
6 svetovo najlepších výrobcov posteľného prádla

(Poďte sa pozrieť, kto stojí sa výrobou najkvalitnejšieho a najluxusnejšieho posteľného prádla na 
svete! Určite vás prekvapíme.)

Tak ako vždy, ani pri výrobe posteľného prádla nebudú výnimkou – Rusi. Majú cit pre detail a preto sa
umiestnili ako najlepší výrobcovia posteľnej bielizne na svete.

1. Estia

Pod touto značkou sa vyrába luxusná posteľná bielizeň pre ľudí s vysokými nárokmi. Žiaľ, výrobky 
tejto firmy sú veľmi drahé, preto si ich môže dovoliť len málokto. 

2. Togas

Toto je Ruský líder na trhu. Vyznačuje sa luxusným posteľným prádlom, ktoré je zároveň príliš 
náročné na údržbu, preto si ho doprajú len vysoko postavení ľudia.

3. Mona Liza

Cenovo dostupné posteľné prádlo ponúka táto značka. Je určené pre širokú škálu spotrebiteľov, kde 
si môžu vybrať od jednoduchých súprav, až po 3D obliečky. Táto značka je známa tým, že aj napriek 
bavlneným obliečkam sa sýtosť farieb hneď po druhom praní mení a stráca na intenzite. Ale aj 
napriek tomu, je dopyt po tejto značke ohromný.

4. Cotton paradise

Lacné posteľné prádlo pochádzajúce opäť z Ruska sa snaží odlíšiť svojim vzhľadom a materiálom, čiže 
je vždy z čoho vyberať. Spĺňa všetky prísne normy, čo je veľkou výhodou. Avšak, majú problém so 
švami. Zákazníci sa sťažujú, že rozdiel vo veľkosti je niekedy až dych berúci.

5. TAC

Turecká fabrika sa vyznačuje najmä svojou modernosťou. Vedia vyrábať obliečky s potlačou Walt 
Disney, na ktorú majú, samozrejme, licenciu. Materiál si nechávajú dovážať z Egypta, vďaka čomu je 
ich konečný produkt kvalitný a príjemný. Väčšinou ide o egyptskú bavlnu.

6. Blakit

Tento podnik nie je najväčším v Bielorusku, ale jedným z najväčších v celej EÚ. Vyrábajú zo 100 % 
prírodných materiálov, vrátane bavlny. Získali tak mnohonásobné ocenenie a nespočetné množstvo 
rôznych certifikácií.

(Toto boli najlepší výrobcovia posteľnej bielizne ako takej. Všimli ste si, že väčšinou ide o Ruské 
spoločnosti, ktoré majú aj 3 000 zamestnancov, čo sú naozaj obrovské továrne. No pre nás je 
prvoradá slovenská kvalita, ktorú ponúkame my v EMI!)


