
5 tipov na darček pre muža od EMI

(Blíži sa sviatok vášho manžela alebo kamaráta? Určite sa trápite nad výberom správneho darčeka. 
S nami vám vaše starostia končia! Prečítajte si, čo urobí mužovi obrovskú radosť a to bez ohľadu na 
vek.)

Muži sú, na rozdiel od žien, veľmi praktickí a nepotrpia si na darčeky, ktoré slúžia len ako dekorácia. 
Potrebujú niečo, čo budú môcť intenzívne využívať a neomrzí ich to v priebehu týždňa. Preto budeme
pri výbere darčeka pre muža veľmi opatrní.

Sedací vak

Pokiaľ chcete potešiť a zároveň dlhodobo zabaviť muža v akomkoľvek veku, vak na sedenie je 
ideálnou možnosťou na splnenie jeho sna.

Sedacie vaky sú vyrobené z materiálov od semišu, cez ekokožu, až po nylón. Slúžia zároveň aj ako 
dekorácia domácnosti. Väčšina mužov využíva sedací vak na sedenie v práci, pretože vaky na sedenie 
pozitívne vplývajú na správne držanie tela a problémovú chrbticu.

Výplň sedacích vakov tvorí polystyrénová výplň, ktorá je trvácna, ale časom môže vyžadovať výmenu,
čo nie je nič náročné – jednoducho stačí vyprázdniť vak a naplniť ho novými polystyrénovými 
guľôčkami.

Sedací vak muži využívajú najmä v práci, ale aj k pozeraniu televízora, či čítaniu obľúbeného 
motoristického časopisu.

Vankúš Multichannel

Anatomický vankúš Multichannel podporuje správnu polohu hlavy počas spánku. To ocení každý 
vodič, či muž pracujúci za počítačom, nakoľko je práve ich krk najviac namáhaný počas celého dňa 
a preto si zaslúžia kvalitnú oporu krčnej chrbtice počas spánku.

Vďaka vankúšu Multichannel muži nechrápu! Anatomický vankúš Multichannel je tvarovaný tak, aby 
podporil prirodzené zakrivenie krčnej chrbtice, čím počas spánku nedochádza k upchávaniu 
dýchacích ciest a eliminuje sa tým chrápanie a vôbec celkový pôžitok zo spánku.     

Pružinový matrac

Jadro pružinového matraca tvoria kvalitné pružiny, ktoré zabezpečujú optimálnu polohu tela počas 
spánku, sa prispôsobia akejkoľvek postave. Jeho nosnosť predstavuje 120 kg. Priedušnosť matraca je 
až 6x väčšia ako pri penových matracoch, vďaka čomu je pružinový matrac antibakteriálny a vždy 
svieži. S týmto matracom sa tak nezapotí žiaden chlap.

Kvalitný pružinový matrac sa vyznačuje svojou dlhou životnosťou a ani po dlhodobom používaní sa 
nepreleží. Pýši sa exkluzívnym dizajnom a veľkou komfortnosťou, čo ocení naozaj každý.

Krepové obliečky

Krepové obliečky sa ideálne hodia slobodnému mužovi. Krep je veľmi priedušný, čiže sa tak ideálne 
hodí do tropických nocí a nehovoríme tým o materiály použitom pri výrobe obliečok. Ide jednoducho 



o nerovnomerný povrch, ktorý je jemne zvlnený. Práve krepová obliečka je vyrobená zo 100 % 
bavlny, ktorá poskytuje ideálnu cirkuláciu vzduchu a tým komfortný a pokojný spánok. Trvácnosť, 
pevnosť, farebná stálosť a hustota tkaniny nami použitej bavlny presvedčili mnoho zákazníkov, že 
tieto, na Slovensku vyrobené obliečky, musí mať doma každý muž.

Najväčšou výhodou krepových obliečok, ktoré ocení každý muž, je ich nekrčivosť, čiže ich nie je 
potrebné žehliť.. 

Saténové obliečky

Muži prahnú po bohatstve a luxuse. Saténové obliečky im doprajú ten pocit a to vďaka svojej 
elegancii a jednoduchej údržbe.

EMI saténové obliečky sú bez žmoľkov a ich životnosť je trojnásobne dlhšia ako u bavlnených 
obliečok. Kvalita nami používaného saténu značí priedušnosť obliečky, čoho dôkazom je fakt, že 
kvalitný satén nehreje a zároveň nechladí.

EMI obliečky zo saténu sú vyrobené zo 100 %, husto tkanej bavlny, s prímesou hodvábu, čo poznáte 
hneď na prvý pohľad vďaka oslňujúcemu lesku týchto exkluzívnych obliečok.

(Muži sú jednoducho jednoduchí a originálni. Preto im darček vyberajte tak, aby bol praktický a aby 
sa pri nich muž cítil mužom. Toto bolo 5 produktov, ktorými žiadny muž nepohrdne.)


