
PRODUKTOVERSIGT

WARM

COLD

DRY



TRIPLE³ FUNCTION – består af 3 unikke funktioner. 

Nyd verdens mest solgte temperaturregulerende 

soveprodukt, som aktiv forbedrer din 

søvn gennem aktiv regulering af 

fugt og temperatur.



COLD REGULATION
Mange vågner flere gange i løbet af natten, fordi 

de har det for koldt eller for varmt. Det er en fin 

balance, og hjælpen finder du i TEMPRAKON. 

Hvis du bliver for kold, frigives oplagret 

varme, så din sovetemperatur igen bliver 

ideel for en sund søvn. Du får en 

roligere nattesøvn, og det kan 

give dig mere energi og 

overskud til dagen.

HEAT ABSORBTION
Hedeture om natten giver uregel-

mæssig søvn. Denne dimension 

forhindrer, at du bliver overophedet 

og får det for varmt.  TEMPRAKON 

hjælpe med aktiv temperatur regu-

lering, som optager og gemmer 

varmen, indtil temperaturen falder 

– derved holder du en jævn tem-

peratur natten igennem.

 MOISTURE CONTROL
Ny revolutionerende dimension som optager fugt 

og samtidig leder den bort fra kroppen. Sveder 

du meget om natten, kan der opstå for høj 

luftfugtighed i sovemiljøet. Den nye 

teknologi kan aktivt påvirke fugt 

niveauet og opretholde en natur-

lig balance i luftfugtigheden 

i sovemiljøet – til gavn 

for dig.

TEKNOLOGIEN

NYHED



THE FIRST

TEMPRAKON® er original rumteknologi til dig.

TEMPRAKON® er anerkendt af NASA som en 

”Certificeret SPACE teknologi”.

Registered trademark of the Space Foundation an initiative of the
aerospace industry and NASA. TEMPRAKON with Outlast Phase

Change Technology is recognized by NASA as
Certified Space Technology. 

TEMPRAKON® bedding is
recognized by NASA as 
Certified Space Technology



THE FUTURE

TEMPRAKON® TRIPLE³ Function er den største nyhed 

i mange år inden for soveudstyr – og fremtidens valg,  

når det gælder temperaturreguleret søvn.



DUNDYNER

DUNPUDER

WARM - dundyne

HØJ - dun hovedpude

LIGHT - dundyne

MELLEM - dun hovedpude

MEDIUM - dundyne

4-KAMMER hoved pude

EXTRA LIGHT - dundyne

LAV - dun hovedpude



BABY & JUNIOR

SPECIALPUDER

BABY pude med stikning

ERGOMAGIC hovedpude

JUNIOR dunpude

BABY dundyne

ATHLETIC hovedpude

JUNIOR dundyne



BRUG DEN RIGTIGE – RIGTIGT!
Når du tager produktet i brug, skal den aktive side altid 

vende mod kroppen: Den røde kant og hjørneetiketten 

skal indad mod kroppen på alle produkter – for optimal 

udnyttelse af temperatur- og fugtkontrol.

TEMPRAKON® føles lidt køligt de første minutter, hvor 

den aktive TRIPLE³ FUNCTION omgående begynder at 

tilpasse sig kropstemperaturen. Herefter kan du bare 

nyde en god nats søvn.



SØVN ER LIVSVIGTIG FOR DIG
Mangel på søvn kan påvirke dit immunforsvar og funktioner 

som indlæring og hukommelse.

Vores koncentrationsevne og hukommelse er betydelig 

bedre, når vi har fået en god nattesøvn. For at give krop og 

sjæl hvile og ro til genopbygning om natten, er det vigtigt 

at have den rette sovekomfort. 

TRIPLE3 er aktive microkapsler der yder aktiv regulering af 

temperatur og fugt, så din nattesøvn bliver roligere og 

mere behagelig. Du forstyrres ikke af, at du vender og 

drejer dig, fordi det bliver for varmt eller for koldt. På 

denne måde vil du øge mængden af den ”gode søvn”.

Too cold

Too warm



HAR DU SOVET GODT?
En god nattesøvn er vigtig for vores velbefindende. Derfor 

spørger vi også hinanden om morgenen ”har du sovet 

godt”? Vi sover ca. 1/3 del af vores liv – sammenlagt mellem 

20-30 år. Derfor bør vi skabe de bedste betingelser for en 

perfekt nattesøvn. Søvn påvirker vores udvikling af krop 

og hjerne – og den vedligeholder blandt andet muskler, 

knogler, hud. Søvnen styrker vores immunsystem og mind-

sker risikoen for stress.

Vi skal ikke nøjes – vi skal have det bedste. En god  

nattesøvn bidrager til et godt liv.

GODE RÅD





www.TEMPRAKON.dk
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