
A' ΥΛΕ ΑΠΟ: 
 
CORN PLA 
 
Το πολυγαλακτικό οξφ (PLA) είναι ζνα φυςικό πλαςτικό υποκατάςτατο από ηυμωμζνο άμυλο φυτοφ (ςυνικωσ 
καλαμπόκι). Είναι φιλικό προσ το περιβάλλον, ανανεώςιμθ πθγι και βιοαποικοδομιςιμθ εναλλακτικι λφςθ ςε 
ςυμβατικά πλαςτικά με βάςθ το πετρζλαιο. Η αυξθμζνθ χριςθ του PLA κα μειώςει τισ εκπομπζσ άνκρακα 
πολλών βιομθχανιών. Αυτό το μθ τοξικό πράςινο υλικό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για πολλά είδθ προϊόντων 
όπωσ τςάντεσ αγορών, νεςεςζρ και γενικότερα ςτθν Βιομθχανία υφαςμάτων. 
 

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 
 
Το οργανικό βαμβάκι είναι ίςο με το βαμβάκι με τθ διαφορά ότι καλλιεργείται φυςικά χωρίσ τθ χριςθ 
φυτοφαρμάκων, ηιηανιοκτόνα, λιπάςματα ι οποιαδιποτε άλλθ χθμικι ουςία. Για να  γνωρίηουμε με βεβαιότθτα 
ότι το βαμβάκι είναι πράγματι οργανικό, οι παραγωγοί περνοφν ςυνεχοφσ ελζγχουσ από οργανιςμοφσ και μόνο 
εάν ζχουν το κατάλλθλο πιςτοποιθτικό,  περνοφν τα προϊόντα τουσ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα. 
 

ΒΑΜΒΟΟ 
 
Το μπαμποφ είναι ζνα από τα ταχφτερα αναπτυςςόμενα φυτά (γραςίδι) και μπορεί να αναπτυχκεί μζςα ςε ζνα 
χρόνο με ελάχιςτθ ανάγκθ νεροφ και χωρίσ ανάγκθ λιπαςμάτων για να ενιςχφςει τθν ανάπτυξι του. Δεδομζνου 
ότι το μπαμποφ είναι φυςικά ανκεκτικό ςτα παράςιτα, δεν υπάρχει χριςθ φυτοφαρμάκων. Το μπαμποφ είναι 
ζνασ πολφ ανανεώςιμοσ πόροσ, ιςχυρόσ και ανκεκτικόσ. Απορροφά περιςςότερο Co2 από τον αζρα και 
απελευκερώνει περιςςότερο οξυγόνο που βελτιώνει τθν ποιότθτα του αζρα. Το μπαμποφ είναι 100% φυςικό 
και βιοαποικοδομιςιμο. 
 

CORK 
 
Ο φελλόσ είναι ο φλοιόσ του δζντρου φελλοφ που αναγεννάτε. Κατατάςςεται μεταξφ των πιο ανκεκτικών 
οργανικών υλικών με τθν ιδιότθτα ςτακεροποίθςθσ τθσ κερμοκραςίασ του αζρα και υγραςία. Είναι ζνα πολφ 
εφκαμπτο υλικό και επεξεργάηεται με απλό φυςικό τρόπο. Ζχει καλζσ ςυγκολλθτικζσ ιδιότθτεσ, κακιςτώντασ το 
εφκολο ςτθ χριςθ ςε ςυνδυαςμό με διαφορετικά υλικά. Γενικά, θ βιομθχανία φελλοφ κεωρείται ωσ μία από τα 
πιο φιλικά προσ το περιβάλλον. Ο φελλόσ είναι 100% φυςικό και βιοαποικοδομιςιμο. 
 

RPET 
 
Το PET είναι ο πιο ςυνθκιςμζνοσ τφποσ πλαςτικοφ, που χρθςιμοποιείται κυρίωσ για ςυςκευαςίεσ και ποτά 
αναλώςιμων φιαλών / δοχείων. Ζνα μεγάλο μζροσ των ςτερεών αποβλιτων ςτον κόςμο αποδίδεται ςε αυτιν τθ 
ςυςκευαςία. Το ανακυκλωμζνο PET είναι γνωςτό ωσ RPET και είναι το πιο ευρζωσ ανακυκλωμζνο πλαςτικό ςτον 
κόςμο. Η χριςθ ανακυκλωμζνου ΡΕΤ δίνει ηωι ςε ζνα νζο προϊόν και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των 
περιβαλλοντικών επιπτώςεων. 
 

RECYCLED FABRICS 
 
Τα ανακυκλωμζνα υφάςματα καταςκευάηονται από απορρίμματα υφαςμάτων (οποιαδιποτε υφάςματα). Τα 
ςυλλεγμζνα ςτερεά απόβλθτα υφάςματοσ επανεπεξεργάηονται ςε ίνεσ και ξαναγίνονται υφάςματα για 
περαιτζρω χριςθ. Οι περιςςότεροι καταςκευαςτζσ ςυλλζγουν τα υφάςματα με δφο τρόπουσ: απόβλθτα πριν 
από τον καταναλωτι (απορρίμματα από παραγωγι) και απόβλθτα μετά τον καταναλωτι (μεταχειριςμζνα 
κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα). Ο χρωματικόσ διαχωριςμόσ εμφανίηεται κατά τθ διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ 
για να αποφευχκεί όςο το δυνατόν περιςςότερο θ εκ νζου βαφι του υφάςματοσ. 
 

HEMP 
Το πιο δυνατό φυτικό προϊόν, χρειάηεται 50% λιγότερθ καλλιεργιςιμθ ζκταςθ και 65% λιγότερο νερό ςυγκριτικά 
με το βαμβάκι για να μεγαλώςει. Τα αχρείαςτα μζρθ του φυτοφ, φφλλα-κομμάτια που πζφτουν με το χρόνο, 
χρθςιμοποιοφνται ςαν φυςικό λίπαςμα. Μεγαλώνει ικανοποιθτικά χωρίσ τθν χριςθ φυτοφαρμάκων. Μία 
ανανεώςιμθ πθγι οργανικά καλλιεργθμζνθ από το κοτςάνι του φυτοφ cannabis. Χρθςιμοποιοφμαι 100% φυςικά 
νιματα cannabis για να γίνουν τα υφάςματα και θ παραγωγι ζχει μικρι επιβάρυνςθ ςτο περιβάλλον. Τα 
προϊόντα cannabis είναι εξαιρετικά ανκεκτικά και μακριάσ χριςθσ, άνετα και με φανταςτικι απαλότθτα.  


