
 

 

Bratislava, 17/04/2020 
 
 

Svetovni dan Zemlje – klic v sili! Klic v sili! Izziv ob svetovnem dnevu Zemlje. 

Le en dan v letu, 22. aprila, praznujemo svetovni dan Zemlje. A VSAK dan je nova priložnost za zmanjšanje 
našega ekološkega odtisa. Razvrščanje odpadkov in fanatično ugašanje luči ob globalni podnebni krizi nista 
več dovolj. Vsak lahko prispeva. Izziv ob svetovnem dnevu Zemlje, ki sta ga pripravila Zelena šola in Mladi 
poročevalci za okolje, želi z izmenjavo zgodb navdihniti ljudi. 

Pri Dedolesu si prizadevamo, da bi bil vpliv naših dejavnosti na okolje 

čim manjši. Nenehno iščemo različne načine za zmanjšanje našega 

ekološkega odtisa. Racionalna uporaba naravnih materialov in 

odpadkov je eden od načinov, s katerim lahko obvarujemo našo 

Zemljo. 

Ali ste vedeli, da so nogavice lahko tudi iz tekstilnih odpadkov? 

Proizvodnja recikliranih niti se začne z zbiranjem tekstilnih odpadkov 

iz tovarn tekstila in oblačil. Nato se te tkanine ločijo po barvi, 

razrežejo in mešajo. Zaradi ločevanja barv ni potrebno dodatno 

barvanje, kar prihrani hektolitre vode, ki je sicer med postopkom 

barvanja onesnažena v velikih količinah. V proizvodni proces tudi ne 

vstopa nov bombaž, s čimer varčujemo z naravnimi viri in dajemo 

drugo priložnost tekstilu, ki bi sicer končal na odlagališču.  

“Že kar nekaj časa prodajamo nogavice iz recikliranega bombaža. Ker narašča zanimanje ljudi za te 

izdelke, smo v našo paleto okolju prijaznih nogavic dodali nove barve in vzorce," pravi Naďa 

Fraňová, produktni vodja pri podjetju Dedoles. "Poleg tega, da se počutite udobno, boste naredili 

nekaj dobrega za naš planet," dodaja. 

Ali ste vedeli, da ob vsakem prodanem paru naših okolju prijaznih recikliranih nogavic 

posadimo eno drevo? Dizajn teh nogavic ima več kot simbolni pomen. 

Živahne nogavice iz recikliranega bombaža – material: 80 % recikliranega bombaža, 17 % poliamida, 3 % elastana – 
od 2,99 € 

Bambus je hitro rastoča rastlina in eden najboljših obnovljivih 

naravnih virov. Ne potrebuje sintetičnih gnojil ali pesticidov. V 

primerjavi z drugimi posevki tudi ne potrebuje preveč vode. 

Izdelki iz bambusovih vlaken so zelo zračni, dobro vpijajo vlago 

in se hitro sušijo. Bilo je le vprašanje časa, kdaj bodo 

bambusove nogavice postale del Dedolesove palete izdelkov. 

Bodite moderni in odgovorni. Polepšajte si dan z živahnimi bambusovimi nogavicami. 

 
Živahne bambusove nogavice – material: 75 % bombaža, 23 % poliamida, 2 % elastana - od 6 €  

 
 
 

https://www.dedoles.sk/vesele-eko-ponozky-zasad-strom?utm_source=media&utm_medium=PR&utm_campaign=dedoles&utm_content=oslavujeme-den-zeme

