


Świadome prezenty

Juta,

Zielona przyszłość.
 

Dokonuj świadomych wyborów dzięki naszej 

kolecji ekologicznych gadżetów.

zwana najczęściej „złotym włóknem”, jest jednym z  najczęściej używanych włókien 
naturalnych w większości zastosowań tekstylnych. Włókno jutowe jest w 100% 
biodegradowalne i nadaje się do recyklingu, dlatego jest przyjazny dla środowiska. Hektar 
roślin jutowych może zredukować do 15 ton dwutlenku węgla i uwalnia do 11 ton tlenu. 
Podczas spalania juta nie wytwarza toksycznego gazu.

Bawełna  jest jednym z najczęstszych naturalnych włókien na świecie. Jest białym 
i roślinnym włóknem, wytwarzanym wokół nasion rośliny bawełny. Ten naturalny zasób jest 
jednym z najczęściej używanych w przemyśle tekstylnym, w postaci nici lub tkanin. Jest 
bardzo wszechstronny.  Bawełna znana jest również ze swojego komfortu wynikającego 
z zakręconego kształtu powstałego w procesie nawlekania.









cotton

Strapcote
Torba z juty z bawełnianymi rączkami
Jute bag, with cotton handles

36 x 40 cm

IP311118

8,39 zł 





















180G

11 44 52 55 65 80Chicotton
Torba z długimi uszami 100% bawełna 180g
180g 100% long handle cotton bag

36 x 39 x 9 cm

IP311089

7,77 zł











Świadome prezenty

TEKTURA Z RECYKLINGU - recykling starego papieru ma na celu wykorzystanie
włókien celulozowych z papieru i tektury używanych do produkcji nowego papieru. Jest to
ważny czynnik z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia, ponieważ przyczynia się
do zachowania zasobów naturalnych i energetycznych oraz do ochrony środowiska.

KOREK

BAMBUS

jest w 100% naturalnym surowcem o wyjątkowych właściwościach, które nadają 
mu niezrównany charakter. Jest lekki, wodoodporny i gazoszczelny.  Dzięki elastyczności 
i dużej szczelności jest doskonałym izolatorem termicznym oraz akustyczny. Nadaje się do 
recyklingu. Korek jest pozyskiwany z drzew korkowych co 9 lat, bez konieczności ich 
ścinania. Za pomocą tego materiału możemy stworzyć wiele produktów, od najbardziej 
tradycyjnych po najbardziej innowacyjne i inspirujące.

jest materiałem roślinnym takim jak bawełna i len. Włókno jest ekstrahowane
z pasty celulozowej. Ma gładki i błyszczący wygląd, jak jedwab, oraz właściwości
oddechowe i przeciwbakteryjne. Bambus posiada również pędy, które są używane
do produkcji wielu przedmiotów, takich jak instrumenty muzyczne, meble czy kosze. 
Jest chętnie wykorzystywany nawet w budownictwie.


















































