
Het enige bed 
dat ontworpen is 
voor jouw leven.

Sealy
 





Introduceert  
het bed dat  

ontworpen is 
voor jouw leven

Een Sealy bed is meer dan alleen een plek om te slapen.  
Het is een plek waar we de bijzondere momenten  

van het leven delen.  
Het is de plek waar de beste plannen worden gemaakt,  

en de plek waar we graag thuis komen .

Dus maak het jezelf gemakkelijk en ontspan, want wat er ook op je 
pad komt in je leven, Sealy geeft je de ondersteuning die je nodig 

hebt voor een goede nachtrust en een goed leven.
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Elke 9 seconden  
kiest er iemand  

voor Sealy**

Meest bekende 
matrassenmerk 

 in de V.S.*

Sealy bedden worden  
verkocht in meer dan  
50 landen wereldwijd

50
9

*2014 Matrassen Industrie Consumenten Onderzoek – V.S. Markt
**Gebaseerd op wereldwijde matrassen verkoopdata



Generaties van 
deskundigheid in 

elk bed
Kies je voor Sealy dan kies je voor meer dan een eeuw aan matras 

inventiviteit en deskundigheid.  

Onze reis begon in 1881.  
Vandaag de dag bieden we jou uitzonderlijk comfort,   

precies hoe jij het prettig vindt en met de juiste ondersteuning die 
je nodig hebt, precies waar je het nodig hebt.  

Met de duurzame kwaliteit zul je voor de vele jaren die nog komen 
gegarandeerd rustig kunnen slapen.

Oprichting Sealy 
Daniel Haynes, katoen 

gin eigenaar, bedenkt een 
matras gevuld met katoen 
in de plaats Sealy in Texas.  

Sealy is geboren.
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Veer
Sealy introduceert de 
eerste Posturepedic,  

de “Firm-O-Rest”, met extra 
rugondersteuning.

Uitvinding van de 
eerste niet genopte 

matras
Sealy vindt het “niet 
genopte” matras uit 

waarmee een ergernis voor 
slapers wordt verholpen. 

Sealy op TV
Sealy Posturepedic TV spots 

worden uitgezonden in de V.S. 
tijdens prime time – 

een primeur voor de industrie.

Introductie van 

complete Sealy Bedden
Sealy biedt complete bedden, 

inclusief Sealy matrassen, 
foundations, hoofdborden, poten 
en accessoires. Stel je eigen bed 

helemaal zelf samenstellen.  

Oprichting van een 
orthopedische adviesraad

Bestaande uit top orthopedisch 
chirurgen en artsen die zich 

concentreren op de ontwikkelingen 
en innovaties die een bijdrage leveren 
aan de gezondheid van de consument 

voor een meer rustgevende en 
herstellende nachtrust. 
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Introductie  
Benelux

In 2014 is Sealy  
geintroduceerd  

in de Benelux. Tegelijk met 
de introductie van de Sealy 

Hybrid. Half foam, half 
springs - De Hybrid biedt het 

beste van beide werelden.  
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Wij weten dat de 
kleine dingen een 

groot verschil 
maken

Sealy bedden komen met veel handige extraatjes waarvan je zou 
verwachten er meer voor te moeten betalen.  

Om te beginnen voeren we strenge testen uit en gebruiken we 
speciaal uitgekozen duurzame materialen, zodat je er op kunt 

vertrouwen dat onze bedden langer meegaan.  
We werken nauw samen met experts in de industrie om te 

garanderen dat onze bedden de juiste ondersteuning bieden.   
Onze matrassen zijn tevens hoger dan standaard matrassen,  

waardoor je meer waar voor je geld krijgt. 

Het is dan ook geen wonder dat Sealy de favoriete keuze is voor 
veel van ‘s werelds toonaangevende hotelketens, waaronder 

Marriott, Ritz-Carlton en Four Seasons. 

Niet tevreden? Maak dan 
gebruik van onze 100 

dagen omruilgarantie*

Wees gerust met onze 
10 jaar garantie op 

matrassen

Het vertrouwen van   
‘s werelds beste  

hotels

*Alleen geldig voor Sealy Hybrid matrassen.



Meer voor minder

Comfort,  
ondersteuning  

en waarde 
We zetten al onze expertise en ervaringen in voor elk Sealy matras,  

bed en beddengoed dat we creëren.  
Dit betekent voor jou dat je kunt rekenen op comfort en ondersteuning  

voor een lagere investering dan je zou verwachten.  

Duurzaam en vol met extra’s die echt het verschil maken.  
Wij vinden dat een matras veel meer is dan alleen een slaapplek.  

Het is de plek die we delen met onze dierbaren en waar we kostbare  
momenten doorbrengen.   

 
Van verwisselbare hoezen tot onze 10 jaar garantie op matrassen,  

iedere Sealy eigenschap is ontworpen om jouw leven gemakkelijker te maken en  
je nachten meer ontspannen – voor de nog vele jaren die gaan komen.   
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Wij geloven dat een bed 
ontworpen moet zijn 

voor jouw leven.   
Elk Sealy bed kan  

worden aangepast aan 
jouw behoeften, ruimte 

en stijl.
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Welkom  
bij Hybrid. 

Het beste van 
beide werelden.
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De bovenste helft van de Sealy 
Hybrid matrassen biedt het heerlijke, 

omsluitende comfort van 
geltraagschuim. Dit schuim is 

speciaal ontwikkeld om de 
temperatuur binnen optimale 

waarden te houden, voor een diepe 
en ontspannen nachtrust. 

De onderste helft van de Sealy 
Hybrid matras vormt zich perfect 

naar jouw lichaam. De matras biedt 
de benodigde ondersteuning door 
middel van onze zelf ontwikkelde, 
individueel verpakte pocketveren.

De Sealy Hybrid 13



Het verkoelende comfort van 
geltraagschuim is moeilijk  

te weerstaan.  
Individueel verpakte 

pocketveren beloven een diepe 
en blijvende ondersteuning.

Je hoeft nu niet het één of het 
ander te kiezen, omdat onze 

unieke Sealy Hybrid matrassen  
de perfecte combinatie bieden 
van beiden. Het comfort van 
schuim en de ondersteuning 

van veren. 
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Geleidelijke en onverstoorbare 
ondersteuning
Individueel verpakte Apex® pocketveren bieden 
geleidelijke ondersteuning en geven minder 
bewegingen van je partner door. 

*Alleen verkrijgbaar voor Sealy Hybrid Plush matras.

Een omsluitend gevoel
Onze hoezen zijn voorzien van ForeverFlex® 

stof; een kreukvrije, duurzame en elastische 
stof. Voor een extra omhullend en omsluitend 
gevoel.  

De perfecte temperatuur
Overtolllige warmte wordt effectief afgevoerd 
met Opticool® geltraagschuim, waardoor een 
optimale temperatuur voor een comfortabele 
nachtrust wordt behouden.  

Ondersteuning waar je het  
het meest nodig hebt 
CoreSupport™ biedt extra ondersteuning 
aan de zwaardere delen van het lichaam en 
verlengt de levensduur van de matras.  

Afneembare hoezen
We hebben afneembare hoezen toegevoegd 
aan onze matrassen. Op deze manier kun je de 
hoezen gemakkelijk afnemen en wassen. 

Meer ruimte 
We hebben de randen van de Sealy Hybrid 
matrassen versterkt met ons SolidEdge® 
Systeem, zodat het bruikbare zit- en 
slaapoppervlak wordt vergroot en waardoor je 
veel meer ruimte hebt om je uit te strekken. 

Blijvend comfort
Zachte lagen geltraagschuim voorzien van  
OptiPro®* en ActiveFlex® technologie zorgen 
voor duurzaamheid en snel herstel. 

Eigenschappen

De Sealy Hybrid 15
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Sealy Hybrid 

Style

Ons stevigste en meest compacte Hybrid matras; 
Style, combineert het verkoelende comfort van 
traagschuim, met de diepe ondersteuning van 
individueel verpakte pocketveren. 

25 cm comfort en ondersteuning
Stevig matras gevoel

Hoodbord Cushion (Grey)  
Foundation 20 cm (Grey)  
Poten Hout rond (zwart) 
Sealy Hybrid Kussen

NIEUW

25 cm

Afneembare hoes
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Eigenschappen

Meer ruimte

Geleidelijke en 
onverstoorbare 
ondersteuning

De perfecte temperatuur

Ondersteuning waar 
je dat het meest nodig 
hebt

Een omsluitend 
gevoel

Afneembare hoes

Stevige 
ondersteuning

Sealy Hybrid Style - 25 cm

Afmeting Prijs 

70 x 200 x 25 cm € 699,-

80/90 x 200/210 x 25 cm € 799,-

100 x 200/210 x 25 cm € 899,-

140 x 200 x 25 cm € 1.399,-

160/180 x 200/210 x 25 cm € 1.599,-

200 x 200 x 25 cm € 1.799,-

Tevens 
verkrijgbaar in 

lengtemaat 210  
zonder 

meerprijs!*
*m.u.v. breedtematen  

70, 140 en 200 cm

10 jaar garantie  
op alle matrassen10
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Sealy Hybrid 

Classic

Onze populaire Hybrid Classic combineert het 
verkoelende comfort van geltraagschuim bovenop 
de matras, met de diepe ondersteuning van 
individueel verpakte pocketveren eronder.  

29 cm comfort en ondersteuning
Medium matras gevoel

Hoofdbord Plane (Grey) 
Foundation 20 cm (Grey)  
Poten Chroom vierkant 
Sealy Hybrid Kussen

29 cm

Afneembare hoes
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Eigenschappen

Meer ruimte

Geleidelijke en 
onverstoorbare 
ondersteuning

De perfecte temperatuur

Ondersteuning waar 
je dat het meest nodig 
hebt

Een omsluitend 
gevoel

Afneembare hoes

Medium 
ondersteuning

Sealy Hybrid Classic - 29 cm

Afmeting Prijs 

70 x 200 x 29 cm € 799,-

80/90 x 200/210 x 29 cm € 899,-

100 x 200/210 x 29 cm € 999,-

140 x 200 x 29 cm € 1.599,-

160/180 x 200/210 x 29 cm € 1.799,-

200 x 200 x 29 cm € 1.999,-

Tevens 
verkrijgbaar in 

lengtemaat 210  
zonder 

meerprijs!*
*m.u.v. breedtematen  

70, 140 en 200 cm

10 jaar garantie  
op alle matrassen10



Afneembare hoes
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Sealy Hybrid 

Plush

Met extra traagschuim voor extra comfort.  
Hybrid Plush combineert het verkoelende comfort 
van geltraagschuim bovenop de matras, met de 
diepe ondersteuning van individueel verpakte 
pocketveren eronder.  

32 cm comfort en ondersteuning
Medium-zacht matras gevoel

Hoofdbord Button (Grey)  
Foundation 20 cm (Grey) 
Poten Chroom vierkant 
Sealy Hybrid Kussen

32 cm
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Eigenschappen

Meer ruimte

Geleidelijke en 
onverstoorbare 
ondersteuning

De perfecte temperatuur

Ondersteuning waar 
je dat het meest nodig 
hebt

Een omsluitend 
gevoel

Afneembare hoes
Medium-zachte 
ondersteuning

Blijvend 
comfort

Sealy Hybrid Plush - 32 cm

Afmeting Prijs 

70 x 200 x 32 cm € 899,-

80/90 x 200/210 x 32 cm € 999,-

100 x 200/210 x 32 cm € 1.099,-

140 x 200 x 32 cm € 1.799,-

160/180 x 200/210 x 32 cm € 1.999,-

200 x 200 x 32 cm € 2.199,-

Tevens 
verkrijgbaar in 

lengtemaat 210  
zonder 

meerprijs!*
*m.u.v. breedtematen  

70, 140 en 200 cm

10 jaar garantie  
op alle matrassen10
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Sealy Bedden
Stel je eigen Sealy bed samen. Je 
kunt kiezen uit twee foundations, drie 
hoofdborden, drie poten en maar liefst  
22 kleuren! 

Bezoek jouw dichtsbijzijnde Sealy dealer  
om de diverse mogelijkheden te bespreken. 
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Sealy Bedden
Sealy bedden zijn ontworpen voor 
jouw leven. Onze brede collectie van 
foundations, hoofdborden en poten 
zijn ontworpen om jouw Sealy matras 
te ondersteunen, je slaapervaring te 
verbeteren en aan te sluiten op jouw 
persoonlijke stijl.
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Sealy Bedden 

Foundations
De foundation sluit uitstekend aan bij het elegante design 
van de Sealy Hybrid matrassen met ronde hoeken en 
gestoffeerd in een kleur naar keuze. Je kunt kiezen uit 
vlakke of elektrisch verstelbare foundations. Beide bieden 
een uitstekende ondersteuning voor jouw Sealy Hybrid 
matras(sen). 
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Vlakke foundations  
20 cm hoog

•  Houten foundations met veren

Eigenschappen

Hoogte 20 cm
Houten frame met stalen veren
Vlak of elektrisch verstelbaar

 Verkrijgbaar in 22 Sealy kleuren 
 Zie pagina 33

2 jaar garantie  
op alle foundations2

Elektrisch verstelbare foundations  
20 cm hoog

•  Houten foundations met veren

Vlakke foundation Elektrisch verstelbare foundation

Afmeting Prijs Prijs

80/90 x 200 x 20 cm € 499,- € 1.249,-

80/90 x 210 x 20 cm € 599,- € 1.349,-

100 x 200 x 20 cm € 599,- € 1.349,-

100 x 210 x 20 cm € 699,- € 1.449,-

140 x 200 x 20 cm € 999,- -

160/180 x 200 x 20 cm € 998,-* € 2.498,-*

160/180 x 210 x 20 cm € 1.198,-* € 2.698,-*

200 x 200 x 20 cm € 1.198,-* -

Gestoffeerde 
matrashouders**

€ 50,- 

*Prijs is op basis van twee éénpersoons foundations.  

**Alleen beschikbaar voor elektrisch verstelbare foundations. Prijs is o.b.v. één foundation. 

Tevens 
verkrijgbaar in 

lengtemaat 210 

*m.u.v. breedtematen  
140 en 200 cm
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Sealy Bedden 

Hoofdborden
Onze nieuwe collectie hoofdborden voor 2016 bestaat 
uit diverse stijlen; Plane, Button en Cushion. Elk 
hoofdbord geeft jouw bed een unieke uitstraling. Alle 
drie de hoofdborden zijn verkrijgbaar in 22 stijlvolle 
kleuren om je slaapkamer perfect aan te vullen en een 
uitstekende combinatie te vormen met onze andere 
Sealy producten. 
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Hoofdborden

Afmeting Stijl Prijs 

140/160/180/200 x 110 cm Plane € 549,-

140/160/180/200 x 110 cm Button/Cushion € 649,-

Sealy Hoofdborden  29

Plane 
110 cm hoog

Button  
110 cm hoog

Cushion 
110 cm hoog

Eigenschappen

Hoogte 110 cm

 Verkrijgbaar in 22 Sealy kleuren 
 Zie pagina 33

2 jaar garantie  
op alle hoofdborden2



Sealy Bedden 

Poten
Gemaakt van materialen die een vleugje moderne 
en minimalistische elegantie toevoegen aan een 
slaapkamer.

Chroom  
driehoek

Chroom  
vierkant

Eigenschappen

Hoogte 15 cm
8 mm draad 
Set van 4 poten

2 jaar garantie   
op alle poten

30 Sealy Poten

Hout 
rond 
(zwart)

2

Poten 

Type Prijs 

Chroom driehoek € 120,-

Chroom vierkant € 120,-

Hout rond (zwart) € 60,-



Sealy Hoeslakens

Dit kwalitatief hoogwaardige en 
comfortabele jersey hoeslaken 
draagt bij aan een gezonde en 
goede nachtrust.

Daarnaast biedt het extra 
bescherming voor uw molton en 
matras. Dit product is met uiterste 
zorg in Portugal geproduceerd.

DEigenschappen 

•  240 gram per m2 
•  Rondom afgewerkt met elastiek
•  96% gekamd katoen / 4% elastaan  
•  Europese topkwaliteit
•  Rekbaar; past op diverse maten 

matrassen
•  Kleurecht
•  Verkrijgbaar in drie kleuren: wit, 

ecru en donkergrijs

2 jaar garantie 
op Sealy Hoeslakens2

Sealy Bedden 

Kussens & 
Accessoires 
Onze Sealy kussens en hoeslakens zijn gemaakt van 
duurzame en comfortabele materialen en vormen een 
uitstekende aanvulling op de Hybrid matrassen van Sealy. 

Sealy Accessoires  31

Hybrid Kussen & Hoeslakens

Afmeting Prijs 

Kussen 60 x 50 cm € 89,-

Hoeslaken 80/90 x 200/210 cm € 49,95

Hoeslaken 140/160 x 200/210 cm € 69,95

Hoeslaken 180/200 x 200/210 cm € 69,95

Dual Comfort  
Hybrid Hoofdkussen

Het Sealy Hybrid hoofdkussen is 
een perfecte aanvulling op de Sealy 
Hybrid matras. Dit dubbelzijdige 
hoofdkussen is een uitermate 
geschikt alternatief voor een 
traditioneel donskussen. Het 
gemodelleerde en ventilerende 
traagschuim biedt het juiste comfort 
in alle seizoenen. De gebreide hoes 
is zijdezacht gewatteerd en heeft 
een elegante satijnen sierrand. 

DEigenschappen 

Dubbel Comfort  
Traagschuim aan de ene kant en 
polyester vezels aan de andere kant.
Zachte gebreide hoes  
Gewatteerde hoes met elegante 
satijnen sierrand.
Eenvoudig te onderhouden  
De hoes is eenvoudig te verwijderen 
en te wassen. 

3 jaar garantie 
op Sealy Kussens3
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Overzicht Sealy Matrassen

Hybrid  
Style

Hybrid  
Classic

Hybrid  
Plush

Pagina 16-17 Pagina 18-19 Pagina 20-21

Hoogte (cm) 25 29 32

Comfort Layers (cm)

Opticool® geltraagschuim 2,5 2,5 2,5 

Optipro® geltraagschuim - - 2,5

ActiveFlex® schuim 4,5 5 5

Apex HS® pocketveren 15,5 19 19

Flex Support™ schuimbasis 2,5 2,5 3

Core

CoreSupport™ Center Ja Ja Ja

Edge

SolidEdge® HD System Ja Ja Ja

Hoes

ForeverFlex® Ja Ja Ja

Afritsbaar en wasbaar  
op 30°C

Ja Ja Ja

Wasdroger Nee Nee Nee

Comfortgevoel Stevig Medium Medium/Zacht

Garantie 10 jaar 10 jaar 10 jaar
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Sealy Kleuren

Chocolate

Azure

Khaki

Ash

Navy

Olive

Coffee

Anthracite

Fire

Ivory

Beige Grey

Petrol

Orange

BlackDark grey

Violet

Maize

Brown

Onyx

Red

Sealy foundations en hoofdborden zijn  
verkrijgbaar in diverse kleuren.

Standaard 
Levertijd 4-6 
weken*

Overige 
Levertijd 8 
weken

*Voor de 
standaardmaten 
80/90 x 200 cm 
en 90 x 210 cm

Sand

 

 



34  

Onderhoudsinstructie  
en garantie

Onderhoudsinstructie 
Bij ontvangst van jouw Sealy matras, 
dien je het folie te verwijderen en de 
matras een tijdje te laten luchten. Zorg 
ervoor dat je een geschikte bedbodem 
hebt voor je matras, bijvoorbeeld 
een Sealy Foundation, om ervoor te 
zorgen dat je matras perfect wordt 
ondersteund en een langere levensduur 
heeft. De matras dient regelmatig 
gedraaid te worden (niet omgekeerd) 
om het ligvlak gelijkmatig te belasten. 
Als het noodzakelijk is om je matras te 
verplaatsen, zet de matras dan rechtop 
op de zijkant om schade aan het 
oppervlak en de afzonderlijke lagen te 
voorkomen.  
 
Voor het verwijderen van vlekken raden 
wij aan om een zachte doek met milde 
zeep te gebruiken. Ga de matras of 
de foundation niet weken en gebruik 
ook geen reinigingsmiddel in droge 
toestand, omdat dit de lagen en het 
materiaal kunnen beschadigen.  
 
De hoes van het Sealy kussen kan 
gewassen worden op 60°C met dezelfde 
kleuren maar is niet geschikt voor de 
wasdroger. Vlekken op het kussen zelf 
kunnen worden verwijderd met koud 
water en zeep. De hoes van de matras 
kan gewassen worden op 30°C maar is 
niet geschikt voor de wasdroger. 

Garantie 
Jouw nieuwe Sealy product is zo 
ontworpen en geproduceerd dat het 
voor de komende jaren goed blijft.  
 
Voor ieder product bieden wij dan ook 
een garantie, zodat je in het geval van 
schade recht hebt op deze garantie.  
 
Afhankelijk van het product bieden wij 
een garantie van twee tot tien jaar. Op 
onze matrassen bieden wij zelfs tien 
jaar volledige garantie. De garantie dekt 
fabricagefouten van het Sealy product.  
 
Sealy biedt tevens 100 dagen 
omruilgarantie. We vinden het belangrijk 
dat je nieuwe matras goed bevalt. Mocht 
je na verloop van tijd toch niet helemaal 
tevreden zijn, dan kun je eenmalig 
gebruik maken van onze 100 dagen 
omruilgarantie. Deze garantie is alleen 
geldig voor de matrassen van Sealy. Het 
omruilen van de matras regel je via de 
dealer waar je de matras hebt gekocht. 
De matras dient daarbij onbeschadigd 
en schoon te zijn. Je kan de matras voor 
ieder andere afmeting omruilen. Is het 
nieuwe product duurder dan het in te 
ruilen product dan dient het verschil 
bijbetaald te worden. Is het nieuwe 
product goedkoper dan ontvang je het 
verschil terug. Het complete bedrag 
retour ontvangen is niet mogelijk. 
 
Om aanspraak te maken op de garantie 
dien je het aankoopbewijs te kunnen 
overhandigen en de aankoop te 
registreren via onze website:  
www.sealy.com.  
 
De garantie op een Sealy product is 
alleen geldig als deze is aangeschaft 
bij een erkende Sealy dealer. Bewaar je 
aankoopbewijs dus goed.  
 
Houd er rekening mee dat je lichaam 
ongeveer 30 dagen moet wennen aan 
een nieuw matras. 
 
Voor meer informatie kun je terecht op 
www.sealy.com.  



Alle rechten voorbehouden Sealy international. Op alle leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van 
TEMPUR SEALY Benelux BV van toepassing. Prijzen zijn geldig vanaf 1 maart 2016 en inclusief BTW.  

 PRIJSWIJZIGINGEN, DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.
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