
Modne prezenty na urodziny 
 

Z roku na rok coraz mniej osób decyduje się świętować imieniny. Przybywa natomiast ludzi, którzy 

chętniej organizują imprezy urodzinowe, zapraszając na nie raz po raz więcej osób. W praktyce 

oznacza to wzmożone poszukiwania prezentów urodzinowych. Okazuje się że znaleźć pomysłowy 

prezent na urodziny to prawdziwa sztuka, dostępna wyłącznie dla najbardziej pomysłowych osób. 

Jeżeli twoim zadaniem jest wyszukać taki właśnie wyjątkowy prezent na urodziny, podpowiadamy 

ci co warto kupić i gdzie tego szukać. 

 

 

Kuchenne fartuchy – potrzebne nie tylko kucharzowi 
 

Każdy, komu przyjdzie od czasu do czasu przygotować obiad, wie z jak wielkim nakładem pracy 

może się to wiązać. Szczególnie jeśli przyrządzamy potrawy smażone na tłuszczy. Kuchnia 

zabrudzona pryskającym olejem to jedno. Ale nasza odzież z tłustymi plamami, pozostawiającymi 

ślady nawet po praniu to drugie. 

 

Jeśli znasz kogoś, kto lubi gotować, ale zawsze ma pobrudzone ubrania, powinieneś pomyśleć o 

prezencie w postaci fartucha kuchennego. Każdy, kto nie wie co kupić na urodziny dla kucharza 

amatora, powinien poważnie pomyśleć o takim fartuchu. Pomysł ten ma wiele zalet. Fartuchy 



kuchenne są dostępne w modelach damskich i męskich. Występują również w wielu kolorach. Od 

białego, poprzez jedno i wielo kolorowe, aż po profesjonalne fartuchy kuchenne z naszywkami. Na 

co zwracać uwagę, wybierając wyjątkowy prezent na urodziny – fartuch? 

 

Przede wszystkim na rodzaj i gatunek materiału, z którego fartuch został wykonany. Aby taki 

fartuch był rzeczywiście skuteczny w użytkowaniu, powinien być gruby, uszyty z materiału gęsto 

tkanego. Pozwoli to zatrzymywać maksymalnie dużą ilość zanieczyszczeń, a częste pranie nie 

spowoduje, że fartuch zacznie się odkształcać. Ważna jest również długość, w której wybrany 

fartuch występuje. Najbardziej praktyczne są te, które sięgają do kolan i są wiązane z tyłu. Pozwala 

to lepiej wyregulować rozmiar fartucha, zapewniając wysoką wygodę noszenia. 

 

Kubek to również pomysłowy prezent na urodziny 
 

Kiedy kompletnie nie wiesz co powinno być urodzinowym prezentem, nie pozostaje nic innego jak 

wybór klasycznych upominków. One również mogą sprawiać wiele radości, pod warunkiem że nie 

wybierzesz pierwszego z brzegu produktu. 

 

Nasza propozycja to kubek. Jak powinien wyglądać kubek prezent? Przede wszystkim powinien się 

odznaczać bardzo wysoką jakością wykonania. Najlepiej aby był wykonany z porcelany, a nie 

porcelitu. Porcelana jest lżejsza i ładniejsza, dzięki czemu kubek sprawia wrażenie produktu o 

wyższej jakości. Czyli ma wszystko, co powinien mieć wyjątkowy prezent na urodziny. 

 

Ale czy sam kubek to nie za mało, aby komuś sprawić przyjemność w tym dniu? Jeśli masz 

wątpliwości że należy coś do niego dokupić, to może być to zestaw dobrej jakości herbat lub kawy. 

Całość będziesz mógł zapakować w eleganckie worki upominkowe, tworząc oryginalny zestaw. 

Mamy nadzieję że teraz już wiesz, co kupić na urodziny, aby w pełni zadowolić obdarowaną osobę. 

Więcej takich pomysłowych prezentów urodzinowych znajdziesz na https://floper.pl. 

https://floper.pl/

