
Aké kritériá musia spĺňať detské obliečky?

(Vaše poklady si zaslúžia najlepšiu starostlivosť aj počas spánku, ktorý je pre ne veľmi dôležitý. Tento 
článok vám napovie ako zvoliť správnu kvalitu tak, aby boli vaše deti rozmaznávané a doružova 
vyspinkané.)

Bezpečnosť detí je prioritou každého rodiča. Preto zvážte riziká nekvalitného posteľného prádla 
a vyberte si radšej kvalitu, ktorá nevyniká len dlhou životnosťou, ale aj omnoho prospešnejšími 
vlastnosťami, ktoré deťom zabezpečia pohodlie, bezpečnosť a zdravie.

Dostatočná absorpčná schopnosť obliečky

U detí je dôležité dbať o dokonalú absorpciu posteľného prádla. Preto je podstatné zvolenie 
správnych obliečok do detskej postieľky, ktoré touto schopnosťou budú disponovať a zabezpečia tak 
ničím nerušený spánok vašich ratolestí. V prípade potreby je možné detskú postieľku vybaviť aj 
nepremokavou plachtou, ktorá ochráni matrac, čím sa predlží jeho celková životnosť a čistota.

Je mimoriadne dôležité, aby deti spávali v obliečkach bez obsahu polyesteru, vďaka čomu bude ich 
pokožka dýchať. Polyester bráni prúdeniu vzduchu, čím deťom pod obliečkami takéhoto druhu 
vznikajú zapareniny. O priedušnosti kvalitných obliečok sa dozviete pokračovaním čítania.

Priedušnosť obliečky – s polyesterom to nepôjde

Detská pokožka musí dýchať. To zabezpečia kvalitné obliečky z bavlny, ktoré zároveň svojou 
termoregulačnou schopnosťou dokážu dieťatku zabezpečiť teplotu, ktorú potrebujú – v prípade zimy 
ich zohreje, v prípade tepla ich schladí. Aj to vplýva k pokojnému spánku bez prerušovania.

Dokonalú priedušnosť zabezpečí aj matrac Natálka, ktorého obliečka s výťažkom z bambusu je šetrná 
k detskej pokožke, má antibakteriálne vlastnosti a perfektne podporuje detskú chrbticu.

Farebná stálosť obliečky

Farebná stálosť a tým aj zdravotná nezávadnosť sa osvedčila u bavlnených obliečok, potlačené 
reaktívnou tlačou. Tento druh tlač je ako stvorená pre bavlnené textílie a preto farby nepúšťa a ani 
neblednú. Ideálne je preto pranie pri 60 °C, ktoré obliečkam z bavlny pridáva na kvalite.

Kvalitné detské obliečky spoznáte podľa overeného výrobcu a certifikátu na obale obliečok. Veľa 
napovedia aj recenzie zákazníkov. Je dôležité, aby farbenie obliečok prešlo niekoľkými procesmi, čo 
mnohí nekvalitní výrobcovia neriešia.

Naše EMI obliečky sú vyrábané starostlivo s dôrazom na kvalitu. V prvom rade bavlnu očistíme od 
neestetických výčnelkov. Následne perieme a farbíme. Farbíme kvalitnou reaktívnou tlačou, ktorá je 
pre bavlnu ako stvorená. Po farbení opäť perieme, žehlíme a sušíme. My máme ako jedni z mála 
certifikát, ktorý svedčí o našej prvotriednej kvalite a zdravotnej nezávadnosti (nielen) obliečok.

Kvalita obliečky nadovšetko

Kvalitná detská obliečka musí byť vyrobená zo 100 % prírodných látok. Nemali by to byť látky, ktoré 
sú nepríjemné na dotyk alebo nebodaj pokožku dráždia. Pre deti je najlepšou voľbou bavlnená 



obliečka, ktorej sa nič nevyrovná. Kvalitná obliečka je základ pre zdravý spánok detí. Bavlna si 
zachováva svoju trvácnosť, kvalitu a stálosť farieb veľmi dlhý čas.

(Berte do úvahy fakt, že aj prerušovanie spánku škodí zdraviu detí. Kvalitné posteľné prádlo je 
navrhnuté tak, aby deťom nijako neprekážalo, je ľahké a spĺňa všetky prísne kritériá pokojného 
spánku. Konajte správne!)


