
Rozumiemy już konieczność sortowania śmieci.  
Ale czy wiemy, jak zmniejszyć góry niepotrzebnego plastiku?  
Odpowiedź na to pytanie zna Kaliska Fabryka Firanek  
i Koronek Haft. Proponuje tkaniny ReTex wykonane  
z ekologicznej przędzy, z przetworzonych butelek PET.  
Przyznajemy im REKOMENDACJĘ „M jak mieszkanie”.

Utkane z butelki

 

Tkaniny poliestrowe w domu 
Poliester (w skrócie PES) należy do grupy tkanin syntetycznych,  
z których szyje się wiele domowych tekstyliów – od zasłon i fira- 
nek przez obrusy, po poduszki i narzuty. Ich zalety to duża odpor- 
ność na rozciąganie i gniecenie. Materiały są trwałe, niekłopotliwe 
w użytkowaniu. Nadają się do miejsc o podwyższonej wilgotności. 
Szybko schną i nie sprzyjają tworzeniu się pleśni. Są też odporne 
na mole. Nie blakną nawet pod wpływem dużej ekspozycji sło- 
necznej. Sprzyjają alergikom, nie powodują bowiem uczuleń.  

REKOMENDACJA  
„M jak mieszkanie”  

to znak jakości, 
innowacyjności, 

dobrego stylu. 
Przyznajemy  
ją produktom 

wyróżniającym się  
na rynku, godnym 

polecenia.

TO JEST RECYKLING!
Tkaniny ReTex oznaczone 

są międzynarodowym 
certyfikatem Repreve,  

który wymaga,  
by przynajmniej 30%  

ich składu stanowił 
surowiec z odzysku.  

W tkaninach ReTex  
jest to aż 46%, co oznacza,  

że do produkcji jednego 
metra bieżącego materiału 

wykorzystano około  
ośmiu butelek PET  
o pojemności 0,5 l.

REKOMENDACJE

P lastikowe butelki można z powodzeniem wykorzystać 
powtórnie, m.in. do uzyskania włókna poliestrowego. 
Wytwarzana z takiego włókna przędza nie różni się  
właściwościami od tradycyjnej poliestrowej.  

Jest równie trwała i wytrzymała, ale ma niezaprzeczalną  
przewagę pod względem korzyści, jakie niesie dla ekosystemu.  
   Fabryka Firanek i Koronek Haft, firma o ponad 130-letniej 
tradycji, zaangażowała się w ochronę środowiska, wzbogacając 
swoją szeroką ofertę tekstyliów o serię tkanin ReTex. Wykonano 
je, wykorzystując innowacyjną technologię przetwarzania granu-
latu ze zużytych butelek w przędzę. Kupując takie tkaniny,  
nie tylko nabywamy doskonałej jakości produkt o wzornictwie  
i kolorystyce nawiązującymi do natury, ale też przyczyniamy  
się do zmniejszenia ilości odpadów, redukcji zanieczyszczenia 
wody i powietrza.   

2016

WZORY Z NATURY. 
Ekologiczne tekstylia ReTex 
zadebiutowały w 2015 roku 
na Łódź Design Festival. 
Kolekcja obejmuje 21 deseni 
utrzymanych w delikatnych 
odcieniach szarości i beżów. 
Będzie się poszerzać. 
Tkaniny dostępne  
w sprzedaży od lutego. 
Cena: ok. 25 zł/m.b. 
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Karolina Klepacka 
redakcja „M jak mieszkanie”


