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TEMPRAKON® er baseret på den nyeste teknologi og anvender samme 
materialer som NASA bruger i rumdragterne, til at regulere astronauternes 

temperatur under de ekstreme forhold ude i rummet. 

FRA VERDENSRUMMET LIGE NED I DIT SOVERUM 

Med et højt aktivitetesniveau i hverdagen, ved du hvor vigtigt det er at kunne 
få en god nats søvn. Den hyppigste årsag til dårlig søvn er, at kroppen enten 
bliver for kold eller varm - med TEMPRAKON® får du den optimale regulering 

af din kropstemperatur - hele natten igennem.



Dette er 4. generation af den originale - og verdens første - dyne-
serie med indbygget aktiv temperatur regulering i både vår og fyld.

Fyldet i dynen er vores specialudviklede TempraDown, der er 
en blanding af 70% lækre bløde gåsedun og 30% TempraCool 
mikrokapsler.

Våret er fremstillet i 100% bomuld og er belagt med TempraCool 
mikrokapsler på indersiden af dynens midterste kassetter for 
optimal varmeregulering.

Træfibrene i dynens vår er fremstillet efter den prisvindende 
Lyocell metode, hvor man genbruger 99,7% af spilde vandet, og 
dermed for mindsker belastningen på miljøet i produktionen.

Dynen smyger sig om krop pen og virker aktivt med at regulere din 
kropstem peratur. Den køler dig, når du har det varmt - og varmer 
dig, når du har det koldt.

FYLD: TempraDown
VÅR/STOF: 100% bomuld / TempraCool, Batist

DYNE

Da dynens fyld er en blanding af dun 
og aktivt temperaturregulerende 

mikrokapsler, kan dynen ikke 
DownPass 2017 certificeres. 

Da dynen er produceret på fabrikken 
i Vamdrup, hvor vi udelukkende bruger 

dun, der er DownPass 2017 certificeret - 
kan vi garantere fuld sporbarhed og 
dyrevelfærd på lige fod med vores 

certificerede dundyner.

DOWNPASS



RULLEMADRAS

Rullemadras / Downtopper med aktiv temperaturregulering.

Anvendes ovenpå din eksisterende topmadras, og derved opnå en 
suveræn temperaturregulering.

Når du lægger dig på rullemadrassen, føles den umiddelbar kold, 
men efter hånden som den optager din varme, begynder den at 
regulere din tem peratur, så du bliver sval, når du er varm, og lun 
når du er kold.

En super lækker rullemadras med aktiv temperatur regulering på 
oversiden.

FYLD: Andedun/-fjer
VÅR/STOF: 100% bomuld / TempraCool, Cambric



Ergonomisk pude med en unik formet avidorm skumkerne, der har 
forskellige højder for optimal nakkestøtte.

Puden kan reguleres i højden ved at fjerne den ene skumkerne.

De yderste kamre i puden er fyldt med bløde dun, der giver en 
rigtig god komfort.

Pudevåret er fremstillet i 100% bomuld og foret med lyocell belagt 
med TempraCool mikrokapsler, der er aktiv temperaturregulerende 
og dermed er puden dejlig kølig at lægge hovedet på.

Denne pude er velegnet til dig, som ønsker ekstra nakkestøtte.

FYLD: 250 gr. andedun/-fjer og skumkerne
VÅR/STOF: 100% bomuld / TempraCool, Cambric, Ergonomisk

U-ZONE PUDE



Ergonomisk hovedpude med 3 kamre der er opbygget i lag.

De yderste kamre er fyldt med bløde dun. Det inderste kammer er 
fyldt med små støttende skumkerner, som giver den rette kombi-
nation af blødhed og støtte til puden. Fibertrådene i skumkernerne 
er udviklet således at kernerne ikke klæber sammen, hvilket sikrer 
en optimal fordeling af fyldet i puden. Puden kan justeres i højden 
ved at fjerne nogle af skumkernerne i det inderste kammer.

Pudevåret er fremstillet i 100% bomuld og foret med lyocell belagt 
med TempraCool mikrokapsler, der er aktiv temperaturregulerende 
og dermed er puden dejlig kølig at lægge hovedet på.

Velegnet til dig som ønsker en blød og formbar ergonomisk pude.

FYLD: 2 x 120 gr. andedun/-fjer og skumkerner
VÅR/STOF: 100% bomuld / TempraCool, Cambric, Ergonomisk

V-ZONE PUDE



Ergonomisk pude med en avidorm skumkerne der giver dig en 
optimal støtte til hoved og nakke.

Puden har én fast højde - og kan, i modsætning til U og V puderne, 
ikke justeres i højden.

De yderste kamre er fyldt med bløde dun, for en optimal komfort.

Pudevåret er fremstillet i 100% bomuld og foret med lyocell belagt 
med TempraCool mikrokapsler, der er aktiv temperaturregulerende 
og dermed er puden dejlig kølig at lægge hovedet på.

Velegnet til dig som sover mest på siden og ryggen.

FYLD: 100 gr. andedun og skumkerne
VÅR/STOF: 100% bomuld / TempraCool, Cambric, Ergonomisk

X-ZONE PUDE



Juniordynen er verdens første - og eneste på markedet - med 
indbygget aktiv temperatur regulering i både vår og fyld.

Fyldet i dynen er vores specialudviklede TempraDown, der er en 
blanding af 70% lækre bløde gåsedun og 30% TempraCool mikro-
kapsler.

Våret er fremstillet i 100% bomuld og er belagt med TempraCool 
mikrokapsler på indersiden af dynens midterste kassetter for opti-
mal varmeregulering.

Træfibrene i dynens vår er fremstillet efter den prisvindende Lyocell 
metode, hvor man genbruger 99,7% af spilde vandet, og dermed 
for mindsker belastningen på miljøet i produktionen.

Dynen smyger sig om krop pen og virker aktivt med at regulere 
din kropstem peratur. Den køler barnet, når det har det varmt - og 
varmer barnet, når det har det koldt. TOG værdien på 4,5 er et 
udtryk for hvor meget kulde dynen kan modstå, og testen tager 
ikke højde for at både vår og fyld er aktivt temperaturregulerende. 
Det betyder at dynen er velegnet til brug hele året - både udenfor 
og indenfor.

FYLD: TempraDown
VÅR/STOF: 100% bomuld / TempraCool, Batist

BABY/JUNIOR DYNE

Da dynens fyld er en blanding af dun 
og aktivt temperaturregulerende 

mikrokapsler, kan dynen ikke 
DownPass 2017 certificeres. 

Da dynen er produceret på fabrikken 
i Vamdrup, hvor vi udelukkende bruger 

dun, der er DownPass 2017 certificeret - 
kan vi garantere fuld sporbarhed og 
dyrevelfærd på lige fod med vores 

certificerede dundyner.

DOWNPASS



Dunpude betrukket med pudevår i 100% bomuld og foret med lyocell 
belagt med TempraCool mikrokapsler, der er aktiv temperaturregule-
rende og dermed er puden dejlig kølig at lægge hovedet på.

Puden er fyldt med TempraDown, der er en blanding af lækre bløde 
gåsedun og TempraCool mikrokapsler.

Fibrene i puden er fremstillet efter den prisvindende lyocell metode, 
hvor man genbruger 99,7% af spildevandet, og dermed formindsker 
belastningen på miljøet i produktionen.

FYLD: 90 gr. TempraDown
VÅR/STOF: 100% bomuld / TempraCool, Batist, 1-kammer

BABY/JUNIOR PUDE

Da dynens fyld er en blanding af dun 
og aktivt temperaturregulerende 

mikrokapsler, kan dynen ikke 
DownPass 2017 certificeres. 

Da dynen er produceret på fabrikken 
i Vamdrup, hvor vi udelukkende bruger 

dun, der er DownPass 2017 certificeret - 
kan vi garantere fuld sporbarhed og 
dyrevelfærd på lige fod med vores 

certificerede dundyner.

DOWNPASS



Lækker hovedpude med 3 kamre der er opbygget i lag, med pude-
vår der har indbygget aktiv temperaturregulering.

De yderste kamre er fyldt med bløde andedun, for en god kom-
fort. Det inderste kammer er fyldt med andedun og -fjer, der giver 
puden sin faste støtte.

Pudevåret er fremstillet i 100% bomuld og foret med lyocell belagt 
med TempraCool mikrokapsler, der er aktiv temperaturregulerende 
og dermed er puden dejlig kølig at lægge hovedet på.

Velegnet til dig som sover mest på siden og ryggen.

FYLD: Andedun/-fjer og andedun/-fjer
VÅR/STOF: 100% bomuld / TempraCool, Batist

3-KAMMER PUDE


