Легла, създадени
за живот!

Представяме
ви леглото,
създадено
за живот
Леглото Sealy е много повече от пространство,
върху което спим. Това е мястото, където споделяме
специалните моменти в живота. Мястото, където правим
планове за бъдещето и където обичаме да се връщаме.
Така че се настанете и се отпуснете, защото
независимо какво ви поднася животът, Sealy ви осигурява
необходимата опора, за да спите необезпокоявани
и да живеете добре.

50
Най-разпознаваемият
бранд за матраци
в САЩ*

Матраците и леглата
Sealy се продават
в повече от 50 страни
по света
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На всеки 9 секунди,
някой си избира
Sealy**

* Според проучване на потребителите на изделия от мебелната индустрия, направено през 2014 за пазара на САЩ
**Базирано на данните за продажби на матраци от целия свят

Историята на Sealy 01

Дългогодишна
традиция
в майсторската
изработка, вложена
във всяко легло
Избирайки Sealy, вие избирате вековна традиция на изобретателност
и майсторска изработка на матраците.
Нашето пътешествие започна през 1881 г. Днес ние ви осигуряваме
изключителния комфорт (точно както го харесвате) и опората, от която
се нуждаете и където се нуждаете.
Благодарение на качествената и устойчива във времето изработка,
вие ще може да се наслаждавате на вашия матрак години наред.

Основаването на Sealy
Даниел Хейнс, от градчето
Сийли в Тексас, изобретява
матрак с пълнеж от памук.
Така се ражда Sealy.
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ДНЕС
Представяме ви
Sealy Hybrid
Наполовина пяна, наполовина
индивидуално опаковани
титанови пружини - Hybrid
е най-доброто от двата свята.

Основан е консултативният
ортопедичен съвет
Съставен е от топ специалисти и медици
в областта на ортопедичната хирургия,
с цел да се фокусира вниманието
върху развитието и иновациите, които
допринасят за ортопедичното здраве на
потребителите и осигуряват спокоен и
възстановяващ сън.

Изобретяване на
първия матрак с
пълнеж, който не е от
влакнести материали
Sealy изобретява матрака
с “не влакнести материали”,
с цел да се предотврати
появата на раздразнения и
алергии.

Sealy по телевизията
Телевизионните реклами за
Sealy Posturepedic се излъчват
в най-гледаното време прецедент в индустрията.

Пружина
Sealy представя първата
серия Posturepedic
и “Firm-O-Rest” с
допълнителна опора
за гърба.

Историята на Sealy 03
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Ние знаем, че
малките неща са
от значение
Леглата Sealy се предлагат с много внимателно подбрани
допълнения, за които по принцип бихте заплатили повече.
Като начало, ние провеждаме много взискателни тестове и
използваме специално подбрани устойчиви материали, за да може
да ползвате нашите легла възможно най-дълго време. Ние работим
в тясно сътрудничество с експерти в областта, за да се уверим че
нашите легла осигуряват необходимата опора. Нашите матраци са
над стандартите, осигурявайки ви много повече за парите, които
сте вложили.
Не е изненадващо, че Sealy е предпочитан избор за много световни
хотелски брандове. От свалящия се калъф до 10 годишната гаранция
на матраците, всяка подробност в Sealy е разработена, за да улесни
дните ви и да направи нощите ви по-спокойни.

Гарантирана почивка
с нашата щедра 10
годишна гаранция

С доверието на
редица световни
хотелски брандове
Историята на Sealy 05

Комфорт,
опора
и стойност
Ние влагаме всички наши експертни умения и опит
във всеки матрак, легло или аксесоар Sealy, който
създаваме. Това за вас означава комфорт и опора,
на които може да разчитате, за много по-малко
отколкото сте очаквали да вложите.
Устойчиви и с редица екстри, които наистина
са от значение, нашите матраци са
над стандартите, давайки ви много повече за
вложените от вас средства. Леглата на Sealy
са разработени, за да улеснят живота ви и да
направят нощите ви по-спокойни за по-дълго време.

Повече за по-малко
06
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Ние вярваме, че вашето
легло трябва да бъде
създадено специално
за вашия начин на
живот. Всяко легло
Sealy може да бъде
персонализирано, за
да отговаря на вашите
нужди, пространство
и стил.
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Матраци 10
Легла 22
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Sealy Hybrid

Ultra Plush
34 см. комфорт и опора
Мек матрак

Матракът Hybrid Ultra Plush комбинира комфорта
на мемори пяната с дълбоката устойчива опора
на индивидуално опакованите титанови пружини.
Изключително комфортен с добавени слоеве от
мемори пяна и гел мемори пяна, които създават
усещане за прегръдка и прохладна среда за сън.
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34cm
Характеристики
Повече
пространство

Усещане за
прегръдка

Дълбока
опора без
смущения

Дълготраен
комфорт

Перфектна
температура

Свалащ се
калъф

Опора - там
където е найнеобходима

Мека опора

Матракът се предлага в различни
стандартни размери. За повече
информация се обърнете към
наш консултант.
Височина 34 см
Ширина 	70 – 200 см
Дължина 	180 – 210 см
Серия Sealy Hybrid 11

Матрак Sealy Hybrid

Plush
32 см. комфорт и опора
Средно мек матрак

С допълнителен слой мемори пяна, за още поголям комфорт, Hybrid Plush комбинира в себе
си охлаждащия комфорт на мемори пяната с
дълбоката, устойчива опора на индивидуално
опакованите титанови пружини.
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32cm
Характеристики
Повече
пространство

Усещане за
прегръдка

Дълбока
опора без
смущения

Дълготраен
комфорт

Перфектна
температура

Свалащ се
калъф

Опора - там
където е найнеобходима

Средно мека
опора

Матракът се предлага в различни
стандартни размери. За повече
информация се обърнете към
наш консултант.
Височина 32 см
Ширина 	70 – 200 см
Дължина 	180 – 210 см
Серия Sealy Hybrid 13

Матрак Sealy Hybrid

Classic
29 см комфорт и опора
Средно твърд матрак

Нашият основен модел Hybrid Classic комбинира
в себе си охлаждащия комфорт на мемори
пяната с дълбоката, устойчива опора на
индивидуално опакованите титанови пружини.
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29cm
Характеристики
Повече
пространство

Усещане за
прегръдка

Дълбока
опора без
смущения

Свалащ се
калъф

Перфектна
температура

Средно твърда
опора

Опора - там
където е найнеобходима

Матракът се предлага в различни
стандартни размери. За повече
информация се обърнете към
наш консултант.
Височина 29 см
Ширина 	70 – 200 см
Дължина 	180 – 210 см
Серия Sealy Hybrid 15

Матрак Sealy Hybrid

Style
25 см комфорт и опора
Твърд матрак

Нашият най-твърд и компактен матрак Hybrid
Style комбинира в себе си охлаждащия комфорт
на мемори пяната с дълбоката, устойчива
опора на индивидуално опакованите титанови
пружини.
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25cm
Характеристики
Повече
пространство

Усещане за
прегръдка

Дълбока
опора без
смущения

Свалащ се
калъф

Перфектна
температура

Твърда опора

Опора - там
където е найнеобходима

Матракът се предлага в различни
стандартни размери. За повече
информация се обърнете към
наш консултант.
Височина 25 см
Ширина 	70 – 200 см
Дължина 	180 – 210 см
Серия Sealy Hybrid 17

Добре дошли
в Hybrid.
Най-доброто
от двата
свята.
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Горната половина създава усещането за
комфортно обгръщане на тялото,
благодарение на гел мемори пяната,
която е разработена да поддържа
оптимална температура - за дълбок и
възстановяващ сън.

Долната половина осигурява
изключителна опора,
благодарение на индивидуално
опакованите титанови пружини

Sealy Hybrid 19

Трудно е да се устои на охлаждащия
комфорт на гел мемори пяната.
Индивидуално опакованите титанови
пружини обещават дълбока,
устойчива опора.

Сега не се налага да избирате
едното или другото, защото
нашата уникална серия Sealy
Hybrid е перфектната комбинация
от двете - комфорта на пяната и
опората на пружините.
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Опора-там, където е най-необходима
Опорното Ядро™ осигурява допълнителна
опора под най-тежките части на тялото, за ваше
удобство и за да увеличи устойчивостта на
леглото ви.

Перфектната температура
Гел мемори пяната Opticool® премахва
излишната топлина, спомагайки за
поддържането на оптимална температура,
за по-спокоен сън.

Повече пространство
Подсилихме краищата на матраците Sealy
Hybrid с нашата система SolidEdge®, за да има
повече място за спане, сядане и протягане.

Характеристики

Свалящи се калъфи
Ново - калъфите вече се свалят и почистват за поддържане на хигиената на матраците.

Дълготраен комфорт
Слоят гел мемори пяна включва
технологиите OptiPro®* и ActiveFlex® за
устойчивост и бърза възвръщаемост.

Усещане за обгръщане на тялото
Нашите калъфи са изработени с дамаската
ForeverFlex®, която не се намачква, устойчива
е и е четиристранно разтеглива, обгръщайки
контурите на тялото ви.

Дълбока опора - без смущения
Всяка една от индивидуално опакованите пружини
Apex® реагира на вашето тяло, осигурявайки целенасочена пълна опора и намаляване предаването
на движението на партньора по време на сън.
* Предлага се само при моделите Sealy Plush & Ultra Plush.

Sealy Hybrid 21

Легла Sealy
Леглата Sealy са създадени за живот.
Нашите основи, табли и крачета
осигуряват опора на вашия матрак
Sealy, подобряват качеството на съня
ви и са в съответствие с вашия личен
стил.
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Легла Sealy 23

Легла Sealy

Основи и табли
Основите и таблите Sealy Access красиво допълват
естетичния вид на матрака Sealy Hybrid със своите
заоблени краища и тапицирани с текстил рамки.
Осигуряват перфектна опора за вашия матрак и
индивидуален облик на вашата спалня.
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Основа Sealy Access
височина 20 см
• Дървена основа с твърди дървени ламели

Налични размери за основа
Sealy Access
Ширина
Дължина

70, 75, 80, 85, 90, 95, 100,
105, 120, 135, 140 см
180, 185, 190, 195, 200, 210 см

Цвят
Сив

2

Гаранция 2 години

Metrik

Модел Metrik се предлага
в следните рамери
Ширина
Дължина

120 см
80, 90, 140, 160, 180, 200 см

Цвят
Сив

2

Гаранция 2 години

Дървено краче
• Моделът се предлага във височина 15 см.

Цвят
Черен

2

Гаранция 2 години
Легла Sealy 25

Резюме на гамата матраци

Hybrid
Ultra Plush

Hybrid
Plush

Hybrid
Classic

Hybrid
Style

Страница 10-11

Страница 12-13

Страница 14-15

Страница 16-17

Височина (см)

34

32

29

25

Слоеве за по-голямо
удобство
Flex Support™ Foam Base









Apex HS Encased Coils









ActiveFlex® Poly Foam









Opticool® Gel Memory Foam









Optipro® Gel Memory Foam





Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

ForeverFlex®

Да

Да

Да

Да

Removable & washable

Да

Да

Да

Да

Мек

Средно мек

Средно твърд

Твърд

10

10

10

10

®

Ядро
CoreSupport™ Center

Краища
SolidEdge® HD System

Калъф

Степен на комфорт

Гаранция (години)

26

Резюме на гамата легла

Основа
страница 24-25
Налични височини (см)

Sealy Access
20

Налични ширини (см)

70-140

Налични дължини (см)

180-210

Цветове Sealy
Гаранция (години)

Табли
страница 24-25

сив
2

Metrik

Налични височини (см)

120

Налични ширини (см)

80-200

Цветове Sealy
Гаранция (години)

сив
2

*Само за подвижни табли

Крачета
страница 24-25

Дървено
черно краче

Размери (см)

15

Гаранция (години)

2

Резюме 27
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