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Sealy Lavish Plush matrac

Méretek

90*200cm: 536900 Ft Akciós ár: 321900 Ft

140*200cm: 871900 Ft Akciós ár: 522900 Ft

160*200cm: 986900 Ft Akciós ár: 591900 Ft

180*200cm: 1078900 Ft Akciós ár: 646900 Ft

200*200cm: 1161900 Ft Akciós ár: 696900 Ft

Részletes leírás:

A Sealy Lavish 34 cm magas, táskarugós matrac a speciális Posturepedic Technology™ rendszerének

köszönhetően a testnek egy célzott alátámasztást biztosít. A matracban található 988 db edzett

táskarúgó, a sajátos zónázott kontúrrétegek, valamint a különleges cool-gél memóriahab gondoskodik

az optimális komfortérzetről. A Sealy Lavish prémium kategóriás matrac egyedi, antiallergén huzata

nedvességáteresztő tulajdonságának köszönhetően a biztosítja az egészséges alvási környezetet. A

matrac széleinek tartósságáról a Duraflex Coil Edge System gondoskodik, melynek lényege, hogy a

matrac széleinél egy speciális extra alátámasztást kap. A tökéletes kényelmet a SealyCushion Air Foam

komfortréteg biztosítja. A Sealy Lavish prémium kategóriás matrac rendkívüli kényelmét a hűsítő

SealyCoolTM Gel Memory Foam hab topper és a SealySupportTM Extra Soft Foam hab rétegek

biztosítják. A matrac megfelelő alátámasztásáról a PosturepedicTM Technology gondoskodik.

Posturepedic Technology™

A technológia alkalmazása során a matrac központi részébe 20%-kal több edzett acélrugót építenek be,

ezáltal a matrac egy központi alátámasztást kap, amely lehetővé teszi, hogy ahol a test legnehezebb

része érintkezik a matraccal, ott egy extra megerősítéssel támogassák az alátámasztást.

Matrac huzat: A Sealy Lavish Plush matrac speciális, antiallergén huzattal rendelkezik, mely tökéletesen

átereszti a nedvességet, ezáltal egy egészséges alvási környezetet biztosít.
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Sealy rövid története

1881 – A texasi Sealy – ben Daniel Haynes megalkotta az első pamuttal töltött matracokat.

1889 – Daniel Haynes feltalálja azt a pamutösszenyomó gépet, melynek segítségével egyre nagyobb

sikereket ér el. Napjainkra már több mint 60 országban értékesítik a Sealy által gyártott termékeket.

1894 – Daniel Haynes eladja a szabadalmait egy texasi cégnek, amely megtartotta a Sealy márkanevet.

1950-ben megszületik a Posturepedic Technology, mely segítségével a matrac egy megerősített

központi alátámasztást kap.

2012-ben a Tempur Pedic International bejelentette, hogy felvásárolja a Sealy-t, így megalakult a világ

egyik legnagyobb matracgyártó és forgalmazó vállalata a Tempur Sealy International.

Fennállásának évtizedei során:

•             Ortopédiai tanácsadó testületet hozott létre

•             A belsőrugós és táskarugós matrac szerkezetet fejlesztette és újításokat szabadalmaztatott,

•             A matrac huzatot fejlesztette és új típusokat szabadalmaztatott

•             Új hideg és memória habokat fejlesztett ki

•             Létrehozta és szabadalmaztatta a Sealy Hybrid™ Mattress matracokat

•             Minden terméket az ISO.9001/2 minőségbiztosítási rendszer szerint gyárt

•             Több mint 100 szabadalmat és igényt jelentett be

 

Az elmúlt évtizedektől napjainkig a Sealy folyamatosan a matracgyártók élvonalában van, sikerének

titka, hogy tapasztalatai révén olyan újítások megalkotását hozza létre, melyek a matrac

felhasználóinak kényelmét hivatott szolgálni.
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