
6 tipov na svadobné darčeky od EMI

(Každý pár sníva o dokonalej svadbe. My vám pomôžeme s výberom správneho svadobného 
daru tak, aby ste mu splnili sen! Predstavujeme vám 6 najlepších svadobných darčekov od EMI)

Poradíme vám, aký svadobný dar je vhodný pre novomanželov. S našimi radami určite nesklamete 
a darčeky si tak vďaka EMI kvalite budú môcť užívať ešte dlho po svadbe.

Damaškové obliečky

S týmito kvalitnými obliečkami, vyrobenými z damašku, nič nepokazíte. Elegantný vzor s nádychom 
luxusu si vďaka 100 % husto tkanej bavlne zaslúži každý. Vďaka dlhej životnosti si ich tak môžu 
novomanželia užívať nesmierne dlho. Táto nesmrteľná obliečka je veľmi príjemná na dotyk a vďaka 
farebným nitiam nestráca farebnú sýtosť niekoľko generácií. Obliečky z damašku budú 
novomanželom pripomínať svadbu vždy, keď sa nimi nechajú hýčkať. Viac info

Saténové obliečky

Darujte novomanželom luxusný darček, s ktorým sa budú cítiť výnimočne! Elegantné saténové 
obliečky si určite zamiluje každý. Vďaka bavlnenému saténu nehrejú a zároveň nechladia, sú kvalitné,
dlhotrvácne a bez žmolkov. Lesklý satén oživí každú spálňu, vďaka čomu sa novomanželia budú cítiť 
príjemne počas celého roka. Viac info  

Manželský paplón

Paplón s rozmerom 200x220, tiež nazývaný ako francúzsky, či manželský paplón, bol navrhnutý 
a vyrobený pre manželskú posteľ. Je šitý škandinávskou metódou, čo je druh výroby vrstvením 
jemných vláknitých pavučín. Preto sa paplón vyznačuje trvácnosťou a vysokou kvalitou. Vďaka svojej 
veľkosti sa pod ním zohrejú obaja mladomanželia a verte, že sa tak k sebe budú viac túliť. Paplón pre 
manželov je čoraz viac obľúbený aj v našich domácnostiach. Manželský paplón nemusí vyhovovať 
každému. V takomto prípade siahnite po štandardnom paplóne s rozmerom 140x200 cm. Viac info

Antialergický vankúš Premium 90x70 cm

Vankúš Premium sa vyznačuje svojou stálosťou a to ako po stránke kvality, tak aj po stránke 
nadýchanosti, objemu a pevnosti. Vďaka nemu sa budú novomanželia prebúdzať bez bolestí krčnej 
chrbtice, čo im dodá pocit oddýchnutia a tým zvýši kvalitu života. Viac info

Sedací vak

Sedací vak je ideálnym pomocníkom v každej domácnosti. Napomáha  uvoľneniu svalstva, 
správnemu držaniu tela a zrelaxovať. Vybrať si môžete z troch materiálov sedacích vakov – semiš, 
ekokoža či nylón. Výhody sedacieho vaku sa zídu naozaj každému. Dokonca slúži aj ako opora 
chrbtice a dokáže uvoľniť aj opuchnuté nohy. Rovnako tak novomanželom zútulní nové bývanie a to 
ako dekorácia alebo sedačka na terase, kde sa ideálne hodí nylónový sedací vak. Viac info



3D obliečky

3D posteľné obliečky sú kvalitné bavlnené obliečky, ktoré sa vyznačujú svojou stálou farebnou 
sýtosťou, trvácnosťou a pevnosťou. Vyrobené sú z bavlny delux, ktorá je najvhodnejším materiálom 
pre použitie reaktívnej tlače. Vďaka reaktívnej tlači sú 3D obliečky také kvalitné a sýto farebné a to aj 
po praní. Viac info

 (Veríme, že sme vám uľahčili rozhodovanie. Nami vybrané darčeky mladomanželia určite ocenia a ich
skvelé vlastnosti si budú vychutnávať ešte dlho po svadbe.)


