
Deti si zaslúžia len to najlepšie

Poznáte to. Tešíte sa na príchod bábätka, premýšľate o tom, aké mu dáte meno a najmä ako 
mu vybavíte izbičku. U nás v EMI nájdete produkty nielen pre detskú izbičku, ale aj pre netrpezlivo 
čakajúcu mamičku.

Nami odporúčané produkty do rozrastajúcej sa rodinky:

 tehotenský vankúš Komfort

 multifunkčné hniezdo pre bábätká

 detská posteľ Loken

 detský matrac Bambino Dormisan

 detské obliečky 

Tehotenský vankúš Komfort

Tento vankúš je ideálnym pomocníkom pri pocite ťažoby počas tehotenstva. Je vyrobený zo  
100 % bavlny, pričom jeho obsah tvorí duté antialergické silikonizované vlákno. Odstraňuje tlak 
v chrbtici a poskytuje pohodlie pre bruško.

Vďaka jeho univerzálnosti je možné ho využiť nielen ako úľavu pre bruško či spánok, ale aj 
ako podpora pri dojčení, čiže je možné ho využiť aj po pôrode.

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. 
Je ideálne ako poduška do postieľky, či prenosná taška na detské potreby (fľaše, cumeľ, plienky). 
Využiť sa dá naozaj na čokoľvek.

Detská posteľ Loken

Táto posteľ je vyrobená z masívu borovice. Na tento produkt sa vzťahuje 5 ročná záruka. 
Dizajn postieľky je moderný, posteľ je maľovaná bezpečnými ekologickými farbami.

Výhody postele:

 vyrobená z prírodného dreva



 moderný dizajn

 dlhá životnosť a odolnosť

 bezpečná pre deti

Detský matrac Bambino Dormisan

Má odnímateľný, nepremokavý poťah, ktorý zjednodušuje údržbu matraca. Je vyrobený 
z kvalitnej peny SONNOCEL - vyznačuje sa výbežkami, ktoré prekrvujú pokožku a svaly dieťatka počas
spánku. 

Detské bavlnené obliečky

My v EMI si pri výrobe obliečok potrpíme na použitie 100 % bavlny DeLuxe, z ktorej sú 
vyrobené aj naše detské obliečky. DeLuxe bavlna sa vyznačuje najmä svojou trvácnosťou, pevnosťou 
a farebnou stálosťou. Dobre sa znáša s detskou pokožkou náchylnou na čo i len najmenšie 
podráždenie. V prípade potreby vám v EMI ušijeme veľkosť obliečok na mieru. 


