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Sealy Florida

Méretek

90*200cm: 249900 Ft Akciós ár: 199900 Ft

140*200cm: 389900 Ft Akciós ár: 309900 Ft

160*200cm: 439900 Ft Akciós ár: 349900 Ft

180*200cm: 499900 Ft Akciós ár: 395900 Ft

200*200cm: 579900 Ft Akciós ár: 459900 Ft

Rövid leírás

A Sealy Florida a Sealy Hotelmatrac családjának egyik típusa. A matrac prémium kivitelezésű, 28 cm

magas két oldalas matrac amely négyzetméterenként 260 db táskarugóval rendelkezik. A Sealy Florida

matrac különlegessége abban rejlik, hogy az egyik oldala félkemény fekvőfelületet biztosít, míg a másik

oldala egy enyhén lágy komforttal rendelkező felület. Mindezek mellett kedvező árfekvésével valamint

egyedi Posturepedic Technológia™-val kialakított hotelmatrac.

Részletes leírás:

SEALY Florida – táskarugós

A Sealy Florida a Sealy Hotelmatrac családjának egyik típusa. A matrac prémium kivitelezésű, 28 cm

magas két oldalas matrac amely négyzetméterenként 260 db táskarugóval rendelkezik. A

Sealy Florida matrac különlegessége abban rejlik, hogy az egyik oldala félkemény fekvőfelületet

biztosít, míg a másik oldala egy enyhén lágy komforttal rendelkező felület. Mindezek mellett kedvező

árfekvésével valamint egyedi Posturepedic Technológia™-val kialakított hotelmatrac.

A Sealy Hotelmatrac család Sealy Florida táskarugós matraca a hotelmatrac kollekció egyik modellje. A

prémium megjelenés mellé kedvező árfekvés is párosul. Az egyedi Posturepedic Technológia™-val

kialakított fekvőfelület a megerősített kialakításának köszönhetően hosszú távon is biztos alátámasztást
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nyújt a rajta fekvőknek. A Sealy Florida matrac kialakítása során kiemelt figyelmet kapott, hogy a

használóinak olyan érzést adjon, mintha mindig egy új matracon pihennének. A 28 cm magas Sealy

Florida matrac 260 db speciálisan edzett acélrugót tartalmaz négyzetméterenként. Az extra él tartásért

a Duraflex Coil Edge System gondoskodik. A matrac szélei nagyteljesítményű hab keretet kaptak ezáltal

kényelmesebb a matrac szélein ülni, nem nyomódik be terhelés alatt sem.

A SealyCushion Air Foam réteg biztosítja a matracon belüli tökéletes szellőzését illetve kényelmi

komfortját a matracnak.

Posturepedic Technology™

A Posturepedic Technológia™ lényege, hogy a matrac központi derék részéhez (ahol a testünk

legnehezebb pontja van) 20%-kal több edzett acélrugó beépítésére kerül sor ezáltal megadja a matrac

a rajta fekvőnek a legoptimálisabb alátámasztást.

Matrac huzat: A Sealy Montana antiallergén matrachuzattal rendelkezik, mely tökéletesen átereszti a

nedvességet, ezáltal egy egészséges alvási környezetet biztosít.

A Sealy rövid története:

1881 –ben a texasi Sealyben Daniel Haynes legyártotta az első pamuttal töltött matracokat

1894-ben Daniel Haynes eladja vállalkozást, de az új tulajdonos megtartja a Sealy nevet.

A 140 éves múlttal rendelkező gyártó mára a világ legnagyobb matracgyártójává nőtte ki magát.

Sikerének titka, hogy számtalan újításait szabadalmaztatta ezáltal folyamatosan tudott fejlődni.

2013-ban a Sealy Inc. egyesült a Tempurral így létrejött egy olyan vállalat ami a világ minden

kontinensén árulja a megbízható, prémium kategóriás termékeit.
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