
TOP 8 produktov na zariadenie hotelovej izby

(V tomto článku vám predstavíme našich 5 TOP produktov, ktoré sa v najväčšej miere využívajú na
zariadenie luxusných hotelov. Inšpirujte sa aj vy!)

Či už ste majiteľom hotela alebo človek, ktorý si chce luxusne a elegantne zariadiť izbu, nechajte sa 
inšpirovať našim článkom. Dozviete sa viac o našich TOP spálňových produktoch a možno si tak 
necháte poradiť.

Chrániče na matrac

EMI chránič na matrac je ideálnou voľbou pre hotelové izby, nakoľko sa vyznačuje dlhou životnosťou 
a celkovo tak chráni matrac voči poškodeniu. Na výber máme aj nepremokavé chrániče na matrac, 
vďaka čomu bude posteľ chránená aj voči premočeniu a následnej plesni. Vďaka elastickým 
popruhom sa neposúva. Je tenký, čím pôsobí nenápadne a tým vôbec neovplyvňuje pohodlie. 

Plachty

Jersey plachty

Sú veľmi kvalitné, o čom svedčí ich životnosť a trvácnosť. Najlepšou vlastnosťou Jersey plachty je 
priedušnosť, za čo vďačíme 100 % bavlne. Dokonca je vybavená všitou gumičkou, čím sa táto plachta 
ľahko prestiera a taktiež stabilne drží na svojom mieste.

Paplóny

Štandardný paplón, šitý škandinávskou metódou, je jednoznačne ideálny pre hotelové izby. Vďaka 
jeho veľkosti, priedušnosti a kvalite, budú vaši zákazníci chváliť jeho vlastnosti, či je leto alebo zima. 
Vhodný pre alergikov, čo vám určite ušetrí čas pri výbere vhodného paplóna pre individuálnych 
klientov so špecifickými nárokmi. Vďaka jeho termoregulačným schopnostiam bude tento paplón 
robiť vhodného spoločníka vašim zákazníkom a to bez ohľadu na ročné obdobie – vždy sa prispôsobí.

Vankúše

Mnoho hotelových prevádzok siaha po 100 % bavlnenom, štandardnom antialergickom EMI vankúši. 
Je zdravotne neškodný, čo ocení naozaj každý. Vďaka kvalitnému spracovaniu aj pri častom používaní 
drží svoj stály tvar a plný objem. Jeho vnútorná výplň - silikonizované duté vlákno zabraňuje 
množeniu baktérií, čoho dôkazom je jeho stála čistota. Ponúkame ho v dvoch rozmeroch – 70x50, 
90x70. Pokiaľ vám ani jednej z ponúkaných rozmerov nevyhovuje, vankúš vám ušijeme na mieru.

Obliečky

Ubytovacie zariadenia uprednostňujú klasické bavlnené obliečky. Luxusné hotely dávajú prednosť 
skôr damašku.

Klasické bavlnené obliečky 

Vyznačujú sa svojou trvácnosťou. Bavlna delux je trvácna, pevná a hebká. Svoju pevnosť zvyšuje za 
mokra a to až o 20 %. Preto sa bavlna používa obzvlášť pri textile, vyžadujúcom časté pranie. 



Dokonalo uchováva farby, preto sú tieto obliečky aj stálofarebné. Rozmery robíme aj na mieru 
vrátane hotelového uzáveru. 

Damaškové obliečky EMI 

Hodvábny lesk damašku si zamiluje každý klient. Damašek je 100% česaná bavlna, ktorá je trvácna 
a vydrží aj niekoľko generácií. Neutrálny vzhľad a jemnosť obliečok sa hodí do akéhokoľvek interiéru. 
Vďaka svojmu hodvábnemu lesku a dlhej trvácnosti, si damašek získal už mnoho náročných sŕdc. 
Damaškové obliečky sú vhodné do apartmánov alebo luxusných ubytovacích zariadení, kde svojím 
luxusným vzhľadom a kvalitou perfektne zapadnú. Gramáž týchto obliečok je až 160 g/m2. V prípade 
potreby je možné dodatočné vybavenie týchto obliečok hotelovým uzáverom.

Deky a prehozy

Deky poslúžia hosťom ako prikrývka alebo ako ozdoba hotelovej izby. Nesmú chýbať ani prehozy, 
ktoré chránia posteľ pred prípadným znečistením. Taktiež sa používajú ako štít obliečok proti prachu, 
vďaka čomu budú vaši hostia zaspávať v čistej a sviežej posteľnej bielizni.

Župany, osušky a uteráky

Froté župan

EMI froté župan sa vyznačuje vysokou savosťou. Jeho súčasťou je aj bavlnená šnúrka na zviazanie 
okolo pása. Froté župan vyzerá luxusne a určite spríjemní pobyt v hoteli každému zákazníkovi.

Bavlnená osuška

Táto osuška je univerzálna a hodí sa do každého zariadenia, či nemocnice. Osuška je čisto prírodná, 
neobsahuje žiadne pridané vlákna. Vyznačuje sa svojou rýchlo schnúcou a dobre savou vlastnosťou. 
Úžasne hreje, je pevná a kvalitná, preto sa najčastejšie využíva v luxusných ubytovacích zariadeniach. 
K tejto osuške sa skvele hodí bavlnený uterák, ktoré má rovnaké vlastnosti ako osuška. Obe sú 
vyrobené z kvalitnej 100 % bavlny.

Piola kúpeľňový koberec

Bezpečnosť zákazníkov by mala byť na prvom mieste. Piola koberec je protišmykový, preto sa 
označuje ako najvhodnejším produktom do hotelov. Koberec je vyrobený z pamäťovej peny, takže 
nohy vašich klientov budú rozmaznávané.

Je bielej farby, čím sa dokonalo hodí do každej kúpeľne. Vďaka jeho rozmerom a praktickosti sa ľahko
čistí a udržiava.

(Naše produkty tvoria príjemnú atmosféru v mnohých hoteloch na Slovensku. Preto neváhajte a ak 
ste naše produkty ešte nevyskúšali, teraz je ten správny čas!)


