotoutuu kehosi 
muotojen mukaan yksilöllisesti. Varta-
losi paino jakautuu patjalle tavalliseen 
joustinpatjaan verrattuna tasaisemmin 
ja näin painerasituksen aiheuttama 
epämukavuus vähenee. Löydät heti 
levollisen nukkumisasennon, jossa 
voit rentoutua ilman unta häiritsevää 
kääntyilyä. 

Arvostetussa eurooppalaisessa tut-
kimuksessa TEMPUR-tuotteilla oli 
tutkitusti tyytyväisimmät käyttäjät 
Suomessa ja 12 muussa maassa*. 
Tutkimuksessa TEMPUR valikoitui 
ensimmäiselle sijalle viidessä eri kate-
goriassa, mm. yleisessä asiakastyyty-
väisyydessä, nukkumisen laadussa ja 
sopivuudessa allergikoille. Myös Talous-
tutkimuksen mukaan suomalaiset  
 

TEMPUR®-patjoilla nukkujat ovat tyy-
tyväisempiä vuoteeseensa kuin muun 
merkkisillä patjoilla nukkuvat.

*Perustuu yli 5000 uuden patjan ostaneen 
henkilön haastatteluihin Belgiassa, Espanjas-
sa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, 
Itävallassa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, 
Saksassa, Suomessa, Sveitsissä ja Tanskassa.

Valitse tutkitusti paras! Kansainvälisen ja kotimaisen tutkimuksen 
TESTIVOITTAJA TEMPUR on maailman johtava vuodevalmistaja 

TYYTYVÄISIMMÄT
KÄYTTÄJÄT

PARAS NUKKUMISEN
LAATU

PARAS
TUOTELAATU

PARAS 
SELÄLLE

PARAS SOPIVUUS 
ALLERGIKOILLE

PARAS 
DESIGN

A feeling like no other

Tutkimuksissa TEMPUR valittiin parhaaksi – Best in Test

Ainoa mitä tunnet on painottomuus

Onnea ja menestyst ä  

20 vuotta t äyttävälle 

 Tempurille!

TEMPUR on tärkeä yhteistyökumppani  

Vantaan ja Keravan Allergia- ja Astmayhdistykselle

Vantaan ja Keravan Allergia- ja Astmayhdistys ry toimii Vantaalla Tikkurilassa hyvien yhteyksien varrella 

Laurea-ammattikorkeakoulun Kehittämössä. Yhdistys on toiminut jo 45 vuotta allergisten ja astmaatikkojen 

parhaaksi alueellisena asiantuntijana.

Olemme herkkä kansa ja puolet meistä on yliherkkiä, osa vakavasti allergisia ja osa herkkiä hetkellisesti. 

Yhdistyksemme pyrkii jakamaan allergia-astmatietoutta Vantaalla ja Keravalla sekä jakamaan neuvontaa 

sitä tarvitseville. Tavoitteenamme on parantaa allergia- ja astmaperheiden elämänlaatua ja toimintaedelly-

tyksiä ehkäisemällä sairastumista ja huolehtia astmaa ja allergiaa sairastavien eduista tekemällä yhteistyötä 

eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

TEMPUR-materiaalissa ei ole allergeeneja ja tuotteiden päälliset on käsitelty bakteereja ja pölypunkkeja 

vastaan sekä edistämään raikkautta. TEMPUR on meille tärkeä yhteistyökumppani koska TEMPURin tuotteet 

ovat testattuja, turvallisia ja sopivat erinomaisesti allergikoille. 

Vantaan ja Keravan Allergia-ja Astmayhdistys ry

Marja-Riitta Kytö, toiminnanjohtaja

Katso tai kysy lisätietoja:

www.vantaa.allergia.fi

Puhelin 050 344 5636

Sähköposti: vantaanallergiayhdistys@gmail.com
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Hyvä nukkumisergonomia parantaa yöuntasi sekä ennaltaehkäisee ja vähentää niska- ja 
selkäkipuja. Nukkumisergonomiaan vaikutetaan ennen kaikkea tyyny- ja patjavalinnoilla. 
Väärän kokoinen ja/tai muotoinen tyyny on selkeä niska-hartiaseudun vaivojen pahentaja 
ja monissa tapauksissa jopa niiden alkusyy.  Vääränlainen tyyny voi myös häiritä unta ja 
pahentaa unettomuutta. Samoin liian vanha ja kulunut patja pahentaa tai jopa aiheuttaa selkäoireita ja var-
masti häiritsee nukkumistasi. Ihminen nukkuu elämästään kolmasosan, joten vuoteella on todella merkitystä. 
Patjan ja tyynyn on tuettava vartalosi fysiologiseen eli luonnolliseen asentoon päästäen kehon lepäämään 
ja palautumaan päivän rasituksista yön aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että tyyny ja patja tukevat selkärangan 
luonnollisia kaaria ja muotoa hyvin, jolloin lihaksisto voi rentoutua. Levollisen unen mahdollistava hyvä vuo-
de ehkäisee myös tuki- ja liikuntaelinsairauksia, sillä tieteellisessä tutkimuksessa on todettu huonon unen 
altistavan selkäsairauksille. Mikäli sinulla on hoitoa vaativia tuki- ja liikuntaelinongelmia, on hyvä keskustella 
hoitavan lääkärin tai terapeutin kanssa hoitoasi tukevasta nukkumisergonomiasta ja sinulle sopivista tyyny- 
ja patjavalinnoista. 

– OLAVI AIRAKSINEN Dosentti, Fysiatrian ylilääkäri, Kuopion Yliopistollinen Sairaala

Hyvä nukkumisergonomia parantaa yöuntasi sekä ennaltaehkäisee ja vähentää niska- ja selkäkipuja. Nuk-

kumisergonomiaan vaikutetaan ennen kaikkea tyyny- ja patjavalinnoilla. Väärän kokoinen ja/tai muotoinen 

tyyny on selkeä niska-hartiaseudun vaivojen pahentaja ja monissa tapauksissa jopa niiden alkusyy.  Väärän-

lainen tyyny voi myös häiritä unta ja pahentaa unettomuutta. Samoin liian vanha ja kulunut patja pahentaa 

tai jopa aiheuttaa selkäoireita ja varmasti häiritsee nukkumistasi. Ihminen nukkuu elämästään kolmasosan, 

joten vuoteella on todella merkitystä. Patjan ja tyynyn on tuettava vartalosi fysiologiseen eli luonnolliseen 

asentoon päästäen kehon lepäämään ja palautumaan päivän rasituksista yön aikana. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tyyny ja patja tukevat selkärangan luonnollisia kaaria ja muotoa hyvin, jolloin lihaksisto voi rentoutua. 

Levollisen unen mahdollistava hyvä vuode ehkäisee myös tuki- ja liikuntaelinsairauksia, sillä tieteellisessä tutkimuksessa on to-

dettu huonon unen altistavan selkäsairauksille. Mikäli sinulla on hoitoa vaativia tuki- ja liikuntaelinongelmia, on hyvä keskustella 

hoitavan lääkärin tai terapeutin kanssa hoitoasi tukevasta nukkumisergonomiasta ja sinulle sopivista tyyny- ja patjavalinnoista. 

– OLAVI AIRAKSINEN Professori, Fysiatrian ylilääkäri, Kuopion Yliopistollinen Sairaala

Nukkumisergonomian kartoitus ja -opas

Miten sinä nukut? Huono nukkumisergonomia aiheuttaa öistä heräilyä ja levotonta liikehdintää 

heikentäen unen laatua, päiväaikaista vireyttä sekä kehon ja mielen uudistumista.

ERGONOMIAFAKTA

TUNNISTATKO?

RATKAISU

HYÖTY Hyvä nukkumisergonomia parantaa unen laatua sekä ennaltaehkäisee ja vähentää kipuja.

TEE helppo ja nopea nukkumisergonomian kartoitus omasta tilanteestasi.Vain tyyny ja patja ylläpitävät nukkumisergonomiaa yöaikaan. 
Valitse Sinulle sopivin materiaali ja malli.

Nukkumisergonomian kartoitus  s. 2 – 3Nukkumisergonomian periaatteet  s. 4 – 7Sopivan tyynyn ja patjan valinta  s. 8 – 11

Koulutettujen 
nukkumisergonomian 

asiantuntijoiden  
yhteystiedot löydät  www.nukkumisergonomia.fi 

-sivustolta. 

Ergonomiafakta
Miten sinä nukut? Huono nukkumisergonomia aiheuttaa öistä 
heräilyä ja levotonta liikehdintää heikentäen unen laatua, päi-
väaikaista vireyttä sekä kehon ja mielen uudistumista.

Tunnistatko?
Tee helppo ja nopea nukkumisergonomian kartoitus omasta 
tilanteestasi.

Ratkaisu
Vain tyyny ja patja ylläpitävät nukkumisergonomiaa yöaikaan. 
Valitse Sinulle sopivin materiaali ja malli.

Hyöty
Hyvä nukkumisergonomia parantaa unen laatua sekä ennalta-
ehkäisee ja vähentää kipuja.

Tilaa maksuton nukkumisergonomian kartoitus ja –opas nyt!
Lähetä yhteystietosi: Nimi, osoite, postinumero ja –paikka, puhelinnumero ja email osoitteeseen 
info@tempur.fi

Jos tarvitset useamman kappaleen, esimerkiksi jaettavaksi myös esim. vastaanotossa, kerro kokonais-
kappalemäärä. Voit myös soittaa asiakaspalveluumme puh. 09 5868 360.

Voit parantaa nukkumisergonomiaasi  
ja nukkua paremmin

Taattuja tuloksia, luotettavaa laatua
Terveydenhoitoalan ammattilaiset, sairaalat, vanhainkodit 
ja unikeskukset ympäri maailmaa käyttävät ja suosittelevat 
TEMPUR-tuotteita. Tyytyväisyystutkimukset kertovat 95 % 
asiakkaistamme saaneen helpotusta uniongelmiinsa sekä selkä-, 
nivel- ja niskavaivoihinsa. TEMPUR-materiaalia valmistetaan 
ainoastaan omissa tuotantolaitoksissamme. Kehitämme ja 
testaamme tuotteitamme jatkuvasti täyttämään korkeimmat 
laatuvaatimukset ja myönnämme niille myös kattavat takuut.

Terveydenhoitoala
suosittelee tutkitusti parasta
Millä perusteella sinä valitset sängyn? Otatko huomioon sen, että Tempur on ainoa tyyny-, patja- ja vuodevalmistaja Suo-
messa, jota hyvän unen ja terveen selän asiantuntijat kuten Uniliitto sekä Selkäliitto suosittelevat? Vai tuhlaatko rahaa sellai-
seen, joka ei pärjää tutkimuksissa, eikä kykene tarjoamaan tuotteilleen kattavaa ja pitkää, jopa 120 päivän tyytyväisyysta-
kuuta (sänkykokonaisuuden ostajalle lisäetu, kysy lisää myyjältä) kuten Tempur?

TEMPUR-tuotteita suosittelee yli 75 000 terveydenhoitoalan 
ammattilaista. Yhteistyössä Suomessa mm.

Suomen Migreeniyhdistys

Suomen Unihoitajaseura ry
SUHS
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Täydellisyyttä hipova paineen lievitys 
menettämättä tukiominaisuuksia

TEMPUR-materiaali on painetta vähentävä ja sen avo- 
nainen solurakenne jakaa kehon painon tasaisesti pat-
jalle. Tästä hyötyy ennen kaikkea kehosi. Epämukavat, 
yöunta häiritsevät painepisteet helpottavat, yöunesi 
rauhoittuu, tarpeeton liikehdintä ja heräily vähenee 
samalla kun nukkumisasentosi muuttuu TEMPUR-patjalla 
ergonomisesti oikeanlaiseksi. Peruspatjat kuten jousti-
met, perus memory foamit ja vaahtomuovit menettävät 
tukiominaisuudet nopeasti, koska niiden paineen lie-
vennys perustuu materiaalin heikennykseen, jolloin ne 
tuntuvat pehmeiltä, mutta samalla löystyvät ja vajoavat 
liikaa eivätkä silloin pysty antamaan kehon tarvitsemaa 
tukea.

Paras unen laatu  
ja design
Uniasiantuntijamme, suunnittelijamme ja insinöörimme 

ovat käyttäneet vuosia TEMPUR-materiaalin kehitystyön 

parissa ja täydellistäneet TEMPUR-materiaalin nykyiseen 

huippusuorityskykyyn. TEMPUR tarjoaa yksilöllistä tukea ja 

mukavuutta – aivan kuten kehosi ansaitseekin.

Pitkä käyttöikä  
ja suorityskyky

Monet alan asiantuntijat suosittelevat patjan vaihtoa 
7 vuoden välein. TEMPUR-patjoille myönnetään jopa 
15 vuoden laatutakuu (Pro Rata –takuu, kts. takuu-
sivut kuvaston lopussa). Tämän käyttöiän puitteissa 
TEMPUR-patja säilyttää 95 % ominaispainostaan ilman 
kuopalle  painumista. TEMPUR-patja kestää normaalissa 
käytössä 15 vuotta, kun halpajäljitelmät ja peruspatjat 
väsyvät epäergonomisiksi jo parissa vuodessa. Jos sääs-
tää hinnassa ja laadussa, menettää terveyttä edistävissä 
käyttöominaisuuksissa ja pitkäikäisyydessä sekä ekolo-
gisuudessa.

Kuulatesti todistaa ainutlaatuisen  
absorbointikyvyn

TEMPUR-materiaali vähentää kehoon kohdistuvaa 
painerasitusta absorboimalla energiaa. Siksi sinun ja 
kumppanisi liikehdintä samalla patjalla eivät häiritse 
toistenne yöunta. Liikehdinnän väheneminen mitataan 
sillä, kuinka suuri prosentuaalinen määrä kokonaispai-
neesta patjaa vasten kimpoaa takaisin - mitä alempi 
lukema, sen parempi. Voit testata tämän myös itse. 
Pudota kuula tavalliselle joustin- tai vaahtomuovipatjal-
le, huomaat kuinka patja työntää palloa ponnahtamaan 
takaisin ylös. Kun pudotat kuulan TEMPUR-patjalle, 
materiaali poistaa kimmoisuuden. HUOMAA, että 
tavallisen memory foam/viskoelastisen materiaalin 
kimmoisuusaste on jopa 20 %, mutta TEMPUR-patjan 
lukema on alle 3 %. TEMPUR -materiaalin ainutlaatuisia 
ominaisuuksia ei pysty kukaan muu valmistamaan.

Mukautuu juuri  
sinun vartalollesi

Olemme suunnitelleet TEMPUR-materiaalin siten, että 
se reagoi ideaalisella tavalla ensin kehosi painoon ja 
sitten kehosi lämpötilaan. Nimi TEMPUR juontuu sanois-
ta ”lämpötilan tunnistava erikoisvaahto (Temperature 
sensitive)”. Reagoidessaan se älykkäästi muotoutuu juuri 
sinulle yksilöllisesti sopivaksi missä tahansa asennossa 
nukutkin. TEMPUR muotoutuu pehmeästi sieltä mistä 
tarvitaan ja antaa tukea siellä missä tukea tarvitaan. 
Näin erikokoiset vartalon osat joko uppoavat patjaan tai 
saavat tukea, jolloin hartia, kylkikaari, lantio ja s-kirjai-
men muotoinen selkäranka asettuvat luonnolliseen, mu-
kavimpaan asentoon. Fysiologisesti oikeassa asennossa 
on helpointa nukahtaa ja saavuttaa  kaikki unen vaiheet 
ilman puutumista,  kipua yms. häiriöitä, jotka johtuvat 
huonosta nukkumisergonomiasta.

Sleep Technology
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Tyynyn valinta 
Hyvä tyyny tukee päätä ja niskaa 
luonnollisessa asennossa, jolloin 
koko keho lepää ja palautuu 
päivän rasituksista. TEMPUR-tyynyt 
mukautuvat täydellisesti niskan 
ja pään muotojen mukaisesti, 
vähentäen hartiaseudun kireyttä 
sekä jäykkyyttä. Nukutpa selälläsi, 
kyljelläsi tai vatsallasi, TEMPUR-
valikoimasta löydät itsellesi 
sopivan tyynyn. Tyynyt löydät 
sivulta 48 alkaen.

Patjan valinta 
Patja on tärkein tekijä 
virkistävässä nukkumisessa. 
Unen vaikutus terveyteesi ja  
hyvinvointiisi on ratkaisevaa. 
Elämäsi kannattavin sijoitus on 
laadukas patja, joka tukee kehoasi 
oikealla tavalla. Löydät sinulle 
sopivimman patjan valitsemalla 
kolmesta TEMPUR-mallistosta, 
joissa kaikissa on erilainen 
tunne: ORIGINAL - voimakkaasti 
tukea antava, CLOUD - ylellisen 
pehmeä, HYBRID ja SENSATION - 
perinteisen joustava.

Tutustu tarkemmin sivulta 12 
alkaen.

Vuodepohjan ja 
-rungon valinta 
Laadukas vuodepohja lisää patjasi 
elinikää ja tehostaa sen ominai-
suuksia. Vuodepohjan valinnassa 
kannattaa keskittyä niihin ominai-
suuksiin, jotka ovat sinulle tärkeitä. 
Modernit säätöpohjat helpottavat 
esimerkiksi lukemista vuoteessa, 
jalkojen lepuutusta ylhäällä tai se-
lälle parhaan asennon löytymistä.

Vuodekehikolla on ratkaiseva 
vaikutus siihen, miltä uusi vuoteesi 
näyttää ja kuinka se sopii kotisi 
sisustukseen. Vuodekokonaisuudet 
löydät sivulta 22 alkaen.

4 Askelta elämäsi parhaisiin yöuniin

4 askelta elämäsi 
parhaisiin yöuniin...  
TEMPUR® tarjoaa sinulle enemmän kuin vain ainutlaatuisia

patjoja ja tyynyjä. Tarjoamme sinulle elämäsi parhaan

nukkumiselämyksen ja huippumuotoiltuja tuotteita.

Sinulle yksilöllisesti sopivan TEMPUR-vuoteen saat tekemällä 

neljä valintaa.

1 2 3 4
Peiton valinta 
Peiton tehtävänä ei ole vain 
pitää kehoa lämpimänä vaan 
sillä on suuri merkitys unesi 
laatuun. TEMPUR-peitto huolehtii 
automaattisesti ihannelämmöstäsi 
varastoimalla kehosi lämpöä ja 
palauttamalla sen yön aikana. 
Lisäksi se ehkäisee aktiivisesti 
kosteuden ja mikrobien syntyä, 
pitäen olosi raikkaana läpi yön. 
Kun öinen hikoilu ja kääntyily 
vähenevät, nukut entistä 
paremmin. Peitot löydät sivulta 59.

Selän tyytyväisyystakuu 120 päivää

Vaihdamme TEMPUR-vuoteen päällimmäisen patjan ja/
tai tyynyn toiseen, jos et ole tyytyväinen kehosi ergo-
nomiseen asentoon. Vaihdon edellytyksenä on se, että 
olet ostanut täydellisen TEMPUR-vuodekokonaisuuden 
ja TEMPUR-tyynyn ja -peiton, jotka ovat tärkeitä nukku-
misergonomian kannalta.  TEMPUR-myyjät ovat saa-
neet nukkumisergonomian koulutusta, jolloin vaihtoja 
tapahtuu äärimmäisen harvoin ja asiakastyytyväisyys 
on tutkitusti korkeinta. 
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Lisätietoja s. 16 Lisätietoja s. 18 Lisätietoja s. 20

TEMPUR®-patjamallistot

TEMPUR® Hybrid 
-mallisto

Perinteisen patjan joustava 
tunne. TEMPUR Hybrid -patjassa 
yhdistyvät aidon TEMPUR-materi-
aalin ja huippuluokan joustinpatjan 
parhaat puolet. TEMPUR-materiaali 
muotoutuu yksilöllisesti kehosi 
mukaan vähentäen painerasitusta. 
Samalla patjan alaosan jousisto 
reagoi pehmeästi vartalosi liikkei-
siin. Tuloksena on mukavuuden 
ja ergonomisen tuen täydellinen 
tasapaino, joka nostaa nukkumis-
kokemuksesi uudelle tasolle.

TEMPUR® Original
-mallisto

Voimakkaan tuen tunne.  
Alkuperäisessä TEMPUR® Original 
-patjassa nautit TEMPUR-materi-
aalin ainutlaatuisista ominaisuuk-
sista - mukavasta ja yksilöllisestä 
voimakkaan tuen tunteesta ilman 
epämiellyttävää ja unta häiritsevää 
painerasitusta.

TEMPUR® Cloud
-mallisto

Vahva tuki ja täyteläinen 
pehmeys. TEMPUR® Cloud -patjat 
tarjoavat sinulle pehmeyttä ja 
tukea tasapainoisella tavalla. 
Ainutlaatuinen TEMPUR-materiaali 
yhdessä uuden erikoispehmeän 
kerroksen kanssa tarjoaa 
pehmeyden tunteen, joka 
rentouttaa välittömästi.

TEMPUR® Sensation
-mallisto

Yksilöllinen tuki, perinteinen 
tunne. TEMPUR® Sensation 
-patjoissa yhdistyvät perinteisen 
joustinpatjan tunne aidon TEMPUR- 
materiaalin ainutlaatuiseen 
mukavuuteen ja tukeen. 
Tämän malliston patjoissa 
on erikoismuotoiltu kestävä 
kaksinkertainen pohjakerros, joka 
luo perinteisen jouston tunteen. 

Lisätietoja s. 14

Yksilöllisesti  
sinun vartalollesi  
Mukautuu juuri sinun vartalollesi
Olemme suunnitelleet TEMPUR-materiaalin siten, että se reagoi 
ideaalisella tavalla ensin kehosi painoon ja sitten kehosi lämpötilaan. 
Nimi TEMPUR juontuu sanoista ”lämpötilan tunnistava erikoisvaahto 
(Temperature sensitive)”. Reagoidessaan se älykkäästi muotoutuu juuri 
sinulle yksilöllisesti sopivaksi missä tahansa asennossa nukutkin. TEMPUR 
muotoutuu pehmeästi sieltä mistä tarvitaan ja antaa tukea siellä missä 
tukea tarvitaan. Näin erikokoiset vartalon osat joko uppoavat patjaan 
tai saavat tukea, jolloin hartia, kylkikaari, lantio ja s-kirjaimen muotoinen 
selkäranka asettuvat luonnolliseen, mukavimpaan asentoon. Fysiologisesti 
oikeassa asennossa on helpointa nukahtaa ja saavuttaa kaikki unen 
vaiheet ilman puutumista, kipua yms. häiriöitä, jotka johtuvat huonosta 
nukkumisergonomiasta.

Uusi design tarjoaa uusia toiminnallisia etuja kuten
CoolTouch-teknologian ja QuickRefresh-päällisen. Nämä
unta ja patjan huoltoa parantavat lisäominaisuudet saat
yhä vanhaan hintaan. Laatuparannusten myötä patjojen
tuotantomäärät ovat yhä vain kasvaneet ja tehostuneet, 
josta syystä hinnat eivät ole nousseet moneen vuoteen. 
Tempur on ollut pitkään maailman suurin patjavalmistaja.

•  Uusi design: uusi moderni muotoilu ja huippuluokan tekstiilit  
 kaikissa TEMPUR-patjamallistoissa

•  Uusi korkeus: muhkea 30 cm:n patjapaksuus Luxe saatavilla  
 kaikissa patjatunteissa

•  Uusi CoolTouch-ominaisuus: päällisen CoolTouch-ominaisuuden 
 ansiosta patja tuntuu raikkaalta ja miellyttävän viileältä.

•  Uudet QuickRefresh-päälliset: Vetoketjullinen patjan yläosan  
 päällinen helposti irrotettavissa Elite- ja Luxe-malleissa. Tämä  
 helpottaa päällisen pesua ja vaihtoa sekä parantaa patjan  
 pitkäikäisyyttä. Pesu 60 asteessa.

•  Uusi tekstiili: pehmeä ja elastinen 3D-tekstiili Hybrid, Original, 
 Cloud ja Sensation -patjoissa.
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Tiedätkö kuka naistennispelaaja 
nukkuu TEMPUR Hybrid -patjalla? 
Vinkki: Hänellä on eniten Grand 
Slam -voittoja?

TEMPUR® HYBRID -patjat
KOKO 

80 × 200

90 × 200

105 × 200

120 × 200

140 × 200

160 × 200

180 × 200

90 × 210

180 × 210

 Supreme 21

 1559 € 

 1729 € 

 2159 € 

 2259 € 

 2824 € 

 3118 € 

3458 €

1995 €

3990 € 

Elite 25

1975 € 

 2193 € 

 2579 € 

 2997 € 

 3675 € 

 3950 € 

 4386 € 

2479 € 

4958 € 

Luxe 30 

2295 € 

 2495 € 

 2995 € 

 3495 € 

 4074 € 

 4590 € 

 4990 € 

2795 € 

 5590 € 

Uudessa innovatiivisessa TEMPUR Hybrid -patjassa 
yhdistyvät aidon TEMPUR-materiaalin ja huippuluokan 
joustinpatjan parhaat puolet. TEMPUR-materiaali muotoutuu 
yksilöllisesti kehosi mukaan ja vähentää painerasitusta. 
Samalla patjan alaosan jousisto reagoi pehmeästi vartalosi 
liikkeisiin. Tuloksena on mukavuuden ja ergonomisen tuen 
täydellinen tasapaino, joka nostaa nukkumiskokemuksesi 
uudelle tasolle. 

Hydrid-patjan yläosa on aitoa TEMPUR-materiaalia ja alaosan 
muodostaa PrecisionTM MicroCoils -jousisto, jossa jokainen 
yksilöllisesti koteloitu jousi on tarkkaan harkittu ja mitoitettu. 
Näin ne toimivat  harmoniassa TEMPUR-materiaalin kanssa, 
reagoiden liikkumiseesi ja varmistaen syvän vakaan tuen. 
Hybrid-valikoimassa on kolme mallia – Supreme, Elite ja Luxe. 

TEMPUR® Hybrid-patjamallisto

TEMPUR® QUICKREFRESH -vaihtopäällinen
KOKO 

80 × 200

90 × 200

105 × 200

120 × 200

140 × 200

160 × 200

180 × 200

90 × 210

180 × 210

 Elite 25

338 €

366 €

435 €

459 €

587 €

626 €

679 €

374 €

710 €

Luxe 30

379 €

410 €

488 €

515 €

659 €

702 €

761 €

419 €

797 €

TEMPUR-materiaalia

TEMPUR High Mobility-erikoisvaahto

Jousisto

Kestävä tukivaahto

3 cm

5 cm

10 cm

3 cm

Supreme
4 cm

8 cm

10 cm

3 cm

Elite
4 cm

3 cm

20 cm

3 cm

Luxe

TEMPUR® Hybrid -mallisto

Keksimme sängyn uudelleen. Jälleen kerran.

Uudistunut 
TEMPUR-materiaali

Precision™ Micro Coils
-jousisto

CoolTouchTM 

-viilennysteknologia
Elite- ja Luxe-patjan sisäpäällisessä 
on CoolTouchTM -viilennysteknologiaa, 
jonka ansiosta vuode tuntuu raikkaal-
ta ja viileän miellyttävältä. Cool-
Touch-teknologia perustuu PCM-ma-
teriaaliin (Phase Changing Material). 
PCM on kapseloitua vahaa, joka 
pystyy absorboimaan, varastoimaan 
ja vapauttamaan energiaa. Jäähdytys 
toimii noin 27 °C asti. 

QuickRefresh  
-vaihtopäällinen
QuickRefresh -vaihtopäällinen on 
saatavilla Elite- ja Luxe-malleihin. 
Tämä hyödyllinen lisäosa helpottaa 
päällisen pesua ja vaihtoa sekä 
pidentää patjan käyttöikää. Pesu 60 
asteessa.

"TEMPUR on salainen aseeni"

A mattress like no other

TEMPUR® Hybrid

Hybrid-patja on erinomainen 
vaihtoehto sinulle, joka et osaa valita 
kahdesta: joustinpatja vai TEMPUR? 
Hybrid-patjalla saat molemmat 
ominaisuudet! Hybrid-patjoja saa 
kolmessa paksuudessa: Supreme 21 
cm, Elite 25 cm sekä Luxe 30 cm. 
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NASA kehitti TEMPUR-materiaalin alun perin lievittämään 
astronauttien kokemaa painerasitusta. Näistä painetta 
vähentävistä ominaisuuksista nautit TEMPUR® Original 
-patjassa – mukavasta, yksilöllisestä muotoutumisesta ja 
vahvan tuen tunteesta. 

Uudistuneessa Original-patjamallistossa on 21, 25 ja 30 
cm:n paksuiset voimakkaasti vartaloa tukevat patjat. Voit 
lisätä patjasi muotoutumisominaisuuksia valitsemalla 
TEMPUR® Original -patjapaketin. Patjapakettiin sisältyy 
5 cm:n paksuinen, pehmeä TEMPUR® Cloud -síjauspatja 
tai vahvempi TEMPUR® Original –sijauspatja. Sijauspatjat 
helpottavat vuoteen petaamista ja lisäävät patjan 
muotoutumisominaisuuksia.

Original Supreme, Elite ja Luxe -patjoilla nautit aidon 
TEMPUR-materiaalin ominaisuuksista. Patjat mukautuvat 
kehosi muotoihin painon ja lämmön vaikutuksesta, tarjoten 
täydellisen tuen ja minimoiden painerasituksen. Näin 
levoton liikehdintä vähenee ja unen laatu paranee.  Kaikkien 
patjapaksuuksien ylin kerros on pehmeää TEMPUR® Soft 
Touch -materiaalia ja kerrosten välinen erikoisrakenne 
parantaa patjan hengittävyyttä ja tehostaa ilmanvaihtoa. 
Mukavuutta lisää uuden päällisen pehmeä kangas. Kankaan 
joustavuus estää ryppyjen syntymistä ja 3D-materiaali 
haihduttaa kosteutta tehokkaasti. Pohjakankaan NonSlip-
materiaali vähentää patjan liikkumista alustaa vasten. 

TEMPUR® ORIGINAL -patjat
KOKO 

80 × 200

90 × 200

105 × 200

120 × 200

140 × 200

160 × 200

180 × 200

90 × 210

180 × 210

Luxe 30 

2295 € 

 2495 € 

 2995 € 

 3495 € 

 4074 € 

 4590 € 

 4990 € 

2795 € 

 5590 € 

Supreme 21

 1559 €  

 1729 € 

 2159 € 

 2259 € 

 2824 € 

 3118 €

 3458 € 

 1995 € 

 3990 €

Elite 25

 1975 €  

 2193 € 

 2579 € 

 2997 € 

 3675 € 

 3950 €

 4386 € 

 2479 € 

 4958 €

TEMPUR® ORIGINAL -patjapaketti
KOKO 

80 × 200

90 × 200

105 × 200

120 × 200

140 × 200

160 × 200

180 × 200

90 × 210

180 × 210

 Luxe + 5 cm

   2991 € 

  3233 € 

  3985 €

 4694 €

 5273 €

 5982 € 

  6466 € 

 3705 €

 7410 €

Supreme + 5 cm 

   2255 € 

  2467 € 

  3149 €

 3458 €

 4023 €

 4510 € 

  4934 € 

 2905 € 

 5810 €

Elite + 5 cm 

   2671 € 

  2931 € 

  3569 €

 4196 €

 4874 €

 5342 € 

  5862 € 

 3389 €

 6778 €

Yksilöllinen muotoutuminen 
ja vahvan tuen tunne

TEMPUR® Original -patjamallisto

TEMPUR® Soft Touch -materiaalia

TEMPUR-materiaalia

Kestävä tukivaahto 1.

Kestävä tukivaahto 2. 

2 cm

8 cm

11 cm

-

Supreme
3 cm

9 cm

6,5 cm

6,5 cm

Elite
5 cm

9 cm

8 cm

8 cm

Luxe

TEMPUR® Original -mallisto

”Pitkät työpäivät sekä seisomatyö vaatii fyysisesti paljon vartalolta, joten siksi on 
tärkeää, että uni maistuu makealta” Alex sanoo. ”Tämän vuoksi valintani oli mukavan 
leveä Tempurin 180x200 cm vuode ja niskaa erinomaisesti tukeva TEMPUR Ombracio 
-tyyny”. Eräs Alexin selkävaivainen ystävä kävi kokeilemassa hänen vuodetta ja teki 
kokeilun perusteella ostopäätöksen. Ystävä kertoi 2 viikon jälkeen alaselkävaivan hel-
pottaneen, joten hyviä kokemuksia on tullut vastaan, kertoo Alex Nurmi, Chef & Food 
stylisti Foodstyling Companysta.

CoolTouchTM 

-viilennysteknologia
Elite- ja Luxe-patjan sisäpäällisessä 
on CoolTouchTM -viilennysteknologiaa, 
jonka ansiosta vuode tuntuu raikkaal-
ta ja viileän miellyttävältä. Cool-
Touch-teknologia perustuu PCM-ma-
teriaaliin (Phase Changing Material). 
PCM on kapseloitua vahaa, joka 
pystyy absorboimaan, varastoimaan 
ja vapauttamaan energiaa. Jäähdytys 
toimii noin 27 °C asti. 

QuickRefresh  
-vaihtopäällinen
QuickRefresh -vaihtopäällinen on 
saatavilla Elite- ja Luxe-malleihin. 
Tämä hyödyllinen lisäosa helpottaa 
päällisen pesua ja vaihtoa sekä 
pidentää patjan käyttöikää. Pesu 60 
asteessa.

SUOSITTELEN!

TEMPUR® Original
A mattress like no other
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TEMPUR® CLOUD -patjat
KOKO 

80 × 200

90 × 200

105 × 200

120 × 200

140 × 200

160 × 200

180 × 200

90 × 210

180 × 210

Luxe 30 

2295 € 

 2495 € 

 2995 € 

 3495 € 

 4074 € 

 4590 € 

 4990 € 

2795 € 

 5590 € 

Supreme 21

 1559 €  

 1729 € 

 2159 € 

 2259 € 

 2824 € 

 3118 €

 3458 € 

 1995 € 

 3990 €

Elite 25

 1975 €  

 2193 € 

 2579 € 

 2997 € 

 3675 € 

 3950 €

 4386 € 

 2479 € 

 4958 €

TEMPUR® CLOUD -patjapaketti
KOKO 

80 × 200

90 × 200

105 × 200

120 × 200

140 × 200

160 × 200

180 × 200

90 × 210

180 × 210

 Luxe + 5 cm

   2991 € 

  3233 € 

  3985 €

 4694 €

 5273 €

 5982 € 

  6466 € 

 3705 €

 7410 €

Supreme + 5 cm 

   2255 € 

  2467 € 

  3149 €

 3458 €

 4023 €

 4510 € 

  4932 € 

 2905 € 

 5810 €

Elite + 5 cm 

   2671 € 

  2931 € 

  3569 €

 4196 €

 4874 €

 5342 € 

  5862 € 

 3389 €

 6778 €

TEMPUR Extra Soft -kerros

TEMPUR-materiaalia

Kestävä tukivaahto 1.

Kestävä tukivaahto 2. 

5 cm

5 cm

11 cm

-

Supreme
7 cm

7 cm

11 cm

-

Elite
7 cm

9 cm

6,5 cm

7,5 cm

Luxe

TEMPUR® Cloud -mallisto

TEMPUR® Cloud -patjat houkuttelevat nukkujan syleilyynsä 
ylellisellä pehmeydellään. Patjojen pintakerros on TEMPUR 
Extra Soft -materiaalia. Patjalla lepäät kuin höyhenillä ja 
nautit samalla alla olevan tukea antavan TEMPUR-materiaalin 
hyödyistä. TEMPUR-materiaali muotoutuu yksilöllisesti kehosi 
mukaan jakaen vartalosi painon tasaisesti koko patjalle, lie-
ventäen painerasitusta ja vähentäen yöllistä liikehdintää. 

TEMPUR® Cloud -patjasi voit valita 21, 25 tai 30 senttimetrin 
paksuisena, vartalosi ja mieltymystesi mukaan. Patjat ovat 
allergiatestattuja ja turvallisia. Tarjolla ovat kaikki vakiokoot 
ja patjat soveltuvat täydellisesti myös säädettäviin vuo-
depohjiin. 

Lisämukavuutta! 

Voit valita myös TEMPUR® Cloud-patjapaketin, jossa patjan 
päälle lisätään 5 cm paksu TEMPUR® Cloud -sijauspatja.

Yksilöllisen mukava tuki 
ja pehmeä tunne

TEMPUR® Cloud -patjamallisto

Esimerkkivuode, kuvan runko ei ole myynnissä Suomessa.

Kilpa-autoilu on fyysisesti rankempi laji kuin moni luulee. Epätasai-
nen alusta yhdistettynä kovaan vauhtiin ja lajiin näyttävyyttä tuovat 
ilmalennot kuormittavat paljon vartaloa, etenkin selkää. ”Aamuisin 
vuoteesta oli vaikea nousta, koska nukkuminen kipeytti jo rasittunut-
ta selkää entisestään. Silloinen vuoteeni oli melko pehmeä, mutta en 
osannut yhdistää vuoteen ja selkäkivun välistä yhteyttä ennen kuin 
hankin itselleni TEMPUR-patjan”, kilpa-autoilija Janne Taskila kertoo. 

CoolTouchTM 

-viilennysteknologia
Elite- ja Luxe-patjan sisäpäällisessä 
on CoolTouchTM -viilennysteknologiaa, 
jonka ansiosta vuode tuntuu raikkaal-
ta ja viileän miellyttävältä. Cool-
Touch-teknologia perustuu PCM-ma-
teriaaliin (Phase Changing Material). 
PCM on kapseloitua vahaa, joka 
pystyy absorboimaan, varastoimaan 
ja vapauttamaan energiaa. Jäähdytys 
toimii noin 27 °C asti. 

QuickRefresh  
-vaihtopäällinen
QuickRefresh -vaihtopäällinen on 
saatavilla Elite- ja Luxe-malleihin. 
Tämä hyödyllinen lisäosa helpottaa 
päällisen pesua ja vaihtoa sekä 
pidentää patjan käyttöikää. Pesu 60 
asteessa.

SUOSITTELEN! 

Kilpa-autoilija ja kaikki jotka istuvat paljon 
hyötyvät TEMPURista!

TEMPUR® Cloud
A mattress like no other
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Kun haluat patjaltasi pehmeyttä, aidon TEMPUR-
materiaalin terapeuttisia ominaisuuksia ja silti perinteisen 
joustinpatjan tuntuman, valintasi on TEMPUR® Sensation. 

Patjan TEMPUR® High Mobility -tukikerros helpottaa 
liikkumista ja pohjan kestävä, erikoismuotoiltu 
kaksoiskerros tukee joustinpatjan tapaan. Patjojen 
päällisen voi konepestä 60 asteessa.

Lisämukavuutta! Lisää TEMPUR-patjan 
muotoutumisominaisuuksia ja helpota petaamista 
valitsemalla TEMPUR-patjapaketti. Valitse Sensation patjan 
päälle joko TEMPUR Cloud (pehmeä) tai Original (vahva) 5 
cm paksu TEMPUR-sijauspatja.

TEMPUR Topattu ES-kerros -kerros

TEMPUR Comfort -kerros

TEMPUR High Mobility -kerros

Kimmoisa erikoismuotoiltu kerros

2 cm

4 cm

4 cm

11 cm

Supreme
3 cm

4 cm

4 cm

14 cm

Elite
7 cm

8 cm

-

15 cm

Luxe

TEMPUR® Sensation -mallisto

TEMPUR® SENSATION -patjat
KOKO 

80 × 200

90 × 200

105 × 200

120 × 200

140 × 200

160 × 200

180 × 200

90 × 210

180 × 210

Luxe 30 

2295 € 

 2495 € 

 2995 € 

 3495 € 

 4074 € 

 4590 € 

 4990 € 

2795 € 

 5590 € 

Supreme 21

 1559 €  

 1729 € 

 2159 € 

 2259 € 

 2824 € 

 3118 €

 3458 € 

 1995 € 

 3990 €

Elite 25

 1975 €  

 2193 € 

 2579 € 

 2997 € 

 3675 € 

 3950 €

 4386 € 

 2479 € 

 4958 €

TEMPUR® SENSATION -patjapaketti
KOKO 

80 × 200

90 × 200

105 × 200

120 × 200

140 × 200

160 × 200

180 × 200

90 × 210

180 × 210

 Luxe + 5 cm

   2991 € 

  3233 € 

  3985 €

 4694 €

 5273 €

 5982 € 

  6466 € 

 3705 €

 7410 €

Supreme + 5 cm 

   2255 € 

  2467 € 

  3149 €

 3458 €

 4023 €

 4510 € 

  4932 € 

 2905 € 

 5810 €

Elite + 5 cm 

   2671 € 

  2931 € 

  3569 €

 4196 €

 4874 €

 5342 € 

  5862 € 

 3389 €

 6778 €

Yksilöllisen mukava tuki ja perinteinen tunne

TEMPUR® Sensation -patjamallisto

Suomen kärkikastiin kuuluvan pi-
kajuoksijan arkiharmien listalle 
kuuluivat aikaisemmin mm. yölliset 
selkäkivut, selän puutuminen ja han-
kaluus löytää hyvä nukkumisasento, 
joiden seurauksena paras tuloskunto 
oli kätelty pois. Lotta Harala vaihtoi 
monien huippu-urheilijoiden tavoin 
vuoteensa, tyynynsä ja peittonsa 
TEMPURiin. Unipäiväkirjan mukaan 
Lotta nukkuu nyt liki tunnin pidem-
pään ja ote hyvästä tuloskunnosta 
on parempi. 

Lotan unen laatua ja pituutta mitattiin 
nukkumiskyselyllä ja unipäiväkirjalla 
vuoteen vaihdon yhteydessä. Unipäivä-
kirjassa Lotta arvioi unen laatuaan sekä 
kestoa aikaisemmassa vuoteessa ja 
uudessa TEMPUR-vuoteessaan. ”Yölliset 
selkäkivut ovat nyt historiaa, samoin 
yöllinen heräily on jäänyt lähes täysin 
pois enkä enää juuri kääntyile sängys-
sä. Ja tosiaan, nyt yöt tuntuvat pidem-
miltä”, Lotta sanoo.  

Tarkastelujakso vahvistaa Lotan öi-
den pidentyneen. TEMPUR-vuoteessa 
hän nukkuu keskimäärin 50 minuuttia 
pidempään yötä kohden kuin aikaisem-

massa vuoteessaan. Nukkumisergono-
miaan perehtynyt fysioterapeutti Pasi 
Koistinen taustoittaa paremman unen 
laadun mekanismia: ”Tyynyn tarjoama 
tuki ja oikea nukkumisasento varmista-
vat osaltaan unen laadun paranemisen. 
Raportissa Lotta mainitseekin hyvän 
nukkumisasennon löytämisen olevan 
nyt huomattavasti helpompaa.”

Yöunen pituutta lisää myös se, miten 
nopeasti vuoteeseen menon jälkeen 
nukkuja nukahtaa, koska yleensä 
heräämisaika on vakioitu. Lotan nukah-
taminen oli nopeampaa 92 prosentissa 
tarkastelujakson öistä. ”Todella luksus-
ta, olen nimittäin aina pitänyt nukkumi-
sesta erityisen paljon”, Lotta naurahtaa.

Parempi nukkumisergonomia toi 
pidemmän ja laadukkaamman 
unen

Unipäiväkirjan mukaan öiset heräilyt 
jäivät liki kokonaan pois. Lotan unen 
kesto on nyt pidempää ja uni selvästi 
laadukkaampaa. Levoton uni tai selkä-
kivut eivät enää ole syy heräilemiseen. 
”On normaalia herätä yöllä 1-2 kertaa 
vessakäynneille ja sitten nukahtaa no-

peasti uudelleen mutta sitä useammat 
heräilyt voivat kertoa häiriötilasta ja 
nukkumisergonomian tarkistaminen on 
selvityslistan kärjessä”, sanoo Koistinen. 
”Usein ajatellaan, että vain selkäkipu on 
syy vaihtaa patjaa, mutta myös levo-
ton liikehdintä vuoteessa kertoo patjan 
tai sijauspatjan olevan jo elinkaarensa 
päässä tai muuten nukkumisergonomi-
altaan sopimaton”, Koistinen neuvoo. 

Paremman suorituskyvyn salaisuus 
on kätketty patjaan

TEMPUR-materiaali tukee kehoa ja 
muotoutuu täysin vartalon mukaan, 
jolloin painerasitus jakautuu suurem-
malle pinta-alalle. Pintaverenkierto 
on esteettömämpi ja kääntyilyn tarve 
vähenee. Unen laatu vaikuttaa suoraan 
suorituskykyyn mm. siten, että kasvu-
hormoni erittyy unen syvässä vaihees-
sa ja vaikuttaa sokeriaineenvaihdunnan 
kautta lihasvoimaan.  Lotta huomasi 
myönteisiä vaikutuksia harjoitteluunsa 
TEMPURiin vaihtamisen jälkeen. ”Olen 
huomattavasti virkeämpi heti aamulla 
ja päivisin vireystila pysyy hyvänä. Olen 
valmiimpi harjoituksiin ja palautuminen 
on ollut selkeästi parempaa.” 

CoolTouchTM 

-viilennysteknologia
Elite- ja Luxe-patjan sisäpäällisessä 
on CoolTouchTM -viilennysteknologiaa, 
jonka ansiosta vuode tuntuu raikkaal-
ta ja viileän miellyttävältä. Cool-
Touch-teknologia perustuu PCM-ma-
teriaaliin (Phase Changing Material). 
PCM on kapseloitua vahaa, joka 
pystyy absorboimaan, varastoimaan 
ja vapauttamaan energiaa. Jäähdytys 
toimii noin 27 °C asti. 

QuickRefresh  
-vaihtopäällinen
QuickRefresh -vaihtopäällinen on 
saatavilla Elite- ja Luxe-malleihin. 
Tämä hyödyllinen lisäosa helpottaa 
päällisen pesua ja vaihtoa sekä 
pidentää patjan käyttöikää. Pesu 60 
asteessa. Pikajuoksija Lotta Harala:

“Yöt ovat nyt pidempiä”

”Olen huomattavasti 
virkeämpi heti aamulla
ja päivisin vireystila pysyy 
hyvänä. Olen valmiimpi 
harjoituksiin ja palau-
tuminen on ollut selkeästi 
parempaa.”

SUOSITTELEN!

TEMPUR® 
Sensation

Sensation-irtopatjojen toimitusaika on pidempi, noin 
8-10 viikkoa. Sensation tunne löytyy vakiona North-
vuodemallistosta. 

A mattress like no other
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TEMPUR®  
Box Spring Uusien TEMPUR®-patjojen kanssa yhteensopiva ja nii-

den innovatiivisia ominaisuuksia täydentävä tyylikäs 
ja moderni vuoderunkomallisto.

Monipuolinen Box Spring -kokonaisuus koostuu lujasta 
puisesta vuoderungosta, jossa laadukkaan pussijousiston 
päällä on TEMPUR nonslip -materiaali. Alaosa on viimeis-
telty corovine-kankaalla, joka on kestävää nonwoven-kui-
tumateriaalia. 

Elegantin verhoilun voit valita mieleiseksesi peräti neljäs-
tätoista värisävystä. Materiaalina kangas tai helppohoi-
toinen ja kestävä tekstiilinahka. Vuoteen Frame- tai Tex-
ture-päätyyn voit myös yhdistää molemmat materiaalit. 
Näyttäviä päätyvaihtoehtoja on kolme, kahtena eri korkeu-
tena: 110 ja 130 cm. Pohjaratkaisuksi voit valita joko STA-
TIC-tasapohjan tai ADJUSTABLE -moottoroidun säätöpohjan, 
joista on valittavissa useita eri vuodeleveyksiä. Parivuoteet 
muodostuvat erillisistä rungoista, jotka on helppo yhdistää 
kätevällä liitosmekanismilla.

TEMPUR® BOX SPRING Static -vuodekokonaisuus
KOKO 

120 × 200

140 × 200

160 × 200

180 × 200

180 × 210

 Supreme 21

3294 € 

4069 € 

4608 € 

5048 € 

5880 € 

Elite 25 

4032 € 

4920 € 

5440 € 

5976 € 

6848 € 

Luxe 30

4530 € 

5319 € 

6080 € 

6580 € 

7480 € 

TEMPUR® BOX SPRING Adjustable -kokonaisuus
KOKO 

160 × 200

180 × 200

180 × 210

 Supreme 21

6608 € 

 7048 € 

 8240 € 

Elite 25 

 7440 € 

 7976 € 

 9208 € 

Luxe 30

8080 € 

 8580 € 

 9840 € 

Hinnat sisältävät vuoderungon, vakiojalat ja patjan. Pääty ja koristejalat on hinnoiteltu erikseen.
Runkojen yhdistinratkaisu on koossa 80cm, 90cm ja 100cm, jolloin parivuoteeseen täytyy tilata yksi 
oikea- ja yksi vasenkätinen runko. Koot 120 ja 140 cm toimitetaan ilman liitintä.

TEMPUR® Box Spring -vuoderunko
KOKO 

120 × 200

140 × 200

160 × 200

180 × 200

180 × 210

 STATIC

1035 €

1245 €

1490 €

1590 €

1890 €

ADJUSTABLE

-

-

3490 €

3590 €

4250 €

TEMPUR® BOX SPRING Static -vuode 5 cm sijauspatjalla
KOKO 

120 × 200

140 × 200

160 × 200

180 × 200

180 × 210

 Supreme 21 + 5

4493 € 

 5268 € 

 6000 € 

 6524 € 

 7700 € 

Elite 25 + 5

 5231 € 

 6119 € 

 6832 € 

 7452 € 

 8668 € 

Luxe 30 + 5

5729 € 

 6518 € 

 7472 € 

 8056 € 

 9300 € 

TEMPUR® BOX SPRING Adjustable -vuode 5 cm sijauspatjalla
KOKO 

160 × 200

180 × 200

180 × 210

 Supreme 21 + 5

 8000 € 

 8524 € 

 10060 € 

Elite 25 + 5

8832 € 

9452 € 

11028 € 

Luxe 30 + 5

9472 € 

10056 € 

11660 € 

TEMPUR® Box Spring -lisävarusteet
 

Led -valosarja

HINTA

87 € 

Hinnat sisältävät vuoderungon, vakiojalat, patjan ja 5 cm sijauspatjan Original tai Cloud tunteella. Pääty 
ja koristejalat on hinnoiteltu erikseen.

A bed like no other

TEMPUR® Box Spring -vuodemallisto
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ANNIKA
“Uneni laatu on selvästi 
parantunut”

SALLA
“Nukun kuin 

 pumpulipilven päällä”

ANNE JA MIKA
“Olomme on paljon 

energisempi”

MIKAEL JA EVA  
”Jo ensimmäisen yön jälkeen uni 
oli rauhallisempaa ja heräilimme 
vähemmän”

Vuoteeseen valitaan jalkopään 
kaksi näkyvää jalkaa, Standard 
tai Design. Piiloon jäävät 
tukijalat ovat aina samanlaisia. 

FRAME -pääty
Matala (110 cm) 695€
Korkea (130 cm)
120, 140 vuoteet 725€
160, 180 vuoteet 795€

CHECK -pääty
Matala (110 cm) 795€
Korkea (130 cm) 795€

Jalat

Verhoilu

Päätyelementti

TEXTURE -pääty
Matala (110 cm) 595€
Korkea (130 cm)
120, 140 vuoteet 625€
160, 180 vuoteet 695€

Mocca Brown Khaki Charcoal Grey

Marine Pacific Bamboo Wine Cherry

Terra Yellow Champagne White

Katso myperfectfit.tempur.com/fi/ 
-sivuilta hauskat ja todet 
TEMPUR-käyttäjäkokemukset!

TEMPURilla nukutaan paremmin 
kuin muilla patjoilla! 

Chrome 
Square
15cm
setti 119€

Puinen 
wenge
15cm
setti 119€

Puinen 
musta
15cm
setti 119€

Puinen 
pähkinä
15cm
setti 119€

Puinen 
tammi
15cm
setti 119€

Design 
Chrome 
Curve 15cm
setti 195€

Design 
Chrome 
Edge 15cm
setti 195€
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Nyrkkeilyn hallitseva maailmanmes-
tari Eva Wahlström tutustui TEMPURiin 
ensi kerran yli kahdeksan vuotta sit-
ten, kun hän loukkasi selkänsä. Selkä 
vaivasi niin paljon, ettei Wahlström 
pystynyt nukkumaan lainkaan taval-
lisessa pehmeässä sängyssä ilman 
kipuja, eikä harjoittelusta tullut oikein 
mitään. Wahlström yritti parantaa 
patjansa tukiominaisuuksia laittamal-
la vanerilevyn petauspatjan alle ja 
nukkui jopa paljaalla lattialla helpot-
taakseen selkäkipua, mutta mikään ei 
tuntunut auttavan.

TEMPURista oli paranemisessa 
suurin hyöty

Erilaisten kokeilujen jälkeen 
Wahlström löysi TEMPURin. TEMPUR 
oli ainoa sänky, jossa ammattinyrk-
keilijä pystyi nukkumaan ylipäätään ja 
jopa ilman kipuja. “Kun selkä alkoi pa-
rantua tuntui siltä, että TEMPUR-sänky 
vaikutti selkään kuin lääke ja sängystä 
oli paranemisprosessissa suurin hyö-
ty”, Wahlström kertoo. 

Eva suosittelee TEMPUR-sänkyä  
ja -tyynyä kaikille

Hyvien kokemusten myötä 
Wahlströmistä tuli suuri TEMPUR-
fani, joka haluaa jakaa hyvät 
kokemuksensa muiden tietoon. 
”Suosittelen TEMPURia kaikille, joilla 
on niska-, selkä- tai muita univaikeuk-
sia, mutta myös ihan jokaiselle, joka 
vain haluaa nukkua hyvin ja herätä 
virkeämpänä”. TEMPURin suosittelu 
alkoi Evan omasta lähipiiristä. Eva on 
vienyt TEMPUR-patjan muun muas-
sa poikansa tarhatädille, joka kärsi 
Wahlströmin tapaan selkäongelmista. 
Myös Wahlströmin äiti ja veljet ovat 
tyytyväisiä TEMPUR-käyttäjiä. Eva 
kertoo että hänen äitikin rakastaa nyt 
TEMPUR-vuodetta. Entä tyyny? Wahls-
töm ei lähde minnekään ilman TEM-
PUR-tyynyä. Eva kertoo, että hänellä 
täytyy olla kaikilla matkoilla mukana 
aito TEMPUR-tyyny, sillä muuten hän 
nukkuu huonosti. Tyynyn merkitys 
nukkumisergonomiaan onkin 50 %, 
sillä tyyny linjaa niska- ja selkärangan 
asentoa merkittävästi nukkuessa.

Katso Evan jännittävä tarina koko-
naisuudessaan videohaastattelus-
ta www.tempur.fi

Eva valitsi TEMPURin, koska 
muista patjoista ei ollut apua

Käyttäjäkokemus

TEMPUR-käyttäjien kommentit ovat henkilökohtaisia, ja muilla kuluttajilla voi olla erilaisia kokemuksia TEMPUR-tuotteista. Tämä käyttäjäkokemus on osa TEMPURin 

markkinointia. Vaikka TEMPUR tuotteista osa on CE-merkitty terveydenhoitotuotteiksi ja ne ovat käytössä terveydenhoidon vaativissa kohteissa, niin yleistäen tyynyt ja 

patjat eivät ole ”parannuskeino tai hoito-ohje selkä- tai niskakipuihin”. Kärsiessäsi vakavista selkä- tai niskakivuista, ota yhteyttä lääkäriisi.

Tiesitkö, että tyynyn merkitys 
nukkumisergonomiaan on 50%, 
sillä se linjaa niska- ja selkärangan 
asentoa merkittävästi nukkuessa.

unifakta

TEMPUR – like no other

”Suosittelen TEMPURia  
aivan kaikille. En lähde  
matkoille ilman omaa 
TEMPUR-tyynyäni”
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” Jokainen TEMPUR KAJO -vuode saa 
yksilöllisen sielun. Juuri sellaisen jollai-
sen sinä itse sille annat – liittyen juuri 
sinulle tärkeään hetkeen, muistoon, 
paikkaan tai tunnelmaan.”  
- Eva Wahlström

TEMPUR® Flexible KAJO

TEMPUR® FLEXIBLE KAJO
-säätövuode TEMPUR-patjalla, musta

Uudessa TEMPUR – säätösänkymal-
listossa näkyy suunnittelija EVA 
WAHLSTRÖMIN kädenjälki. Tämä 
tyylikäs kotimainen mallisto tar-
joaa tilaisuuden personoida vuo-
teesi aivan oman näköiseksesi!  

Voit valita vuoteesi päädyn ja dekowra-
pin (suojaa petivaatteita päiväsaikaan) 
kuvitukseksi itse ottamasi tai valitse-
masi kuvan, olipa sen aihe mikä tahan-
sa – perhe, kumppani, lapsi, tapahtuma, 
harrastus, eläin, niitty, metsä, vuori, 
meri, mökki, kotikatu, kivisilta, tähtitai-
vas tai jokin muu Sinulle tärkeä asia!         

KAJO-mallistossa nautit laadukkaan 
moottorisäätöisen TEMPUR-vuoteen 
terveyseduista, jotka tutkitusti helpot-
tavat niska- ja selkäkipuja ja edistävät 
mm. jalkojen verenkiertoa. TEMPUR 
on älykäs materiaali; se muotoutuu 
yksilöllisesti sopivaksi jokaiselle. Kau-
ko-ohjattavassa vuoteessa yksilöllisyys 
korostuu entisestään, kun löydät aina 
parhaan asennon, haluatpa rentoutua 
kirjan tai teeveen ääressä – sekä ennen 
kaikkea nukkua hyvin ja herätä virkeä-
nä! 

TEMPUR® FLEXIBLE KAJO -malliston 
päädyn ja/tai vuodevaatesuojan kuvat 
painetaan mustavalkoisena valittuun 
verhoilukankaaseen. Valitun kankaan 
ominaisuudet (huokoinen kangas) ja 
kankaan väri vaikuttavat lopputulok-
seen. Kuvasta tulee hieman utuinen ja 
kajonomainen. Kysy lisää ja tarkemmat 
aineisto-ohjeet valtuutetulta TEM-
PUR-myyjältä. Vuoderunko ja lisäosat 
valmistetaan Suomessa.

Hinnat sisältävät TEMPUR -sijauspatja 7:n, valitsemasi jalkasarjan sekä 
moottorisäätörungot kaukosäätimellä. Pääty on hinnoiteltu erikseen.

TEMPUR® FLEXIBLE KAJO -säätövuodekokonaisuus
TEMPUR-sijauspatja 7:llä

80 × 200

90 × 200

160 × 200

180 × 200

2530 €

2690 €

5060 €

5380 €

LANGALLINEN SÄÄDIN
 MUSTA MUUT VÄRIT

LANGATON SÄÄDIN
 MUSTA MUUT VÄRIT

2630 €

2790 €

5260 €

5580 €

2665 €

2825 €

5230 €

5650 €

2765 €

2925 €

5530 €

5850 €

Hinnat sisältävät 21 cm paksun TEMPUR Supreme -patjan, patjanpidikkeen, valitsemasi jalkasarjan sekä 
moottorisäätörungot kaukosäätimellä. Pääty on hinnoiteltu erikseen.

TEMPUR® FLEXIBLE KAJO -säätövuodekokonaisuus
21 cm TEMPUR Supreme -patjalla

80 × 200

90 × 200

160 × 200

180 × 200

3254 €

3524 €

6508 €

7048 €

LANGALLINEN SÄÄDIN
 MUSTA MUUT VÄRIT

LANGATON SÄÄDIN
 MUSTA MUUT VÄRIT

3354 €

3624 €

6708 €

7248 €

3389 €

3659 €

6778 €

7318 €

3489 €

3759 €

6978 €

7518 €

”Suunnittelussa suosin selkeitä linjoja ja yksinkertaisuutta. Haluan 
pintojen, muodon sekä valon ja varjon yhteispelin kertoa tarinaansa. 
Tärkeintä ei ole miltä jokin näyttää, vaan millaisia tunteita se herät-
tää. Kaikkein kiehtovinta on, että tilat ja esineet todella vaikuttavat 
ihmisen tunnetilaan ja mielenmaisemaan, usein toki huomaamatta.” 
– Eva Wahlström

Uusi yksilöllinen TEMPUR-säätövuodemallisto

TEMPUR® FLEXIBLE KAJO -lisävarusteet

162 × 120 × 8,5 pääty, vakiokankaalla

182 × 120 × 8,5 pääty, vakiokankaalla

162 × 120 × 8,5 pääty, painatuksella

182 × 120 × 8,5 pääty, painatuksella

Dekowrap vuodevaatesuoja painatuksella

HINTA

750 € 

790 €

945 €

995 €

295 €

Suomessa suunniteltu ja osittain valmistettu

TEMPUR® FLEXIBLE KAJO -rungot

80 × 200

90 × 200

90 × 210

1695 €

1795 €

2095 €

LANGALLINEN SÄÄDIN
 MUSTA MUUT VÄRIT

LANGATON SÄÄDIN
 MUSTA MUUT VÄRIT

1795 €

1895 €

2195 €

1830 €

1930 €

2230 €

1930 €

2030 €

2330 €

Vuoderunkojen hintaan sisältyy kangasverhoillut moottorisäätörungot, valitsemasi jalkasarja sekä 
kaukosäädin.Jalat

1.  Tammikartio  11 cm
2.  Tammikartio  20 cm
3.  Vaalea puu  12 cm
4.  Vaalea puu  20 cm
5.  Tummanruskea pyöreä puu 12 cm
6.  Tummanruskea pyöreä puu  20 cm
7.  T.ruskea puu, kromi aluslevy  12 cm
8.  T.ruskea puu, kromi aluslevy  20 cm
9.  Shampanja Kromi  12 cm
10. Shampanja Kromi  19 cm
11. Kromattu metalli  13 cm
12.  Harjattu metalli  23 cm

1 3 5 7 9 11

122 4 6 8 10

Verhoilu

Musta Harmaa Silver          Beige

Tempur – like no other
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Kotimainen jenkkisänky, joka on suunniteltu 
täydentämään TEMPUR-patjojen ainutlaatuisia 
ominaisuuksia. 

TEMPUR Flexible Base -vuode edustaa muotoilultaan 
pelkistettyä pohjoismaista linjaa ja se on suunniteltu 
Tempurin paksuille patjoille – Original, Cloud ja Hybrid.

Flexible Basen vuoderunko on valmistettu kestävästä 
massiivipuusta ja lujasta, vääntöjäykästä vanerista. 

Vuoteen vakioverhoiluna on musta huonekalukangas. 
Vuoderungon päällä ja sivuilla on miellyttävä pehmustus 
ja keskellä non-slip joustokangasikkuna. Saatavana laaja 
kattaus vuodekokoja. Viimeistele vuodekokonaisuus 
kangaspäällysteisellä, 110 cm korkealla, lattiaa vasten 
seisovalla päätyelementillä. Valittavana Flat-pääty mustalla 
tai Gaja-kankaalla verhoiltuna. Base-pääty mustalla 
kangasverhoilulla tai kolmella eri tekstiilinahkasävyllä 
(musta, vaalea ja harmaa).

TEMPUR® Flexible Base

ORIGINAL, CLOUD, HYBRID

 21 25 30

 2004 € 2420 € 2740 €
 2204 € 2668 € 2970€
 4008 € 4840 € 5480€
 4408 € 5336 € 5940€

TEMPUR® Flexible Base -vuodekokonaisuus
VUODE

Koko

80 × 200
90 × 200
160 × 200
180 × 200

Hintaesimerkkejä TEMPUR Flexible Base -vuodekokonaisuudesta. Hinta sisältää vuoderungon 
mustalla verhoilukankaalla, valitsemasi patjan sekä jalkasarjan. Pääty on hinnoiteltu erikseen. 

TEMPUR® Flexible Base -vuoderungot
KOKO

80 × 200

90 × 200

105 × 200

120 × 200

160 × 200

180 × 200

90 × 210

180 × 210

MUSTA VERHOILU

445 €

475 €

560 €

590 €

890 €

950 €

590 €

1180 €

 GAJA-KANGAS/TEKSTIILINAHKA

542 €

572 €

657 €

687 €

1084 €

1144 €

687 €

1374 € 

TEMPUR® Flexible -päätyelementit

Pääty sijoitetaan seisomaan vuoteen ja seinän väliin. Base-päätyyn saatavilla 12cm jalat hintaan 29 €

FLAT

 Musta Gaja

 335 € 432 €
 335 € 432 €
 435 € 532 €
 435 € 532 €
 495 € 592 €
 495 € 592 €

Leveys

80
90

105
120
160
180

BASE

 Musta Tekstiilinahka

 550 € 647 €
 590 € 687 €

Vuoderunkojen hintaan sisältyy valitsemasi jalkasarja Flexible-malliston jaloista.

TEMPUR®  
Flexible Base

A bed like no other
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Päätyelementti
• FLAT-pääty

• BASE-pääty

Jalat
1.  Tammikartio  11 cm
2.  Tammikartio  20 cm
3.  Vaalea puu  12 cm
4.  Vaalea puu  20 cm
5.  Tummanruskea pyöreä puu 12 cm
6.  Tummanruskea pyöreä puu  20 cm
7.  T.ruskea puu, kromi aluslevy  12 cm
8.  T.ruskea puu, kromi aluslevy  20 cm
9.  Shampanja, kromi  12 cm
10. Shampanja, kromi  19 cm
11. Kromattu metalli  13 cm
12.  Harjattu metalli  23 cm 

1 3 5 7 9 11

122 4 6 8 10

Verhoilu
• perusverhoiluväri musta

• Gaja-kangas

• tekstiilinahka

Musta Valkoinen Harmaa

Perusverhoilu-
väri musta

Gaja-kangas

Tekstiili- 
nahka

 Beige 1 Suklaa 7 Punainen 10 Juutti 11

 Mustavalk. 12 Terva 19 Valkoinen 21 Platina 22

Bloggaaja Alona Kuusisto heräili ennen 
monta kertaa yössä. Uuden sängyn 
myötä kaikki nukkumiseen liittyneet 
ongelmat ovat kadonneet.

Yrittäjä Alona Kuusisto 
nukkuu nykyään yönsä 
levolliseti TEMPUR 
-vuoteessa.
Bloggaaja, Poseland Network -yhteisön 
perustaja ja poseerausvalmentaja Alo-
na Kuusisto ei aiemmin edes tajunnut, 
miten huonosti hän nukkui vanhalla 
joustinpatjallaan.

Uni oli katkonaista ja öitä leimasivat he-
räily sekä kivut, puutuminen ja jäykkyys 
niska-hartiaseudulla ja selässä.

– Meillä oli vuoteessa yhtenäinen 
joustinpatja, ja puolisoni liikkeet herät-
tivät minua usein öisin. Kun mieheni 
pyöri sängyssä, sai se minunkin puoleni 
liikkumaan. Tuntui siltä, kun olisin ollut 
trampoliinilla.

Hän ymmärsi tilanteen Fitness-mes-
suilla ISKUn osastolla, jolla pääsi tutus-
tumaan TEMPUR-sänkyihin ja niiden 
ominaisuuksiin. Iskun nukkumisergono-
mian asiantuntijat ymmärsivät heti, että 
Alonan oireet johtuivat patjan ja tyynyn 
sopimattomuudesta.

Alona päätti vaihtaa vuoteensa ja tyy-
nynsä TEMPURiin, ja raportoida muu-
toksista myös Poselandin yhteisössä ja 
Youtube-kanavalla.

TEMPURin ansiosta  
heräily väheni puolella
Alonan nukkumista ennen ja jälkeen 
TEMPURiin vaihdon mitattiin nukku-
mispäiväkirjalla ja unikyselyllä. Tulokset 
yllättivät testaajan täysin – ja kaikkein 
dramaattisin muutos nähtiin virkeiden 
aamujen määrässä.

Vanhalla joustinpatjalla virkeiden 
aamujen osuus testijaksosta oli vain 
yhdeksän prosenttia, kun TEMPURilla 
nukuttuna aikana niiden osuus nousi 82 
prosenttiin.

– Herään virkeänä ja vartalossani on 
kevyt tunne, Alona iloitsee.

Heräätkö yöllä puolisosi liikkeisiin? 
Ongelmaan on yksinkertainen ratkaisu!

SUOSITTELEN!
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Runkosänky, jossa vankka kotimainen vuodepohja tu-
kee TEMPUR-patjan ergonomisia ominaisuuksia. 

Flexible-runkosängyn mukavuuden varmistaa korkeakim-
moinen ja kestävä vaahtomuovi, joka yhdessä 7 cm paksun 
TEMPUR-sijauspatjan kanssa tarjoaa erinomaisen tuen. Kaksi 
runkosänkyä yhdistyy parivuoteeksi, jolloin sijauspatjan voi 
tilata yhtenäisenä. 

TEMPUR -sijauspatja 7 tukee vartaloasi jämäkästi ja muo-
toutuu kehosi mukaan yksilöllisesti. Voit valita vuoteeseen 

7-senttisen sijauspatjan myös pehmeämmällä vaahdolla, 
joka mukautuu muotoihisi nopeammin tarjoten pehmeäm-
män ensivaikutelman. Molemmat patjat tukevat kehoasi 
täydellisesti, jolloin kääntyily vähenee ja uni syvenee. 

Flexible-vuoteen runko on massiivipuuta ja lujaa vääntöjäyk-
kää vaneria. Kokonaisuuden kruunaa musta tyylikäs huone-
kalukangas. Värillisen Gaja-kankaan sekä tekstiilinahkan saat 
tilauksesta pidemmällä toimitusajan. Painoteknisistä syistä 
johtuen kuvaston värimallit saattavat poiketa todellisuudes-
ta. 

Hinnat sisältävät 7 cm paksun TEMPUR-sijauspatjan, valitsemasi jalkasarjan sekä rungot.
Pääty on hinnoiteltu erikseen.

TEMPUR® Flexible

TEMPUR® Flexible -vuodekokonaisuus
KOKO

80 × 200

90 × 200

105 × 200

120 × 200

160 × 200

180 × 200

90 × 210

180 × 210

MUSTA VERHOILU

1414 €

1494 €

1836 €

2038 €

2828 €

2988 €

1794 €

3588 €

 GAJA-KANGAS/TEKSTIILINAHKA

1511 €

1591 €

1933 €

2135 €

3022 €

3182 €

1891 €

3782 €

TEMPUR® Flexible -päätyelementit

Pääty sijoitetaan seisomaan vuoteen ja seinän väliin. Base-päätyyn saatavilla 12 cm jalat hintaan 29 €.

FLAT

 Musta Gaja

 335 € 432 €
 335 € 432 €
 435 € 532 €
 435 € 532 €
 495 € 592 €
 495 € 592 €

Leveys

80
90

105
120
160
180

BASE

 Musta Tekstiilinahka

 550 € 647 €
 590 € 687 €

Parivuode muodostuu yhdistämällä kaksi 
runkosänkyä yhdistinraudoilla. Vuoteen 
hinta sisältää patjan, rungot ja valitsemasi 
jalkasarjan. Pääty on hinnoiteltu erikseen.

TEMPUR® Flexible
Liiku vähintään 3 kertaa viikossa.  
70 % ihmisistä, jotka treenaavat 
vähintään 3 kertaa viikossa, nauttivat 
erittäin hyvästä yöunen laadusta.
 

unifaktaA bed like no other

Päätyelementti
• FLAT-pääty

• BASE-pääty

Jalat
1.  Tammikartio  11 cm
2.  Tammikartio  20 cm
3.  Vaalea puu  12 cm
4.  Vaalea puu  20 cm
5.  Tummanruskea pyöreä puu 12 cm
6.  Tummanruskea pyöreä puu  20 cm
7.  T.ruskea puu, kromi aluslevy  12 cm
8.  T.ruskea puu, kromi aluslevy  20 cm
9.  Shampanja, kromi  12 cm
10. Shampanja, kromi  19 cm
11. Kromattu metalli  13 cm
12.  Harjattu metalli  23 cm 

1 3 5 7 9 11

122 4 6 8 10

Verhoilu
• perusverhoiluväri musta

• Gaja-kangas

• tekstiilinahka

Musta Valkoinen Harmaa

Perusverhoilu-
väri musta

Gaja-kangas

Tekstiili- 
nahka

 Beige 1 Suklaa 7 Punainen 10 Juutti 11

 Mustavalk. 12 Terva 19 Valkoinen 21 Platina 22
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Hinnat sisältävät jalkasarjan ja Move-säätövuoteessa päällykseen sointuvat patjanpidikkeet sekä 
sivutaskun vuoteen kaukosäätimelle. Pääty ja patjat hinnoiteltu erikseen.

TEMPUR® STAY ja MOVE -vuoderungot
KOKO 

80 × 200

90 × 200

90 × 210

140 / 120 × 200

 STAY VUODERUNKO

 535€

 575€

 635€

 795€ (140 cm)

MOVE SÄÄTÖRUNKO

 1195€

 1295€

 1395€

 1495€ (120 cm)

Päädyn korkeus on 95 cm ja paksuus 7 cm. Pääty on verhoiltu molemmin puolin. Näin vuoteen 
sijoittelulle on enemmän vaihtoehtoja, kun päätyä ei tarvitse sijoittaa seinää vasten esteettisistä 
syistä.

TEMPUR® STAY ja MOVE -päädyt
KOKO 

120 cm

140 cm

160 cm

180 cm

HINTA 

 535€

 545€

 545€

 589€

Jalat
1. Tammi palkki, 12 tai 19 cm
2.  Tammi pyöreä, 12 tai 19 cm 
3.  Shampanja kromi, 12 tai 19 cm
4.  Shampanja musta, 12 tai 19 cm
(jalat sis. kokonaisuuden hintaan)

1 2. 3. 4.

TEMPUR® Stay -vuoderunko on vankkarakenteinen joustosäle-
pohjainen vuode, jossa runko ja pohja yhdistyvät mukavuutta 
tarjoavaksi kokonaisuudeksi. Sälepohjavuoteessa on säädet-
tävä ristiselän tuki ja pehmeä, hartiaseudulle joustoa antava 
hartiavyöhyke. Vuoteen verhoilun voit valita tyyliisi sopivaksi 
kahdeksasta erilaisesta värivaihtoehdosta. 

95 cm korkea vuodepääty täydentää kokonaisuuden ja voit va-
lita sisutukseesi parhaiten sopivan vaihtoehdon eri jalkasarjois-
ta. TEMPUR® Stay -vuoderunko sopii kaikille TEMPUR®-patjoille. 
Vuoteen rungolla on 10 vuoden Pro Rata -takuu. Laajennettu 
takuu on voimassa, kun tuote on takuurekisteröity. Kysy lisää 
myyjältä.

TEMPUR® Stay -vuoderunko

UUTUUS!

Verhoilu

Suit Onyx Suit 
Graphite

Suit 
Lightgrey

Suit 
Oceanblue

Suit
Aubergine

 Suit 
Chocolate

Suit
Cacao

Plain Grey

Verhoilu

TEMPUR® Move & Stay -vuodemallisto 

UUTUUS!

TEMPUR® Move -vuoderunko on kestävä ja tukeva säätövuode, 
jonka motorisoitu Slideback-toiminto mahdollistaa sinulle miel-
lyttävän ja helpon vuoteen asennon säätämisen. 

Slideback-toiminnolla vuoteen pohja liukuu taaksepäin, kun 
nostat vuoteen selkäosaa. Näin asennon säätöä käyttäessäsi 
ylävartalosi pysyy aina samalla kohdalla kuin vieressä nuk-
kujalla. Tämä toiminto mahdollistaa esimerkiksi häiriöttömän 
vuoteessa keskustelun. Myös yöpöytä ja lukuvalo pysyvät sa-
malla etäisyydellä vuodetta säädettäessä. Sälepohjavuoteessa 
on säädettävä ristiselän tuki ja pehmeä, hartiaseudulle joustoa 
antava hartiavyöhyke.

Vuoteen verhoilun voit valita tyyliisi sopivaksi kahdeksasta eri-
laisesta värivaihtoehdosta. 95 cm korkea vuodepääty täyden-
tää kokonaisuuden ja voit valita sisutukseesi parhaiten sopivan 
vaihtoehdon eri jalkasarjoista.

TEMPUR® Move -vuoderunko sopii kaikille TEMPUR®-patjoille.
Vuoteen rungolla on 10 vuoden Pro Rata -takuu. Moottorin ja 
kaukosäätimen täystakuu on 2 vuotta. Laajennettu takuu on 
voimassa, kun tuote on takuurekisteröity. Kysy lisää myyjältä.

TEMPUR® Move -säätövuoderunko
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Kokeile myymälässä TEMPUR North – 
ihastut sen ominaisuuksiin ja terveyttä 
edistäviin hyötyihin.

TEMPUR® North

TEMPUR North -mallisto 
on uudistunut TEMPUR SUOMEN 
20 v. JUHLAN KUNNIAKSI! 

Nyt sängyissä on laadukkaammat ja kestävämmät kankaat 
sekä upeat uudet värit! Myös säätösängyn moottori ja 
kaukosäädin on on uusittu entistä paremmiksi kestävämmän 
ja kehittyneen tekniikan ansiosta.

A bed like no other

Muotoilu, joka miellyttää

Helppohoitoinen… 

Verhoilukangas on helppohoitoinen ja 
voidaan puhdistaa tarvittaessa kostealla 
liinalla. 

… ja pestävä 

North™ -vuode on sekä käytännöl-
linen että kaunis: vuoteen pehmeä, 
valkoisen sijauspatjan päällinen on 
konepestävä 60 asteessa.
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Uusi TEMPUR® North™ -vuodekokonaisuus on 
inspiroitunut pohjoisen avarista maisemista ja 
koskemattomasta luonnosta. 

TEMPUR® North™ tarjoaa sinulle parhaan mahdollisen 
muotoilun ja yöunen. Tyylikäs vuodekokonaisuus on 
luotu nykyaikaiseen kotiin. North™ erottuu edukseen 
ainutlaatuisen kaarevan muotoilunsa ansiosta, joka tekee 
vuoteesta veistoksellisen ja kutsuvan. Vuoteen patja ja 

vuoderunko ovat päällystetty yhtenäisellä kauniisti kudotulla 
verhoilukankaalla. North-vuoteet ovat saatavilla Original-, 
Cloud- ja Sensation-tunteella.

NorthTM -vuoteella on kattava takuu. Patjalla ja sijauspatjalla 
on 15 vuoden Pro Rata -takuu*, vuoderungolla 10 vuoden 
Pro Rata -takuu* ja säädettävän vuoteen moottorilla 2 
vuoden täystakuu. * lue lisää takuusta s. 78-79.

TEMPUR® NORTHTM 7 cm -sijauspatjalla
KOKO 

80 × 200

90 × 200

90 × 210

105 × 200

120 × 200

160 × 200

180 × 200

180 × 210

 Box

 2796€

 2829€

 3198€

 3500€

 3877€

 5592€

 5658€

 6396€

Continental 

 3148€

 3238€

 3795€

 4045€

 4277€

 6296€

 6476€

 7590€

Adjustable

 4046€

 4126€

 4576€

 5546€

 6282€

 8092€

 8252€

 9152€

TEMPUR® NORTHTM 9 cm Breeze -sijauspatjalla
KOKO 

80 × 200

90 × 200

90 × 210

105 × 200

120 × 200

160 × 200

180 × 200

180 × 210

 Box

 3111€

 3184€

 3603€

 3903€

 4348€ 

 6222€

 6368€

 7206€

Continental 

 3463€

 3593€

 4200€

 4448€

 4748€

 6926€

 7186€

 8400€

Adjustable

 4361€

 4481€

 4981€

 5949€

 6753€

 8722€

 8962€

 9962€

TEMPUR® North -mallisto

TEMPUR® NORTH -lisäosat
TUOTE
LED-valosarja

Synkronointikaapeli

HINTA
87€

55€

TEMPUR® NORTHTM 9 cm Deluxe -sijauspatjalla
KOKO 

80 × 200

90 × 200

90 × 210

105 × 200

120 × 200

160 × 200

180 × 200

180 × 210

 Box

 2961€

 3034€

 3453€

 3753€

 4198€

 5922€

 6068€

 6906€

Continental 

 3313€

 3443€

 4050€

 4298€

 4598€

 6626€

 6886€

 8100€

Adjustable

 4211€

 4331€

 4831€

 5799€

 6603€

 8422€

 8662€

 9662€

Hinta sisältää jalkasarjat.

Vältä univajetta, sillä se johtaa helposti painon nousuun. Unen puutteen 
tiedetään lisäävän ruokahalua säätelevän greliini-hormonin toimintaa. 
Kyseessä on hormoni, joka unen puutteen seurauksena välittää aivoihin 
signaaleja saadakseen nopeasti energiaa antavia ruokia – toisin sanoen 
sokerisia hiilihydraatteja, jotka lihottavat helposti ja varastoivat rasvaa. 

unifakta
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Maailman huipulle päästäkseen 
on urheilijan huomioitava elämän-
sä kaikki osa-alueet nukkumista 
myöten – vaatiihan kova harjoittelu 
myös tehokkaan palautumisen. 
Siksi Nooralotta Neziri vaihtoi viime 
vuonna vuoteekseen, tyynykseen 
ja peitokseen TEMPURin ja se näkyi 
heti suositun pika-aiturimme paran-
tuneista tuloksista!  

Nooralotan unen laatua ennen ja jäl-
keen vaihdon mitattiin unipäiväkirjalla 
ja nukkumiskyselyllä. Niissä paljastui 
hänen heräilleen entisellä vuoteellaan 
joka toinen yö ja tunteneen väsymystä 
lähes kaikkina aamuina. TEMPUR-vuo-
teella yölliset heräämiset loppuivat 
lähes kokonaan ja aamuisissa vireysti-
loissa näkyi merkittävä kasvu. ”Tiesin 
ettei entinen sänkyni ollut hyvä, mutta 
yllätys oli, ettei yksikään aiempikaan 
vuoteeni yltänyt lähellekään TEMPURia. 
Olisinpa löytänyt sen jo aikaisemmin”, 
Nooralotta huokaisee.   

Laadukas uni parantaa  
suorituskykyä

Nukkumiskyselyissä todettiin Nooralo-
tan syvän unen määrän lisääntyneen. 
Syvä uni virkistää eniten ja sen aika-
na erittyy mm. kasvuhormonia, joka 
vaikuttaa sokeriaineenvaihduntaan 
ja sitä kautta suoraan lihasvoimaan. 
TEMPUR-patjan ja -tyynyn tarjoama 
parempi nukkumisergonomia – eli ke-
hon optimaalinen asento unen aikana 
– ehkäisee ennalta lihasten epätasapai-
noa ja kireyksiä. Kun keho on levännyt 
oikeassa asennossa, se on valmiimpi 
suorituksiin. TEMPUR-materiaali vähen-
tää myös kehoon kohdistuvaa haital-
lista painerasitusta, jolloin pintaveren-
kierto on esteettömämpi, kääntyilyn 
tarve vähenee ja unen laatu paranee. 
Nooralotan kokemukset ovatkin hyvin 
samankaltaisia kuin muillakin Tempu-
rilla nukkuvilla urheilijoilla: suorituskyky 
nousee, kun palautuminen tehostuu 
paremman unen ansiosta. ”Tiesin kyllä 
nukkumisen merkityksen palautumi-
seen, mutta en arvannut, että vuo-
teella, tyynyllä ja peitolla on näin suuri 
vaikutus suorituskykyyn”, Nooralotta 
hämmästelee. 

Selkäkivut jäivät vanhaan  
vuoteeseen

Nukkumiskyselyn mukaan Nooralotta 
on nyt päivisin virkeämpi. ”Nukkumi-
nen on ollut selkeästi parempaa ja 
levollisempaa. Myös yöllinen paikkojen 
puutuminen on vähentynyt. Selkäoireet 
ovat olemattomia aiempaan verrattu-
na, mikä on erinomaista harjoittelun 
kannalta” Nooralotta sanoo. ”Tärkeä 
tekijä selkäoireiden paranemisessa 
on oikein valittu tyyny”, kertoo fysio-
terapeutti Pasi Koistinen TEMPURilta. 
”Tyynyn valinnassa kiinnitimme erityi-
sesti huomiota selän asennon ohjaami-
seen oikeanlaisella tukityynyllä. Onhan 
epäsopiva tyyny niska-hartiaseudun 
ongelmien lisäksi usein syynä myös 
alaselkäkipuihin.” Koistisen mukaan oi-
kean nukkumisergonomian suunnittelu 
alkaakin aina tyynyn valinnalla. ”Tyyny 
ohjaa vartalomme asennon vuoteessa 
ja tämä korostuu etenkin kylkinukkujil-
la,  kuten Nooralotalla.”   

Pika-aitajuoksija 
Nooralotta Neziri:  
”Olisinpa löytänyt 
Tempurin aikaisemmin!”  

SUOSITTELEN!

3. Valitse sängyn pääty

Valitse sängynpääty kahdesta vaihtoehdosta. Design on 
ohut ja elegantti sängynpääty, jossa on pehmeä tyynykerros 
tuomassa mukavuutta. Tyylikäs Standard on hieman 
paksumpi vuoteen pääty ilman tyynypehmustetta.

TEMPUR® NorthTM -vuoteen muotoilu on elegantti 
ja leijuvan kevyt. Vuoteen jalat ovat piilotettuina 
sen alle näkymättömiin ja sängynpääty ei kosketa 
lainkaan lattiaa. Tuloksena on keveä vuode, joka 
vaikuttaa kuin leijuvan ilmassa, ja rauhoittava 
keveyden vaikutelma, joka muistuttaa pohjoisen 
luonnon seesteisyydestä. 

2. Valitse verhoiluväri

TEMPUR® North™ -patjan, vuoderungon ja sängynpäädyn 
verhoilun värin voi valita kolmesta vaihtoehdosta: Stone Grey, 
Forest Green ja Graphite Grey.

Design Standard

4. Valitse sijauspatja 

Voit valita kolmesta erilaisesta sijauspatjasta mieleisesi: 
 • 7 cm paksu, perinteinen TEMPUR®-sijauspatja 
  joka tarjoaa taattua TEMPUR-tukea
 • 9 cm paksu pehmeä TEMPUR® Deluxe™-sijauspatja, jonka 
  päälimäinen Soft-Touch™ -kerros lisää patjan pehmeyttä ja 
  muotoutumisominaisuuksia. 
 • 9 cm TEMPUR® Breeze™ -sijauspatjan TEMPUR® Climate 
  Material™ -kerros lisää patjan hengittävyyttä. 

Kaikkien sijauspatjojen päälliset ovat helposti irrotettavissa ja voidaan 
konepestä 60 asteessa.

North Box

North Continental

North Adjustable

TEMPUR 7 cm 
sijauspatja

TEMPUR 9 cm
Deluxe -sijauspatja

TEMPUR 9 cm
Breeze -sijauspatja

1. Valitse vuodemalli 

Aivan kuten voit valita kolmesta TEMPUR®-patjamallistosta 
sopivan tunteen, voit valita North™-vuoteeseesi sinun 
sisustusmakuasi miellyttävän verhoilun, sängynpäädyn sekä 
sijauspatjan. 

North-vuodemallistoja on kolme: Box, Continental ja Adjustable. 
Box-malli rakentuu vuoteen rungosta ja sijauspatjasta. 
Continental on hieman korkeampi ja rakentuu kolmesta 
kerroksesta: vuoteen pohjasta, patjasta ja sijauspatjasta. 
Ylellinen Adjustable-säätövuode tuo luksusta arkeen. Kauko-
ohjattava vuode mukautuu aina parhaaseen asentoon, ja voit 
mukavasti lukea kirjaa tai katsella televisiota. Säätövuode tarjoaa 
apua myös flunssan hoidossa sekä kipeytyneiden lihasten 
rentouttamisessa.

655 €
655 €
699 €
699 €
730 €
765 €

TEMPUR® North -päädyt
Koko

80
90
105
120
160
180

Design Standard

500 €
500 €
535 €
535 €
545 €
589 €

Voit valita kolmesta tunteesta: 

TEMPUR Original-tunne TEMPUR Cloud-tunne TEMPUR Sensation 
-tunne

Graphite GreyStone Grey Forest Green
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Hiihtäjä Kerttu Niskanen 
kuunteli veljensä Iivon suosi-
tuksia ja se kannatti. Näistä 
pienistä mutta usein unoh-
tuneista vinkeistä on hyötyä 
kaikille.

Kerttu Niskanen on ollut erittäin 
tyytyväinen TEMPUR-vuoteeseensa

Huippu-urheilija tarvitsee runsaasti 
unta palautumiseen. Kuitenkin keski-
määrin urheilijat nukkuvat liian vähän. 
Yleisesti ottaen jokainen meistä hyötyi-
si pidemmistä unista, ja unen määrän 
lisääminen voi tuottaa parempaa suo-
rituskykyä ja jaksamista arjessa. Liian 
lyhyiden unien taustalla on usein huono 
nukkumisergonomia.

Tavallisella patjalla nukkuessa hiihtäjä 
Kerttu Niskasen aamut eivät olleet 
parhaimpia, sillä jäykkyyden tunne 
selän ja niskan alueella oli lisääntynyt. 
Hän huomasi kääntyilevänsä useasti 
yön aikana, mikä häiritsi nukkumista.

- Silloinen patja ja tyyny tuntuivat lisäk-
si liian kuumilta, eli vuodemateriaalien 
hengittävyydessä on ollut toivomisen 
varaa, enkä oikein löytänyt hyvää 
nukkumisasentoa niillä välineillä, Kerttu 
toteaa.

Tähän ongelmaan Kerttu sai hyvän vin-
kin veljeltään, hiihtäjä Iivo Niskaselta. 
Hänellä on erinomaiset kokemukset 
TEMPURin unta ja sitä kautta suori-
tuskykyä parantavista ominaisuuksista, 
joten suositus vaihtaa vanhat tyynyt, 
peitot ja sängyt TEMPURiin tuli lähipii-
ristä.

- Vuode muuttui TEMPUR North -moot-
torisängyksi. Breeze-tyyny on erityisen 
hengittävä ja peitossakin on älyä, eli 
se tasaa lämpötilaa. En tiennyt, että 
häiriötön uni ja pidempään nukkumi-
nen voivat vaikuttaa hyvinvointiin näin 
paljon, Kerttu iloitsee.

- On tietysti itsestään selvää, että 
välineillä on merkitystä – tässä tapauk-
sessa nukkumisen apuvälineillä. Parem-
pi nukkuminen on vaikuttanut erittäin 
myönteisesti palautumiseeni. Öinen 

hikoilu on myös vähentynyt.

Kymppien määrä kuusinkertaistui 
TEMPURilla nukuttaessa kuin itses-
tään

Kertun unta tarkasteltiin ennen ja 
jälkeen TEMPURiin vaihdon unipäiväkir-
jalla ja nukkumiskyselyllä.

- Unipäiväkirjan TEMPUR-osiossa nousi 
esille erityisesti lisääntynyt kymp-
pien määrä. Tavallisella patjalla Kerttu 
ylsi yhtenä yönä viikossa kymmenen 
tunnin uniin, mutta TEMPURilla nukut-
taessa kympin tai yli kympin öitä oli 
kuutena yönä, kertoo fysioterapeutti 
Pasi Koistinen.

Unen tarve on yksilöllistä, mutta ylei-
sesti ottaen useimmat ihmiset hyötyi-
sivät pidemmistä unista. Tämän myös 
Kerttu voi vahvistaa:

- Parempi palautuminen näkyy minulla 
tehokkaampina harjoituksina.

Virkeys lisääntyi, heräämisten 
määrä puolittui

SUOSITTELEN!

Jatkuva väsymys on vakava terveysuhka kaikille työikäisille. Kun huolehdit 
unesta, huolehdit vireydestä. Alkuun pääsee neljällä vinkillä, jotka on laatinut 
terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti Mikko Patovirta. 

Huolestuttavan moni työikäinen suomalainen nukkuu tutkimusten mukaan 
huonosti. Yksi yleinen syy tähän on jatkuvan työstressin aiheuttama kuormi-
tustila.

Pitkittyneeseen väsymykseen ja ylikuormitustilaan ajautuminen ei siis ole 
tänä päivänä mikään poikkeus. Jatkuva arjen suorittaminen, huoliajattelu sekä 
vastuutekijät heikentävät elämänlaatua ja ylläpitävät jatkuvaa väsymystä.

Elimistö ei rauhoitu edes nukkuessa

Unihäiriöiden taustalla voi olla sairaus, mutta useimmiten pitkäkestoinen 
unettomuus saa alkunsa elämäntilanteiden muutoksista, elämäntavoista ja 
stressistä.

Mikko Patovirta vertaa ihmiskehon autonomista hermostoa tietokoneen 
käyttöjärjestelmään.

- Fysiologisella tasolla ylikuormituksesta voidaan puhua eräänlaisena käyttö-
järjestelmäongelmana. Jatkuva ylikuormitus kiihdyttää sympaattisen hermos

Jatkuva väsymys on vakava 
terveysuhka kaikille työikäisille

Iivo-veljen suositus 
pelasti Kerttu Niskasen 
yöunet – ”Vaikuttanut 
erittäin myönteisesti 
palautumiseen”

Kun Kerttu vaihtoi TEMPURiin, hänen 
virkeän tuntuisena herättyihin aamui-
hin tuli 50 prosentin lisäys. Yöllisten 
heräämisten määrä väheni 60 prosent-
tia ja nukahtaminen nopeutui. TEM-
PUR-vuoteella pystyttiin vaikuttamaan 
sekä unen pituuteen että laatuun.

Kertun mielestä TEMPUR-patja tukee 
selkää oikein mukautumalla kehoon, 
ja mahdollistaa siten hyvän nukku-
ma-asennon löytymisen. Asentoa ei 
tarvitse muuttaa yön aikana, koska 
materiaali vähentää painetta ja tukee 
selkää oikein sekä riittävästi.

- Selän jäykkyys katosi, kun TEMPUR 
tuli taloon, Kettu sanoo tyytyväisenä

Kerttu Niskanen on huomannut, 
että parantunut yöuni on vaikutta-
nut positiivisesti harjoitteluun

Fysioterapeutti Koistinen taustoittaa 
selän jäykkyyden ja nukkuma-asennon 
yhteyttä:

- Epäsopiva patja ja tyyny ohjaavat 
selkärangan kiertoon tai taivutukseen, 
jolloin selkärangan pikkuniveliin koh-
distuu painetta ja nivelkapseleihin sekä 
nivelsiteisiin venytystä. Tämän seu-
rauksena rankaa ympäröivät lihakset 
jäykistyvät reflektorisesti.

- Jäykkä selkä aamuisin voi olla merkki 
epäsopivasta tyynystä ja patjasta. Nuk-
kumisergonomiaa olisi syytä parantaa, 
sillä seuraavaksi selkä voi helposti alkaa 
kipuilla, Koistinen ohjaa.

TEMPUR-peitolla on ollut ratkaiseva 
rooli siinä, että nyt Kertulla ei ole enää 
liian kuuma nukkua. Peitto tasaa nuk-
kujan ja peiton väliin jäävää lämpötilaa 
muodostaen oman mikroilmaston, 
jolloin nukkujan ei tarvitse siirrellä peit-
toa päälle ja pois löytääkseen sopivan 
nukkumislämpötilan.

SUOSITTELEN!
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TEMPUR auttaa kiireistä muusikkoa  
palautumaan, myös Malagasta.

”Tähänhän voisi jo nyt nukahtaa.” Jare Brand kävi Tempurilla 
testaamassa moottorisänkyä. 

”Ku taakse jääny Malaga ja Villa Romantica / Ei oo vihreem-
pää vieraalla kukkulal / Himaan TEMPURin avaruussukkulal”.

Näin riimitellään Gasellien ja JVG:n kappaleessa Mitä mä 
Malagas?

Keväällä 2018 JVG:n kaikkakalenteri ennusti ennätysaktiivis-
ta lava-aikaa tulevalle sesongille. Suositun rap-duon toinen 
jäsen Jare Brand oli kuitenkin huolissaan selkänsä hyvinvoin-
nista ja unensa laadusta sekä niiden vaikutuksesta esiinty-
misiin.

Räppärin täytyy hallita instrumenttinsa, eli äänen lisäksi ke-
honsa ja mielensä, sekä olla läsnä. Hyvä vireystila on ehdo-
ton lähtökohta sille, että esiintyjä sisäistää oman tulkintansa.

Jaren tavoite esiintymisessä on päästä tilaan, jossa asiat 
tuntuvat sujuvan kuin itsestään. Tästä flow-tilasta on hel-
pompaa heittäytyä ja olla reagoiva niin yleisön kuin toisten 
esiintyjien suhteen.

TEMPURin avulla kohti parempaa itseä

Taustaselvityksen ja managerin kanssa pidetyn työkykypala-
verin jälkeen ratkaisuksi osoittautui maailman suurin vuo-
devalmistaja TEMPUR, jossa innostuttiin yhteistyön mahdol-
lisuudesta.

Parhaiden mahdollisten tulosten varmistamiseksi Jaren uni ja 
toimintakykymuutokset otettiin kuitenkin seurantaan unipäi-
väkirjalla ja nukkumiskyselyllä.

Unta seurattiin kahdessa jaksossa; tavallisella sängyllä ja 
TEMPUR-vuoteessa nukuttaessa. TEMPUR-jakso sijoittui kes-
kelle kuumaa ja kiireistä keikkakesää, jolloin artistin työtunnit 
olivat yötunteja merkittävästi runsaammat.

Vähemmän unta, enemmän virkeyttä

Tarkastelujaksoja verratessa paljastui, että Jare ehti kiireiden 
takia nukkua TEMPURilla vähemmän kuin tavallisella sängyl-
lä, mutta silti hänen kokemansa virkeys oli TEMPURilla (75 %) 
parempaa kuin tavallisella patjalla (58 %).

Unipäiväkirja selittää parempaa virkeyttä unen laadun para-
nemisella. Esimerkiksi Jaren öisten heräilyjen määrä väheni 
67 prosenttia TEMPURilla nukuttaessa.

Tavallisella patjalla uni oli katkonaista ja liikehdintää oli paljon. 
Hyvän ja paineettoman asennon löytäminen etenkin selälle 
oli vaikeaa. TEMPUR-vuode muutti nämä asiat täysin:

- Selän jäykkyys ja kivut jäivät vanhalle patjalle ja tyyny aut-
taa merkittävästi hyvän asennon saamisessa. Olen palautu-
nut esiintymisistä, treenailusta sekä keikkailusta paremmin 
kuin aikaisemmin. Samoin yleinen vireystaso on noussut 
unen laadun parannuttua, Jare listaa positiivisia vaikutuksia.

Hän on huomannut muutoksen myös konkreettisesti omassa 
työssään.

- Tämä tietysti vaikuttaa myönteisesti niin esiintymiseen kuin 
esimerkiksi kirjoittamiseen. Mielestäni lyriikat putoavat nyt 
kynästä herkemmin. Näen muuten nykyisin uniakin enem-
män ja nehän ovat sanoittajalle mitä parhainta lähdemateri-
aalia.

- Nyt kun on TEMPURin matkapatja ja tyyny käytössä, ehkä 
siellä Malagassakin voisi viivähtää muutaman päivän pidem-
pään, Jare naurahtaa.

Sängynvaihto nosti 
JVG-Jaren luovuuden 
uudelle tasolle  
– ”Lyriikat putoavat  
kynästä herkemmin”

ton usein toistuvaan ylivireystilaan, jolloin koko autonomisen 
hermoston säätely häiriintyy. Rasituksesta palautuminen 
vaikeutuu, unihäiriöt lisääntyvät ja rentoutuminen on hanka-
laa, hän kuvailee.

Kun sympaattinen hermosto käy pitkään ylikierroksilla, kulut-
taa se elimistöä ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Seurauksena 
parasympaattisen hermoston tuottaman kortisolin myötä 
ihminen väsähtää ja ajautuu alivireystilaan.

- Kaikki toiminta tuntuu raskaalta, aloitekyky heikkenee ja 
yksinkertaisimpienkin asioiden tekeminen on vaikeaa. Pitkä-
kestoisessa unettomuushäiriöissä aivot ovat päivällä alivirei-
set ja yöllä taas ylivireiset, Patovirta selittää.

Hänellä on neljä konkreettista neuvoa:

1. Hallitse elämääsi, hallitset hermostoasi

Perinteiset rentoutusharjoitukset voivat auttaa yli- ja alivi-
reyden säätelyn tasapainottamisessa. Kokeile esimerkiksi 
jännitys-rentoutus-menetelmää, jossa kehon eri osia ensin 
jännitetään 10-20 sekunnin ajan ja sen jälkeen rentoutetaan 
hallitusti.

- Myös tiedostetun hengityksen ja keskitettyjen liikkeiden 
yhdistelmät korjaavat hermoston toimintaa. Tärkeinä tuki-
keinoina on lisäksi tasapainoinen elämänrytmi, Patovirta 
muistuttaa.

2. Varaa riittävästi aikaa nukkumiseen

Tutkimusten mukaan valtaosa aikuisista tarvitsee 7-8 tuntia 
yöunta. Jotkut voivat pärjätä alle 6 tunnilla, mutta toisaalta 
taas jotkut tarvitsevat yli 9 tuntia yöunta. Patovirta kehottaa 
varaamaan vuoteessaoloaikaa yhdeksän tuntia vuorokau-
dessa.

- Rauhoittavat iltarutiinit tulisi aloittaa 1-2 tuntia ennen 
nukkumaan menoa. Täydestä vauhdista sänkyyn kiilaava ei 
pysty rakentamaan hyvää yöelämää.

3. Hanki oikeanlainen patja ja tyyny

Hyvällä nukkumisergonomialla voi vaikuttaa tasapainotta-
vasti autonomiseen hermostoon. TEMPUR-patja ja -tyyny 
muotoutuvat kehon lämmön ja painon vaikutuksesta, jolloin 
pintaverenkierto paranee ja vartalo on fysiologisessa asen-
nossa laajemmalla tukipinnalla. Uni on syvempää, jolloin 
myös hengitys syvenee, keho rentoutuu ja nukkuja liikehtii 
vähemmän yön aikana. 

- Stressin on huomattu olevan yhteydessä nukahtamisvai-
keuksiin. Ylikuormittuneen henkilön kannattaakin huolehtia 
nukkumisergonomiasta jo tärkeän nukahtamisvaiheen takia, 
Patovirta selittää.

4. Ota asiantuntija avuksi

Fysiologisesti keholle sopiva alusta saa aikaan miellyttävän 
nukkumiskokemuksen. Täytyy kuitenkin muistaa, että ke-
homme ei ole lahjomaton.

- Jos on nukkunut pitkään epäergonomisessa asennossa, 
saattaa väärä asento tuntua vartalolle normaalina. Tämän 
takia asiantunteva myyjä on tärkeä apu patjakaupoilla, Pato-
virta muistuttaa.

Lähteet: 
Haastattelu: TtM, fysioterapeutti Mikko Patovirta / Fysiotera-
peutti Pasi Koistinen / Professori Markku Partinen

Artikkelissa hermoston ja alustan välisestä suhteesta ker-
rotaan teoritisoiden tuote- ja terveysfaktojen perusteella ja 
kokemuksiin sekä asiakaspalautteisiin perustuen.

Vaikka TEMPUR-tuotteista osa on CE-merkitty terveydenhoitotuotteiksi ja ne ovat käytössä 
terveydenhoidon vaativissa kohteissa, niin yleistäen tyynyt ja patjat eivät yksistään ole parannuskeino tai 
hoito-ohje selkä- tai niskakipuihin tai vireystilaongelmiin. Alustan lisäksi on hyvä huomioida oikeanlainen 
nukkumisergonomia ja unen huollon periaatteet sekä yksilölliset tarpeet omassa terveydentilassa. Vaste 
hyvinvoinnissa alustan muutoksen myötä on yksilöllistä. Kärsiessäsi vakavista selkä- tai niskakivuista, 
unihäiriöistä tai jatkuvasta väsymyksestä, ota yhteyttä lääkäriisi.

Hyvä tietää!

SUOSITTELEN!
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TEMPUR®-tyynyt

TEMPUR®-tyyny ohjaa pääsi  
ja niskasi oikeaan asentoon

Oikealla tyynyn valinnalla parannat nukkumisergonomiaasi ja unesi 
laatua. TEMPUR-tyyny muotoutuu pääsi ja niskasi muotojen mukaan. 
Näin tyyny tukee kaularankaa optimaalisesti ja hartiaseutusi rentou-
tuu ja palautuu päivän rasituksista. Aamulla heräät levänneenä, ilman 
niska- ja hartiakipuja.

TEMPUR-tyynyjen materiaali on testattu tunnettuja allergeeneja vas-
taan ja sertifioitu Öko-Tex® -standardin mukaan, eivätkä näin ollen 
sisällä haitallisia aineita. Tyynynpäälliset on helppo irrottaa ja vesipestä. 
Tyynyillä on 3 vuoden takuu.

TEMPUR-tyynyihin on 
saatavissa muotoon- 
ommellut Mako-puuvillaiset 
TEMPUR-FIT-tyynyliinat. 
Katso s. 58 

Sinulle sopivimman tyynyn valintaan vaikuttavat nukkuma-asentosi, 
hartioidesi leveys ja kaulasi pituus, patjasi upottavuus sekä sinun miel-
tymyksesi joko vahvaan tukeen tai pehmeään tuntemukseen.

Uuteen tyynyyn tottuminen voi kestää päivästä pariin viikkoon, riip-
puen siitä, kuinka paljon kaularangan asento muuttuu tyynyä vaihdet-
tassa. Jos heräät yöllä epämukavuuden tunteeseen, voit loppuyöksi 
vaihtaa entiseen tyynyysi. Näin kaularankasi tottuu vähitellen uuteen, 
anatomisesti oikeaan asentoon.

Oikean tyynyn valinta 

TAKUU
VUODEN

TYYNYT

BEST 
SELLER

Maailmanmestari valitsi  
TEMPURIN – valitse sinäkin!
 
Ammattinyrkkeilyn maailmanmestari Eva Wahlström: ”TEMPUR-vuo-
de ja -tyyny ovat olleet ratkaisevassa roolissa selkäni kuntoutu-
misessa. Sen lisäksi, että selkäni saa oikeanlaisen tuen, nukun nyt 
huomattavasti paremmin ja palautuminen harjoittelusta on nopeam-
paa. Suosittelen kaikille aitoa TEMPURia!”

Katso Evan tarina tempur.fi -sivuilta!
Symphony backSymphony back

SUOSITTELEN!

A pillow like no other

TEMPUR® Ombracio -tyyny

Erikoismuotoiltu Ombracio sopii 
kaikkiin nukkuma-asentoihin, myös 
mahallaan nukkuvalle. Erityisen 
hyvin se sopii sinulle, joka vaihte-
let asentoasi nukkuessasi. Siivekäs 
muoto rentouttaa lihaksia, tukee 
niskaa ja hartioita, sekä vapauttaa 
hengityksen. Ainutlaatuinen pa-
tentoitu TEMPUR-mikrotyynytäyte 
(miljoonia tukea antavia mikrotyy-
nyjä) muotoutuu täydellisesti ja 
on muokattavissa niskasi ja pääsi 
muotojen mukaan. Hengittävä 
3D-päällinen on irrotettava ja 
vesipestävä. Yksi koko 60x50 cm. 
Hinta 189€
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TEMPUR® EasyClean -tyyny

EasyClean™ -tyyny on valmistet-
tu uudenlaisesta TEMPUR Easy-
Clean™ -materiaalista. Se mahdol-
listaa tyynyn pesun 60 asteessa 
sekä rumpukuivaamisen: tyynyn 
huoltaminen ei ole koskaan ollut 
helpompaa! Tyynyn koko 60x50 
cm. Saatavissa kolme eri korkeut-
ta: Soft, Medium ja Firm. Hinta 
189€

TEMPUR® Breeze -tyyny

TEMPUR Traditional Breeze™ -tyy-
ny on valmistettu TEMPUR Clima-
te™ -materiaalista, joka haihduttaa 
ylimääräistä kosteutta tarjoten 
raikkaamman nukkumiselämyksen. 
Perinteisen tyynyn mallinen Breeze 
sopii useimpiin nukkuma-asentoihin. 
Tyynyn koko 60x50 cm. Saatavissa 
kolme eri korkeutta: Soft, Medium ja 
Firm. Hinta 189€

Perinteisen mallisten TEMPUR-tyynyjen sisältö muodostuu miljoonista patentoiduista 
TEMPUR-mikrotyynyistä. Tyynyä voi siksi muotoilla halutun korkuiseksi sekä muotoiseksi. 

TEMPUR® Millennium -tyyny

Millennium on terapeuttinen 
tukityyny, joka on muotoiltu sekä 
kyljellä että selällä nukuttavaksi. 
Kaareva reuna, joka on reunoilta 
korkea ja keskeltä matala, tar-
joaa niskallesi ihanteellisen tuen. 
Tyynyn keskellä nukutaan selinma-
kuuasennossa ja kylkimakuulla pää 
sijoitetaan tyynyn korkeamman 
reunan päälle. Erinomainen selkä- 
ja niskakivuista kärsiville. Useita 
kokoja. 

TEMPUR® Original -tyyny

Original on ergonomisesti muo-
toiltu tukityyny kylkiasennossa 
nukkuvalle. Se sopii erityisesti sel-
kä- ja niskakivuista kärsiville, sillä 
niskan ja pään muotoihin täydel-
lisesti mukautuvana se vähentää 
hartiaseudun kireyttä ja jäykkyyt-
tä. Useita kokoja.

TEMPUR®-matkatyyny

TEMPUR-matkatyyny on mukava 
matkakumppani. Sen ergonomisen 
muotoilun ansiosta nukut hyvin missä 
tahansa. Se vastaa Original-mallin 
M-koon tyynyä, mutta on sitä puolet 
kapeampi. Tyynyn mukana saat käte-
vän vedenkestävä kantopussin, johon 
tyyny sopii napakasti rullattuna. Yksi 
koko (25x31x10/7cm). Hinta 109€

TEMPUR® Millennium -tyyny
KOKO

Millennium S
Millennium M
Millennium L
Millennium XL

HINTA
129 €

139 €

149 €

159 €

HARTIAN LEVEYS
Kapea

Normaali
Leveä

Erittäin leveä

MITAT
54 × 32 × 9,5/5

54 × 32 × 11/6

54 × 32 × 12,5/7

54 × 32 × 14/8

TEMPUR® Original -tyyny
KOKO

Original Junior
Original S
Original M
Original L
Original XL

HINTA
99 €

119 €

129 €

139 €

149 €

HARTIAN LEVEYS
(lapset)
Kapea

Normaali
Leveä

Erittäin leveä

MITAT
40 × 26 × 7/4

50 × 31 × 8/5

50 × 31 × 10/7

50 × 31 × 11,5/8,5

50 × 31 × 13/10

MilleniumMillenium

Symphony backSymphony back Symphony backSymphony back

Perinteiset tyynymallit

TEMPUR® North -tyyny

TEMPUR North -tyyny on opti-
maalisesti pehmeä ja tukea anta-
va tyyny. TEMPUR ES Extra Soft 
-materiaali tekee tyynystä ylellisen 
pehmeän ja mukavan. Tyynyn 
koko 60x50 ja päällinen irrotet-
tavissa konepesua (60°C) varten. 
Päällinen valmistettu Öko-Tex® 
100 -standard mukaisesti, mikä 
tarkoittaa että tuote on testattu 
eikä aiheuta terveydelle haittaa. 
Yksi koko (60x50 cm). Hinta 189€

 

Ergonomiset tyynymallit

Sinulle sopivimman 
tyynyn valintaan 
vaikuttavat nukkuma-
asentosi, hartioidesi 
leveys ja kaulasi pituus, 
patjasi upottavuus sekä 
sinun mieltymyksesi 
joko vahvaan tukeen 
tai pehmeään 
tuntemukseen.

Symphony backSymphony back

Katso TEMPUR 
Ombracio-tyyny 

s. 48
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TEMPUR® Futon

Erinomainen vieraspatja, jossa 
TEMPUR-materiaalin ainutlaatui-
set tukiominaisuudet yhdistyvät 
perinteisen futon-alustan muka-
vuuteen. Futon sopii laverille tai 
lattialle ja on käytännöllinen myös 
mökillä. Kokoontaitettava patja vie 
vain vähän säilytystilaa.

 

TEMPUR®-sijauspatja 7 

Paksumpi, 7 cm sijauspatja on oiva 
tapa nauttia aidon TEMPUR-mate-
riaalin ominaisuuksista nykyisessä 
vuoteessasi. Sijauspatjan voi lait-
taa minkä tahansa hyväkuntoisen 
joustin- tai vaahtomuovipatjan 
päälle. Sijauspatjalla nukkuessa ke-
hoon kohdistuva paine vähenee ja 
samalla vähenevät niska-, selkä- ja 
nivelkivut sekä levoton liikehdintä 
yön aikana.

UUTTA! Valitse 7-senttisestä 
sijauspatjasta jämäkämpi malli tai 
nopeammin kehosi mukaan muo-
toutuva pehmeämpi vaihtoehto.

TEMPUR®-sijauspatja 5

Ohuempi, 5 cm sijauspatja on suun-
niteltu käytettäväksi TEMPUR-patjan 
kanssa. Vuoteen petaamista hel-
pottavaa sijauspatjaa on saatavana 
Original ja Cloud -tunteilla. Tilapäisesti 
sitä voi käyttää matkoilla, vierailuil-
la ja jopa mökillä tavallisen patjan 
päällä, mutta jatkuvassa käytössä 
TEMPUR-materiaalin edut tulevat 
täysin hyödynnettyä vasta 7 cm 
sijauspatjassa.

TEMPUR®-sijaus- ja -vieraspatjat

TEMPUR-sijauspatjat sopivat sijauspatjan  
paksuudesta riippuen joko olemassa olevan vuoteen 
päälle tai paksujen TEMPUR-patjojen päälle. 

Sijauspatja vaikuttaa kehon asentoon 
ja mukavuuteen sekä siten unen laa-
tuun. Jokainen ulkomailla matkustellut 
on varmasti huomannut, että hotellien 
vuoteissa ei ole sijauspatjoja kuin lähin-
nä vain pohjoismaissa. 

Sijauspatja helpottaa petaamista, pa-
rantaa hygieniaa ja säästää alla olevaa 
paksua patjaa kulumiselta, kunhan 
sijauspatja vaihdetaan tarpeeksi usein. 
Ongelma on siinä, että moni unohtaa 
vaihtaa epämukavaa petaria, joka on jo 
vuosia sitten painunut lyttyyn.

Nykyään korkean hygienian aikaan 
sijauspatjan merkitys on muuttunut: 
Sijauspatjalla viimeistellään tai paran-
nellaan alla olevan patjan ominaisuuk-
sia. Sillä voidaan vähentää painetta ja 
lisätä tukea eli parantaa nukkumiser-
gonomiaa. Ilman oikeanlaista sijaus-
patjaa esim. joustinpatjalla ei pysty 
nukkumaan vaan patja on liian kova ja 
mukautumaton vartaloon. Kuluneen 
sijauspatjan vähäisempi tuki ja tästä 
johtuvat virheasennot voivat tuntua 
kehossa aamuisin kipuna tai selän jäyk-
kyytenä. Yön aikana lihakset, nivelsi-

teet ja nivelkapselit eivät ole päässeet 
palautumaan. Jos nukkujan on hankala 
löytää mukavaa nukahtamisasentoa, 
on tyynyn ja alapatjan tarkistamisen 
ohella syytä kiinnittää huomiota myös 
sijauspatjaan, joka usein on unohtunut 
vaihtaa, vaikka sitä nimenomaan pitäisi 
vaihtaa muutaman vuoden välein. 

A mattress like no other

TEMPUR® -sijauspatjat
 KOKO 5 cm 7 cm PEHMEÄ 7 cm

 80 × 200 696 € 835 € 835 €

 90 × 200 738 € 895 € 895 €

 105 × 200 990 € 1097 € 1097 €

 120 × 200 1199 € 1179 € 1179 €

 140 × 200 1199 € 1297 € 1297 €

 160 × 200 1392 € 1670 € 1670 €

 180 × 200 1476 € 1790 € 1790 €

 90 × 210 910 € 995 € 995 €

 180 × 210 1820 € 1990 € 1990 €

 Erikoiskoot m2  599 € 599 €

TEMPUR® futon -vieraspatja
KOKO
95 × 195 × 7 cm

HINTA
899 €

7 senttimetrin ikiklassiko uudistaa 
olemassa olevan, hyväkuntoisen vuoteen 
aidoksi TEMPUR-vuoteeksi. 

5 senttimetrin sijauspatjat tulee sijoittaa 
vain paksujen TEMPUR-patjojen päälle. 

Fysioterapeutti Juha Borodulin

Voit minimoida kehoon 
kohdistuvan painerasituksen 
valitsemalla TEMPURin

Kulunut sijauspatja aiheuttaa tuen menetyk-
sen lisäksi nukkujan vartaloon pistekohtaista 
painerasitusta. Tällöin paineen kohdistues-
sa pienelle alueelle pintaverenkierto estyy 
ja tästä aiheutuu levotonta liikehtimistä ja 
kääntyilyä kehon yrittäessä suojella kudok-
sia hapenpuutteelta. Hyvä sijauspatja jakaa 
kehoon kohdistuvan paineen laajalle alueelle 
mutta antaa myös vartalolle tukea, jolloin ke-
hon asento pysyy fysiologisesti oikeanlaisena. 
Sijauspatjalla on suora yhteys unen laatuun ja 
tukirangasta johtuviin kipuihin. 

”Hyvin usein uusien patjojen ostajia haasta-
tellessa käy ilmi, että koko patjasetti on ollut 
samanlainen koko sen käyttöiän ajan, esimer-
kiksi 10-12 vuotta. Tavallisesta materiaalista 
valmistettu sijauspatja tulisi kuitenkin vaihtaa 
heikon kestävyyden takia 2-4 vuoden vä-
lein”, sanoo fysioterapeutti Juha Borodulin 
TEMPUR Brand Store Vantaan –myymälästä. 
”Laadukkaat erikoispatjat, kuten painetta 
optimaalisesti jakavat Tempur – sijauspatjat, 
jotka ovat 5-7 cm ja peräti 9 cm paksuja, 
kestävät moninkertaisen käyttöajan menet-
tämättä näitä kahta tärkeää ominaisuuttaan, 
ja näiden paksujen sijauspatjojen takuukin on 
jo 15 vuotta. TEMPUR petauspatja sijoitetaan 
tavallisen vaahtomuovi- tai joustinpatjan 
päälle”, Borodulin jatkaa ja antaa käytännön 
vinkin sijauspatjan kunnon arviointiin: ”Jos 
vuodevaatteet eivät pysy paikoillaan, se ker-
too levottomasta liikehdinnästä yön aikana. 
Lisäksi jos tunnet itsesi fyysisesti voimatto-
maksi heräämisen jälkeen tai heräilet öisin yli 
2 kertaa, niin syynä voi olla epämukavuutta 
aiheuttava sijauspatja ja myös kuopalle väsy-
nyt alapatja. Tavallisten halpis-sijauspatjojen 
vaihtoväli voi olla jopa vain 1 vuosi. Tarkista 
siksi omat patjasi – niiden tuki ja paineenlie-
vennysominaisuudet!”

 

 

Voit minimoida kehoon 
kohdistuvan painerasituksen 
valitsemalla TEMPURin

Kulunut sijauspatja aiheuttaa tuen menetyk-
sen lisäksi nukkujan vartaloon pistekohtaista 
painerasitusta. Tällöin paineen kohdistues-
sa pienelle alueelle pintaverenkierto estyy 
ja tästä aiheutuu levotonta liikehtimistä ja 
kääntyilyä kehon yrittäessä suojella kudok-
sia hapenpuutteelta. Hyvä sijauspatja jakaa 
kehoon kohdistuvan paineen laajalle alueelle 
mutta antaa myös vartalolle tukea, jolloin ke-
hon asento pysyy fysiologisesti oikeanlaisena. 
Sijauspatjalla on suora yhteys unen laatuun ja 
tukirangasta johtuviin kipuihin. 

”Hyvin usein uusien patjojen ostajia haas-
tatellessa käy ilmi, että koko patjasetti on 
ollut samanlainen koko sen käyttöiän ajan, 
esimerkiksi 10-12 vuotta. Tavallisesta materi-
aalista valmistettu sijauspatja tulisi kuitenkin 
vaihtaa heikon kestävyyden takia 2-4 vuoden 
välein”, sanoo fysioterapeutti Juha Borodulin 
TEMPUR Brand Store Vantaan –myymälästä. 
”Laadukkaat erikoispatjat, kuten painetta 
optimaalisesti jakavat Tempur – sijauspatjat, 
jotka ovat 5-7 cm ja peräti 9 cm paksuja,  taas 
kestävät moninkertaisen käyttöajan menet-
tämättä näitä kahta tärkeää ominaisuuttaan, 
ja näiden paksujen sijauspatjojen takuukin on 
jo 15 – vuotta. TEMPUR petauspatja sijoite-
taan tavallisen vaahtomuovi- tai joustinpatjan 
päälle”, Borodulin jatkaa ja antaa käytännön 
vinkin sijauspatjan kunnon arviointiin: ”Jos 
vuodevaatteet eivät pysy paikoillaan, se ker-
too levottomasta liikehdinnästä yön aikana. 
Lisäksi jos tunnet itsesi fyysisesti voimatto-
maksi heräämisen jälkeen tai heräilet öisin yli 
2 kertaa, niin syynä voi olla epämukavuutta 
aiheuttava sijauspatja ja myös kuopalle väsy-
nyt alapatja. Tavallisten halpis-sijauspatjojen 
vaihtoväli voi olla jopa vain 1 vuosi. Tarkista 
siksi omat patjasi – niiden tuki ja paineenlie-
vennysominaisuudet!”

 

 

TEMPUR-materiaali on 
allergiavapaa, päälliset 
antibakteerisia ja 
pölypunkkisuojattuja.
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TEMPUR® mukavuus-  
ja -ergonomiatuotteet
TEMPUR tarjoaa mukavuutta kellon 
ympäri, oletpa sitten töissä, matkalla, 
kotona tai vapaa-aikaa viettämässä. 
Löydät laajasta valikoimastamme 
laadukkaita mukavuus-, matka- ja ergo-
nomiatuotteita yksilöllisiin tarpeisiisi ja 
pääset nauttimaan TEMPUR-materiaa-
lin terapeuttisista ominaisuuksista eri 
tilanteissa.

Suurin osa TEMPUR-ergonomiatuot-
teista on päällystetty kestävällä ja 
joustavalla jersey-kankaalla. Päällinen 
on helppo irrottaa ja vesipestä. TEM-
PUR-materiaali on allergiavapaata, 
koskien kaikkia tunnettuja allergeeneja. 
Päälliset on sertifioitu terveydelle täy-
sin turvalliseksi Öko-Tex® 100 -stan-
dardin mukaisesti, eli ne on testattu 
haitallisia aineita vastaan.

TEMPUR-tuotteita suosittelee yli  
75 000 terveydenhoitoalan ammat-
tilaista. Yhteistyössä/suosittelijoina 
Suomessa toimivat mm.

TEMPUR®-satulatyyny

TEMPUR-satulatyyny sopii niin 
polkupyörän kuin kuntopyörän-
kin satulaan. TEMPUR-materiaali 
vähentää painetta ja antaa pinta-
pehmeyttä ja mukavuutta. Satu-
latyyny pysyy paikoillaan säädet-
tävän kiristysnarun avulla ja sen 
päällinen kestää kovaakin kulutus-
ta. Koko: S (27,5×18,5×3 cm) ja M 
(28,5x25x3cm). Hinta: 59 €

TEMPUR® Transit -niskatyyny 

Niskasi paras ystävä tukee ergo-
nomisesti niin kotona kuin mat-
koillakin. Irrotettava ja vesipestävä 
päällinen. Koko: 30×28×8 cm. 
Hinta: 115 €

TEMPUR®-unimaski

TEMPUR-unimaski on ylellinen tapa 
parantaa unesi laatua. Se helpottaa 
nukahtamista valoisassa tai vieraassa 
paikassa, ja viilennettynä tuo apua 
migreeniin ja päänsärkyihin. Maskin 
TEMPUR-materiaali myötäilee kasvo-
jesi muotoja pehmeästi. Hinta: 49 €

TEMPUR®-matkasetti

TEMPUR-matkasetti varmistaa levollisen unen myös työ- ja lomamatkoil-
la. Pyörillä liikkuva vedettävä laukku kulkee mukanasi kevyesti. Kätevä 
matkasetti sisältää TEMPUR-sijauspatjan (3,5 cm) ja TEMPUR-matkatyy-
nyn (Original M). Molemmissa on harmaa veluuriverhoilu. Patjan koko: 
70×200×3,5cm. Hinta: 599 €

A feeling like no other

Suomen Migreeniyhdistys Suomen Unihoitajaseura ry
SUHS

Yli 75 000 terveydenhoitoalan ammattilaista 
suosittelee aitoa TEMPURia.

Suomen Unihoitajaseura ry
SUHS
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PALLUKKA-hierontaväline

Oivallinen kotimainen apuväline 
lihasten hierontaan. Pallukalla ren-
toutat niska-hartiaseutusi vaivatto-
masti, tehokkaasti ja turvallisesti. 
Pallukkaa on helppo käyttää myös 
yksin. Hinta: 47 € 

TEMPUR®-istuintyyny

TEMPUR-istuintyyny lisää istumi-
sen mukavuutta jakamalla painosi 
tasaisesti istumapinnalle. Tyyny 
mahdollistaa pitkäkestoisenkin 
istumisen ilman rasittavaa paineen 
tunnetta ja tarvetta alituiseen 
asennon vaihteluun, näin paran-
taen keskittymistä ja työtehoa. Ir-
rotettava ja vesipestävä päällinen. 
Koko: 40×42×5cm. Hinta: 137 €

TEMPUR®-jalkatukityyny

TEMPUR-jalkatukityyny vähentää 
paineen, kivun ja epämukavuuden 
tunnetta parantaen pintaverenkier-
toa jaloissasi. Erinomainen taitettuna 
jalkojen välissä tai avattuna nilkkojen 
alla. Koko: 27×20×20 cm. 
Hinta: 109 €

TEMPUR-kiilatyyny ohjaa istuma-asentosi ergonomi-
sesti oikeaksi, jolloin istuminen ei rasita selkääsi.

TEMPUR®-kiilatyyny

TEMPUR-kiilatyyny on muotoiltu 
helpottamaan istuessa selkään 
kohdistuvaa painetta. Kiilatyy-
ny suoristaa selän luonnollisella 
tavalla kallistamalla lantiota eteen. 
Yläosan lämpöön reagoiva TEM-
PUR-materiaali tekee istumisesta 
levollista ja alaosan erikoistuki-
vaahto viimeistelee istuma-asen-
tosi ergonomiseksi. Erinomainen 
istuma- ja päätetyötä tekevälle. 
Koko: 40×40×9/1 cm.  
Hinta: 137 €

TEMPUR®-selkätuki

TEMPUR-selkätuki on ihanteellinen 
tuki selkärangallesi. Ainutlaatuisen 
materiaalinsa, anatomisen muotoi-
lunsa ja korkeussäätönsä ansiosta se 
muotoutuu täydellisesti selkärankasi 
kaaren mukaan. Suositellaan työ-
tuoleihin, mutta sopii käytettäväksi 
myös matkoilla, luennolla tai vaikka 
omassa nojatuolissasi. Irrotettava 
ja vesipestävä päällinen. Koko: 
36×36×7 cm. Hinta: 119 €

TEMPUR® Transit -selkätyyny

Transit -selkätyyny soveltuu minkä 
tahansa istuimen ja selän väliin lai-
tettavaksi ristiseläntueksi. Pienen 
kokonsa ansiosta tyyny on helppo 
ottaa mukaan matkoille tai vaikka 
autoon. Irrotettava ja vesipestä-
vä päällinen. Koko: 30×25×6 cm. 
Hinta: 99 €

TEMPUR®-multityyny

Multityyny tarjoaa monipuolista 
tukea koko kehollesi, poistaen kipua, 
rasitusta ja jännitystä. Hyvä tukityyny 
selällesi ja jaloillesi. Erinomainen 
tuki jalkojen välissä raskausaikana 
tai kyljellään nukuttaessa. Koko: 
68×30×8/1 cm. Hinta: 119 €

TEMPUR® Long Hug -tyyny

Mukava ja monikäyttöinen tyyny tukemaan asentoasi 
esimerkiksi nukkuessa, lukiessa tai televisioa katsoessasi. 
Erinomainen mm. raskaana oleville ja imettäville äideille. 
Päällinen on helppo irrottaa ja pestä 60 asteessa. Koko 
120x37 cm. Hinta: 199 €
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TEMPUR-FIT-peitto 150x210
 PEITTO HUONEEN LÄMPÖTILA HINTA
 Classic Light  Lämmin huone 18 – 25 °C 299 €

 Classic Standard  Viileä huone < 20 °C 359 €

 Premium Light  Lämmin huone 18 – 25 °C 379 €

 Premium Standard  Viileä huone < 20 °C 419  €

TEMPUR-FIT™-peittomallisto

TEMPUR-FIT™-peittojen ainutlaa-
tuista TEMPRAKON®-teknologiaa 
täydentää nyt myös toinen NA-
SAn avaruustekninen innovaatio: 
FRESH-menetelmä. Peitto huolehtii 
automaattisesti ihannelämmöstä-
si varastoimalla kehosi lämpöä ja 
palauttamalla sen yön aikana. Lisäksi 
se ehkäisee aktiivisesti kosteuden 
ja mikrobien syntyä, pitäen olosi 
raikkaana läpi yön. Kun öinen hikoilu 
ja kääntyily vähenevät, nukut entistä 
paremmin.

Täytteenä eurooppalaista untuvaa 
(laatuluokka 1), päällinen 100 % 
puuvillaa. Takuu 3 vuotta. Konepes-
tävä 60 asteessa, rumpukuivattava 
kosteuden poistamiseksi.

 

®

TEMPRAKON down -untuvatuotteiden
aktiivisesti lämpötilaa säätävä 

vaikutus on sertifioitu. 

®

TEMPRAKON fresh -tuotteiden
aktiiviselle mikrobien ehkäisyteholle

on myönnetty sertifiointi.

TEMPUR-FIT™-tyynyliinat ja -joustolakanat

Miellyttävän pehmeät ja hengittävät, sataprosenttisesti 
MAKO-puuvillaiset muotoonommellut tyynyliinat ja jousto-
lakanat ovat suunniteltu TEMPUR-tyynyjä ja -patjoja varten. 
Kankaan ohut lanka ja tiheäsilmukkainen neulos lisäävät 
joustavuutta, tukien TEMPUR-materiaalin muotoutumista. 
Saatavilla sopivassa koossa kaikkiin tyynyihin ja patjoihin 
valkoisena tai harmaan sävyisenä. Takuu 3 vuotta. Voidaan 
vesipestä ja rumpukuivata.

TEMPUR-FIT™-suojalakanat

Vedenpitävä ja hengittävä suojalakana suojaa TEMPUR-pat-
jaa lialta ja kosteudelta, lisäten patjan käyttöikää ja -mu-
kavuutta. Lakana on valmistettu luonnonkuidusta, joka 
haihduttaa kosteutta nopeasti. Näin nukkuessasi kehosi 
lämpötila pysyy tasaisena. Pinnan ohut älykalvo estää patjan 
kastumisen. Sopii erinomaisesti lapsille ja kotihoidossa ole-
ville. Saatavilla sopivassa koossa kaikkiin patjoihin. Takuu 3 
vuotta. Voidaan vesipestä 90 asteessa ja rumpukuivata.

UUTUUS! TEMPUR-tyynysuoja

Uusi tyynysuoja tuo aiemmin TEMPUR-suojalakanoista 
tutut suojaominasuudet nyt myös tyynyn turvaksi. Pehmeä 
materiaali hengittää, mutta ei laske kosteutta läpi tyynyyn. 
Näin nukkujasta peräisin olevat nesteet kuten hiki tai, ulko-
puoliset roiskeet eivät pääse likaamaan tyynyä. Väljyytensä 
vuoksi sopii myös erikoismuotoilluille tyynyille, kuten Om-
braciolle. Tyynysuoja sulkee tyynyn sisäänsä ”ranskalaisella 
taitoksella”, eli siinä ei ole vetoketjua, neppareita tai nappeja. 
Tyynysuoja on pestävissä 60 asteessa ja rumpukuivattavissa 
(ei silitystä). Pesu ennen ensimmäistä käyttöä. Koko 60x50, 
väri valkoinen. Hinta: 29 €

TEMPUR®-FIT-joustolakana
 PATJAN LEVEYS X PITUUS PATJAN PAKSUUDET HINTA
 80  × 200 5-9, 20-25 tai 25-30 cm 72 €

 90 – 100 × 200  5-9, 20-25 tai 25-30 cm 72 €

 120 × 200  5-9, 20-25 tai 25-30 cm 83 €

 140 – 160 × 200  5-9, 20-25 tai 25-30 cm 97 €

 180 × 200  5-9, 20-25 tai 25-30 cm 97 €

 

TEMPUR®-FIT-suojalakana
 PATJAN LEVEYS X PITUUS PATJAN PAKSUUDET HINTA
 80  × 200  7-17, 20-25 tai 27-30  cm 72 €

 90  × 200  7-17, 20-25 tai 27-30  cm 72 €

 105 × 200  7-17, 20-25 tai 27-30  cm 83 €

 120 × 200  7-17, 20-25 tai 27-30  cm 97 €

 140 × 200  7-17, 20-25 tai 27-30  cm 108 €

 160 × 200  7-17, 20-25 tai 27-30 cm 120 €

 180 × 200  7-17, 20-25 tai 27-30 cm 120 €

TEMPUR® 

-lakanat ja -peitot

Suojalakanat saatavilla myös 210-220 pitkille patjoille.

TEMPUR-FIT-peitto 230x210
 PEITTO HUONEEN LÄMPÖTILA HINTA
 Premium Light  Lämmin huone 18 – 25 °C 658 €

TEMPUR®-FIT-tyynyliinat
 TYYNY KOKO HINTA
 TEMPUR Junior Yksi koko 25 €

 TEMPUR Original / Millennium  Yksi koko 25 €

 TEMPUR Breeze / EasyClean 60 x 50 25 €

 TEMPUR Ombracio Yksi koko 29 €

 Matkatyyny Yksi koko 25 €

 Long Hug Yksi koko 29 €

A feeling like no other

UUTTA!  
Joustolakanat  

saatavina myös  
tyylikkään  
harmaana!
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Keihäänheitto on tekninen laji, 
joka vaatii nopeutta ja räjähtävää 
voimaa. Tärkein keihäänheitossa 
heiton pituuteen vaikuttava tekijä 
on keihään lähtönopeus. Tähän 
Antti halusi vaikuttaa kehittämällä 
nukkumistaan ja vaikuttaa voi-
matasojen lisäksi oikea-aikaiseen 
motoriseen suoritukseen.  

Heittäjällä on käytössä todella pieni 
hetki, kun vauhdinoton liike-energia 
pitäisi saada siirtymään heittovälinee-
seen, oikeassa kulmassa ja tietysti 
mahdollisimman korkealla lähtönope-
udella. Voiman lisäksi tekniikan hiomi-
nen on ollut nyt harjoittelun keskiössä 
ja näihin molempiin Antti on ottanut 
avuksi TEMPURin tarjoaman paremman 
unen. Hän nukkuu nyt TEMPUR-moot-
torisängyssä, tyynyn ja peiton viimeis-
tellessä nukkumisergonomian.  

Antin nukkumista tutkittiin nukkumis-
kyselyllä ja unipäiväkirjalla ennen ja 
jälkeen vuoteen, tyynyn ja peiton vaih-
don. Ennen heräämisen syy saattoi olla 
puutumisen tunne selässä, mikä myös 
katkaisi yöunen ja laittoi nousemaan 
liian aikaisin. Aamuisin tuttu tuntemus 
olikin selkäkipu ja jäykkyys eikä Antti 
tuntenut nukkuvansa riittävästi. Uni-
valmennuksessa keskityttiin oikeaan 
nukkumisasentoon ja unen pituuden 
lisäämiseen. 

Nukkumistulokset enteilevät kaudelle 
hyvää, sillä TEMPURilla Antti nukahtaa 
nopeammin: Nukahtamisasento löytyy 
heti eikä aikaa mene asentoa etsiessä. 

Yöunen pituus lisääntyi tarkastelujak-
solla keskimäärin 54 minuuttia, joka 
on todella merkittävää.  Myös herää-
misten määrä TEMPURilla nukuttaessa 
väheni 73 prosentilla! Selkäkivut ovat 
jääneet kokonaan pois. 

Merkittävästi enemmän  
virkeitä aamuja 

Antin aamuisin koettu vireys lisääntyi 
huikeasti. TEMPURilla nukkuessaan 
Antti raportoi virkeiden aamujen mää-
räksi 92 % tarkastelujakson aamuista. 
Joustinpatjalla nukkuessaan hänellä 
oli enemmän väsynyttä kuin virkeää 
oloa.  ”Kyllä TEMPUR-vuoteesta kömpii 
ylös ihan eri mies kuin aikaisemmalla 
vuoteella. Ja tällä uudella miehellä on 
myös selvästi kovempi voittamisen 
tahto”, Antti sanoo. Varmistaakseen tu-
loskuntonsa jatkuvuuden myös leireillä 
Antti kuljettaa mukanaan TEMPURin 
7 cm paksun petarin ja oman tyynyn. 
Ajomatkat sujuvat mukavasti TEMPUR 
Car Comforterin avulla, joka on auton 
istuimeen suunniteltu pehmuste. Se 
vähentää istumalihaksiin kohdistuvaa 
painetta, ennaltaehkäisee tien tärinästä 
johtuvia haittoja sekä tukee selkää juuri 
oikeasta kohdasta. ”En anna yhtään 
mahdollisuutta epäsopiville alustoille 
tulla pilaamaan suoritustasoani”, Antti 
toteaa.  

Antin aikaisemmin käyttämä joustin-
patja ja tyyny olivat käyttöiältään ja 
laadultaan normaalia tasoa, jolla Suo-
messa yleensäkin nukutaan. Hän ei kui-
tenkaan kyennyt saamaan vuoteessa 

hyvää palautumista tukevaa nukkumi-
sergonomiaa vaan esimerkiksi nukkui 
selkäranka kiertyneenä ja levotonta 
liikehdintää oli paljon. ”Tämä on hyvin 
yleistä. Ranka kiertyneenä nukkuminen 
ja liikehdintä kertovat yleensä tyynyn 
ja patjan epäsopivuudesta” sanoo 
fysioterapeutti Pasi Koistinen. ”Huono 
nukkumisergonomia vaikeuttaa nu-
kahtamista, katkoo unta tai herättää 
nukkujan liian varhain. Huippu-urheili-
joiden, yksilölliset vaihtelut toki huomi-
oiden, pitäisi nukkua laadukkaasti 9-10 
tuntia yössä eikä se onnistu huonossa 
asennossa ja huonolla tai edes keski-
verrolla alustalla”. 

Antti suosittelee  
lämpimästi TEMPURia 

”Urheilijoiden kannattaa ehdottomasti 
vaihtaa TEMPURiin. Olen pystynyt nyt 
tekemään kovia voimaharjoitteita ja 
vielä tällä iällä kehittymään niissä. Aa-
mulla ei ole paikat niin väsyneet kuin 
aikaisemmin ja harjoituksista palau-
tuminen on nopeampaa. Tiedän sen 
nyt kokemuksesta, että tuloskunto voi 
kehittyä palautumista eli unta paranta-
malla.” Antin parantuneissa tuloksissa 
täytyy myös huomioida se, että hän 
on pystynyt nyt keskittymään täysipai-
noisemmin fysiikkatreeneihin, koska 
kilpailemisesta on nyt ollut taukoa.  
Kolmesti päivässä treenatessa myös 
levon täytyy olla huippuunsa vietyä. 
Elimistön palautuessa paremmin urhei-
lija pystyy harjoittelemaan tehokkaam-
min. Laadukas uni palauttaa niin mielen 
kuin kehon. 

”Voimatasoni on noussut, 
koska nukun nyt laaduk-
kaammin ja pidempään” 
-toteaa Antti Ruuskanen

SUOSITTELEN!

Suomen ykkösgolffarin valtikkaa 
kantaa tällä hetkellä Mikko Korhonen. 
Hän otti toukokuussa 2019 voiton 
Kiinassa pelatussa Euroopan-kier-
tueen osakilpailussa ja nousi maail-
man rankingissa sijalle 84. Mikko on 
nyt 38-vuotiaana, kaksinkertaisena 
European Tourin -voittajana luonut 
vahvan itseluottamuksen. Erittäin 
suuri merkitys menestymiseen on 
myös kentän ulkopuolisilla asioilla. 
Treeni ja pelaaminen vaatii palau-
tumista, että jaksaa ja voimat riit-
tävät. Palautuminen tapahtuu lähes 
kokonaan nukkumalla ja siksi unen 
laatuun kannattaa ja pitää fokusoida. 
Hyvää nukkumisergonomiaa tuke-
maan Mikko on valinnut TEMPUR 
-patjan, -tyynyn ja -peiton. TEMPURiin 
hän tutustui omien vanhempiensa 
kautta: ”Vanhemmillani on kotona ja 
loma-asunnossa TEMPUR-sängyt ja 
he suosittelivat TEMPURia minulle. Jo 
lyhyen tutustumisen jälkeen tunsin 
TEMPURin olevan se minun juttu – on 
mukava tulla maailmalta kotiin, kun 
tietää mitä hyvää voi odottaa omalta 
nukkumiselta ja palautumiselta! Suo-
sittelen TEMPURia kaikille!”  

 

Golf-mestari
Mikko Korhonen 
suosittelee TEMPURia 
kaikille!

SUOSITTELEN!
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Kokeile TEMPUR-patjaa kotona!

Voit vuokrata TEMPUR-sijauspatjan (80×200×7cm) 
edullisesti koekäyttöösi esimerkiksi viikoksi. 
Kokeilun aikana saat tuntuman TEMPUR 
-materiaaliin. Kokeile itse ja tunne  
TEMPUR-patjan ainutlaatuiset ominaisuudet!

Usein kysyttyä
Tuntuuko TEMPUR-materiaali 
lämpimältä tai hikoiluttaako se?

TEMPUR-materiaali ei lämmitä eikä 
hikoiluta. Päinvastoin se tuulettuu 
ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta 
perinteisiä materiaaleja paremmin. 
TEMPUR vähentää painetta sallien 
esteettömän pintaverenkierron, jolloin 
kehon normaali lämpö säilyy ja voit 
nukkua kevyemmin vaatetettuna. 
Usein hikoilun syynä on liian paksu 
tai huonolaatuinen peitto. Jos kärsit 
yöllisestä hikoilusta, tutustu nukkujan 
lämpöä tasaavaan TEMPUR-FIT-
peittoon. 

Haittaako TEMPUR-patjan 
muotoutuminen kääntymistä? 

Ei haittaa. TEMPUR-materiaali 
muotoutuu jokaisen vartalon 
mukaan ja näin kehosi saa 
nukkuessa ergonomisesti oikean 
asennon. Kääntyessä materiaali 
muotoutuu uudelleen vartalollesi 
sopivaksi. Pintapainetta vähentävien 
ominaisuuksien ansiosta kääntyilyn 
tarve TEMPUR-patjalla on kuitenkin 
pienempi kuin perinteisillä patjoilla. 
Kokeile kaikki Tempurin patjamallit 
(kolme tunnetta) ja valitse sinulle 
parhaiten sopivin tunne.

Vaatiiko TEMPUR-patja erityistä 
totuttelua? 

Koska TEMPUR-patjat ohjaavat 
vartalosi ergonomisesti oikeaan 
nukkumisasentoon, uusi asento voi 
vaatia totuttelua, samaan tapaan kuin 
uudet kengät tai silmälasit vaativat 
aluksi tottumista. Yleensä TEMPUR-
tuotteet alkavat tuntua omilta päivässä 
tai parissa, mutta jos kehossasi on 
ollut pitkään virheasento liian kovasta, 
pehmeästä tai väsyneestä patjasta 
johtuen, voi tottumisaika kestää 
hieman pitempään.

Ovatko viskoelastiset patjat 
turvallisia? Allergisoivatko ne? 

TEMPUR-patjoja käytetään 
terveydenhoidon vaativimmissa 
kohteissa, joten ne ovat tutkitusti 
turvallisia. TEMPUR-materiaalin 
käytön yhteydessä ei ole tavattu 
minkäänlaisia hengitystie-, allergia- tai 
iho-oireita. TEMPUR-materiaalissa ei 
ole allergeeneja ja tuotteiden päälliset 
on käsitelty bakteereja ja pölypunkkeja 
vastaan sekä edistämään raikkautta. 
Uusi TEMPUR-tuote voi tuoksua 
erilaiselta kuin tavallinen patja tai 
tyyny, mutta tuoksu on vaaraton ja 
haihtuu muutamassa päivässä.

Onko TEMPUR-tuote hintansa  
arvoinen?

Aito TEMPUR on pitkäkestoinen 
ja kannattava sijoitus parempaan 
uneen ja sinun omaan hyvinvointiisi. 
Kestävyytensä, pitkän takuunsa, 
mukavuutensa ja tutkittujen 
terveyshyötyjensä myötä se maksaa 
itsensä pian takaisin. TEMPUR-
materiaalin valmistus on kalliimpaa 
kuin jäljitelmien, sillä se perustuu 
tutkittuun huipputeknologiaan, ja 
tuotetaan parhaista ja puhtaimmista 
raaka-aineista valvotuissa oloissa. 
Käytännössä TEMPUR-laatu on 
kuitenkin edullista muihin premium-
tuotteisiin verrattuna.

Onko TEMPUR ekologinen valinta? 

TEMPUR-tuotteiden ekologisuus 
on korkeaa tasoa niiden puhtaiden 
raaka-aineiden, energiatehokkaan 
valmistuksen, lyhyiden 
kuljetusmatkojen ja pitkän käyttöiän 
myötä. Myös tuotteen hävittäminen 
sen elinkaaren lopussa onnistuu 
puhtaasti polttolaitoksessa.

Matti Patronen halusi kokeilla, 
miten unen laadun parantaminen 
vaikuttaisi koomikon työhön. 

Harva tulee ajatelleeksi, miten pal-
jon ajatus- ja kirjoitustyötä stand up 
-koomikon ammatti vaatii. Kun hän 
astuu yleisön eteen lavalle, on valtaosa 
työstä jo tehty. ”Suurin työ tehdään 
yleisöltä piilossa, käsikirjoituksia tehden 
ja esityksiä harjoitellen”, muistuttaa 
muun muassa Ylen Naurun tasapaino 
-kilpailun vuonna 2015 voittanut stand 
up -koomikko Matti Patronen. ”Käsikir-
joitusvaiheessa olen jatkuvasti ajatus-
teni kanssa hippasilla. Mietin ja mietin, 
kuinka voin antaa yleisölle parasta 
Matista”, hän kuvailee.

Jokin aika sitten Patronen alkoi miettiä, 
kuinka hän voisi parantaa tärkeintä työ-
kaluaan, eli ajatteluaan. Mieleen nousi 
nukkumisen ja unen laadun kohenta-
minen. ”TEMPURilla asiasta innostuttiin 
kovasti. Pian kuljetusliike toi sekä asensi 
uuden sängyn paikalleen ja heittivät 
mennessään vanhan sänkyni naapurin 
pihalle. No ei, kyllä se kierrätykseen 
meni. Se vanha sänky siis”, hän letkaut-
taa.

Patronen oli jo valmiiksi kiinnostunut 
TEMPURin tuotteista, sillä häneltä löytyi 
ennestään TEMPUR-tyyny. ”Tyyny he-
rätti huomaamaan parantuneen unen 
laadun. Myyjä soitti muutama viikko 
tyynyn hankinnan jälkeen kysyen, että 
onhan kaikki hyvin ja että paremmin 
 

menee, eikös niin?” Siinä keskustelussa 
sitten hoksasin muutoksen, hän kertoo.

Komea mies katsoo peilistä

Patronen sai tyynynsä kaveriksi TEM-
PUR-vuoteen ja -peiton ja hänen unen 
laatuaan mitattiin unipäiväkirjalla ja 
nukkumiskyselyllä. Tulokset puhui-
vat puolestaan. Unen pituus lisääntyi 
tarkastelujaksolla keskimäärin tunnilla 
ja 10 minuutilla yössä. Patronen herää 
nykyään virkeänä lähes joka aamu, kun 
aikaisemmin väsyneenä heräämisiä oli 
säännöllisesti.

Myös öiset heräämiset ovat vähenty-
neet merkittävästi. Tavallisella patjalla 
ja peitolla hän heräili jopa kolme kertaa 
yössä, mutta TEMPURilla vain hyvin 
harvoin. ”Joinakin öinä saatan käydä 
vessareissulla peilin edessä varmista-
massa, että onhan talossa edelleen se 
sama komea mies kuin oli illalla nukku-
maan mennessä.”

Patrosella oli aiemmin aamuisin jäyk-
kyyden ja puutumisen tunteita nis-
ka-hartiaseudulla sekä selän alueella. 
TEMPURilla nämä kaikki oireet poistui-
vat – ja sillä on ollut yllättävä vaikutus 
myös esiintymiseen. ”Pääsääntöisesti 
saan niin raivokkaita aplodeja keikan 
päätteeksi, että on vähän hävettänyt, 
kun selkä ei aikaisemmin ole taipunut 
kunnon kumarrukseen. Siksi piti keksiä 
oma erikoinen tapa pokata. Nyt tällä 
selällä kiitos yleisölle tapahtuu paljon 
komeammin.” Lisäksi hän on huoman-

nut nukahtavansa uuden patjan ansios-
ta helpommin ja nopeammin, mikä oli 
aiemmin vaikeaa.  ”Keskimäärin joka 
toinen yö oli vaikeuksia saada unta, 
mutta Tempurilla nukahdan joka ilta 
niin hyvin, että se taitaa olla nykyisin 
yksi kehittyneimpiä ominaisuuksiani.” 
Erityisen tyytyväinen Patronen on ollut 
TEMPUR-peittoon. ”No, sanoisin, että 
paras keksintö ikinä! Enää kuumuus ei 
herättele.” 

Enemmän laadukkaita juttuja

Ja sitten se tärkein: Onko Tempur-vuo-
teeseen vaihtaminen näkynyt koomi-
kon työssä ja sen laadussa? Patronen ei 
voisi olla tyytyväisempi. ”Ajatus on nyt 
kuin kuivaa ruutia. Helteiden ja metsä-
palovaroitusten aikaan piti pohdiskella 
oikein säästellen” hän naureskelee. ”Vä-
syneenä ei jaksa kirjoittaa. Nyt oltuani 
virkeämpi olen myös kirjoittanut enem-
män, jolloin laadukkaampien juttujen 
osuus luonnollisesti kasvaa. Ainoa asia, 
mikä tässä muutoksessa ei naurata on 
se, että miksi en aikaisemmin vaihtanut 
vuodetta.”

Nykyään uni on Patroselle paras tapa 
kehittää itseään ja huolehtia siitä, että 
luovuus kukkii myös jatkossa. ”Kun 
muut syövät ihmerohtoja tai upottavat 
vaivalla tienatut eurot kehitysseminaa-
reihin, Matti-poika painuu nukkumaan 
ja säteilee seuraavana päivänä.  Teetkö 
SINÄ paljon ajatustyötä? Suosittelen 
TEMPURIA. Muilla kun nukkuu niin ruuti 
on märkää hiestä.

Sängyn vaihto mullisti stand up -koomikon 
vitsit: ”Ajatus on kuin kuivaa ruutia”

SUOSITTELEN!

Katso Matin stand up -komiikkaa YouTubesta, 
jossa nauretaan myös TEMPURille.
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”Miksi kannattaa hankkia aito TEMPUR-tyyny ja -patja?”
Näkökulma säästämiseen: 

TEMPUR on ratkaisu 
Toimiva ja säästöjä tuova “SOTE-uudistus” on jo otettu käyttöön kotitalouksissa!

Jos terveydenhoitoalan hankinnoista päättävät olisivat yhtä fiksuja kuin yksityiset kuluttajat, he voisivat helposti tehdä 
miljoonasäästöjä hankkimalla vuodeosastoille TEMPUR-patjat ja -tyynyt.

Vanha sanonta pitää paikkansa

Köyhän ei kannata ostaa halpaa eli 
huonolaatuista, ja samoin hyvään 
julkiseen tai yksityiseen talouden hoi-
toon ei pidä kuulua piittaamattomuus 
kokonaiskustannuksista. Tulee ajatella 
ostohinnan lisäksi myös vaikutuksia. 
TEMPUR-laatu tuo merkittäviä säästöjä. 
Se parantaa nukkumisergonomiaa joka 
vaikuttaa unen laatuun ja terveyteen. 

TEMPUR-patjan terveyshyödyt  
ovat tutkitut, eikä samaan yllä 
mikään muu patja tai vuode

TEMPUR on arvostettu eurooppalaises-
sa 13 maan tutkimuksessa* ensimmäi-
selle sijalle ”yleisessä asiakastyytyväi-
syydessä” ja ”nukkumisen laadussa” 
– TEMPURilla siis nukutaan paremmin 
kuin muilla patjoilla. 

Tutkitusti tyytyväisimmät käyttä-
jät myös Suomessa

Taloustutkimuksen (Vuode- ja pat-
jamerkit 2015) mukaan TEMPUR sai 
muita vuoteita ja patjoja korkeimmat 
arvosanat seuraavissa tärkeissä valin-
takriteereissä: LAATU, TERVEELLISYYS 
SELÄN KANNALTA ja SOPIVUUS AL-
LERGIKOILLE. Tutkimusten lisäksi olen 

itse henkilökohtaisesti saanut erittäin 
paljon juuri tällaista hyvää palautetta 
Tempurista.

Selän ja niskan hyvinvoinnin sekä unen 
laadun vuoksi suosittelen aitoa Tempu-
ria. En suosittele halpajäljitelmiä koska 
ne eivät ole yhtä kestäviä, eivätkä ne 
tuo samoja terveys- ja unen laatuun 
vaikuttavia hyötyjä kuin aidot TEMPUR 
-patjat ja -tyynyt. Erot ovat valtavat, ja 
siksi halpamallit eivät menesty tutki-
muksissa ja asiakastyytyväisyyskyse-
lyissä. Vaikka Tempurin kaava on yhä 
salainen, on se tutkituin ja turvallisin 
patja maailmassa. 

”Miksi TEMPUR-myynti  kasvaa ja siitä on tullut 
premium segmentissä markkinajohtaja,  vaikka se 
on kalliimpi  kuin peruspatjat ja halpajäljitelmät?”

Maajohtaja Arto Melanko vastaa

Fysioterapeutti, nukkumisergonomian asiantuntija 
Jukka Tujunen vastaa kysymykseen

Perussyy miksi investoida hyvään 
tyynyyn ja patjaan on se, että olemme 
koko yön niiden armoilla. Vain tyyny ja 
patja tukee meitä, koska yöllä nukkues-
samme lihaksisto lepää ja tukiranka 
muotoutuu tyynyn ja patjan mallin mu-
kaan, joko huonoon tai oikeaan asen-
toon. Valitettavasti monilla on väärän 
kokoinen tyyny ja liian joustava patja 
jolloin nukkumisergonomia on huono. 
Se on syy moniin niska-hartiaseudun ja 
selän vaivoihin. 

TEMPUR-tyynyn hyödyt ovat  
enemmän kuin rahan arvoiset

TEMPUR-tyynyjen anatomisesti oi-
kea muoto ja painetta vähentävät 
ominaisuudet lievittävät tehokkaasti 
niska-hartiaseudun kipuja ja niskan jän-
nitystä. Tyynyt vähentävät jopa noista 
syistä johtuvaa migreeniä. Tyynyn malli 
ja muoto valitaan nukkuma-asennon 
mukaan. Tyynyn korkeus valitaan 
hartialeveyden mukaan. Myyjä auttaa 

valinnassa, se käy helposti ja nopeasti.

TEMPUR-tyynyt muotoutuvat yksilöl-
lisesti sopiviksi ja tuovat niskalle tuen 
sekä mukavuuden. TEMPUR-tyynyt 
voivat lieventää kuorsausta ja union-
gelmia. TEMPUR-tyynyt mahdollistavat 
oikeanlaisen nukkumisergonomian, 
joka lievittää jopa alaselän kipuja. 

Se onnistuu käyttämällä hankinnoissa 
tervettä järkeä – eli katsomalla pelkän 
hankintahinnan sijasta terveyshyötyjä ja 
kokonaiskustannuksia. Tämä pätee eri-
tyisesti patjoihin, joiden kaukonäköisella 
hankinnalla voi ehkäistä jopa puolet 
painehaavoista!  

Painehaavat tulevat kalliiksi 

Tutkimusten mukaan vuodeosaston 
potilaista 11 %:lle tulee painehaavoja. 
Yhden painehaavan hoitokustannus on 
keskimäärin 2500 euroa. Esimerkiksi 
sairaalan vuodeosastolla, jossa on 30 
paikkaa, hoitoaika 28 vrk, käyttöaste 
100 %, se tarkoittaa vuoden mittaan 
43 painehaavapotilasta. Vuosikustan-
nukset nousevat reilusti yli 100 000 
euron.    

TEMPUR-patjat ehkäisevät  
painehaavoja 

Tutkimusten ja kokemusten mukaan 
TEMPUR-patjojen käyttö ehkäisee 
ennalta jopa yli puolet painehaavoista. 
Yhtä vuodeosastoa kohti säästöä niiden 
hoitokuluissa kertyy siis 50 000 euroa 
vuodessa. Uusien TEMPUR Med-patjo-

jen hankintahinta on noin 30 000 euroa, 
joten ne maksavat itsensä takaisin 
reilussa puolessa vuodessa!    

Tuloksena huikeat kokonaissäästöt

Painehaavojen tehokas ennaltaehkäisy 
on myös erittäin kustannustehokasta. 
TEMPUR Med-patjojen takuuaika on 7 
vuotta, joten jo yhden 30-paikkaisen 
vuodeosaston kokonaissäästö samassa 
ajassa on yli 300 000 euroa. Terveyden-
hoitoalan hankinnoista päättävillä onkin 
nyt tilaisuus saavuttaa miljoonaluokan 
säästöt pelkästään järkeviä päätöksiä 
tekemällä – hankkimalla vuodeosastoil-
le TEMPUR-patjat ja -tyynyt! 

TEMPUR on premium-luokan  
markkinajohtaja 

TEMPUR on maailman suurin nukkumis-
tuotteiden valmistaja, joka on noussut 
premium-luokan markkinajohtajaksi 
myös Suomessa. Jopa miljoona suoma-
laista kärsii selkäkivuista, joten ei ole 
ihme, että meillä nukkumisergonomian 
kehittäjää ja edelläkävijää osataan 
arvostaa. Peräti 70 % 30-vuotiaista 
potee niska- ja hartiaseudun särkyjä: 

tukirangan vaivat häiritsevät yöunta ja 
huono yöuni heikentää elämänlaatua. 
Tähän TEMPUR-tuotteet ovat tuoneet 
apua tuhansille ja lupaavat myös sinulle 
elämäsi parhaat unet. 

TEMPUR on NASAN innovaatio 

TEMPUR-materiaalin takana on USA:n 
ilmailu- ja avaruushallinto NASA, joka 
halusi minimoida g-voimien astronaut-
teihin kohdistaman painerasituksen. 
Tästä ainutlaatuisesta viskoelastisesta 
materiaalista olemme jalostaneet tuot-
teita nukkumiseen. Mikään markkinoilla 
olevista lukuisista halpajäljitelmistä ei 
tarjoa samoja terveyshyötyjä, koska 
vain TEMPUR käyttää aitoa materiaa-
lia, siitä todisteena NASAn vain meille 
myöntämä aitoussertifikaatti.

 TEMPUR materiaalia ei koskaan paten-
toitu ja siitä syystä kukaan muu ei osaa 
valmistaa sitä. Patenttihakemuksessa 
meidän pitäisi paljastaa teknologiam-
me, joka on yrityssalaisuus, ja näin ollen 
nykyään kukaan muu ei tunne reseptiä, 
joka on yhä salainen.

”Miten 30-paikkainen vuodeosasto 
voi säästää 50 000 euroa vuodessa?”

Fysioterapeutti ja nukkumisergonomian asiantuntija 
Pasi Koistinen vastaa kysymykseen
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TEMPUR® WARRANTY -takuu  

Tämä asiakirja vahvistaa TEMPUR Warranty -takuuehdot uusia 
TEMPUR-tuotteita varten, joita myydään kuluttajille Suomes-
sa. TEMPUR-takuuehdot ja -hinnat ovat maakohtaisia ja TEM-
PUR-tuotteita koskevat takuuvaateet käsitellään siinä myynti-
pisteessä ja sen maan takuuehtojen mukaisesti, josta tuote on 
ostettu.

Vapaaehtoinen TEMPUR Warranty –takuu on voimassa vain 
silloin kun kaikki ostetut tuotteet on takuurekisteröity osoittees-
sa www.tempur.fi. Muussa tapauksessa tuotteille myönnetään 
normaali, lain mukainen 2 vuoden takuu.

Kuka tarjoaa TEMPUR-takuun?

TEMPUR-tuotteiden valmistaja / valmistuttaja Suomessa myy-
täville tuotteille on Dan-Foam ApS, Tanskassa perustettu yhtiö 
rekisterinumerolla DK-24209709. Rekisteröidyn toimiston osoite: 
Holmelund 43, 5560 Aarup, Tanska (”Valmistaja”). Dan-Foam 
ApS on iTEMPUR-Sealy International, Inc -yhtiön tytäryhtiö.

Mitä takuu kattaa?

Valmistaja takaa, että uusissa ja aidoissa TEMPUR-tuotteissa 
ei ole virheellisen valmistuksen tai virheellisten materiaalien 
aiheuttamia vikoja sovellettavan takuuaikajakson aikana (katso 
väliotsikko ’Mitkä ovat TEMPUR-tuotteiden takuuajat?’). Takuu on 
voimassa tietyin rajoituksin, katso lisätiedot väliotsikosta ’Milloin 
takuu raukeaa?’

TEMPUR Warranty -takuu on voimassa tuotteen myyneellä 
valtuutetulla myyntipisteellä, kun se on ostettu henkilökohtaista 
käyttöä varten, mutta ei koskien liikeyrityksiä, kaupankäyntiä tai 
muita yhteisöjä tai laitoksia. Valtuutettujen vähittäismyyjien lista 
on saatavana verkkosivustolla www.tempur.com tai TEMPURin 
maahantuonnilta.

Mitkä ovat TEMPUR-tuotteiden takuuajat?

TEMPUR Warranty -takuu on voimassa ostopäiväyksestä alkaen 
(paitsi kun tuote on ollut aikaisemmin käytössä esittely- tai 
demomallina, missä tapauksessa takuu alkaa valmistuspäivä-
määrästä laskien). Takuuajanjakso (ellei ole muuten määritelty) 
on yleensä: 

Tuotetakuu

Paksut TEMPUR® -patjat  
(TEMPUR® Original, TEMPUR® Cloud, TEMPUR® Sensa-
tion, TEMPUR® Hybrid –patjamallistot)  
TEMPUR® Sijauspatja 7

TEMPUR®-tyynyt 
Matkatuotteet, istuintyynyt, ergonomiset tuet 

TEMPUR® Sijauspatja 5 
TEMPUR® Futon -vieraspatja

TEMPUR® North –vuoderungot 
TEMPUR® Experience –vuoderungot 
TEMPUR® Promise –vuoderungot 
TEMPUR® Relaxation –vuoderungot
TEMPUR® Box Spring –vuoderungot  
(lukuun ottamatta moottoreita ja niiden säätimiä) 
Päätyelementit

TEMPUR® Flexible Base 
TEMPUR® Flexible 
TEMPUR® KAJO by Eva Wahlström (poissulkien  
motorisoidut osat) 
Sisältäen päätyelementit

TEMPUR® North –patjat mukaan lukien sijauspatjat 
TEMPUR® Promise –patjat mukaan lukien sijauspatjat

TEMPUR® Relaxation -patjat poissulkien sijauspatjat. 
Sijauspatjojen osalta katso takuu kohdasta  
’ TEMPUR® Sijauspatja 5’.

TEMPUR® Experience -patjat poissulkien sijauspatjat. 
Sijauspatjojen osalta katso takuu kohdasta ’ TEMPUR® 
Sijauspatja 5’.

TEMPUR® North, TEMPUR® Experience, TEMPUR® 
Promise ja TEMPUR® Relaxation -patjapäällykset

TEMPUR®-patjojen, -sijauspatjojen ja – tyynyjen 
vetoketjulliset päälliset

Kaikkien motorisoitujen vuoteiden moottorit, hieron-
tayksiköt, kaukosäätimet ja niihin liittyvät osat

15 vuoden Pro Rata -takuu 
* (*katso alla esitettyä 
taulukkoa)

3 vuoden täystakuu

5 vuoden täystakuu

10 vuotta Pro Rata – takuu 
(**katso alla esitettyä 
taulukkoa)

5 vuoden täysi takuu

15 vuoden Pro Rata -takuu 
* (*katso alla esitettyä 
taulukkoa)

15 vuoden Pro Rata -takuu 
* (*katso alla esitettyä 
taulukkoa

15 vuoden Pro Rata -takuu 
* (*katso alla esitettyä 
taulukkoa

5 vuoden täystakuu

2 vuoden täystakuu

2 vuoden täystakuu

Materiaalivirheet johtuen viallisesta valmistuksesta tai materiaaleista sekä muutoksista, 
jotka aiheuttavat näkyvän, yli 2 cm painauman TEMPUR-materiaalissa.

Materiaalivirheet johtuen viallisesta valmistuksesta tai materiaaleista sekä muutoksista, 
jotka aiheuttavat näkyvän, yli 2 cm painauman TEMPUR-materiaalissa.

Materiaalivirheet johtuen viallisesta valmistuksesta tai materiaaleista sekä muutoksista, 
jotka aiheuttavat näkyvän, yli 2 cm painauman TEMPUR-materiaalissa.

Materiaalivirheet johtuen viallisesta valmistuksesta tai materiaaleista.

Materiaalivirheet johtuen viallisesta valmistuksesta tai materiaaleista.
Flexible runkopatjan painoraja 120 kg

Materiaalivirheet johtuen viallisesta valmistuksesta tai materiaaleista tai muutoksista, 
jotka aiheuttavat näkyvän loven, joka on yli 2 cm TEMPUR-materiaalissa.

Materiaalivirheet johtuen viallisesta valmistuksesta tai materiaaleista tai muutoksista, 
jotka aiheuttavat näkyvän loven, joka on yli 2 cm TEMPUR-materiaalissa.

Materiaalivirheet johtuen viallisesta valmistuksesta tai materiaaleista tai muutoksista, 
jotka aiheuttavat näkyvän loven, joka on yli 2 cm TEMPUR-materiaalissa.

Materiaalivirheet johtuen viallisesta valmistuksesta tai materiaaleista.

Materiaalivirheet johtuen viallisesta valmistuksesta tai materiaaleista.

Materiaalivirheet johtuen viallisesta valmistuksesta tai materiaaleista. Kaikkien mootto-
rivuoteiden painorajoitus on 110 kg.

Tuote Tuotteen takuu Mitä takuu kattaa?

Allergiaoireista kärsii n. 20-30 % suo-
malaisista. Erityisesti heidän kannat-
taa kiinnittää huomiota kodin yleisen 
puhtauden lisäksi myös lakanoiden 
lyhyisiin vaihtoväleihin sekä patjan, 
tyynyn ja peiton materiaaleihin. Niissä 
kaikissa käytetyn materiaalin tulisi 
olla allergiavapaata, helppohoitoista 
ja hengittävää, kuten aito TEMPUR on. 
Helppo keino edesauttaa terveellistä 
nukkumisympäristöä on myös tuu-
lettaa vuodevaatteita säännöllisesti. 
Lakanat ja peitot on kätevä tuulettaa, 
mutta miten tuuletetaan painavaa 
patjaa? Patjaa ei tarvitse viedä ulos 
tuulettumaan, riittää kun vain jätät 
vuoteesi sijaamatta heti heräämisen 
jälkeen, jotta kosteus haihtuu kan-
kaista, patjasta ja tyynystä. Petaa siis 
vähän myöhemmin.

Leikkaussaleissa ja  
terveydenhoidossa käytettävät 
patjat sopivat myös allergisille.

TEMPUR-materiaalin avosoluinen 
vaahto auttaa ilmaa kulkemaan 
materiaalin läpi niin, ettei esimerkiksi 
kosteus jää muhimaan tyynyyn tai 
patjaan. Helppohoitoista ja laadukasta 

TEMPUR-materiaalia käytetäänkin ter-
veydenhoidon vaativimmissa kohteis-
sa, kuten leikkaussaleissa ja keskos-
kaapeissa. Tuotteet on suunniteltu 
alun perin avaruuslennoille ja mate-
riaalista on tehty juuri siksi huoltova-
paata, koska tyynyjä ja patjoja kun ei 
voi pestä tai kuivattaa avaruuslennoil-
la. Nyt tästä ominaisuudesta hyötyy 
esim. suuret sairaalat ja jokainen, joka 
arvostaa helppohoitoisuutta.

TEMPUR-tuotteet eivät voi aiheuttaa 
allergisia reaktioita, sillä TEMPUR ei 
sisällä mitään allergisoivaa kuten vil-
laa, latexia, jouhia, nikkeliä tai terästä. 
Tempur käyttää vaarattomimpia ja 
ympäristöystävällisimpiä saatavissa 
olevia tuotteita ja teknisiä ratkaisuja. 
TEMPUR on CE-merkitty, sairaanhoi-
totuote, luokka 1, toisin kuin mikään 
muu huonekalukauppojen tyyny 
tai patja. Koska nykyaikana erilaiset 
hajuste ym. yliherkkyydet tuntuvat 
lisääntyvän, suosittelemme sellaisista 
oirehtivien tutustumaan tuotteisiin 
huolellisesti myymälässä vuodeko-
keilun yhteydessä. Taloustutkimuksen 
(2017 vuodebrändit) mukaan Tempur 
arvosteltiin parhaiten allergikolle sopi-
vaksi kuluttajien keskuudessa.

Avaruuslennoille suunniteltu 
huoltovapaa materiaali sopii  
peittoihin ja tyynyihin.

TEMPUR-materiaalin antimikrobikä-
sittely poistaa ja vähentää mikro-or-
ganismeja (bakteereja) kohteessa 
tuhoamalla ne joko fyysisesti tai 
biokemiallisesti. Käsittely toimii tuot-
teiden koko käyttöiän ajan eivätkä 
mikro-organismit sopeudu siihen tai 
kuluta sitä. Käsittely poistaa ja vähen-
tää myös pölypunkkeja tuhoamalla 
niiden ravintoketjun. Tempurin käyttä-
mä antimikrobikäsittely ei ole haital-
lista ihmiselle tai ympäristölle. Aito 
TEMPUR on turvalliseksi todistettu 
mm. LGA-sertifikaatilla, jossa tutkitaan 
kaikki erilaiset luonnossa ja siksi myös 
tuotteissa esiintyvät mahdolliset 
haitalliset aineet. Tulokseksi mitattiin 
täysi vaarattomuus ja haitattomuus.  

FRESH - nukkumisen  
puhdas kokemus

Tempurin peittojen kankaan ja täyt-
teen erityinen FRESH-käsittely perus-
tuu neempuun luonnollisiin öljyihin. 
Tämä ainutlaatuinen käsittely antaa 
aktiivisen mikrobeja torjuvan tehon, 
joka suojaa bakteereja, hometta ja 
sieniä vastaan ja on 100 % luonnon-
mukainen. FRESH-käsittely auttaa 
pitämään vuodevaatteesi puhtaina 
ja raikkaina. USA:n Space Foundation 
on myöntänyt TEMPUR FIT -peitoissa 
käytettävälle FRESH-käsittelylle ”Certi-
fied Space Technology” -sertifioinnin.

TEMPUR-materiaali  
on allergiavapaata 

Vinkkejä nukkumisergonomiaan

SUOSITTELEMME!
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Miten takuuvaateet käsitellään?

TEMPUR Warranty -takuu alkaa alkuperäisen tuotteen ostopäi-
väyksestä (tai valmistuspäiväyksestä, kun on kysymys entisistä 
esittely / demotuotteista). Kun voimassa oleva vaade on tehty 
tämän TEMPUR Warranty -takuun mukaisesti, valmistaja tarjou-
tuu valintansa mukaisesti joko korjaamaan viallisen tuotteen tai 
antamaan vastaavan vaihtotuotteen kuluitta.

Valmistaja hyvittää kohtuulliseksi katsottavat ja etukäteen sovi-
tut toimituskulut koskien viallisen tuotteen palauttamista kor-
jattavaksi tai vaihdettavaksi, mikäli vaade on voimassa tämän 
TEMPUR Warranty -takuun ehtojen mukaisesti ja tuote palau-
tetaan osoitteesta, joka on samassa maassa kuin valtuutettu 
vähittäismyyjä, jolta tuote ostettiin. Korjattu tai vaihdettu tuote 
toimitetaan maksutta osoitteeseen, joka on samassa maassa 
kuin valtuutettu vähittäismyyjä, jolta tuote ostettiin. Muissa olo-
suhteissa kaikki korjauksiin tai vaihtoihin liittyvät toimitusmaksut 
ovat ostajan vastuulla.

Kun on kysymys vaihdosta, valmistaja pyrkii toimittamaan 
vaihtotuotteen samalta tuotelinjalta. Jos tuotelinja on kuitenkin 
lopetettu tai tuote ei ole jostakin muusta syystä saatavana, 
valmistaja pidättää oikeuden toimittaa vaihtotuotteen, joka 
valmistajan yksinomaisen harkinnan pohjalta on samantapainen 
kuin viallinen tuote.

Poissulkemiset

TEMPUR Warranty -takuu ei ole voimassa, jos:

• tuote on ostettu käytettynä, kierrätettynä tai joltakin muulta 
kuin valtuutetulta vähittäismyyjältä tai suoraan valmistajalta. 
Valtuutettujen vähittäismyyjien lista on saatavana verkkosivus-
tolta www.tempur.com

• takuuvaadeprosessia ei ole noudatettu (kuvattu seuraavas-
sa otsikossa ” Kuinka teet vaateen TEMPUR Warranty -takuun 
mukaisesti?)

• tuotetta ei ole käytetty ja/tai käsitelty huolellisesti ja/tai käyt-
töä, puhtautta ja huoltoa koskevien ohjeiden mukaisesti, jotka 
ovat saatavana verkkosivustolla www.tempur.fi

• tuote on vaurioitunut huolimattoman käytön johdosta, tahal-
lisesti tai seurauksena laiminlyönnistä, viilloista, palamisesta, 
tulvasta, vesivahingosta, asunnon tai muun tilan homevauriosta 
tai muusta asiattomasta käytöstä sinun tai jonkun kolmannen 
osapuolen toimesta.

• vika on aiheutunut tuotteen taipumisesta tai puristumisesta tai 
altistamisesta kylmiin lämpötiloihin saaden materiaalin repeä-
mään tai pysyvästi muuttamaan muotoaan.

• tuote on kastunut tai kasteltu läpimäräksi vastoin valmistajan 
suosituksia.

• tuotteen on havaittu olevan hyvin tahraantunut, likainen ja/tai 
muuten epähygieeninen.

• tuotetta on muutettu tai korjattu ilman valmistajan etukäteen 
antamaa lupaa.

• säädettäviä vuodepohjia on ylikuormitettu tai väärinkäytetty 
vastoin valmistajan painorajoituksia.

• vika on aiheutunut seurauksena normaalista kulumisesta.

• tossut; emme tarjoa laajennettua takuuta tälle tuotteelle.

• TEMPUR-materiaalissa havaittu muutos on vain vähäinen tai 
normaalista käytöstä johtuvaa, joka ei vaikuta tuotteen painetta 
lieventäviin ominaisuuksiin.

* 15 vuoden rajoitettu Pro Rata –takuu. Jos teet voimassa olevan vaateen 5 vuotta hankinnan päiväyksen jälkeen, valmistaja antaa vastaavan patjan, jolloin maksat vaihtovälin 
mukaisen prosenttiosuuden uudesta vaihtopatjasta. Patjan vaihtaminen uuteen vastaavaan takuun voimassaolon aikana ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa. Vaihtopatjan 
hinta on riippuvainen hinnasta, joka julkaistaan valmistajan OVH:n hintalistassa, joka on voimassa kyseisessä maassa silloin, kun vaade tehdään.

Vuodet 0 - 5 – Täystakuu
Vuosi 6 - Maksat 10 % voimassa olevasta OVH:sta Vuosi 11 - Maksat 60 % voimassa olevasta OVH:sta
Vuosi 7 - Maksat 20 % voimassa olevasta OVH:sta Vuosi 12 - Maksat 70 % voimassa olevasta OVH:sta
Vuosi 8 - Maksat 30 % voimassa olevasta OVH:sta Vuosi 13 – Maksat 80 % voimassa olevasta OVH:sta
Vuosi 9 - Maksat 40 % voimassa olevasta OVH:sta Vuosi 14 - Maksat 90 % voimassa olevasta OVH:sta
Vuosi 10 - Maksat 50 % voimassa olevasta OVH:sta Vuosi 15 - Maksat 95 % voimassa olevasta OVH:sta

* 10 vuoden rajoitettu Pro Rata –takuu. Jos teet voimassa olevan vaateen 5 vuotta  
hankinnan päiväyksen jälkeen, valmistaja antaa vastaavan tuotteen, jolloin maksat  
vaihtovälin mukaisen prosenttiosuuden uudesta tuotteesta. Vaihto ei pidennä  
alkuperäistä takuuaikaa. Vaihtotuotteen hinta määräytyy voimassa olevan  
suositushinnaston mukaisesti.

Vuodet 0 - 5 – Täystakuu
Vuosi 6 - Maksa 20 % voimassa olevasta OVH:sta
Vuosi 7 - Maksa 40 % voimassa olevasta OVH:sta
Vuosi 8 - Maksa 60 % voimassa olevasta OVH:sta
Vuosi 9 - Maksa 80 % voimassa olevasta OVH:sta
Vuosi 10 - Maksa 95 % voimassa olevasta OVH:sta

Kuinka teet vaateen TEMPUR  
Warranty -takuun mukaisesti?

Suorittaaksesi vaateen TEMPUR Warranty -takuun mukaisesti 
sinun täytyy:

• ottaa yhteyttä valtuutettuun vähittäismyyjään, jolta alun perin 
ostit tuotteen (“Myyjä”). Jos myyjä ei ole enää mukana liiketoi-
minnassa tai ei ole enää valtuutettu TEMPUR-vähittäismyyjä, ota 
yhteyttä valmistajaan.

• esittää alkuperäinen lasku tai myyntikuitti todisteena ostosta.

• olla täyttänyt oikein TEMPUR Warranty –takuusertifikaatin 
verkkosivulla www.tempur.fi. Rekisteröi TEMPUR Warranty -ta-
kuusi mahdollisimman pian ostosi jälkeen.

• palauttaa tuote myyjälle tai valmistajalle (mutta vain jos 
valmistaja on pyytänyt tuotetta). Jos valmistaja määrittää, että 
vaade on pätevä TEMPUR Warranty-takuun mukaisesti, sinulle 
hyvitetään kohtuullisiksi katsottavat toimituskulut koskien vial-
lisen tuotteen palauttamista, mikäli tuote on palautettu osoit-
teesta, joka on samassa maassa kuin myyjä.

Paloturvallisuus

TEMPUR-tuotteet noudattavat sovellettavia turvallisuusnormeja, 
jotka voivat vaihdella riippuen tuotteesta tai maasta. Lisätietoja 
pyydettäessä.

Patjat EN 597-1 (Savuketesti)

Tyynyt EN/ISO 12952-1 (Savuketesti)

TEMPUR-tuotteet Huonekalujen ja kalusteiden palo- ja turvalli-
suusasetukset - BS 5852

CE-merkintä

Monissa TEMPUR-tuotteissa on CE-merkintä lääkinnällisinä 
laitteina (luokka 1), mikä merkitsee sitä, että tuotteiden ominai-
suudet täyttävät direktiivin 93/42/ETY vaatimukset. Tarkasta pe-
sutarra nähdäksesi, onko ostamassasi tuotteessa CE-merkintä.

Vastuumme sinulle

Valmistajan vastuu on rajoitettu tuotteen korjauksen ja/tai 
vaihdon kuluihin TEMPUR Warranty -takuun mukaisesti. Vastaa-
vasti valmistaja ei ole vastuussa kaikista muista menetyksistä ja 
vaurioista aiheutuen tuotteiden ostosta, omistuksesta, myynnis-
tä tai käytöstä.

Tuotteita myydään vain kotikäyttöön ja henkilökohtaiseen käyt-
töön. Valmistaja ei kanna minkäänlaista velvollisuutta sinuun 
nähden koskien voiton menetyksiä, liiketoiminnan menetystä, 
liiketoiminnan keskeytymistä tai liiketoimintamahdollisuuden 
menetystä.

Sinun lailliset oikeutesi

TEMPUR Warranty -takuulla ei ole sovellettavin osin vaikutusta 
kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Vaihdamme TEMPUR-patjan tai tyynyn jos asiakas ei ole tyyty-
väinen valitsemaansa patjatunteeseen. Vaihtotakuu on voi-
massa 120-päivää tuotteen toimituspäivästä. Patjan vaihto on 
mahdollista yhden kerran.

• TEMPUR NorthTM -vuode: Vaihdamme sijauspatjan.

• TEMPUR-vuoderungot (esim. Flexible Base), joihin sijoitetaan 
kokopatja: Vaihdamme päällimmäisen patjan.

• TEMPUR Flexible 7 cm: Vaihdamme sijauspatjan toiseen tai 21, 
25 tai 30 cm paksuun patjaan.

• TEMPUR Kajo 7 cm: Vaihdamme sijauspatjan toiseen tai 21, 25 
tai 30 cm paksuun patjaan.

Vaihdon edellytyksenä on se, että asiakas on

• Kokeillut myymälässä Tempurin 3 erilaista patjamallia (tunnet-
ta) sopivan tyynyn kanssa.

• Myyjä on auttanut valitsemaan sopivimman patja- ja tyy-
ny-yhdistelmän.

• Ostanut täydellisen TEMPUR-vuodekokonaisuuden (tyytyväi-
syystakuu ei koske erikseen myytyjä irtopatjoja).

• Ostanut samalla TEMPUR-tyynyn ja -peiton tai hänellä on ne jo 
ennestään käytössä (hyväkuntoiset, tukevat nukkumisergono-
miaa oikein valitun patjan kanssa).

• Nukkunut patjalla vähintään 90 päivää. Näin keho ehtii tottua 
uuden patjan tuomaan asentomuutokseen.

• Tehnyt takuurekisteröinnin, jossa kaikki tuotteet ovat yksilöity.

Asiakkaan on valittava uusi TEMPUR -patja huolella myymälässä 
oman TEMPUR -tyynyn kanssa. Mikäli asiakas valitsee alkupe-
räistä ostosta kalliimman patjan, hän maksaa patjojen hintaero-
tuksen. Maahantuoja laskuttaa asiakasta suoraan. Vaihdettaessa 
patjan kunnon täytyy vastata 3 kuukauden normaalia käyttöä. 
Toisin sanoen patja ei saa olla poikkeuksellisen likainen tai 
rikkoontunut johtuen väärästä käytöstä. Tyytyväisyystakuun 
vaihto-oikeus koskee vain toimituksia Suomeen.

Selän tyytyväisyystakuu 120 päivää

Takuukäytäntö koskien esittelymalleja

• Patjat ja muut tuotteet, joissa TEMPUR-materiaalia: takuu on voimassa 
valmistuspäivämäärästä lähtien.

• Vuoderungot, säätöpohjat: takuuaika lasketaan toimituspäivämäärästä 
myymälään / käyttöönottopäivästä.

• Tuotteilla on aina valmistusvirheitä koskeva takuu
   vika on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa (kaksi viikkoa siitä, kun tuote on 

ostettu).
• Mallikappaleet eivät ole uusia, eivätkä uuden veroisia, siksi niiden hinta on 

alennettu. Tuotteesta saatu alennus kattaa sen, että tuote ei ole uusi vaan 
käytetty, esim. ”kosmeettiset” viat.

• Takuun jäljellä oleva aika, tuotteen kunto ja mahdolliset myyntihetkellä 
näkyvät viat tulee merkitä kauppakirjaan ja takuurekisteriin ostohetkellä.

• Reklamaatio tehdään aina myyjäliikeeseen.
• Reklamaatioissa kuluttajalla on aina oltava kauppakirja / tiedot 

takuurekisterissä.
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Taiteilija Pertti Hämäläinen ikuisti TEMPURin muotoutumisominaisuuden sarjakuvaansa.  

Koulutettu NUKKUMISERGONOMIAN ASIANTUNTIJA on 
paras ammattilainen valitsemaan juuri Sinulle yksilöllisesti 
sopivat nukkumisergonomiaa ja toimintakykyä edistävät 
vuode-, patja-, tyyny- ja peittoratkaisut. Ammattitaitoon 
kuuluu myös opastaminen keskeisissä unenhuollon 
kysymyksissä.

Koulutettu NUKKUMISERGONOMIAN ASIANTUNTIJA 
-tutkinto ja sen suorittaneiden henkilöiden infosivusto 
www.nukkumisergonomia.fi on yksi Tempurin tapa 
palvella heitä, jotka kärsivät esimerkiksi seuraavista 
terveydellisistä haasteista nukkumisergonomia tai unen 
huolto lähtöisesti: niskakipu, selkäkipu, selän tai niskan 
jäykkyys, päänsärky,nivelongelmat, nukahtamisongelmat 
tai muut uniongelmat, kuorsaaminen, öiset 
hengityskatkokset, vireystilaongelmat, päiväaikainen 
väsymys ja keskittymisongelmat.

Löydä alan 
ammattitaitoisimmat  
asiantuntija-myyjät 
helposti!

nukkumisergonomia.fi

Joukkue haluaa parantaa pelaajien 
tehoja valmentamalla heitä nukku-
misergonomiassa, jossa Tempur on 
pääroolissa. Tavoitteena on laaduk-
kaampi uni ja paras palautuminen Tu-
loksia menestyksestä saatiinkin heti.

Kyseessä on ensimmäinen kerta Suo-
messa ja todennäköisesti myös koko 
maailmassa, kun paremman nukkumi-
sergonomian hyötyjä jääkiekkoilijoille 
kokeillaan koko joukkueen mittakaa-
vassa. Jokaiselle pelaajalle on valittu 
yksilöllisesti sopiva TEMPUR-sänkypa-
ketti ja he osallistuvat tutkimukseen, 
jossa heidän untaan ja palautumistaan 
seurataan.

 ”Tempur tulee osaksi TPS:n valmen-
nusta. Meillä on unen laatua paran-
tavat patjat, tyynyt ja peitot, joten 
luontaisesti otamme valmennuksesta 
yön osuuden. Lähdemme paranta-
maan pelaajien unta, vaikuttamaan 
nukkumisasentoon ja keskustelemaan 
esimerkiksi siitä, mihin aikaan on hyvä 
mennä nukkumaan” Pasi Koistinen 
Tempurilta selventää.

Paremmin palautuneena on 
enemmän fokusta ja voimaa

Kaapo Kakko on nuoresta iästään 
huolimatta yksi TPS:n tunnetuimpia 
pelaajia, eikä suotta. Nuorten MM-ki-
soissa 2018 Kaapon tekemä finaalin 
ratkaisumaali toi kultapokaalin Suo-
meen. ”Nuorena pelaajana mäkin aat-
telin ja koin, että mä nukun tosi hyvin. 
Sit mä sain kokeilla TEMPURia niin 
mä huomasin, että mun unenlaatu 
parani tosi paljon. Mä huomaan sen, 
että mä nukun paremmin sen takia, 
että mä nukun koko yön tosi sikeästi 
ja aamulla kun mä herään niin ei enää 
väsytä. Mä voisin suositella Tempuria 
kaikille, jotka kokee nukkuvansa hyvin 
niin tuutte näkee sit lopputuloksen.” 
Kaapo kertoo kokemuksistaan TEM-
PURilla.

Unen ja suorituskyvyn kehittymistä 
mitattiin unipäiväkirjalla ja nukku-
miskyselyllä ennen ja jälkeen TEM-
PUR-patjaan, -tyynyyn ja -peittoon 
vaihtamisen. Tulokset ovat vaikut-
tavat: Lähes puolet pelaajista on 
kokenut, että Tempurilta on aamuisin 
helpompi nousta ja lähteä liikkeelle. 

Keskiarvollisesti pelaajien päiväsai-
kaan kokema väsymys laski 28 %, sel-
kävaivat vähenivät 34 % ja niska-har-
tiaseudun ongelmat vähenivät 25 
%. TEMPURin on koettu tehostavan 
palautumista harjoittelusta. Pelaajista 
71 % raportoi TEMPURin vaikuttavan 
positiivisesti heidän pelaamiseensa 
jäällä. Monet pelaajat huomasivat 
myös parannuksia testituloksissaan 
TEMPURilla nukuttaessa. Pelaajilta ky-
syttiin arviota TEMPURista asteikolla 
1-5 ja heidän TEMPURille antama ar-
vosana oli mielettömän korkea 4,25. 
Omiin kokemuksiinsa pohjautuen  
100 % pelaajista suosittelee TEM-
PUR-patjaa muille urheilijoille.

Joukkueen kapteenistoon kuuluva Ilari 
Filppula on innoissaan TEMPURista: 
”Mun mielestä yhteistyö Tempurin 
ja TPS:n välillä on ihan huippujuttu. 
Kokoajan pyritään olemaan kokonais-
valtaisempia urheilijoita ja kiinnitetään 
paitsi harjoitteluun paljon huomiota 
niin myös palautumiseen. Meidän 
palautuminen on nyt ihan eri tasolla 
kuin monella muulla joukkueella.”

Kaapo Kakko ja koko
TPS:n Liiga-joukkue 
nukkuvat yönsä paremmin 
kuin muut.

SUOSITTELEN!
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Terveytesi tähden

 Elämäsi parhaat yöunet

Ainoa mitä tunnet on painottomuus

TEMPUR on maailman suurin alan valmistaja.
TEMPURia myydään yli 90 maassa ja käyttäjiä vuonna 2017  on 

arvioiden mukaan jopa 50 miljoonaa, ja silti  TEMPURilla on tutkitusti 
tyytyväisimmät käyttäjät  – mistä tämä kertoo sinun mielestäsi?

Changing the Way The World Sleeps


