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Søvn er vigtig
Studier viser, at søvn er lige så vigtig for kroppen,
som motion og sund mad, hvis man ønsker at
være mentalt skarp, følelsesmæssigt afbalanceret,
og fuld af energi dagen lang.
Vælges en madras, som yder en god støtte
for hele kroppen, kan det bidrage til en bedre
søvnkvalitet.
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Hvorfor vælge TempraFlex?
%FUFSBMNJOEFMJHULFOEU BUFOOBUNFEEÌSMJHTWOLBOQÌWJSLFEJUIVNS TBNUSFEVDFSFEJOZEFFWOF
PHLPODFOUSBUJPOEFOFGUFSGMHFOEFEBH%FSGPSFSWBMHBGIPWFEQVEFPHNBESBTWJHUJH TÌLSPQQFOGÌS
den korrekte støtte og aflastning.
t%JONBESBTTLBMGPSNFTJHFGUFSLSPQQFOJLLFPNWFOEU
t5FNQSB'MFY¥ madrasser og puder er fremstillet af et materiale, som former sig nøjagtigt
 FGUFSLSPQTGPSNPHTUJMMJOH TÌCÌEFOBLLF TLVMESF SZHPHCFOGÌSEFOTUUUF EFIBSCFIPWGPS
t%FOPQUJNBMFUSZLGPSEFMJOH TPN5FNQSB'MFY¥ giver, reducerer antallet af gange, hvor
kroppen har behov for at vende sig.
t5FNQSB'MFY¥ yder en optimal aflastning for kroppen, uanset din højde og vægt.
t3ZHHFOTGPSNCFWBSFT JEFU5FNQSB'MFY¥ tillader aflastning for hele kroppen, hvorimod
almindelige skummadrasser kan være for bløde eller for hårde.
t5FNQSB'MFY¥ føles efter få minutter blødt og behageligt, og vil umiddelbart efter brug vende
tilbage til sin oprindelige form.
4FUFLOJTLFTQFDJöLBUJPOFSQÌXXXCQJEL

3

I 1971 blev BPI grundlagt af en ung iværksætter, som var fascineret af skums innovative og
værdiskabende egenskaber.
Pionerånden er fortsat en vigtig del af kulturen i huset, og med den er virksomheden i dag
konsolideret solidt, samt vokset organisk og stabilt siden opstarten. BPI har udviklet sig til at
være en moderne og professionel virksomhed.
Unikke løsninger med skum
Vi udvælger, udvikler og skaber et unikt udvalg af skum og integrerede materialer gennem en unik
kombination af processer og udstyr til unikke kunders behov.
Vi servicerer, hvor der er brug for det
7JFSNFSFFOETQFDJBMJTUFS TPNTFSWJDFSFSLVOEFSJPWFSMBOEF7JIBSLPOUPSFSPHTBMHT
personale i 3 lande og produktionsanlæg i 2.
Mission
At inspirere og medvirke til udvikling, design og produktion af avancerede kundespecifikke
totalløsninger i skumplast og gummimaterialer. Vi sætter en ære i at levere miljøvenlige emner
i høj kvalitet til aftalt tid.
Vision
7JWJMWSF&VSPQBTNFTUJOOPWBUJWFPHGPSFUSVLOFTBNBSCFKETQBSUOFS
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