П Р О Д У К Т О В К АТА Л О Г S E A LY

Открийте един
нов Sealy свят

4 Sealy
11 Response
19 Hybrid
25 Грижа, Материи, Характеристики и
Речник на компонентите

С ПЕ Т Е НА НЕ ГО. ЩЕ СЕ
У Б Е ДИТЕ САМИ.
Хората са твърде умни, за да вярват в Sealy само
заради нашите обширни твърдения.
Те казват „Покажете ми“ и ние го правим.
МАКС И МА Л Е Н КО МФ О РТ
Без значение кой сте или как спите, има матрак Sealy,
създаден да балансира между нужната ви опора и
търсеното усещане. Опитът, който сме натрупали
в годините, гарантира, че независимо дали
предпочитате меко или твърдо легло, никога няма да
се откажете от удобството за сметка на опората.
ПРОЕКТИРАНИ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КАЧЕСТВО
Матраците Sealy са проектирани прецизно и са
преминали тестове, надвишаващи стандартите
в индустрията, докато не отговорят на високите
изисквания на Sealy за качество и издръжливост.
Те са подплатени от 5- и 10-годишни гаранции,
за да бъдете уверени, че Sealy ще ви подкрепя в
продължение на години.
УМН И И Н О ВАЦ И И
Фокусираме нашата иновативна технология там,
където има най-много смисъл и където може
да предостави истинска стойност за нашия
клиент. Тук не говорим за разни хитроумни
приспособления – а само за доказани подобрения,
които имат реално значение и са на разумна цена.
С ЪЗД А Д ЕН И В САЩ
Матраците Sealy са създадени в САЩ и са
произведени в Европа от официални лицензианти
на Sealy USA. Модерната технология и опита
на производителя гарантират дълготрайност и
качество. При покупката на Sealy вие инвестирате
в перфектната повърхност за сън, за която човек
може да мечтае.
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В сърцевината на всеки
матрак Sealy се крие опора,
която е точно за Вас.
Само Sealy има технология Posturepedic™, за да осигури поголяма опора там, където най-много се нуждаете от нея. Чрез
прецизно проектиране на матрака, осигуряваме подсилена
опора, като същевремено гарантираме стабилна опора за цялото
тяло. Във всеки матрак, който произвеждаме, Sealy комбинира
интелигентни иновации, ясна инженерна мисъл и новаторски за
индустрията тестове, за да гарантираме качество и издръжливост.
Можете да се доверите на Sealy за осигуряването на трайна опора
и комфорт при всеки матрак, който създаваме.
Designed in the U.S.A.
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Ексклузивна за Sealy, технологията
Posturepedic използва 65 години опит, за да
ви осигури опората, от която се нуждаете.
™

Ние разбираме човешкото тяло и това, че всяка част от него се нуждае от различен
тип опора. Ето защо ексклузивната технология на Sealy Posturepedic Technology™ е
предназначена за най-тежката част на вашето тяло с подсилена опора там, където наймного се нуждаете от нея. Само зонираната подкрепа на Posturepedic Technology ви дава
стабилна, насочена опора за изключителен комфорт.

50% от телесното ви тегло е съсредоточено тук.
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SEALY
PO S TU R E P E DIC TECHNO LO GY ™
Проектирана с опорни зони, Posturepedic Technology™ комбинира съвременните инженерни
достижения с материали от най-високо качество, за да осигури необходимото ниво на опора във
всяка зона на тялото, а резултатът е усещане за изключителен комфорт.

ЛИНИ ЯТА S EALY RE S P ON SE ™
Изключителната технология използва допълнително количество пяна в средната зона на матрака за
подсилена опора там, където най-много се нуждаете от нея.
Опора, която ви „поддържа“.

ЛИНИ ЯТА H YBRID ™
Хибридът със зона от подсилени пружини в средата на матрака предлага допълнителна опора там,
където ви е нужна.
Опора, която ви „поддържа и прегръща“.
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SE ALY ПР ЕД ЛАГА О ПО РА , С ЪЗДАДЕ НА С ЯКАШ ТОЧНО ЗА ВАС .
Без значение кой сте или как спите, Sealy има матрак с опората, от която имате нужда и усещането,
което предпочитате. Годините ни опит и експертиза гарантират, че независимо дали харесвате меко
или твърдо усещане, няма да направите компромис с комфорта и нужната опора.

КОЛЕ КЦИИТЕ S EALY
SE ALY R ES PONSE ™

Нашите матраци с единично опаковани пружини предлагат изключителна опора
на цялото тяло и улесняват движението, за максимален комфорт. Ексклузивната ни
технология Posturepedic™ осигурява стабилна опора навсякъде, с подсилени зони
под най-тежките части на тялото – там където, има най-голяма нужда.

SE ALY HY BRID ™

Иновативната ни хибридна технология комбинира традиционната опора на пружините с
адаптивната мемори пяна. Уникалното хибридно съчетание пресъздава най-доброто от
двете технологии: нежна прегръдка, оформяща се около тялото и стабилна опора вътре в
матрака. Ексклузивната ни технология Posturepedic™ с подсилени зони под най-тежките части
на тялото гарантира опора там, където има най-голяма нужда.
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М АТРАК ЗА В СЯКА ПОЗА ЗА СЪН

Признай важността на съня,
инвестирай в матрака си и забрави
за грижите.
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И ЗП ОЛ ЗВАНИ ТЕХ НОЛО Г ИИ
Разработили сме набор от символи, които служат като визуални ориентири, за да
помогнат на нашите потребители да разберат различните характеристики на всеки матрак.

ОБЛЕКЧАВАЩА НАПРЕЖЕНИЕТО ПЯНА

ТЕРМО РЕГУЛАЦИЯ

Специалната пяна се адаптира
към вашето тяло, като помага
за облекчаване на точките на
натиск за персонализиран
комфорт
ЗОНИРАНА ОПОРА

Попиващата влагата тъкaн
и охлаждащите при допир
технологии помагат за постигането
на комфортна среда за сън
ХИГИЕНИЧНОСТ

Предпазва матрака от широко
разпространените алергени
като прах и акари и по този
начин помага за запазването на
свежестта му

Подсиленият център поддържа
най-тежката част от тялото ви, там
където опората е най-необходима
ПОДСИЛЕНИ БОРДОВЕ

СЪВМЕСТИМОСТ С РЕГУЛИРУЕМИ ОСНОВИ

Технологии, които добавят
устойчива опора при сядане и
разширяват площта за сън

Designed in the U.S.A.
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Специален дизайн, който позволява
ползване на матрака с регулируема
основа

Designed in the U.S.A.
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SE ALY RES P O NS E ™
Представя нашата ексклузивна технология Posturepedic Technology™.
Традиционна система с вградени пружини, които откликват на всяко
ваше движение и предлагат изключителна опора.
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SEALY RESPON SE
О Б Щ П Р Е ГЛЕ Д

КОЛЕКЦИЯ
SEALY PREMIUM™

КОЛЕКЦИЯ
SEALY PERFORMANCE™

8 дръжки

AllergenProtect™

КОЛЕКЦИЯ
SEALY ESSENTIALS™

4 дръжки

MoistureProtect™

Дамаска Knitted Strech

Дамаска ComfortFit™

Дамаска SupremeLoft™

SealyCushion™ AeroFoam

SealyCushion™ AeroFoam

SealyCushion™ AeroFoam
Гел мемори пяна SealyCool™

Система Response Coil

Пружинна система
Response Pro Encased Coil

Пружинна система
Response Pro Encased Coil

Система PerfectEdge™ HD

Борд система DuraEdge™

Борд система DuraEdge™

Д О БР О

ПО - Д О Б РО

Н А Й - ДО Б Р О

13

КОЛЕ КЦИЯ RES P O NS E ES S ENTIALS

SP I R I T

1

SealyCushion™ AeroFoam
Омекотяваща профилирана пяна, която осигурява
допълнителна циркулация на въздуха, както и
добавена мекота за повече комфорт.

1

2

2

PerfectEdge™ HD System*
Подсилен борд от пяна по периферията на матрака,
който ви позволява да използвате цялата му площ и
осигурява солидна повърхност за сядане.

• Пружинна система Response / Брой пружини: 651
• Височина 26 см
• Твърдо усещане

Проектиран в САЩ. 5 години лимитирана гаранция
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SEALY RESPON SE
КОЛ Е КЦИ Я RES P O NS E P ERFO RMANC E
С ЕКС К Л УЗ И В НА Т Е Х Н ОЛО Г ИЯ POSTU REPEDIC
HARM O N Y

1

Зонирана опора
Подсиленият център поддържа
най-тежката част на тялото, там,
където е най-необходимо.
1

2

2

SealyCushion™ AeroFoam
Висококачествена омекотяваща пяна,
използвана в дамаската и комфортните
слоеве, в зависимост от индивидуалните
предпочитания за комфорт.

3
4
3

Борд система DuraEdge™
Плътен борд с гъвкави пружини,
опасващ матрака за по-добра опора,
повече използваема площ за сън и
подобрена издръжливост.

4

Съвместимост с регулируема основа
Създаден специално, за да бъде
съвместим с регулируема основа.

• Система за единично опаковани пружини Response Pro /
Брой пружини: 988
• 4 дръжки
• Височина 28 см

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР МЕ ЖДУ
• Средно твърдо усещане
• Меко усещане

Проектиран в САЩ. 10 години лимитирана гаранция
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КОЛ Е КЦИЯ RES P O NS E P REM IUM
С Е КС К Л УЗИВНА Т Е Х Н ОЛО Г ИЯ POSTU REPEDIC
L AV I SH

1

2

3

1

Зонирана опора
Подсиленият център
поддържа най-тежката
част на тялото,
там, където е найнеобходимо.

4

2

MoistureProtect™
Тъканта на дамаската е
проектирана да отвежда
влагата далече от
вашето тяло през нощта,
за да се чувствате покомфортно.

3

AllergenProtect™
Защитава матрака
от често срещаните
алергени като прах и
акари и по този начин му
помага да остане свеж.

5
6

4

Гел мемори пяна
SealyCool™
Оформяща се по
извивките на тялото
мемори пяна с добавен
гел за допълнителна
гъвкава, трайна опора.

5

Борд система DuraEdge™
Плътен борд с гъвкави
пружини, опасващ
матрака за подобра опора, повече
използваема площ
за сън и подобрена
издръжливост.

6

Съвместимост с
регулируема основа
Проектиран специално,
за да бъде съвместим с
регулируема основа.

В К ЛЮЧ ВАЩ
• Система за единично опаковани пружини Response Pro /
Брой пружини: 988
• 8 дръжки
• Височина 34 см
• Меко усещане

Проектиран в САЩ. 10 години лимитирана гаранция
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SEALY RESPON SE
ПРОД УКТОВА ИНФО РМАЦИЯ

Sealy Essentials™

Sealy Performance™

Sealy Performance™

Sealy Premium™

МОДЕЛ

SPIRIT

HARMONY

HARMONY

LAVISH

ВИСОЧИНА

26 см

28 см

28 см

34 см

Tight Top

Tight Top

Tight Top

Pillowtop

Твърдо

Средно твърдо

Меко

Меко

Да

Да

Да

Knitted Strech

ComfortFit™

ComfortFit™

SupremeLoft™ с
MoistureProtect™ и
AllergenProtect™

SealyCushion™ AeroFoam

SealyCushion™ AeroFoam

SealyCushion™ AeroFoam

SealyCushion™ AeroFoam

КОЛЕКЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ
УСЕЩАНЕ
POSTUREPEDIC
TECHNOLOGY™
ДАМАСКА
ПОВЪРХНОСТЕН
СЛОЙ

Гел мемори пяна
SealyCool™

PILLOWTOP
КОМФОРТЕН
СЛОЙ

Пяна SealySupport™

Ултра твърда пяна
SealySupport™

Екстра мека пяна
SealyCushion™

Екстра мека пяна
SealyCushion™

ПРУЖИНИ

Пружинна система
Response/ Брой пружини:
651

Система с опаковани
пружини Response Pro /
Брой пружини: 988

Система с опаковани
пружини Response Pro /
Брой пружини: 988

Система с опаковани
пружини Response Pro /
Брой пружини: 988

БОРД

Система PerfectEdge™ HD

Борд система DuraEdge™

Борд система DuraEdge™

Борд система DuraEdge™

ОСНОВА

Плътна пяна SealySupport™

Плътна пяна SealySupport™

Плътна пяна SealySupport™

Ултра плътна пяна
SealySupport™

4

4

8

10 години лимитирана

10 години лимитирана

10 години лимитирана

ДРЪЖКИ
ГАРАНЦИЯ

5 години лимитирана
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SE ALY HYBRI D ™
Нашата иновативна хибридна технология комбинира традиционната опора на пружините с
адаптивната мемори пяна. Уникалното хибридно съчетание пресъздава най-доброто от двете
технологии: нежна прегръдка, оформяща се около тялото и стабилна опора вътре в матрака.
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SEALY H YB R I D
О Б Щ А И НФ О РМАЦИЯ

КОЛЕКЦИЯ HYBRID PERFORMANCE™

КОЛЕКЦИЯ HYBRID ESSENTIALS™

Дамаска с атрактивен 3D дизайн
UltraStretch High-Loft Knit

Дамаска UltraStretch Mid-Loft Knit

Технология Chill™
(охлаждаща на допир пяна)

Zoned Support (Coil Zoned)

Zoned Support (Coil Zoned)

Пяна Sealy ComfortSense™

Мемори пяна
Sealy Immersion™ Advanced

Пружинна система
Response Pro Zoned Coil

Пружинна система
Response Pro Zoned Coil

Борд система DuraEdge™

Борд система DuraEdge™
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КОЛЕ КЦИЯ HYBRI D ES S ENTIALS
С Е КС К Л УЗИВНА Т Е Х Н ОЛО Г ИЯ POSTU REPEDIC ™
P R EST I GE

1

Зонирана опора
Подсиленият център поддържа найтежката част на тялото, там, където
е най-необходимо.
2

1

3

ComfortSense™
Иновативна гел мемори пяна,
проектирана да се оформя по
индивидуалните извивки на
тялото за максимален комфорт
по време на сън.

3
4

4

Борд система DuraEdge™
Плътен борд с гъвкави пружини,
опасващ матрака за по-добра опора,
повече използваема площ за сън и
подобрена издръжливост.

5

Съвместимост с регулируема основа
Проектиран специално, за да бъде
съвместим с регулируема основа.

В К ЛЮЧ ВАЩ
• Зонирана система от единично опаковани пружини
Response Pro / Брой пружини: 1010
• Височина: 25 см
• Средно твърдо усещане

Проектиран в САЩ. 10 години лимитирана гаранция
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SEALY H YB R I D
КОЛ Е КЦИ Я HY BRI D P ERFO RMANC E
С Е КС К Л УЗ ИВНА Т Е Х Н ОЛО Г ИЯ POSTU REPEDIC ™
MAJ EST I C

1

Зонирана опора
Подсиленият център
поддържа най-тежката
част на тялото,
там, където е найнеобходимо.

2
3

4

1

2

MoistureProtect™
Тъканта на дамаската е
проектирана да отвежда
влагата далече от
вашето тяло през нощта,
за да се чувствате покомфортно.

3

Chill™
Охлаждащите при допир
технологии осигуряват
комфортна среда за сън.

5
6

4

Sealy Immersion™
Advanced
Оформяща се по
извивките на тялото
мемори пяна с добавен
гел за допълнителна
гъвкава, трайна опора.

5

Борд система DuraEdge™
Плътен борд с гъвкави
пружини, опасващ
матрака за подобра опора, повече
използваема площ
за сън и подобрена
издръжливост.

6

Съвместимост с
регулируема основа
Проектиран специално,
за да бъде съвместим с
регулируема основа.

В К ЛЮЧ ВАЩ
• Зонирана система от единично опаковани пружини Response
Pro / Брой пружини: 1010
• Височина: 31 см
• Средно твърдо усещане

Проектиран в САЩ. 10 години лимитирана гаранция.
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П Р ОД УКТО ВА ИНФО РМАЦИЯ

КОЛЕКЦИЯ
ИМЕ
ВИСОЧИНА
КОНСТРУКЦИЯ
УСЕЩАНЕ
POSTUREPEDIC TECHNOLOGY
ДАМАСКА

КОМФОРТЕН СЛОЙ

БОРД
ОСНОВА

ПРУЖИННА СИСТЕМА

ГАРАНЦИЯ
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Sealy Essentials™

Sealy Performance™

PRESTIGE

MAJESTIC

25 см

31 см

Smooth Top, Waterfall Construction

Smooth Top, Waterfall Construction

Средно твърдо

Средно твърдо

Да

Да

UltraStretch Mid-Loft Knit

UltraStretch High-Loft Knit с атрактивен 3D дизайн и
технология за отвеждане на влагата

2,5cm пяна Sealy ComfortSense™
4cm пяна SealySupport™

4cm мемори пяна Sealy Immersion™ Advanced
с технология Chill™
2,5cm пяна Sealy ComfortSense™
4cm пяна SealySupport™

Борд система DuraEdge™

Борд система DuraEdge™

2cm твърда пяна SealySupport™

2cm ултра твърда пяна SealySupport™

Зонирана система с опаковани пружини
Response Pro™
Брой пружини: 1010

Зонирана система с подсилени опаковани пружини
Response Pro™
Брой пружини: 1010

10 години лимитирана

10 години лимитирана

Г РИ Ж А
У П ОТ Р Е БА И ПОД Д Р ЪЖ КА
НОСЕ Н Е И Л И П РЕМ ЕС Т ВАН Е НА М АТ РАК А

ПОЧ ИСТВАНЕ НА МАТРАК А

Когато е възможно, е препоръчително матрака да бъде
пренасян от двама души, изправен настрани, за да се намали
възможността от повреда. Прегъването на матрака може да
повреди пружините във вътрешността, макар че леко сгъване (за
да премине през вратата) не би трябвало да му навреди.

За да поддържате матрака чист, се препоръчва да използвате
протектор. Единственият препоръчителен метод на чистене
е с прахосмукачка. За да почистите петно, използвайте мек
сапун и студена вода. Нанесете го леко, като внимавате да
не намокрите матрака или основата. Препаратите за сухо
почистване може да увредят някои от материалите в матрака.
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Р Е Ч Н И К НА КО МПО НЕНТИТ Е И ХАРАКТЕ РИС ТИКИТЕ
П РУЖ И Н И

ОХЛА ЖДАЩ И ТЕ ХНОЛОГИИ

Използваме съвременни, прецизно проектирани пружинни
системи, които осигуряват правилно разположение на тялото
и цялостна опора, от които се нуждаете по време на сън.

Охлаждаща система за сън Chill™
Охлаждащите при допир технологии осигуряват комфортна
среда за сън..

Пружинна система Response™
Изключителният дизайн на пружините осигурява перфектен
баланс между удобство и стабилна опора за превъзходна
почивка през нощта. Пружините са закалени, за да се постигне
най-високо качество.
Система от опаковани пружини
Response Pro™
Плътна система от пружини във формата
на пясъчен часовник с две нива на свиване,
гарантират правилната опора, там където е
необходима. Те са индивидуално опаковани,
за да може всяка пружина да се движи
самостоятелно за по-насочена опора и
намалено предаване на движението.
Зонирана система от пружини Response Pro™
Плътна система от пружини във формата на пясъчен
часовник с две нива на свиване, гарантират правилната
опора, от която имате нужда. В средната зона на матрака
са поставени подсилени пружини, за още по-добра опора,
там където е най-необходима. Пружините са индивидуално
опаковани, за да може всяка пружина да се движи
самостоятелно за по-насочена опора и намалено предаване
на движението.
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БОРД СИСТЕ МА
Борд система DuraEdge™
Плътен борд с гъвкави пружини,
опасващ матрака за по-добра опора,
повече използваема площ за сън и
подобрена издръжливост.
Система PerfectEdge™
Подсилен борд от пяна по периферията на матрака, който
ви позволява да използвате цялата му площ и осигурява
солидна повърхност за сядане.

ДАМАС К А И О Б РАБ ОТ К А
Дамаска SupremeLoft™
Устойчива, плетена, дишаща тъкан, която
дава усещане за мекота при допир с
тялото.

ПЯ НА
Използваме издръжлива пяна с най-високо качество, която
дава нужната опора и носи усещане за прегръдка за наистина
комфортен сън през нощта.
Пяна SealyCushion™

Мека, плетена тъкан с издръжливи нишки, които създават
усещане за мекота при допир с тялото.

Висококачествена омекотяваща пяна,
използвана в дамаската и комфортните
слоеве, в зависимост от индивидуалното
усещане за комфорт.

Дамаска Chill™ Performance Tech (Hybrid)

SealyCushion™ AeroFoam

Дамаската Chill™ Performance Tech е плътна, дишаща и супер
разтегателна; с иновативен дизайн тя е мека и приятна, с
уникалното за Sealy прохладно усещане при докосване.

Вълнообразна омекотяваща пяна, която
позволява допълнителна циркулация на
въздуха, както и добавя усещане за мекота за
повече комфорт.

Дамаска ComfortFit™

Дамаска Knitted Strech
Еластична плетена тъкан.

Пяна SealySupport™

MoistureProtect™

Висококачествена, по-плътна
поддържаща пяна, използвана във всички
пластове.

Подобрение на тъканта на дамаската, създадено с идеята да
отвежда влагата далече от тялото през нощта и по този начин
помага да се чувствате по-удобно.
Технология за почистване
Предпазва матрака от често срещаните алергени като прашни
акари и по този начин помага за запазване на свежестта му.
ДРЪЖК И
Странични дръжки
4 или 8 здрави вертикални дръжки
отстрани на матрака, за да улеснят
преместването му.

Гел мемори пяна SealyCool™
Оформяща се по тялото гел мемори
пяна за допълнителна гъвкава, устойчива
опора.
Пяна Sealy ComfortSense™
Последна иновация в гел мемори пяната,
създадена, за да отговори на уникалните
нужди и форма на всяка тяло за повече
комфорт по време на сън.
Пяна Sealy Immersion™ Advanced
(с охлаждаща технология Chill™)
По-бавно възвръщаща формата си мемори пяна с отворена
структура на клетките създава по-дишаща и още по-комфортна,
и приятна на докосване повърхност за сън.
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