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Sealy Hybrid Classic matrac

Méretek

80*200cm: 399000 Ft Akciós ár: 339000 Ft

90*200cm: 598900 Ft Akciós ár: 359000 Ft

100*200cm: 681900 Ft Akciós ár: 409000 Ft

140*200cm: 886900 Ft Akciós ár: 532000 Ft

160*200cm: 926900 Ft Akciós ár: 556000 Ft

180*200cm: 1031900 Ft Akciós ár: 619000 Ft

200*200cm: 1198900 Ft Akciós ár: 719000 Ft

Részletes leírás:

 Sealy Hybrid Classic matrac

Sealy Hybrid Classic matrac egy csúcsminőségű, amerikai zsákrugós matrac, amelyben több mint 130

év gyártási tapasztalat és innováció rejlik. A Tempur&Sealy amerikai gyáraiból kerülnek Európába a

Sealy Hybrid csúcsminőségű matracok. Hálószobánkban a legnagyobb kényelmet és a maximális

pihentetést nyújtja a titánacél ötvözetből készült zsákrugók legfinomabb rugózásával és a hűsítő

memory gél maximális formakövetésével. A 19 cm magasságú Apex HS titánacél ötvözet zsákrugók a

kiváló alátámasztás és a precíz formakövetés mellett, nem hullámzik át, egy nagy franciaágyon belül. A

rugók egyenként egy-egy tasakban mozognak és csak ott nyomódnak össze, ahol terhelés éri, így

tökéletesen követve a testnek a vonalát lecsökkentve a nyomáspontokat. Két különböző súlyú pár,

tökéletsen aludhat egy nagy matracban anélkül, hogy egymást zavarnák forgolódás, vagy le- és

felszállás közben. A Sealy Hybrid Classic matrac alsó rétegét egy FlexSupport nevű, nagy teherbírású,

jól szelőző, stabil, rugalmas HR hideghab biztosítja. A matrac kiváló ventilációját a tartó HR hideghab

réteg, a zsákrugók és a rugókon lévő ActiveFlex rugalmas komforthab adja. A Sealy Hybrid Classic

matrac gerinckímélő kényelmi rétegét, pedig Outlast keverékkel készült OptiCool memory habgél

alkotja, olyan érzést nyújtva a testünknek, mintha egy felhőn feküdnénk súlytalanság állapotában, ahol
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már a gravitációs erő is megszűnt létezni. A Sealy Hybrids Classic matrac titánacél ötvözet rugózata a

tökéletes formakövetés érdekében zónásítva van. A Sealy Hybrid matrachuzaton lévő mintázat alatt

keresztben egy megerősítés, azaz feszítőzóna van kialakítva, így a nagyobb súlyúaknak is tökéletesen

alátámasztja és tehermentesíti a gerincét. A Sealy Hybrids Classic matrac sarkainál és

széleinél SolidEdge HD System speciális megerősítés van, amely arra szolgál, hogy ne essünk le a

matracról, egyformán kemény a matrac széle, így nagyobb a fekvőfelület kihasználtsága is. A Sealy

Hybrid matrac szélei és sarkai ugyanolyan feszes és kényelmes érzetet nyújtanak, mint a matrac

közepén. Az OptiCool memory habgél kényelmi réteg pozitív tulajdonsága, hogy nem hőre lágyuló

anyag, hanem hűsítő gél, így a kiváló formakövetést és a tökéletes pihenést adja hálószobánkban. Ha

valakinek volt már olyan érzése, mintha felhőn pihenne vagy utazna a Földtől eltávolodva álmában,

akkor a Sealy Hybrid matracokkal hasonló élményben részesül. A matrac fej/láb emelős motoros

ágyráccsal is használható. A Sealy Hybrid Classic matracra és matrachuzatra 10 év teljes körű garancia

érvényes.

 

 

 

Az OptiCool® Memory Foam gél az egyetlen memory a piacon, amely Outlast keverékével készül és

leghatékonyabban távolítja el a hőt a matrac belsejéből. Az OptiCool memory foam gél kényelmi

rétegnek nincs hővisszahatása. Nagyban hozzájárul a nyugalmas, tökéletes pihentető alváshoz. Az

Outlast hűsítő, hőmérséklet szabályozó anyagot használják, sportcipők és sportruházatok gyártásánál.

 

SolidEdge ™ HD rendszer egy speciális megerősítés a matrac szélein, hogy ne essünk le az ágyról és

nagyobb legyen a fekvőfelület kihasználtsága. Nagyban hozzájárul a matrac élettartamához és a

pihenés minőségéhez.

 

CoreSupport Center ™ ortopédzóna a Sealy Hybrid Classic matrchuzaton is jelölve van. Nagy szerepe

van a tetstsúlyunk legnehezebb részének, medencetájékon az alátámasztásában. A feszítőzónának a

nagyobb teherbírásban és a matrac élettartamátnak a növelésében nagyon nagy szerepe van.

 

Apex HS titánacél ötvözet zsákrugók finom rugózása tökéletesen alátámasztja a testet. A nagy

teherbírású zsákrugók egyenként támasztják alá a testünk minden görbületét és tehermentesítik a

gerincet. Egy kétszemélyes matracon belül nincs áthullámzás, azaz alvó partnerünket forgolódásunkkal

nem zavarjuk.
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Sealy Hybrid Classic matrachuzat

Sealy Hybrid Classic matrachuzat egy lenyűgöző megjelenésű, modern stílusú, szuper könnyű huzat.

ForeverFlex stretch poratka taszító anyagból készül, nagyon kellemes érzetet nyújt a bőrünkkel

érintkezve. A nagyon jó szellőzés mellett, strapabíró antiallergén szövetből készül. A Sealy Hybrid

Classic matrachuzatra 10 év teljeskörű garancia vonatkozik.

 

 

 A Sealy matracgyártás története

A történet 1881-ben indult Texasból, ahol Daniel Haynesnek pamut előállító üzeme volt. Kezdetben a

barátait meg szomszédait pamut matracokkal szolgálta ki. Rövid időn belül nagyon népszerű lett a

pamut matracok gyártása és szabadalmaztatták a tömörített pamut matracot. Haynes 15 év után eladta

a szabadalmat egy Texasi társaságnak. 1920-ra már egész USA-ban ismerték a Sealy nevet. Nagyon sok

innovációs kisérletet végeztek a gyártás területén, alváskutató labort és az egészséges alvásról

tanácsadó testületet hoztak létre. Három évtizede a Sealynek volt a legnagyobb piaci részesedése a

matracgyártás területén. 2014-ben egyesült a két nagy matracgyártó a Tempur és a Sealy. A

Tempur+Sealy jövőképében szerepel a fogyasztói hűség megtartása a márka iránt és az innováció a

gyártás területén.

 

 

A Sealy Hybrid Classic matrac kipróbálható a Gigamatrac Róbert Károly körúti üzletében. A Sealy Hybrid

matrac az egyik legismertebb matrac amerikában és a világon. A Sealy Hybrid Classic matracok

amerikában gyártódnak, a világon a legnagyobb matrac gyártótól kerül a hálószobánkba a

Tempur&Sealy gyáraiból. A Cadillac CTS és a Sealy Hybrid matrac a saját kategóriájában a legjobbnak

mondható az egyik álomutazást a másik alompihenést igér.

Címkék
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