
 7 vecí, ktoré by mala mať detská izba pre bábätko 

(Ak patríte medzi nastávajúce mamičky, tento článok si určite nenechajte ujsť. Poradíme vám totiž,
na čo je vhodné pri zariaďovaní detskej izbičky myslieť a naopak, čomu sa vyhýbať. S našimi

produktmi sa určite rozhodnete správne.)    

Poznáte to. Tešíte sa na príchod bábätka, premýšľate o tom, aké mu dáte meno a najmä ako 
mu vybavíte izbičku. V tejto veci je potrebné byť obzvlášť precízni, pretože deti sú malé len raz, preto 
by sme im mali dopriať len to najlepšie.

Zdravý vývin bábätka sa začína už v brušku svojej mamičky. Preto je dôležité aby si mamička 
dopriala dostatok kvalitného spánku a oddychu.  Tu je ideálnym pomocníkom tehotenský vankúš, 
ktorý má mnoho pozitív pre mamičku aj dieťatko.   

Nami odporúčané produkty do detskej izbičky

 tehotenský vankúš

 multifunkčné hniezdo pre bábätká

 kvalitný detský matrac 

 detské obliečky

 detská nepremokavá plachta

 detská osuška

 detský uterák

Tehotenský vankúš

Tehotenský vankúš je ideálnym pomocníkom pri pocite ťažoby počas tehotenstva. Je 
vyrábaný zo  100 % bavlny, pričom jeho obsah tvorí duté antialergické silikonizované vlákno. 
Odstraňuje tlak na namáhanú chrbticu a poskytuje podporu pre tehotenské bruško.

Vďaka jeho univerzálnosti je možné ho využiť aj pri starostlivosti o bábätko a to ako hniezdo, 
či dojčiaci vankúš.

Multifunkčné hniezdo

Neoceniteľný mamičkin pomocník a to vďaka svojej praktickosti. Bábätko sa v ňom bude cítiť 
ako v bavlnke, čoho dôkazom je použitie zdravotne nezávadných a na dotyk príjemných materiálov. 
Dokonca je dokázané, že hniezda zabraňujú syndrómu náhleho úmrtia (prelink na článok). Slúži aj ako
prevencia proti plochej hlavičke dieťaťa. Je ideálne ako prebaľovacia podložka, či poduška do 
postieľky. Mamička ocení aj jeho použitie ako prenosnú tašku na detské potreby (fľaše, cumeľ, 
plienky). 

Detský matrac 



Kvalitný matrac pre deti by mal byť vyrobený tak, aby bol prospešný pre zdravý vývin a to tým, že 
bude tvrdší. Ideálne sú matrace z PUR peny, ktorá je pre zdravý vývin detí kľúčová. 

Náš EMI tip: Detský matrac Natálka 

Detské bavlnené obliečky

Podstatou kvalitnej detskej obliečky je priedušnosť. Polyester, ako súčasť zloženia detských
obliečok, tomu bráni. Preto stavte na 100% bavlnu. Dobre sa znáša s detskou pokožkou náchylnou na
čo i len najjemnejšie podráždenie. Rovnako tak je dôležité dbať na kvalitu a stálosť farieb. 

Detská nepremokavá plachta

Detská nepremokavá plachta sa vyznačuje svojou mimoriadnou jemnosťou, čím pokožku 
nedráždi. Čaro kvalitnej nepremokavej plachty tkvie v dvoch nepriepustných vrstvách, ktorými je 
plachta obohatená, ale zároveň tým nebráni voľnej cirkulácii vzduchu, čo sa radí k ďalšej z jej 
jedinečných vlastností. Zabraňuje pretečeniu, čo je dôležité obzvlášť u detí. Vďaka tejto plachte bude 
ich pokožka v suchu, matrac bude čistý a svieži,  čím sa vyvarujete plesni.

Jersey plachta

Priedušná plachta, vyrobená z kvalitného prírodného materiálu, je ideálna pre deti. Nielen, že
je trvácna a odolná voči poškodeniu, je zároveň ľahká a jemná, čím je vhodné ju používať počas 
letných mesiacov. Zároveň v sebe skrýva gumičku, ktorá pevne lemuje matrac, vďaka čomu sa 
neposúva a to ani počas spánku. Ich výhodou je používanie bez žehlenia. 

Vankúš a paplón do postieľky

Naše EMI vankúše a paplóny pre deti sú vyrobené tak, aby boli nežné k citlivej detskej 
pokožke. Zároveň sú všetky naše produkty antialergické, čo si pochvaľuje naozaj každý.

Vankúš je vyrobený z kvalitných prírodných materiálov, ktoré garantujú trvácnosť a dlhú 
životnosť produktu. Deti ho obľubujú vďaka jeho objemovej stálosti a jemnosti.

Paplón pre deti je má výnimočnú vlastnosť a tou je odolnosť voči svetlu, vetru a vlhku. 
Zároveň je priedušný, vďaka čomu sa vaše dieťa nebude budiť na výkyvy teplôt. Odpudzuje baktérie, 
takže vaše dieťa nebude počas spánku vystavené riziku.

Detská osuška

Výnimočná je vo svojej absorpčnej schopnosti a rýchlemu schnutiu, takže si s ňou vaše 
ratolesti užijú kopec zábavy. Po praní si zachováva farebnú stálosť vďaka 100 % bavlne. Je vhodná 
pre novorodencov, ale aj ako hygienická pomôcka do materskej školy.

Detský uterák

Rovnako ako osuška, tak aj tento uterák sa pýši svojou super absorpčnou schopnosťou a po 
použití, či praní, rýchlo schne. Materiál je príjemný, nedráždi citlivú detskú. 



Sedací vak

Veľmi praktický spoločník nielen do rodiny. Vak na sedenie využije rovnako mamička aj 
dieťatko. Počas tehotenstva si na ňom odpočinie mamička, podoprie si bruško alebo uvoľní 
opuchnuté nohy. Neskôr ho určite ocení aj pri dojčení. Vďaka jeho praktickosti, ho v budúcnosti 
využijú aj deti a to napríklad k pohodlnému pozeraniu rozprávok alebo na hranie. Keďže nemá hrany 
je ideálnou náhradou klasických stoličiek.

(Zdravie vašich detí je najvzácnejšie. Preto im zabezpečte kvalitné vybavenie a stavte radšej na 
overené a kvalitné produkty.)


