
Ktorý paplón je pre vás ten pravý?

(Ani vás už nebaví trápiť sa s výberom paplóna, ktorý by bol pre vás ako stvorený, ale neviete 
odhadnúť ten správny? V EMI vám s tým pomôžeme. Nechajte sa inšpirovať podrobným popisom 
paplónov a uvedením hlavných rozdielov medzi nimi.)

Predstavujeme vám naše najpredávanejšie a zákazníkmi najoceňovanejšie paplóny. Pozorne si 
preto prečítajte celkový stručný popis, aby ste sa si mohli zadovážiť kvalitný paplón, s ktorým strávite 
každú noc.

1. Paplón štandardný

Tento obľúbený paplón sa vyznačuje svojou prispôsobivosťou, preto sa mu hovorí aj „celoročný“. 
Má perfektné termoregulačné a izolačné vlastnosti a to vďaka dutému cirkulačnému vláknu, ktoré 
zároveň pohlcuje vlhkosť, čím vytvára suché prostredie. Je ľahučký, čomu zodpovedá aj jeho 
hmotnosť 200 g/m2 a najviac vyhľadávaný, pretože je šitý škandinavskou metódou.

Ponúkame ho aj v maxi veľkosti ako manželský a predĺžený paplón.

2. Paplón Slim

Vďaka svojej vahe (900 g) je ľahučký, priedušný a vhodný do tropických nocí. Jedným z jeho 
pozitív je jeho možnosť využitia aj pre alergikov a astmatikov. Vnútro paplóna tvorí duté, priedušné, 
antialergické vlákno, ktoré úžasne cirkuluje vzduch a pôsobí termoregulačne. Obsah paplóna sa 
vyznačuje odolnosťou voči baktériám, hubám a plesniam, čo zabraňuje ich množeniu. Dobre odvádza 
vlhkosť. Je taký ľahký, že ho nepocítite ani počas najhorúcejších dní.

3. Paplón letný

Najväčší favorit letných nocí. Na dotyk pôsobí ľahko a príjemne. Jeho špecifickú termoregulačnú 
vlastnosť tvoria dva základné materiály:

 antialergické duté vlákno

 obliečka z mikrovlákna.

Vďaka nim je tento paplón taký výnimočný, neškodí zdraviu a vynikajúco reguluje teplotu. 
Obliečka z mikrovlákna je zamatovo hebká, antialergická a účinná proti roztočom.

Jeho hmotnosť činí 1 200 g, vďaka čomu sa ľahko skladuje a neprináša pocit ťažoby počas 
spánku.

4. Paplón Double

Jediný „obojživelník“ v našom sklade. :-)  Tento sa oproti celoročnému líši len jeho systémom. 
Dvojpaplón je obohatený o nenápadné šnúrky po svojom obvode, ktoré sa v zime jednoducho 
zviažu, čím vzniká extra teplý paplón. V lete stačí odobrať jednu vrstvu, pričom vznikajú 2 



samostatné paplóny s hmotnosťami 1200 g, vhodný na leto, 1 800 g paplón slúži ako celoročný. 
Letný paplón je vďaka tomu ľahučký a vy sa tak pohodlne vyspíte aj počas tropických nocí. 
Naopak, extra teplý paplón, ktorý sa skladá z oboch odnímateľných vrstiev, váži 3 000 g a zahreje 
vás svojou unikátnou hrejivou vlastnosťou. 

5. Levanduľový paplón 

Levanduľa sa pýši svojimi pozitívnymi účinkami proti nervozite, stresu, bolestiam hlavy, 
nespavosti či psychickej nepohode. Spojili sme pre vás príjemné s užitočným a to vo forme 
antialergického paplóna s obsahom sušenej levandule. Sušené kvety sú ukryté v jadre paplóna, čím 
vám dopraje hlboký spánok a pokoj. Paplón je taktiež vyrobený tak, aby jeho použitie bolo možné 
počas celého roka.

Liečivé účinky levandule:

 vhodná pri nespavosti a nervozite

 účinne pomáha pri syndróme nepokojných nôh

 tíši respiračné ochorenia

 protizápalový efekt

 pôsobí proti ekzémom či psoriáze

 napomáha pri tráviacich ťažkostiach

 udržiava zdravé a krásne vlasy, pokožku a nechty

6. Paplón predĺžený

Príjemne hreje, je ľahký a mäkký. Na našom trhu je veľmi žiadaný, pretože jeho duté vlákno slúži 
ako perfektný izolant tepla. Antialergický predĺžený paplón je bezprašný, čím spĺňa normy 
u alergických pacientov. Rovnako tak bráni uchyteniu nežiaducich baktérií, preto si naplno 
vychutnáte jeho čistotu. Je určený pre vyšších ľudí, aby si aj oni mohli vychutnať dlhý a ničím 
nerušený spánok.

7. Paplón manželský

Tento paplón je aktuálne veľkým hitom. Nazýva sa aj „francúzsky paplón“ a je určený pre oboch 
partnerov. Vyznačuje sa svojou extrémnou mäkkosťou, vďaka čomu ho je možné používať počas 
celého roka. Spĺňa kritériá náročných používateľov a to od odolnosti voči prachu, cez termoreguláciu, 
až po odolnosti voči baktériám a škodcom.

8. Perový paplón 

Ako jediný paplón z našej EMI ponuky je plnený perím z vodných vtákov a páperím, ktoré je 
perfektným absorpčným materiálom. Povrch paplóna je tvorený zo 100 % kvalitnej bavlny. Ideálny do
chladných nocí, keďže perie sa vyznačuje svojou výnimočnou izoláciou tepla. Vzhľadom k použitej 



bavlne je tento paplón kvalitný a preto k jeho najsilnejším stránkam patrí dlhá životnosť. Možno sa 
budete čudovať, ale vďaka EMI kvalite, je vhodný aj pre alergikov.

 (Mnoho ľudí sa nevie rozhodnúť, aký paplón by bol pre nich najvhodnejší a v časovej tiesni
 väčšinou reagujú unáhlene. My v EMI vám dokážeme, že kúpiť kvalitný paplón na mieru, je možné 
pohodlne a lacno. Preto navštívte náš e-shop(EMI.sk) a presvedčte sa sami.)


