
Sprievodca sedacími vakmi EMI

(meta) (Prinášame vám podrobný popis našich obľúbených EMI sedacích vakov. Prečítajte si, čo by
ste o nich mali vedieť, ako prebieha starostlivosť o ne a z čoho sú zložené. Dokonca sme si pre vás

pripravili aj malé prekvapenie, čo všetko taký vak dokáže!)

Sedacie vaky sú veľmi obľúbené najmä u detí, ale využijú ho vo veľkej miere aj dospelí a to 
napríklad pri relaxe alebo dobrej knihe. Použiť ho možno ako v interiéri, tak aj v exteriéri. Pri 
dokonalom farebnom zladení je možné vak umiestniť aj do kancelárie, kde má všestranné využitie 
(prelink na ten článok).

Mnoho ľudí žije s vedomím, že vaky na sedenie sú len akousi formou oddychu či zábavy. My 
v EMI vám dokážeme, že sedacie vaky majú aj mnoho iných, bezkonkurenčných výhod, vďaka čomu 
ho budete chcieť mať doma aj vy.



Zloženie EMI sedacieho vaku: 

 nylón, semiš alebo ekokoža – (tu by som potom dala prelink na budúci článok rozdiely 
v materiáloch sedacích vakov)

 vak je vyplnený antialergickými polystyrénovými guľôčkami

Ponúkame vám tieto tvary sedacích vakov:

 futbalová lopta

 hruška

 guľa

 vankúš

 detský váčik

 stolička

  kreslo 

Zásadné rozdiely v materiály:

 nylón – je odolný, no náročnejší na údržbu z dôvodu nemožnosti prania, iba ručne! (+ prelink 
na článok o zubnej kefke a nylónovom sedacom vaku?), hrejivý, ale priedušný materiál, ktorý 
„dýcha“

 semiš – ľahké čistenie, vhodný materiál na pranie, ideálny materiál pre deti, nevhodný do 
exteriéru, pričom sa ľahko znečistí

 ekokoža – veľmi jednoduchá údržba, šetrná k životnému prostrediu, elegantný vzhľad, dobrá 
kvalita za dobrú cenu, pri dobrej starostlivosti vydrží dlho ako nová

Ako si vybrať ten správny:

Pri výbere ideálneho vaku je pre vás kľúčové riadiť sa jeho tvarom, vhodným materiálom a 
objemom. Vzhľadom k objemu, je vytváraný množstvom polystyrénových guľôčok vo vnútri vaku 
a celkovo mu tým pridáva ako na veľkosti, tak aj na váhe. Výhodou akéhokoľvek vaku je práve možná 
výmena opotrebovaných polystyrénových guľôčok za nové. 

V našej EMI ponuke nájdete tieto objemy:



 90 l – náš najmenší vak na sedenie, na ktorom sa radi vybláznia malé deti. Vhodný už od 
útleho veku, aj pre batoľatá

 200 l – malý vak, ideálny pre deti, väčšinou vyrobený zo semišu z dôvodu na dotyk veľmi 
príjemného materiálu 

 335 l – stredný vak, obľúbený medzi študentmi, pri čítaní kníh či odpočinku 

 350 l – stredne veľký vak, najlepší priateľ na terasu či dvor počas letných večerov 
s prihliadnutím na typ materiálu

 570 l – náročnejší na prenos, radí sa medzi veľké sedacie vaky, vhodný pre rodiny a ľudí 
s vyššou hmotnosťou 

 BONUS!

Tajomné účinky sedacieho vaku

 napomáha pri nesprávnom držaní tela

 uľavuje od bolestí chrbtice

 uvoľňuje stuhnuté svalstvo

 dožičí vám dokonalé pohodlie, nech ste kdekoľvek

  sedenie na ňom je zdraviu prospešné

 neobsahuje ostré hrany ani malé časti, preto je bezpečný aj pre deti


