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Spójrz przez pokrowiec, piankę, 
sprężyny, a znajdziesz ją: dodatkową 
warstwę opieki. Była w naszym 
pierwszym materacu w roku 1881 
i możesz ją też znaleźć dziś, dzięki 
wiedzy przekazywanej z pokolenia 
na pokolenie. Oto jak wspieramy 
Ciebie i Twoją rodzinę w leniwe 
poranki i przytulne wieczory. 
Dlatego miliony osób wybrało 
spanie, drzemanie i tulenie się  
na materacu Sealy.

Łóżka Sealy są 
sprzedawane  

w ponad 50 krajach 
na całym świecie

Ponad 137 lat 
doświadczenia

Co 7 sekund  
ktoś wybiera  

Sealy*
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* W oparciu o światowe dane 

sprzedażowe roku 2017
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1881 był rokiem, w którym to 
wszystko się zaczęło. W małym 
mieście Sealy, w Teksasie, Daniel 
Haynes stworzył coś specjalnego. 
Coś prostego, ale odmieniającego 
życie: materac wypełniony 
bawełną. Zrobił go dla swojej 
rodziny, przyjaciół oraz ich 
przyjaciół.

Wieści rozprzestrzeniały 

się dalej. Tak, nasze łóżka 

różnią się od pierwowzoru 

Daniela Haynes’a. Ale wciąż 

są tworzone z tą samą pasją, 

by zapewnić najlepszy sen. 

Niezmienny od 1881 roku.
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W Sealy dokładamy wszelkich starań, 
aby zapewnić Tobie i Twojej rodzinie 
najwyższą jakość. Dzień po dniu, 
noc po nocy, nasz zespół testuje 
trwałe i luksusowe materiały,  
by zapewnić komfort na lata.

I to dzięki temu niestrudzonemu poświęceniu  

Sealy jest preferowanym wyborem dla wielu wiodących 

marek hotelowych na świecie i dlatego co siedem 

sekund ktoś kupuje jeden z naszych materaców.  

Ale nigdy nie spoczniemy na laurach.  

To nie w stylu Sealy. Ściśle współpracujemy  

z wiodącymi ekspertami z branży, zawsze starając się 

zapewnić podparcie, na które zasługujesz.
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Wspieranie Ciebie i Twojej 
rodziny jest sercem każdego 
produktu Sealy. Nie prowadzisz 
zwykłego życia, więc nie 
zasługujesz na zwykłe łóżko. 
Każdy materac Sealy został 
zaprojektowany, aby wspierać 
plecy, ciało i Twoje życie.
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W Sealy wiemy, że każda część 
ludzkiego ciała wymaga innego 
rodzaju podparcia. Dlatego też 
opracowaliśmy technologię 
Posturepedic™, która zapewnia 
wsparcie najcięższej części ciała.

Dzięki 65-letniemu doświadczeniu technologia 

Posturepedic™ łączy w sobie wysokiej jakości 

materiały z najnowocześniejszą technologią, 

oferując głębokie i ukierunkowane podparcie  

tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.

WITH 

Posturepedic 
T e C H N o l o g y



W POŁOWIE

PIANKOWY

W POŁOWIE

SPRĘŻYNOWY

Czym jest Hybrid? 
Górna połowa materaca Sealy Hybrid 
to otulająca ciało, komfortowa pianka 

żelowa z pamięcią, którą zaprojektowano, 
aby zapewnić Ci temperaturę optymalną 

dla głębokiego, relaksującego snu.
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Dolna połowa materaca 
Sealy Hybrid to dopasowane 

podparcie dzięki wykorzystaniu 
opracowanych przez nas sprężyn 

kieszeniowych.
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Podczas gdy większość materaców  
jest wykonana z pianki lub sprężyn, 
Sealy Hybrid pozwala cieszyć się  
z korzyści obu rozwiązań. Połączenie 
sprężyn i pianki zapewnia równowagę 
miedzy komfortem a podparciem. 
 
Górna połowa składa się z pianki 
żelowej, dopasowującej się do kształtu 
ciała i utrzymującej optymalną 
temperaturę, co pozwala cieszyć się 
najlepszym możliwym snem w nocy. 
 
Dolna połowa zawiera sprężyny 
kieszeniowe, które reagują na każdy 
ruch przez całą noc, zapewniając 
podparcie w przytulne wieczory  
i leniwe poranki.

14

Podparcie tam,  

gdzie tego potrzebujesz 

Technologia CoreSupport™ wzmacnia 

najbardziej obciążoną, środkową 

część powierzchni materaca.  

Dzięki temu zapewnia dodatkowe 

podparcie i dobrą reakcję na nacisk 

Twojego ciała. 

 

Idealna temperatura 

Zastosowana technologia opticool® 

odprowadza nadmiar ciepła. Pianka 

żelowa pomaga utrzymać optymalną 

temperaturę dla komfortowego snu. 

 

Wzmocnione krawędzie 

Nasz system Solidedge™ wzmacnia 

krawędzie materaca Sealy Hybrid, 

dając więcej przestrzeni użytkowej  

na łóżku, bez ryzyka upadku. 

Jakkolwiek wstajesz z łóżka, możesz 

być pewien, że materac Sealy  

zapewni Ci podparcie.

Uczucie otulenia 

Nasze pokrowce wykonane są  

z materiału ForeverFlex®, który  

nie marszczy się i nie rozciąga,  

lecz zachowuje elastyczność i otula 

Twoje ciało podczas snu. 

 

Sprężyny kieszeniowe 

Sprężyny kieszeniowe gwarantują 

elastyczne podparcie i ograniczają 

przenoszenie drgań, dzięki czemu 

cała rodzina może bezpiecznie 

wskoczyć do łóżka.

Trwałe podparcie 

Warstwy pianek żelowych  

z pamięcią ActiveFlex®  

zapewniają dopasowanie  

i trwałość podparcia. 

 

Zdejmowany pokrowiec 

Wygoda dopełnia jakość.  

Dlatego dodaliśmy zdejmowane 

pokrowce, dzięki czemu można  

je łatwo wyprać i utrzymać  

w doskonałym stanie.
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Wzmocnione krawędzie

Uczucie otulenia

Sprężyny kieszeniowe

Zdejmowany pokrowiec

Idealna temperatura

Średnia twardość

Podparcie tam, gdzie tego potrzebujesz

29cm komfortu i podparcia 
Średnia twardość  
Nasz popularny materac Sealy 
Hybrid Classic łączy w sobie 
chłodzący komfort pianki  
z pamięcią kształtu z trwałym 
podparciem, jakie dają 
sprężyny kieszeniowe. 
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2.5cm

5cm

19cm

Żelowa pianka  
z pamięcią opticool™

2.5cm Podstawa FlexSupport™

Pianka  
Sealy SuperSoft

Sprężyny Apex HS™
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Wzmocnione krawędzie

Uczucie otulenia

Sprężyny kieszeniowe

Zdejmowany pokrowiec

Idealna temperatura

Średnia twardość

Podparcie tam, gdzie tego potrzebujesz

25cm komfortu i podparcia 
Wysoka twardość  
Nasz najtwardszy  
i najbardziej kompaktowy 
materac z rodziny Sealy 
Hybrid. Podobnie jak model 
Classic, łączy w sobie nasze 
dwie najlepsze technologie 
snu, przekształcając sen  
w luksusowe doświadczenie. 
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2.5cm

4.5cm

15.5cm

Żelowa pianka  
z pamięcią opticool™

2.5cm Podstawa FlexSupport™

Pianka  
Sealy SuperSoft

Sprężyny Apex HS™
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CHarakTerySTyka TeCHNICZNa

SeaLy COMFOrT SeNSe™
Wiskoelastyczna pianka, która dopasowuje się do kształtu ciała, redukując punkty nacisku oraz zapewniając 
indywidualny komfort.

SeaLy IMMerSION™
Wolniej reagująca zaawansowana pianka memory z komórkami o otwartej strukturze zapewnia lepszą 
przewiewność i bardziej wygodną powierzchnię spania.

SeaLy CHILL™
Żelowa pianka z pamięcią, która skutecznie odprowadza nadmiar ciepła.

PIaNka SeaLy 
Specjalna pianka zbudowana z mikro komórek o wysokiej sprężystości, wytrzymałości i oddychalności.

WSParCIe LĘDŹWIOWe
ekskluzywna technologia dedykowana najcięższym partiom ciała. Zapewnia wzmocnione podparcie  
w środkowej części materaca, gdzie skoncentrowane jest 50% masy ciała.

MIraCLe eDGe™ / DUraFLeX™
grubsza krawędź materaca, która poprawia podparcie podczas snu i zwiększa użyteczną powierzchnię 
spoczynkową materaca. Technologia Miracle edge™ wykorzystuje do tego piankę o zwiększonej gęstości, 
zaś DuraFlex™ - sztywne sprężyny.

MOISTUre PrOTeCT™
Chłodna w dotyku tkanina regulująca wilgotność i temperaturę, która sprzyja komfortowemu odpoczynkowi

MOŻLIWOŚĆ reGULaCJI
Materac odpowiedni do stosowania na stelażu regulowanym

. 

HIPOaLerGICZNy
Hipoalergiczne materiały i wypełnienie chroni materac przed najpowszechniejszymi alergenami,  
takimi jak bakterie i roztocza.

ZDeJMOWaNy POkrOWIeC
Pokrowiec można zdjąć i wyprać, by zagwarantować sobie higienę podczas snu.

JeDWaB
Jedwab to włókno pochodzenia zwierzęcego otrzymane z kokonu jedwabników, stosowane  
w szlachetnych materiałach ze względu na swoją miękkość, blask i przyjemny dotyk.

BaWeŁNa
Bawełniana warstwa używana na letniej stronie zapewnia przyjemną świeżość.

WeŁNa MerINO
Wełna, która charakteryzuje się dużą miękkością, a ponadto jest przewiewna, higroskopijna  
i termoregulacyjna.



MaJeSTIC STeLLar

Charakterystyka techniczna Charakterystyka techniczna

gwarancja 10 lat gwarancja 10 lat

• •

• •

• •

•

Niezależne sprężyny kiesze- 
niowe Response Pro™ HD 
ułożone w strefach  
o zróżnicowanym podparciu

Niezależne sprężyny kiesze- 
niowe Response Pro™ HD 
ułożone w strefach  
o zróżnicowanym podparciu

• •Wysokość materaca: 
ok. 31 cm w środkowej części

Wysokość materaca: 
ok. 29 cm w środkowej części

• •

• •

•
•

Twardość podparcia: wysoka Twardość podparcia: wysoka

Zdejmowany pokrowiec:  
z technologią Moisture Protect™  
w górnej części

Zdejmowany pokrowiec:  
z technologią Moisture Protect™

Materac wykorzystuje 
technologię Posturepedic™

Materac wykorzystuje 
technologię Posturepedic™

około 1010 sprężyn  
w podwójnym materacu

około 1010 sprężyn  
w podwójnym materacu

Warstwa pianki Sealy Immersion™ 
z technologią Chill™ o wysokości 
4 cm (w górnej części,  
nad sprężynami)

Warstwa pianki Sealy Comfort  
Sense™ o wysokości 4 cm  
(w górnej części, nad sprężynami)

Wzmocnienie boków DuraFlex™

• Wzmocnienie boków DuraFlex™

22

* Materiał wpływający na regulację wilgotności i temperatury 

 23

4cm

2.5cm

Pianka Sealy  
Immersion™  
z technologią Chill™

4cm

18.5cm

Pianka Sealy Support™

Sprężyny  
Response Pro™ HD

Pianka Sealy  
Comfort Sense™

2cm Pianka Sealy Support™

4cm

4cm

19cm

Pianka Sealy Support™

Sprężyny  
Response Pro™ HD

Pianka Sealy  
Comfort Sense™

2cm Pianka Sealy Support™

* Materiał wpływający na regulację wilgotności i temperatury 

SeAly CHIllSeAly
IMMeRSIoN

SeAly CoMFoRT 
SeNSe

SeAly FoAM WSPARCIe 
lęDźWIoWe

MoISTURe  
PRoTeCT*

DURAFlex™ SeAly CoMFoRT 
SeNSe

SeAly FoAM WSPARCIe 
lęDźWIoWe

MoISTURe  
PRoTeCT*

DURAFlex™
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  Charakterystyka techniczna Sprężyny Response Pro D.S.S.

gwarancja 5 lat

•

•

•

•

WaSHINGTON Wyjątkowy system niezależnych 
sprężyn kieszeniowych Response 
Pro D.S.S. (sprężyna w sprężynie) 
o zróżnicowanym podparciu 
zależnym od masy  
i ruchów ciała

• Wysokość materaca: 
ok. 28 cm w środkowej części

•

•

•

•

Twardość podparcia: 
średnia/wysoka

Pokrowiec wewnętrzny:  
100% bawełna

Zdejmowany pokrowiec:  
góra z mieszanki jedwabiu  
i wiskozy (32% wiskoza,  
3% jedwab, 65% poliester),  
boki z weluru (100% poliester)

Wypełnienie: strona zimowa 
wełna merino i warstwa  
włókien kanalikowych 400 g. 
Strona letnia – warstwa  
bawełny i włókien  
hipoalergicznych 400 g/m2

około 1600 sprężyn  
w podwójnym materacu

Wzmocnienie boków  
Miracle edge®

Warstwa pianki Sealy Comfort 
Sense™ Memory Foam  
o wysokości 30 mm (w górnej 
części, nad sprężynami)

SeAly 
CoMFoRT SeNSe

JeDWAB BAWeŁNA WeŁNA MeRINo MIRACle eDge WSPARCIe 
lęDźWIoWe

ZDeJMoWANy 
PoKRoWIeC

Pikowanie uzyskane  
w CAD/CAM (komputerowe 
wspomaganie projekto-
wania), z motywem 
wyśrodkowanym  
na powierzchni materaca

Zamek z chromowanej  
stali z wytłoczonym logo 
Sealy

2cm

3cm

Wypełnienie z wełny 
Merino i włókien 
hipoalergicznych

2cm Pianka Sealy

Pianka z pamięcią Sealy 
Comfort Sense™

3cm

2cm
Wypełnienie  
z bawełny i włókien  
hipoalergicznych

Pianka Sealy

16cm
Sprężyny Response 
Pro D.S.S. z technologią 
Posturepedic™

 25
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  Charakterystyka techniczna Sprężyny Response Pro II

VerMONT
Pillow Top

•

•

•

•

Niezależne sprężyny kieszeniowe 
Response Pro II ułożone w 7  
strefach o zróżnicowanym 
podparciu

• Wysokość materaca: 
ok. 27 cm w środkowej części

około 1600 sprężyn  
w podwójnym materacu

Wzmocnienie boków  
Miracle edge®

górna część Pillow Top  
z pianek Sealy Chill™ gel  
Memory (20 mm), Sealy Foam 
(10 mm) i Sealy Comfort Sense™ 
Memory Foam (20 mm)

•

•

•

Twardość podparcia: średnia

Pokrowiec: góra z materiału 
Coolmax® (17% Coolmax, 33% 
wiskoza, 50% poliester), boki  
z mieszanki wiskozy i poliestru 
(10% wiskoza, 90% poliester)

Wypełnienie: warstwa włókien 
hipoalergicznych 100 g/m2  
z pianką Sealy Foam “Soft Touch” 
30 mm

* Materiał wpływający na regulację wilgotności i temperatury 

SeAly CHIll SeAly CoMFoRT 
SeNSe

SeAly FoAM MIRACle eDge WSPARCIe 
lęDźWIoWe

HIPoAleRgICZNy MoISTURe  
PRoTeCT*

gwarancja 5 lat Plisowane narożnikiPikowanie uzyskane  
w CAD/CAM (komputerowe 
wspomaganie projekto-
wania), z motywem 
wyśrodkowanym  
na powierzchni materaca

Przekrój przez nakładkę

2cm

2.5cm

1cm

Żelowa pianka  
z pamięcią Sealy Chill™

Pianka Sealy

0.5cm Materiał 3D z warstwą 
włókien hipoalergicznych

3cm
Pianka Sealy Soft Touch 
i warstwa włókien  
hipoalergicznych

3cm

13cm

Pianka Sealy

2cm Pianka z pamięcią Sealy 
Comfort Sense™

Sprężyny Response Pro I  
z technologią  
Posturepedic™

Pianka Sealy – sztywna 
podstawa materaca

 27
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  Charakterystyka techniczna

* Materiał wpływający na regulację wilgotności i temperatury 

gwarancja 5 lat

OPTIMUM •

•

•

Sealy Chill™ gel Memory • Wysokość materaca: 
ok. 23 cm w środkowej części

•

•

•

•

Twardość podparcia: średnia

Pokrowiec wewnętrzny:  
100% bawełna

Wypełnienie: warstwa włókien
hipoalergicznych 400 g/m2  
w górnej części

Pokrowiec: góra z materiału 
Tencel® (17% Tencel, 17% wiskoza, 
66% poliester), część dolna 79% 
poliester, 21% polipropylen

Sealy Comfort Sense™  
Memory Foam

Wnętrze składające się z 4  
warstw o łącznej wys. ok. 20 cm 
i 7 strefach (Sealy Chill™, Sealy 
Comfort Sense™, Sealy Foam, 
Sealy Comfort Sense™)

SeAly CHIll SeAly CoMFoRT 
SeNSe

SeAly FoAM WSPARCIe 
lęDźWIoWe

HIPoAleRgICZNyMoISTURe  
PRoTeCT*

ZDeJMoWANy 
PoKRoWIeC

MoŻlIWoŚĆ 
RegUlACJI

Pikowanie uzyskane  
w CAD/CAM (komputerowe 
wspomaganie projekto-
wania), z motywem 
wyśrodkowanym  
na powierzchni materaca

Zamek z chromowanej  
stali z wytłoczonym logo 
Sealy

2.5cm

3cm

Pikowany pokrowiec 
z warstwą włókien 
hipoalergicznych

7cm

7cm

Pianka z pamięcią  
Sealy Comfort Sense™ 
(zróżnicowana wysokość)

Pianka Sealy 
(zróżnicowana  
wysokość)

Żelowa pianka  
z pamięcią Sealy Chill™

3cm
Pianka z pamięcią Sealy 
Comfort Sense™ z tech-
nologią Posturepedic™

0.5cm Materiał 3D z warstwą 
włókien hipoalergicznych

 29



Charakterystyka techniczna

gwarancja 5 lat

30

GeNeraTION •

•

Pianka z pamięcią Sealy  
Comfort Sense™

• Wysokość materaca: 
ok. 20 cm w środkowej części

Wnętrze składające się z 3  
warstw o łącznej wys. ok.  
20 cm i 7 strefach (Sealy Comfort 
Sense™, Sealy Foam)

•

•

•

Twardość podparcia: wysoka

Pokrowiec: góra z materiału 
stretch (27% wiskoza,  
73% poliester), część dolna  
79% poliester, 21% polipropylen

Pokrowiec wewnętrzny:  
100% bawełna

SeAly 
CoMFoRT SeNSe

WSPARCIe 
lęDźWIoWe

ZDeJMoWANy 
PoKRoWIeC

SeAly FoAM HIPoAleRgICZNy MoŻlIWoŚĆ 
RegUlACJI

6cm

8.5cm

Pianka z pamięcią Sealy  
Comfort Sense™ z tech-
nologią Posturepedic™

Pianka Sealy

5cm Pianka Sealy

0.5cm Materiał 3D z warstwą 
włókien hipoalergicznych
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W Sealy wierzymy,  
że odpowiedni materac 
zasługuje na odpowiednie 
akcesoria. Dlatego każda 
poduszka, prześcieradło  
i ochraniacz jest wykonana  
z wygodnych i wytrzymałych 
materiałów, wspierających 
Ciebie i Twoją rodzinę 
podczas snu.

Poduszka Hybrid Podwójny komfort

Idealne uzupełnienie kolekcji materaców Sealy Hybrid. 

Ta dwustronna, hipoalergiczna poduszka jest doskonałą 

alternatywą dla tradycyjnych poduszek wypełnionych 

pierzem lub puchem. Wykorzystuje wentylowaną piankę  

z pamięcią. Pokrowiec poduszki wykonano z jedwabistego, 

miękkiego, pikowanego materiału, z elegancką satynową 

lamówką. 

 

Najważniejsze cechy 

Podwójny komfort: pianka z pamięcią po jednej stronie, 

włókno będące alternatywą dla puchu po drugiej, 

połączone w eleganckim pokrowcu

elegancki pokrowiec: wykonany z pikowanej dzianiny  

z satynową lamówką

Łatwość czyszczenia: pokrowiec można bez trudu  

zdjąć i wyprać

gwarancja: 3 lata

Prześcieradło Hybrid 

 97% bawełna, 3% elastan

2 lata gwarancji 

 

Ochraniacz Hybrid 

Powierzchnia 100% bawełna,  

membrana 100% poliuretan

Wodoodporny i przewiewny

 2 lata gwarancji 
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