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2. Płaszcze przeciwdeszczowe

1. Parasol

Jesień to pora roku, która potrafi nas zaskoczyć anomaliami 
pogodowymi. W ciągu kilku chwil pogoda potrafi zmienić się 
niemal o 180 stopni.  W każdym momencie powinniśmy być 
przygotowania na nagłe jej załamanie. Warto wtedy mieć przy 
sobie płaszcz przeciwdeszczowy, chociaż taki kieszonkowy. 
Rozbieżność cen jest ogromna. Od najtańszych kosztujących 
niewiele ponad 1 PLN, które też potrafią uratować nas przez 
niepotrzebnym przemoknięciem a w konsekwencji nawet 
i chorobą, do tych wysokiej jakość kosztujących nawet kilkaset 
złotych zapewniających poza doskonałą ochroną przeciwd-
eszczową, komfort cieplny i atrakcyjny wygląd.  Zapakowany 
płaszcz jest na tyle mały, że można nosić go w kobiecej torebce 
czy torbie z laptopem bez obawy, że nie starczy nam miejsca.

„Parasolki, parasolki dla dorosłych i dla dzieci!” tekst piosen-
ki znają wszyscy a tymczasem za oknem zrobiło się zimniej, 
ciemniej i deszczowo. Jesień zadomowiła się u nas na do-
bre. Deszczowe dni trafiają się coraz częściej. Jeśli nie chce-
my przemoknąć do suchej nitki powinniśmy zaopatrzyć się 
w dobrej jakości parasol. Wybór jest ogromny, od małych 
i składanych po te eleganckie i wyposażone w ozdobną ręko-
jeść. Każdy z nas miał do czynienia z niskiej jakości produkta-
mi, którym nawet przy lekkich podmuchach wiatru wyginały 
się druty a materiał na brzegach się strzępił. Nie tak łatwo 
o dobry parasol, który jest odporny na silne podmuchy wia-
tru, w miarę lekki i wykonany z materiałów zapewniających 
trwałość na lata. Niewiele osób wie, że Polsce przetrwały 
jeszcze zakłady kaletnicze z kilkudziesięcioletnią tradycją 
i praktyką zarówno w naprawach jak i ich ręcznej produkcji. 
To właśnie ich wyroby określane są „Mercedesami” wśród 
parasoli.

TOP 10 PRODUKTÓW 
NA JESIEŃ
Jesień to specyficzny czas - przyroda szykuje się do zimy, a my szukamy sposobów jak cieszyć się 
ostatnimi ciepłymi dniami. Trzeba przyznać, że przygotowanie listy TOP 10 sprawiło, że odkryliśmy kilka 
nietypowych i wartych przetestowania produktów. W naszym zestawieniu znajdziecie dużą różnorodność 
- każdy może znaleźć coś dla siebie. Stworzyliśmy listę, która prezentuje szeroki wachlarz produktów 
przeznaczonych na sezon jesienny. Wszytko po to, aby zainteresować Was światem tekstyliów technicznych!

2
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TOP 10

Parasole sztormowe Senz

Designerska peleryna Pałac Poznańskiego
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4. Bielizna termoaktywna

3. Ciepłe skarpety z recyklingu

Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym sportowcem czy 
nie, chociaż jeden komplet bielizny termoaktywnej powinien 
znaleźć się w Twojej szafie. W chłodniejsze, jesienne dni bardzo 
łatwo jest doprowadzić do sytuacji, w której się spocimy - tym 
samy narażamy się na kontakt z mokrym ubraniem.  Dlatego  
głównym zadaniem ubrań termicznych jest odprowadzenie 
tego potu z powierzchni skóry. Ma to ogromne znaczenie dla 
odczuwanego komfortu cieplnego. To właśnie przez wilgoć 
nasze ciało wychładza się ok. 20 razy szybciej niż w suchych 
warunkach. Odzież termoaktywna zapobiega temu procesowi, 
dzięki odpowiedniej konstrukcji włókien i strukturze materiału. 
Wilgoć zostaje odprowadzona do zewnętrznej warstwy mate-
riału i powierzchnia skóry dłużej pozostaje sucha.

Paradoksalnie to właśnie ciepłe skarpetki mogą nas zabezpiec-
zyć przez przeziębieniem oraz chorobą. Jeśli nasze stopy prze-
marzną, szczególnie w deszczowy albo mroźny dzień, to przezię-
bienie mamy gwarantowane. Już teraz możemy zakupimy ciepłe 
skarpetki i do tego przyczynić się do bycia bardziej ECO. Pewna 
firma z Wielkiej Brytanii wpadła na pomysł jak przetworzyć 
stare i niepotrzebne sieci rybackie i zrobić z nich skarpetki. Sam 
proces ich produkcji owiany jest nutką tajemnicy. Warto też 
wspomnieć, że firma zamiast oferować „nieziemskie” promoc-
je i rabaty po prostu wymieni nasze stare i zniszczone skarpety 
na „pachnącą” nowością nowiutką parę. Zarówno pomysł jak 
i wykonanie zasługują na słowa uznania.

3

4

5. Odzież dla myśliwych
Jesień to czas polowań. Podczas polowania często szczegóły 
decydują o jego powodzeniu. Funkcjonalny nóż, latarka czy 
niezawodna lornetka wesprą Cię w realizowaniu Twojej pasji. 
Jednak najważniejsze, żeby czuć się komfortowo i ciepło pod-
czas jesiennego tropienia zwierzyny. Dobrze skrojona kurtka, 
bielizna termoaktywna, ocieplane spodnie czy idealnie do-
pasowane buty sprawią, że Twoja skuteczność wzrośnie. Nie 
bez znaczenia jest tu „bycie niewidzialnym”.  Odzież myśliws-
ka charakteryzuje się specyficznym kamuflażem, zupełnie nie 
podobnym do wojskowego natomiast świetnie imitującym las. 
Uniwersalność i wysoka jakość tego typu odzieży sprawia, że 
jest popularna nie tylko wśród myśliwych. Doskonale sprawdza 
się też na wycieczkach rowerowych, spacerach, spotkania inte-
gracyjnych na świeżym powietrzu, paintball’u, fotografowania 
przyrody itd.

5

Teko czarne skatpetki z recyklingu

Włoska bielizna termoaktywna Spaio – Relive Line

Zimowa kurtka z odpinaną podpinką DOVER SIOEN
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7. Pościel antyalergiczna

6. Zestaw ratunkowy - „GRANAT” 

Pomiędzy jesienią a wiosną liczba roztoczy żyjących w zamknię-
tych pomieszczeniach zwiększa się. To czas szczególnie niebez-
pieczny dla alergików – szczególnie podczas snu. To właśnie 
w łóżku gdzie jest ciepło i wilgotno, powstają idealne warunki 
do rozwoju roztoczy. Naukowcy z Łodzi znaleźli jednak sposób, 
by ułatwić życie uczulonym. Opatentowali nową tkaninę, która 
przepuszcza parę wodną i powietrze i zatrzymuje groźne dla 
alergików odchody roztoczy kurzu domowego. Wykonywane 
z niej poszewki na pościel powodują obniżenie stężenia aler-
genów w otoczeniu chorego, a tym samy poprawę jego stanu 
zdrowia i zmniejszenie dawek leków antyalergicznych.

W razie kryzysowej sytuacji lepiej mieć go przy sobie. Zwłaszcza 
w zimne, jesienne wieczory.
Produkt firmy The Friendly Swede to poręczny, 11 elemen-
towy zestaw survivalowy. W jego skład wchodzi m.in. krzesiwo, 
rozpałka, ostrze noża, folia aluminiowa, linka i zestaw wędkar-
ski.  Wszystko to za mniej niż 40 PLN. A jako dodatek - dożywot-
nia gwarancja. Tylko czy coś w nim może się popsuć?!

7

6

8. Worki na rośliny
Wiele roślin, które uprawiamy w naszych ogrodach, taras-
ach czy balkonach jest wrażliwa na ujemne temperatury. 
Niektóre z naszych cennych okazów jak róże, rododendrony 
czy winorośle, które hodujemy od wielu lat są już okazałych 
rozmiarów. Musimy więc odpowiednio zadbać o ich dobrą 
ochronę i zabezpieczyć przed przemarzaniem, utratą wody 
i pękaniem kory. Jednym ze sposobów są kaptury ochronne. 
Służą do osłaniania roślin zimujących w gruncie. Wykonane są 
z agrowłókniny która ochrania rośliny przed niesprzyjającymi 
warunkami pogodowymi (mrozy, wilgoć, porywisty wiatr). Ich 
założenie jest dziecinne proste i nie trwa więcej niż minutę. Po-
trafią też nieco odmienić szary i ponury wygląd naszych jesien-
no-zimowych ogrodów. Zamiast białych, szarych czy po prostu 
czarnych kapturów wyglądających z daleka jak worki na śmie-
ci możemy kupić takie z postaciami z bajek czy filmów. Dzieci 
będą zachwycone gdy ich ulubiony bohater będzie dzielnie pil-
nował ogrodu!

8

TOP 10

The Friendly Swede GRANAT surwiwalowy

Atrakcyjna wizualnie i chroniąca przed uczuleniami

Sympatyczne worki na rośliny
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10. Pokrowce samochodowe

9. Pokrowce na meble ogrodowe

W okresie jesienno-zimowym nasze samochody szczególnie 
mocno narażone są na działanie szkodliwych czynników ta-
kich jak niskie temperatury, kwaśne deszcze czy choćby sól 
drogowa.Zapewnienie dobrej kondycji karoserii w tym czasie 
jest niezwykle trudne. Z pomocą przychodzą nam pokrowce 
i plandeki samochodowe. Są to niezbędne akcesoria dla każde-
go kierowcy który garażuje auto „pod chmurką”.  Dzięki nim 
możemy ochronić swoje auto przed mrozem,  szkodliwym 
działaniem wilgoci czy śniegu. Jednak tylko najwyższej jakości 
pokrowce pozwolą nam spać spokojnie. Zapewnią ochronę do 
- 40° a materiał z którego są wykonane nie porysuje karoserii  
nawet przy nakrywaniu mokrego samochodu. Szukajmy modeli 
wyposażonych w mocne gumy ściągające umieszczone na dol-
nej krawędzi. Dzięki nim pokrowiec będzie lepiej przylegał do 
auta a jego zakładanie i ściąganie będzie szybkie i przyjemne.

Są wodoodporne, wykonane najczęściej w 100% z poliestru. 
Zabezpieczają nieużywane meble ogrodowe przed deszczem, 
słońcem, zabrudzeniami i spadającymi liśćmi. Dzięki nim może-
my zaoszczędzić czas (brak konieczności częstszego czyszcze-
nia i mycia mebli) oraz miejsce ( meble pozostają w ogrodzie 
przez cały rok).  W prosty i skuteczny sposób zadbamy też 
o to aby dłużej zachowały świeżość i wyglądały jak nowe. Nis-
ka cena i szeroki wachlarz rozmiarów  pozwalają zabezpieczyć 
nawet największe meble. Opcjonalne paski na rzepy zapewnia-
ją, że pokrowcom nie straszny jest  porywisty wiatr, deszcz, grad 
czy też śnieg.

9

10

42-360 Poraj / Armii Krajowej 43 / tel. 34 369 24 00

www.chemeks.pl

Dobrze wyglądające pokrowce

Sposób na ochronę twojego auta
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PRZĘDZA WPROST Z RZEŹNI

Co roku sprzedawanych jest na 

świecie 70 mln ton włókien, któ-

re wytwarzane są głównie z ropy 

naftowej i gazu ziemnego. Naj-

częściej stosowane włókna to 

wełna i bawełna.  

W ostatnich latach nastąpił 

wzrost popytu na włókna wy-

twarzane z naturalnych surow-

ców przy użyciu metod przyja-

znych środowisku.

Nowa przędza ma właściwości 

termiczne podobne do wełny 

z Merynosów, a proces jej pozy-

skiwania może odbywać się w za-

kładzie przetwarzającym resztki 

pochodzenia zwierzęcego. 

Choć wydaje się to makabryczne 

ma jednak pozytywny wymiar.

Technologia została opracowana 

Od XIX wieku ludzie eksperymentowali z wytwarzaniem tekstyliów na bazie naturalnych źródeł żelatyny, tańszej 

i mniej alergennej alternatywy wełny. Choć pojawienie się syntetycznych włókien oddaliło w czasie wykorzystanie 

materiałów pochodzenia zwierzęcego, to nowa technologia ich przetwarzania sprawi, że szybko wrócą do łask. 

przez Philippa Stössela, studenta 

Instytutu ETW w Zurichu, któ-

ry współpracował z Laborato-

rium zaawansowanych włókien 

w St. Gallen.Pozyskane z rzeźni 

resztki zwierząt takie jak skóra, 

kości i ścięgna zostają poddane 

procesowi zebrania kolagenu. 

Aby materiał stał się włóknem 

należy zmienić jego strukturę. 

Do tego celu wykorzystuje się 

rozpuszczalnik z izoproprano-

lolu. Sprawia on, że białka znaj-

dujące się w roztworze zbierają 

się na dnie pojemnika. Osad zo-

staje usunięty, a my otrzymuje-

my półprodukt pozwalający na 

uformowanie włókien. Proces 

tworzenia materiału przebiega 

na maszynie z rzędem miniaturo-

Maszyna przędzalnicza w fabryce włókienniczej

wych „strzykawek”, które formu-

ją z niego przędze. Włókna pod-

daje się  kąpieli w etanolu w celu 

nadania większej wytrzymałości 

i odpowiedniej formy.

Gotowa przędza jest przyjem-

niejsza w dotyku niż wełna. Jest 

też łatwiejsza w praniu. Autor 

ma nadzieję, że jego materiał 

pozwoli na tworzenie ekolo-

gicznych, tanich i wytrzymałych 

ubrań oraz przedmiotów co-

dziennego użytku. Największą 

wadą tego produktu jest brak od-

porności na wodę, jednak Stössel 

i jego ekipa naukowa już nad tym 

pracują. Ich dodatkowym celem 

jest znalezienie partnerów prze-

mysłowych w celu komercjaliza-

cji technologii. 

INNOWACJE

Naszym zdaniem taka przędza 

ma szanse zmienić nastawienie 

branży do technologii pozyski-

wania włókien z odpadów zwie-

rzęcych.
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WŁÓKNA LED POZWOLĄ WYŚWIETLIĆ 
OBRAZ NA TWOIM UBRANIU

i zwiększyło widoczność komu-

nikatów, a ich treść można by 

prezentować w kilku językach.

Stworzenie włókna LED odbywa 

się na bazie polietylenu. Nośnik 

zostaje spreparowany a na-

stępnie kilkukrotnie zanurzony 

w roztworze PEDOT (mieszanka 

polimerów nadająca właściwości 

pozwalające na łatwe formowa-

nie się włókna). Kolejnym ele-

mentem procesu jest suszenie 

w temperaturze 130 °C przez 

około 30 minut. Tak przygotowa-

ny półprodukt trafia do wypeł-

nienia polimerem organicznym, 

który de facto nadaje mu funk-

cjonalność  wyświetlacza LED. 

Końcowy etap zostaje poprze-

W Koreańskim Instytucie Nauki i Technologii stworzono włókna przypominające swoją strukturą ekran LED. 
Mogą być one wykorzystane do tkania materiałów przeznaczonych do szycia odzieży.  Kluczem do stworzenia 
tej technologii są diody znajdujące się bezpośrednio we włóknach. 

dzony ponownym wygrzewa-

niem w piecu. Włókna pokrywa 

się cienką warstwą fluorku litu/

aluminium.

Naukowcy twierdzą, że taka 

metoda produkcji włókien z wy-

świetlaczami pozwoli zrewolu-

cjonizować rynek ubrań. Włókna 

LED okazują się być stosunkowo 

tanie, a  ich masowa produkcja 

nie będzie problematyczna, po-

nieważ wykorzystują one po-

wszechnie dostępne włókna po-

lietylenowe (lub nylonowe).

Nam nie pozostaje nic innego jak 

trzymać kciuki za powodzenie 

naukowców z Korei Południo-

wej.

Integracja ubrań z wyświetlacza-

mi od zawsze była marzeniem 

wielu maniaków technologicz-

nych. Począwszy od prostych 

koszulek ze święcącym się logo 

po programowalne, elastyczne 

ekrany. Problemem w tego typu 

produktach jest to, że są one 

sztywne i tym samym ograni-

czają ruch i komfort noszących 

ich użytkowników. Stąd od lat 

trwają prace na stworzeniem 

elastycznych i tanich materiałów 

pozwalających prezentować tre-

ści multimedialne na ubraniach. 

Przełom nastąpił w Koreańskim 

Instytucie Nauki i Technologii 

(KAIST), gdzie stworzono włók-

na przypominające swoją struk-

turą ekran LED. Mogą być wyko-

rzystane do tkania materiałów 

nadających się do szycia odzieży.  

Kluczem do stworzenia tej tech-

nologii są diody znajdujące się 

bezpośrednio we włóknach. Na-

ukowcy z KAIST mają nadzieje, 

że miniaturyzacja i jakość jaką 

uzyskali w nowych włóknach 

pozwoli wprowadzić „ubieralne 

ekrany” na rynek. W ten sposób 

spełni się marzenie wielu projek-

tantów. Wyobraźmy sobie zatem 

odzież roboczą – kamizelki, kurt-

ki specjalistyczne pozwalające 

na wyświetlanie ostrzeżeń i in-

formacji bezpośrednio na nich. 

Zminimalizowałoby to koszty 

INNOWACJE
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Biznes z Tetex to cykl poradników mających na celu 
zainspirowanie tak początkujących jak i doświadczo-
nych przedsiębiorców do sięgania po nowe doświad-
czenie w dziedzinie tekstyliów technicznych. Za cel 
nadrzędny postawiliśmy sobie wyszukiwanie, opra-
cowywanie i przygotowywanie pomysłów jak zarobić 
na nowym biznesie - w tym wydaniu zajmiemy się 
torbami/sakwami na rowery.

Nasze rowery są nie tylko świet-

nym środkiem przemieszcza-

nia się po miastach - wraz z ich 

upowszechnieniem, pojawiła się 

potrzeba zagospodarowania go 

naszymi niezbędnymi rzeczami 

takimi jak suchy prowiant, ak-

cesoria tuturystyczne, niewielki 

sprzęt audio-video. 

Każdy kto podróżował rowe-

rem wie, że plecak może okazać 

się niewystarczający, a rozwią-

zania takie jak bagażniki czy 

przyczepki są ciężkie, wymagają 

zwiększonej uwagi i sprawdzą 

się lepiej na długich dystansach.  

Po kilku przejechanych kilome-

trach zaczynają ciążyć i stają się 

niewygodne.  W takich wypad-

kach warto sięgnąć po torbę lub 

sakwę rowerową. 

Sakwy i torby rowerowe to pod-

wieszane na bokach roweru, po-

jemne schowki. 

Ich zaletą jest nie tylko pojem-

ność ale też niska waga i możli-

wość swobodnego odczepiania 

i doczepiania (a w przypadku 

toreb nawet swobodnego prze-

noszenia). 

Zatem z  perspektywy potencjal-

nego producenta powinniśmy  

zadbać o to aby nasze produkty:

► Były kompatybilne z większo-

ścią modeli rowerów - najlepiej 

aby system mocowania był pro-

sty i pozwalał na jak najlepsze 

dostosowanie do ramy roweru, 

► Posiadały dodatkowe kiesze-

nie na akcesoria,

► Były wykonane z możliwe naj-

bardziej elastycznych i nieprze-

makalnych materiałów

► Były zaopatrzone w dodatko-

we uchwyty do łatwego przeno-

szenia podczas instalacji/dezin-

stalacji na ramie roweru.

Nowoczesne torby i sakwy 

rowerowe są produkowane 

z takich materiałów jak nylon, 

poliester, TPU lub syntetycz-

na skóra. Tutaj drobna uwaga. 

Należy pamiętać, że nie wszyst-

kie oferowane modele są wy-

konane z materiałów zabez-

pieczających przed deszczem. 

Dostępne u różnych producen-

tów produkty potrafią znacznie 

różnić się stopniem nieprzema-

kalności. Nasze wyroby powinny 

być nieprzemakalne i mieć dobry 

stosunek jakości do ceny. Modny 

ostatnio Upcykling czyli wytwa-

rzanie produktów z odpadów sta-

je się dobrą alternatywą dla tra-

dycyjnie używanych materiałów. 

Stare banery i plandeki to świetny 

sposób na zapewnienie naszym 

produktom nie tylko atrakcyjne-

go wyglądu, ale też nieprzema-

SAKWY I TORBY 
ROWEROWE

      www.skorzana.com.pl                                                              Nad Wierzbakiem 9, 60-604 Poznań, +48 61 841 12 12

BIZNES Z TETEX

Nowy pomysł - nowe możliwości
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Listonosze w Niemczech zaopatrzeni 
są w rowery ze specjalnymi torbami do 
przewożenia listów, paczek i przesyłek.

kalności i wyjątkowej trwałości.

Organizacja - zostań 
butikowym 

producentem

Opracowanie naszego biznesu 

warto zacząć od stworzenia pla-

nu działania. Plan taki powinien 

jasno określać jakie torby czy 

sakwy rowerowe chcemy pro-

dukować, kto będzie dostarczał 

nam materiały do ich wytwo-

rzenia, czy sami zdecydujemy 

się na ich szycie czy też zlecimy 

je komuś innemu. Reasumu-

jąc powinniśmy zawrzeć w nim 

wszystkie aspekty naszej dzia-

łalności. Choćby w formie punk-

tów do zrealizowania. Z naszych 

doświadczeń wynika, że najle-

piej jest być autorem jak i wy-

konawcą projektu. Szczególnie, 

że torby rowerowe to produkty 

wymagające precyzji i dokład-

ności w spasowaniu elementów. 

Stąd warto pomyśleć o własnej 

szwalni - pracowni, która spełni 

zadanie zarówno miejsca gdzie 

opracowywane i realizowane 

są projekty. Będzie to wymagać 

większych nakładów finanso-

wych, ale jak pokazuje przykład 

niewielkich, butikowych firm 

pokroju Trashki lub Foliklo - 

można tworzyć wysokiej jakości 

produkty w niewielkim zespole. 

Materiały do szycia tego typu 

produktów można znaleźć bez-

pośrednio u firm zajmujących 

się branżą reklamową (stare ba-

nery), transportową (plandeki 

i materiały plandekowe przezna-

czone do upcyklingu) albo poku-

sić się o znalezienie dostawcy na 

giełdzie stoków magazynowych 

Tetex.pl. Wyprodukowanie sa-

kiew lub toreb rowerowych to 

dopiero początek drogi do suk-

cesu. Kluczem jest znalezienie 

odbiorców. Butikowi producenci, 

których wyroby nie są tworzone 

masowo i nie ma potrzeby szuka-

nia dla nich olbrzymich rynków 

zbytu są w o tyle dobrej sytuacji, 

że ciekawy design produktów 

i marki może w szybki sposób 

przysporzyć im fanów w me-

diach społecznościowych, a co 

za tym idzie potencjalnych klien-

tów. Pamiętanie o odpowiednim 

wizerunku PR oraz identyfikacji 

wizualnej często decydują o tym 

czy nasz produkt przebije się do 

świadomości odbiorców. Alter-

natywne drogi sprzedaży takich 

wyrobów to targi rowerowe, 

imprezy plenerowe, sklepy ze 

sprzętem turystycznym/rowero-

wy, aukcje rowerowe lub portale 

sprzedażowe: ogólne jak Allegro 

czy specjalistyczne jak Tetex.pl. 

Każdą sprzedaż należy koniecz-

nie poprzedzić kampanią marke-

tingową. Reklama w Internecie 

nie jest droga! A jej pozytywne 

rezultaty można obserwować 

miesiącami.

Kwestia finansów

Ostatnią i zarazem najważniej-

szą kwestią jaką należy poruszyć 

to finanse. Koszty wynajęcie 

siedziby firmy na okres roku, jej 

umeblowania oraz wyposażenia 

w sprzęt komputerowy to ok. 50 

tysięcy złotych. Do tego należy 

liczyć 50 tys. złotych na wyposa-

żenia pracowni w 

maszyny do szycia. Oczywiście 

tworząc naszą firmę będziemy 

myśleć o minimalizowaniu wy-

datków i kosztów całej inwesty-

cji. Można pokusić się o otwo-

rzenie biznesu w domu a samo 

szycie będzie wykonywane przez 

firmę zewnętrzną. Odpada wte-

dy koszt wynajmu/zakupu do-

datkowych pomieszczeń, ilość 

pracownik zostaje zredukowana 

do minimum (często właściciel 

i projektant jest jedną osobą). 

Odrębną kwestią w przypadku 

produkcji toreb rowerowych 

jest polityka cenowa. Koszt  wy-

produkowania jednej torby to 

od 100 zł do nawet 350 zł w za-

leżności od użytych materiałów 

- zatem możemy oferować je 

klientom cenach od 200 zł do 

499 zł. 

Po d s u m o w a n i e

Szycie toreb rowerowych to ory-

ginalny pomysł na biznes. Ważne 

aby od początku dążyć do wpro-

wadzenia na rynek produktów 

dobrej jakości, o ciekawym desi-

gnie. Większość małych, butiko-

wych producentów nie jest w sta-

nie nawiązać rywalizacji z dużymi 

firmami, produkującymi tysiące 

sztuk, o ugruntowanej renomie 

i dużej siatce dystrybucji. Ale to 

właśnie unikatowość i nieszablo-

nowe podejście do tematyki pro-

jektu produktu może okazać się 

kluczem do sukcesu.
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To najbardziej minimalistyczne obuwie 

high-tech na świecie jest przeznaczone 

do ochrony stóp podczas uprawiania 

nawet najbardziej ekstremalnych sportów 

jakie można sobie wyobrazić. Zwiększa  

wydajność i poprawia osiągnięcia dzięki 

zastosowaniu innowacyjnej technologi. 

Jak łatwo zauważyć, rękawice i buty 

często utrudniają nam uprawianie sportów, 

ale to już przeszłość! Dzięki butom 

FYF poczujemy się w 100% naturalnie, 

niczym boso, a do tego nasza stopa będzie 

całkowicie bezpieczna.

FYF wykonane są z najnowocześniejszego 

materiału DYNEEMA. Jego wytrzymałość 

jest ponad 15 razy większa niż stal.

Ponadto Dyneema cechuje się:

• niezwykłą odpornością na przecięcia

• elastycznością i miękkością

• ultra lekkością

• doskonałą izolacją cieplną

• hydrofobowością (skłonność cząsteczek 

chemicznych do odpychania od siebie 

cząsteczek wody)

• dużym współczynnikiem tarcia

• odpornością na promieniowanie UV

FREEYOURFEET
#FYF

Najbardziej minimalistyczne obuwie 
high-tech na świecie 

www.emzet.pl                                                                                            Gnieźnieńska 155, 62-006 Bogucin, 61 878 09 70

TRENDY SEZONU
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JAK ZABEZPIECZYĆ ROWER 
PRZED KRADZIEŻĄ
Australijscy projektanci Tosika Maluma 
i Carson Tully stworzyli blokadę rowerową 
z wbudowanymi diodami LED. Projekt 
wykonano w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa rowerzysty.

Vivid Lock?!
Vivid Lock jako pierwsza na świecie, zapinka z diodami LED może być 

noszona na ramieniu w postaci odblaskowej opaski bezpieczeństwa. 

Poza podstawową funkcją zabezpieczenia roweru przed amatorami 

cudzej własności, ostrzeże kierowców o obecności rowerzysty na 

drodze, w nocy. Miękki i lekki pasek jest również ozdobiony wysokiej 

jakości materiałem odblasko-

wym (high-visibility).

To czym wyróżniają się: blokady 

Vivid lock to

60 diod typu LED – białe z przodu 

i czerwone z tyłu – wyposażone 

w regulator z dziewięcioma try-

bami pracy i możliwość oszczę-

dzania energii. Tryby świecenia 

są regulowane przez wodood-

porny mini kontroler, który jest 

dołączony do listwy LED.

Sterownik wymaga dwóch bate-

rii AA, które zapewniają ponad 

70 godzin ciągłej pracy bez łado-

wania.

Od strony bezpieczeństwa ofe-

ruje 4-cyfrowy w pełni kon-

figurowalny zamek szyfrowy 

i stalową linkę złożoną z dwóch 

głównych włókien o średnicy 6 

mm obszytych stylowym, tek-

stylnym paskiem. Zapobiegnie to 

kradzieży roweru a także unie-

możliwi przecięcie linki nożyca-

mi.

Blokada Vivid jest wykonana 

z wytrzymałego, odpornego na 

wodę nylonu 1000D, przezro-

czystego PVC i wodoodpor-

nej taśmy LED.  A wszystko to 

w czterech różnych wariantach 

kolorystycznych.

Projektanci opierają się na kam-

panii Kickstarter Jeśli wszyst-

ko pójdzie zgodnie z planem, 

produkt będzie dostarczany do 

klientów przez styczniem 2016 

roku. Ceny zastawów zaczynają 

się od  $72 USD.

TRENDY SEZONU
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„Wyżywienie planety, energia dla życia”
Expo to jedna z najważniej-

szych wystaw jakie są organi-

zowane na Świecie. 

Prezentują najciekawsze 

osiągnięcia krajów świa-

ta z różnych dziedzin od 

zarządzania przez kultu-

rę, ekonomie jak i naukę.  

W tym roku imprezę 

Expo 2015 goszczą Wło-

chy i włoskie miasto - 

Mediolan. 

Ekspozycje zostały podzie-

lone na regionalne i krajowe 

sekcje, które można odwie-

dzać w specjalnie przygoto-

wanych pawilonach. 

Każda taka sekcja została 

przydzielona do państwa, któ-

re zajmuje się wypełnieniem 

pawilonu swoją instalacją. 

Rozmiar ekspozycji zależy od 

budżetu jaki dane państwo 

przeznaczyło na nią. Z naj-

większymi różnicami spotka-

my się nie w rozmiarach eks-

pozycji lecz ich treści. Tutaj 

można zaobserwować dwie 

skrajności od tradycyjnych 

wręcz muzealnych wystaw do 

nowoczesnych, interaktyw-

nych instalacji multimedial-

nych wykorzystujących świa-

tło i dźwięk.   

Ilość miejsc do odwiedzenia 

jest gigantyczna. To w prak-

tyce miasteczko zbudowa-

ne na czas wystaw, którego 

nadrzędnym zadaniem jest 

pokazywanie i inspirowanie 

odwiedzających go uczest-

ników wystaw. Jeśli myślimy 

o odwiedzeniu większości 

miejsc to koniecznie należy 

kupić bilety na kilka dni. Po 

prostu zwiedzania jest dużo. 

Rekompensatą za poświęcony 

czas są pozytywne doznania 

estetyczne, naukowe i kultu-

rowe. Byliśmy pod wrażeniem 

pozytywnej atmosfery jaka 

panowała na Expo 2015. 

Tegoroczna edycja odbywała 

się pod hasłem - “Wyżywie-

nie planety, energia dla ży-

cia”. Podjęto problematykę 

zaspokojenia głodu a cele dla 

państw biorących udział to 

przedstawienie sposobów na 

poradzenie sobie z niedosta-

teczną ilością pożywienia i in-

nych problemów z niego wy-

nikających. Będąc na EXPO 

2015 zaobserwowaliśmy dwa 

główne nurty, w stronę któ-

rych poruszały się poszcze-

gólne ekspozycje. 

Jedna skupiała się na meto-

dach zwiększenia ilości plo-

nów - zarówno metodami 

opierającymi się na zabez-

pieczaniu ich przed skut-

kami zmian klimatycznych, 

niekorzystnych warunków 

pogodowych oraz zagrożeń 

związanych ze szkodnikami 

i zanieczyszczeniem środowi-

ska. 

Państwa, które prezentowały 

tę drogę skupiły się na przed-

EXPO 2015 - MEDIOLAN

RELACJA TARGOWA
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stawieniu nowych metod 

ochronny roślin - wśród nich 

można było znaleźć zarówno 

te chemiczne (środki ochron-

ne nowej generacji) jak i me-

chaniczne (folie, agrowłókni-

ny). 

Inne tematy (czyli drugi nurt) 

jakie przewijały się przez sta-

nowiska na Expo 2015 zawie-

rały informacje jak przeciw-

działać epidemii otyłości, jak 

żywić się mądrze i zapobiegać 

negatywnym skutkom global-

nego niedożywienia. Więk-

szość ekspozycji opierała się 

na multimedialnych instala-

cjach, prezentacjach roślin 

oraz materiałów informa-

cyjno-edukacyjnych. Wśród 

elementów wystawowych 

można było znaleźć sadzonki 

kwiatów, makiety, plany oraz 

infografiki. Większość z nich 

robiła bardzo pozytywne 

czeniem, zarówno w kwestii 

nowych rozwiązań nauko-

wych jak i kulturowych. 

Zobaczyliśmy nowe metody 

walki z globalnym głodem, 

które są często mocno powią-

zane z tekstyliami techniczny-

mi . Napawa to optymizmem 

i pokazuje, że z pozoru dwie 

niezwiązane dzieciny mogą 

się świetnie uzupełniać. 

Dzięki wykorzystaniu nowo-

czesnych folii i agrowłóknin 

można podnieść wydajność 

plonów a tym samym zapew-

nić większe zapasy żywności 

dla najbiedniejszych regio-

nów. Nie bez znaczenia jest 

też fakt, że tekstylne rozwią-

zania pomagają w uprawach, 

które znajdują się w mniej 

sprzyjających strefach klima-

tycznych. 

wrażenie. Tutaj trzeba jeszcze 

raz pochwalić profesjonalizm 

osób przygotowujących te 

ekspozycje. 

Niewątpliwym plusem całej 

wystawy jest różnorodność 

- zarówno prezentowanych 

Stąd warto zarezerwować so-

bie trochę czasu na spokojne 

zwiedzanie. 

Wielki plus dla organizatorów 

za ciekawy projekt 

i dobrze skonstruowane 

oznaczenia. Dzięki nim można 

motywów krajowych jak i sa-

mych pawilonów. 

Pozytywne odczucia mogą je-

dynie psuć długie kolejki jakie 

ustawiają się do poszczegól-

nych wystaw. Aby wejść do 

najciekawszych pawilonów 

trzeba dużo odstać. Jest to 

jednak stały element dużych, 

międzynarodowych wystaw. 

w miarę szybko przemiesz-

czać pomiędzy poszczegól-

nymi częściami wystawy. Ich 

ilość nie przytłacza a sposób 

rozmieszczenia jest logiczny 

i pomaga 

w poruszaniu się po prze-

strzeni. 

Expo 2015 były dla zespołu 

Tetex.com wielkim doświad-

www.ecorrector.com                                                                        Kłobucka 7, 02-699 Warszawa, +48 22 122 807 1
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TEKSTYLNE KONSTRUKCJE
NA TARGACH EXPO 2015

Zachwycały nie tylko designem 

ale też jakością użytych mate-

riałów i tekstyliów. Wykorzy-

stano bowiem nowości - były to 

wytrzymałe i atrakcyjne kompo-

nenty, które charakteryzowały 

się idealnym spasowaniem. Sło-

wem - perfekcyjne. 

W naszym odczuciu, jedna z cie-

kawszych konstrukcji tekstyl-

nych była zawieszona na głów-

nym przejściu. Sprawiało to, że 

aleja była nie tylko efektowna 

ale też użyteczna. Chroniła zwie-

dzających przed deszczem. Kon-

strukcja była tak przemyślana, że 

dopiero z niej można było udać 

się do poszczególnych pawilo-

nów.

Konstrukcje pawilonów krajo-

wych to zgrabne połączenie ma-

teriałów tekstylnych wysokiej 

jakości z materiałami zapewnia-

jącymi całemu pawilonowi sta-

bilność i wytrzymałość. Ogląda-

liśmy z bliska ich wykończenie i 

byliśmy pod wrażeniem dokład-

ności i skrupulatności z jaką zo-

stały wykonanie konstrukcje.

Kluczem do sukcesu na tego typu 

targach jest przyciągnięcie zwie-

dzających na swoje stanowisko/

wystawę. Jest tam tyle miejsc, 

że nie sposób zobaczyć wszyst-

kich. Chyba, że chcemy czekać 

w długich i wielogodzinnych 

kolejkach. Stąd organizatorzy i 

twórcy pawilonowych konstruk-

cji prześcigają się w sposobach 

na dotarcie do zwiedzającego. 

Przykładem najbardziej okaza-

łych tekstylnych konstrukcji są 

Wszystkie pawilony wystawowe 
znajdujące się na Expo 2015 
łączyło jedno - niesamowita 

mnogość i różnorodność 
konstrukcji. 

RELACJA TARGOWA
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Na imprezie tej skali nie mogło 
zabraknąć naszego kraju - polski
pawilon na targach Expo 
2015 odznaczał się stylowym 
połączeniem architektury i natury.

te zaprezentowane przez takie kraje jak Niemcy, Malezja i Kuwejt. 

Wszystkie z tych projektów były wykonane z rozmachem - na nie-

wielkiej przestrzeni wykonano użytkowe dzieła sztuki. 

Na imprezie tej skali nie mogło zabraknąć naszego kraju - polski pa-

wilon na targach Expo 2015 odznaczał się stylowym połączeniem ar-

chitektury i natury. Wnętrze pawilonu zostało wypełnione ciekawy-

mi ekspozycjami w tym niebanalnym i intrygującym ogrodem, który 

mogli podziwiać odwiedzający. 

Dodatkową atrakcją dla gości był organizowany 13 września Dzień 

Polski.

Targi Expo 2015 zachwycały ilością i poziomem pawilonów wystawo-

wych. Wszystkie odznaczały się oryginalnością i perfekcją w użyciu 

materiałów. Naszą uwagę przykuwały szczególnie te wykorzystujące 

nowoczesne tekstylia techniczne jako podstawę lub uatrakcyjnienie 

dla swojej konstrukcji. Pawilony to jeden z tych elementów targów, 

który sprawia, że warto się na nich pojawić. 
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Najlepsza firma

SAULEDA

Wodna ślizgawka to nasz hit 

sprzedażowy tego lata. Jej 

popularność przerosła nasze 

najśmielsze oczekiwania.  Duża 

dawka adrenaliny i efektowne 

zjazdy sprawiły, że tego lata Slip ‘n’ 

Slide chciał mieć każdy. 

Bestseller

SLIP ‘N’ SLIDE

To wiodąca marka materiałów 

markizowych ze słonecznej 

Hiszpanii. Ich specjalnością jest 

technologia pozwalająca na 

zwiększanie odporności włókien 

markizowych na działanie 

warunków pogodowych. 

PODSUMOWANIE 
KWARTAŁU
TOP Kwartał - ranking przedstawiający najciekawsze osiągnięcia technologiczne 
i jakościowe polskich i zagranicznych firm. Prezentujemy usługi jak i wyroby 
o najwyższym standardzie. Nagrodą dla każdej z firm znajdujących się w zestawieniu 
jest możliwość publikacji jednego artykułu w kolejnym wydaniu Tetex Magazine - 
kompletnie za darmo! 

PODSUMOWANIE
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Najbogatsza oferta

PLANDEKI 
GOCHNIO

Najpopularniejszy
artykuł

MOTORÓWKA 
Z WŁÓKNA 

WĘGLOWEGO

Szybkość realizacji zamówień oraz 

jakość wykonywanych zleceń to 

największe atuty firmy Gochnio. 

Firma z Siedlc pomoże naprawić 

plandeki nawet na miejscu u klienta. 

Firma Vibram stworzyła 

buty idealnie dopasowane 

dla każdej stopy. To nowość 

zasługująca na uznanie ze 

względu na wysoką użyteczność 

i mnogość potencjalnych 

zastosowań dla tego typu butów. 

Nowość na rynku

BUTY IDEALNIE 
DOPASOWANE 

DO STOPY

Największą popularnością na 

Tetex.com cieszyła się publikacja 

o motorówce wykonanej 

z włókna węglowego. Bestia 

posiada moc 2700 KM i osiąga 

prędkość ponad 290km/h na 

godzinę. A wszystko to siedząc 

wygodnie w kokpicie stylizowanym 

na samochód Corvette.
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OCZYŚCIĆ OCEANY W 5 LAT!
„Dbając o światowe oceany, problem ze 

śmieciami, jest jednym z największych 

wyzwań, przed jakimi stoi dziś ludzkość, 

w sprawie ochrony środowiska. 

Oczyszczenie wód i wybrzeży, jest 

jednocześnie istotnym krokiem w kierunku 

naszego celu, jakim jest pozbycie się 

wielkiej pacyficznej plamy śmieci” 

Ziemskie oceany są przeładowane 

plastikowymi workami i innymi rodzajami 

syntetycznych śmieci, które mogą być 

śmiertelnym zagrożeniem dla morskich 

zwierząt i ogólnie bardzo szkodliwe dla 

środowiska morskiego. Według badań 

z 2014 roku istnieje 5.25 tryliona kawałków 

plastików o łącznej wadze 269.000 ton 

rozproszone w oceanach!  Szacuje się, że 

te zanieczyszczenia zagrażają 100 000 

żółwi morskich i ssaków, a innych zwierząt 

oceanicznych około 1 000 000 każdego 

roku.Na szczęście są ludzie dla, których 

ten problem nie jest obojętny i mają zamiar 

coś z tym zrobić. W 2013 roku Boyan 

Slat, założyciel i prezes holenderskiej 

organizacji non-profit „The Ocean Clean 

TEMAT NUMERU - RATUJ OCEANY
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Up” opracował kolektor śmieci, który ma 

oczyścić oceany w zaledwie 5 lat. Teraz 

ogłosił, że ten ambitny projekt zostanie 

wdrożony w 2016 roku.

Oczyszczanie oceanów planuje rozpocząć 

u wybrzeży Tsushima, wyspie znajdującej 

się między Japonią i Koreą Południową.  

Szacuje się, że każdego roku trafia 

do oceanu, aż jeden metr sześcienny 

zanieczyszczeń na osobę, w związku 

z czym problem zanieczyszczeń tworzywem 

sztucznym jest tam ogromny. System 

o długości 2000 metrów, będzie najdłuższą 

taką konstrukcją pływającą i będzie działać 

przez co najmniej dwa lata.

Jak działa taki system?

Jest to zakotwiczona pływająca sieć 

plastikowych barier, które zbierają 

zanieczyszczenia przy pomocy prądów 

oceanicznych. W zasadzie to ocean 

będzie się oczyszczał sam! Po tym jak 

zanieczyszczenia osiądą na barierze, 

zostaną usunięte w celu ponownego 

przetworzenia.

Głównym celem „Ocean Clean Up” jest 

Według badań z 2014 roku istnieje 5.25 tryliona kawałków plastików 

o łącznej wadze 269.000 ton rozproszone w oceanach!

opracowanie sposobów technologicznych 

umożliwiających wydobywanie i recykling 

plastikowych śmieci zanieczyszczających 

ocean. W ciągu pięciu lat firma planuje 

uruchomienie stu-kilometrowego 

systemu w wodach pomiędzy Hawajami, 

a Kalifornią. Według komputerowej 

symulacji czyszczenia oceanu, 

pozwoliłoby to na zredukowanie prawie 

połowy tzw. wielkiej pacyficznej plamy 

śmieci, (ogromnego zbioru tworzyw 

sztucznych na Pacyfiku), w ciągu 

dziesięciu lat.

www.kalkulator.tetex.pl
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ADIDASY Z OCEANICZNYCH ŚMIECI

Zebranie oceanicznych śmieci to 

jedno, a drugie znaleźć sposób 

co z nimi zrobić. Zgodnie z ideą 

recyklingu powinniśmy dać tym 

tworzywom drugie życie i użyć 

ich  w dalszej produkcji. Nie-

miecki gigant obuwniczy Adidas 

zaproponował nietuzinkowy po-

mysł na to, co zrobić z oceanicz-

nymi odpadami. 

Firma stworzyła prototyp butów 

wykonanych niemal w całości 

Ziemskie oceany są przepełnione plastikowymi śmieciami, w związku z czym inżynierowie na całym świecie 
szukają innowacyjnych sposobów na usunięcie tego szkodliwego zanieczyszczenia ze środowiska morskiego.

z oceanicznych śmieci. Górna 

część buta wykonana jest z sie-

ci rybackich i innych tworzyw 

sztucznych wydobytych z głębin. 

Podeszwa buta zawiera trwal-

sze materiały, które zapewniają 

ochronę stopie.

Zebranie plastikowych śmieci 

do produkcji prototypowych bu-

tów nie było łatwym zadaniem. 

W rzeczywistości w przedsię-

wzięciu pomogła organizacja 

non-profit Sea Shephard, która 

zorganizowała 110-dniową wy-

prawę śledzenia łodzi kłusowni-

ków u wybrzeży Afryki Zachod-

niej. Zielone przeszycia butów 

Adidasa to nic innego jak sieci 

rybackie skonfiskowane podczas 

tej wyprawy.

Adidas planuje jeszcze w tym 

roku uruchomić linię produk-

cyjną butów z oceanicznych od-

padów. Z pewnością nie będzie 

problemu ze znalezieniem two-

rzyw sztucznych, takich jak sieci 

rybackie i plażowe śmieci. Firma 

twierdzi, że inicjatywa ta ma na 

celu nie tylko oczyścić ocean ze 

śmieci, ale również przyczyni się 

do  zmniejszenia lub uniknięcia 

wytwarzania odpadów z two-

rzyw sztucznych.  

Parley for the Oceans, nowa or-

ganizacja non-profit założona 

przy wsparciu firmy Adidas, po-

Prototyp butów wykonanych niemal w całości z oceanicznych śmieci

TEMAT NUMERU - RATUJMY OCEANY
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“Adidas planuje jeszcze w tym roku uruchomić linię produkcyjną butów 
z oceanicznych odpadów” - Eric Liedtke, Adidas Group

szukuje i rozwija innowacyjne 

technologie. Głównymi zadania-

mi jest zmiana struktury plastiku 

tak, żeby był mniej szkodliwy dla 

środowiska oraz zminimalizowa-

nie wykorzystywania tworzyw 

sztucznych w produkcji ogólnej.

„Zakończymy zanieczyszczanie 

oceanów plastikowymi śmiecia-

mi, tylko wtedy jeżeli zaczniemy 

używać innych materiałów.”, 

powiedział Cyrill Gutsch, założy-

ciel Parley for the Oceans. 

„Plastik nie pochodzi z natury 

i najlepszym sposobem jest ogra-

niczenie jego dopływu do środo-

wiska przez innowacyjne alter-

natywy tworzywa sztucznego”

Firma stara się opracować mate-

riał, który będzie przyjazny dla 

środowiska, w przeciwieństwie 

do konwencjonalnych tworzyw 

sztucznych, które rozkładają się 

w przeciągu 500 lat.

Adidas ma nadzieję, że korzysta-

nie z tego innowacyjnego mate-

Członkowie Seashepherd

ze skonfiskowanymi siatkami.

riału może wyjść poza produkcje 

obuwia.

„Nie musimy się ograniczać”, 

powiedział Eric Liedtke z gru-

py Adidas. „Możemy go użyć do 

produkcji T-shirtów, krótkich 

spodenek i wszelkiego rodzaju 

rzeczach”
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FARMY WODOROSTÓW 
XXI WIEKU

Sioen Industries, wiodący producent tka-

nin technicznych, chemikaliów i wysokiej 

jakości odzieży ochronnej, komercjalizuje  

opatentowane przez firmę o nazwie 

AT ~ SEA Technologies podłoża pod up-

rawy wodorostów. Wraz z siedmioma part-

nerami projektu AT ~ SEA, Sioen Industries 

będzie sprzedawać gotowe farmy do up-

rawy wodorostów 

AT ~ SEA Technologies

AT ~ SEA to zaawansowane tekstylia do 

upraw biomasy na otwartym morzu. Sioen 

koordynuje ten projekt badawczy od 2012 

roku. Jest on ukierunkowany na rozwój 

zaawansowanych podłoży 2D do upraw 

wodorostów w celu zademonstrow-

ania technicznych i ekonomicznych 

właściwości  upraw wodorostów mor-

skich w Europie.

AT ~ SEA składa się z sześciu spółek 

z Belgi, Hiszpanii, Holandii, Irlandii 

i Maroka oraz dwóch instytutów bad-

awczych z Belgii i Wielkiej Brytanii 

i rozpoczęła swoją działalność w sierp-

niu 2015 roku.

Pierwszym celem jest wdrożenie farmy 

testowej o powierzchni 1 ha do uprawy 

wodorostów morskich w Norwegii od 

września 2015 roku. Projekt AT ~ SEA 

jest dodatkowo finansowany przez 

Unie Europejską.

“ Zapotrzebowanie na pożywienie rośnie w zastraszającym tempie 

a wodorosty są dobrym źródłem żywności i paszy 

(jako dodatki), biomateriałów i bioenergii ”

powiedział Bert Groenendaal, koordynator projektu AT ~ SEA.

”

www.sioen.com

TEMAT NUMERU - RATUJMY OCEANY
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Popularność polietylenu wynika z jego właściwości takich jak np. odporność na kwasy 
i ługi. Nowoczesny przemysł potrzebuje tanich i wytrzymałych materiałów do produkcji.

POLIETYLEN

Polietylen (PE) to polimer otrzy-

mywany w wyniku polimeryzacji 

etylenu. Występuje jako biała 

porowata substancja. Należy 

do miękkich i elastycznych ter-

moplastów - daje się formować 

pod wpływem temperatury. 

W przypadku PE temperatura 

topnienia wynosi 110 - 137°C. 

Popularność polietylenu wynika 

z jego właściwości takich jak np. 

odporność na kwasy i ługi. Now-

oczesny przemysł potrzebuje 

tanich i wytrzymałych mate-

riałów do produkcji. Stąd z poli-

etylenu wytwarza się: izolacje, 

folie ogrodnicze, pojemniki na 

materiały, żagle, liny, kamizelki 

kuloodporne i opakowania. 

Polietylen to doskonały materiał 

do wytwarzania włókien tech-

nicznych. Charakteryzują się one 

dużą odpornością mechaniczną. 

W przypadku niestabilizowa-

nego polietylenu należy brać 

pod uwagę szkodliwy wpływ 

promieniowania UV, które 

sprawia, że traci elastyczność. 

Ważne właściwości polietylenu:

•odporność na tarcie

•stabilność wymiarowa

•jest dobrym izolatorem elek-

trycznym

•nie chłonie wilgoci 

•poniżej temp. 60°C nie 

rozpuszcza się w żadnym 

rozpuszczalniku organicznym 

•tłumi dźwięki - może być wyko-

rzystany jako izolacja akustycz-

na lub w produkcji ustrojów ak-

ustycznych

•można wykorzystać go do 

przechowywania żywności

•doskonały dielektryk, char-

akteryzujący się znaczną elas-

tycznością, dobrymi właści-

wościami mechanicznymi, dużą 

odpornością na działanie zasad, 

kwasów, soli.

Izolacje

Kamizelki kuloodporne

Folie ogrodnicze

Pojemniki

www.plandekilaminexplus.pl                                                                 Zgierska 250/252, 91-364 Łódź, +48 42 658 87 33

ABC TETEXU
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MATERIAŁY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Standardowa konstrukcja wkładów 

balistycznych do osobistych ochron ciała, 

np. do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych, 

oparta jest o surowce włókiennicze 

w postaci tkanin z włókien aramidowych 

lub/i zorientowanych włókien 

z polietylenu o ultra wysokiej masie 

cząsteczkowej (UHMWPE) zatopionych 

w matrycy polimerowej (z polietylenu 

o niskiej masie cząsteczkowej), połączonych 

w wielowarstwowy pakiet. 

Skład jakościowy i ilościowy wkładów 

balistycznych zależy w głównej mierze 

od właściwości zastosowanych rodzajów 

materiałów i zmienia się wraz z zakładaną 

klasą odporności balistycznej. Zwykle im 

większa ma być skuteczność balistyczna 

wkładu tym więcej warstw należy 

zastosować.

Jednym z podnoszonych obecnie aspektów 

dotyczących optymalizacji konstrukcji 

osobistych osłon balistycznych jest 

maksymalne obniżenie masy wkładów 

celem uzyskania jak najlepszej ich 

ergonomii.

Oczywistym jest, że obniżenie masy 

wkładów balistycznych nie może 

odbywać się kosztem ich odporności 

balistycznej. Wręcz odwrotnie, w obecnie 

aktualizowanych wytycznych zaleca się, aby 

odporność balistyczna była jak największa. 

Ze względu na właściwości stosowanych 

Celem projektu “Badania 
nad funkcjonalizacją 

materiałów balistycznych”, 
przeprowadzanego przez Instytut 

Technologii Bezpieczeństwa 
‘’MORATEX’ i finansowanego 

przez Narodowe Centrum 
Nauki, była funkcjonalizacja 
włókienniczych materiałów 

balistycznych do potencjalnego 
zastosowania w projektowaniu 
osobistych osłon balistycznych, 
głównie w aspekcie zwiększenia 

ich użyteczności oraz 
bezpieczeństwa.

www.moratex.eu                                                                                         Skłodowskiej-Curie 3, Łódź, +48 42 637 37 63

INNOWACJE
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obecnie wkładów balistycznych, zarówno 

miękkich, jak i twardych (kompozytowych), 

nie jest możliwe jednoczesne otrzymanie 

maksymalnej powierzchni ochronnej, 

wysokiej klasy odporności balistycznej oraz 

wysokiej ergonomii. 

Projektując balistyczne ochrony osobiste 

wybiera się konsensus pomiędzy 

bezpieczeństwem oraz masą wyrobu.

Drugim aspektem rozważanym w pracach 

badawczych jest ocena wpływu czasu 

użytkowania/przechowywania osłon 

osobistych na utrzymanie wyjściowych 

parametrów ochronnych niezależnie 

od warunków ich użytkowania 

i przechowywania.

Obecnie większość producentów osłon 

balistycznych gwarantuje co najmniej 

5-letni bezpieczny okres ich użytkowania, 

co w przypadku braku realnej możliwości 

kontroli warunków w jakich są one 

użytkowane powoduje zwiększone ryzyko 

niekontrolowanej utraty odporności 

balistycznej [2]. W wyniku działania, często 

synergicznego, czynników zewnętrznych 

dochodzi do degradacji polimeru, co 

powoduje szybką i niekontrolowaną utratę 

zakładanej przez producenta odporności 

balistycznej wkładów.

Przedmiotem wynalazku, powstałego 

w ramach realizacji projektu, jest sposób 

nadania nowych własności użytkowych 

włókienniczym materiałom balistycznym, 

wykonanym z polimerów olefinowych, 

olefinowych w połączeniu z aramidowymi lub 

aramidowych polegających na nakładaniu 

nanowarstw polimerów, jednostronnie 

lub dwustronnie, w środowisku plazmy 

niskotemperaturowej.    

Istota rozwiązania polega na 

poddaniu włókienniczych materiałów 

balistycznych o zróżnicowanej strukturze 

i topografii, wykonanych z polimerów 

olefinowych, olefinowych w połączeniu 

z aramidowymi lub aramidowych 

depozycji polimerów fluoroorganicznych 

lub/i krzemoorganicznych, 

syntezowanych w środowisku plazmy 

niskotemperaturowej. Prowadzi to do 

otrzymania materiałów włókienniczych 

o znacząco zwiększonej odporności na 

działanie czynników środowiska (wilgoć, 

UV, temperatura).

Sposób funkcjonalizacji materiałów 

balistycznych, według wynalazku polega na 

tym, że materiał włókienniczy wykonany 

z włókien olefinowych, olefinowych 

w połączeniu z włóknami aramidowymi lub 

samych włókien aramidowych poddaje się 

procesowi depozycji w środowisku plazmy 

niskotemperaturowej najpierw w plazmie 

argonowej. Powierzchnie włókien aktywuje 

się w atmosferze powietrza, 

a następnie niskotemperaturowej 

plazmy niskocząsteczkowego 

związku fluoroorganicznego, 

korzystnie tetradekafluoroheksanu, 

lub/i krzemoorganicznego, korzystnie 

heksametylodisiloksanu. Proces depozycji 

związku krzemoorganicznego prowadzi się 

korzystnie w plazmie argonowej. 

Efektywność procesu modyfikacji została 

zweryfikowana m.in. techniką SEM-EDS.

Hybrydowy, balistyczny układ materiałowy 

(rys. 2.) został zaprojektowany 

z naprzemiennie ułożonych układów 

materiałów włókienniczych wykonanych 

z polimerów olefinowych lub aramidowych, 

niepodanych lub podanych modyfikacji 

w środowisku plazmy niskotemperaturowej, 

korzystnie po naniesieniu nanowarstwy 

fluoropolimeru lub krzemopolimeru. 

Zewnętrzną warstwę w układzie stanowi 

materiał włókienniczy zmodyfikowany 

powierzchniowo w środowisku 

plazmy niskotemperaturowej, celem 

zabezpieczenia przed wpływem czynników 

zewnętrznych (wilgoć, temperatura), 

które wpływają niekorzystnie na walory 

użytkowe oraz bezpieczeństwo osłon 

balistycznych. 

Badania były realizowane przy 

współpracy Katedry Materiałoznawstwa, 

Towaroznawstwa i Metrologii 

Włókienniczej Politechniki Łódzkiej.

Rys 1. Mapa chemiczna powierzchni modyfikowanej plazmą niskotemperaturową 
z sformowaną nanowarstwą krzemopolimeru: A. tkanina aramidowa (zawartość % 
Si – 43%); B. nietkany arkusz polietylenowy (zawartość % Si – 11,1%)

Rys. 2. Układ warstw w hybrydowym 
układzie materiałowym: n – 1 
warstwa niemodyfikowana; n - 2 
warstwa modyfikowana plazmą 
niskotemperaturową; n + 1 
warstwa modyfikowana plazmą 
niskotemperaturową; n + 2  warstwa 
niemodyfikowana; n kolejne 
warstwy ułożone na przemian 
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Rolnictwo to jeden z najprężniej 

rozwijających się działów 

gospodarki w Polsce. 

Decydującym czynnikiem 

wspomagającym rozwój 

rolnictwa są wysokie dopłaty 

pochodzące z funduszy Unii 

Europejskiej - to dzięki nim 

rolnicy otrzymują środki 

na modernizację swojego 

gospodarstwa. A te stają się 

konkurencyjne na zagranicznych 

rynkach zbytu.

Ukształtowanie powierzchni 

i umiarkowany klimat sprzyja 

uprawie różnorodnych roślin.  

W naszej strefie klimatycznej 

okres wegetacji trwa od 

CO WARTO WIEDZIEĆ 
O FOLIACH OGRODNICZYCH

ostatnich przymrozków do 

późnej jesieni. Są sposoby aby 

go wydłużyć. Jednym z nich są 

szklarnie i tunele ogrodnicze. 

Pozwalają uzyskać doskonałe 

efekty w uprawie warzyw 

ciepłolubnych, takich jak np. 

bakłażan, pomidory, papryka, 

cukinie. Wybór odpowiedniego 

tunelu nie jest łatwy gdyż jest 

to wydatek kilkuset złotych, 

a będzie on nam służył przez co 

najmniej kilkanaście kolejnych 

lat. Równie ważna okazuje się 

folia jaką tunel jest przykryty. I to 

właśnie na niej się skupimy.

Podstawową funkcją folii 

tunelowej jest zapewnienie 

RAPORT RYNKOWY

szybszego wzrostu  roślin 

i ochrona przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. 

Przestrzeń powietrza między 

glebą a folią ma wilgotność 

i temperaturę wyższą niż 

powietrze nad gruntem 

nieosłoniętym. Wyższa kilka 

stopni jest także temperatura 

gleby. Folia chroni rośliny przed 

niepożądanym działaniem 

rozmaitych czynników 

atmosferycznych  takich jak 

chłodny wiatr czy krótkotrwałe 

przymrozki. Dzięki niej możliwe 

jest lepsze wykorzystanie 

zapasów wody w glebie.

Podstawowymi parametrami 

folii dostępnych na naszym 

ryku są: gramatura ( masa 

jednego metra kwadratowego 

wyrobu wyrażona w gramach), 

grubość, trwałość (elastyczność 

i odporność na uszkodzenia), 

właściwość przepuszczania 

i rozpraszana światła, wymiar, 

długość gwarancji producenta. 

Każdy z producentów bez 

większych problemów powinien 

udostępnić plik z danymi 

technicznymi sprzedawanych 

przez nich wyrobów. 
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Jednak zasadniczym pytaniem jest 

na co w nich warto zwrócić uwagę? 

W skrócie wyjaśnimy wszystkie 

występujące w ogłoszeniach parametry:

Gramatura: Absolutnym minimum jest 

tu gramatura 100g/m2. Jednak aby folia 

posłużyła co najmniej kilka sezonów 

- zalecamy wybrać produkt, którego 

gramatura oscyluje w okolicach 150g/m2.

Grubość: W danych producenta często 

spotykamy się z różnymi jednostkami: 

raz są to mm -milimetry a innym razem µ - 

mikrony. (1mm = 1000 mikronów). 

Grubość folii nie ma znaczącego wpływu 

na jej trwałość. Na rynku dostępne są 

najczęściej folie grubości 150 µ. Jednak 

bez problemu znajdziemy takie o grubości 

130/135 µ, które będą charakteryzowały 

się niemal identyczną wytrzymałością 

i właściwościami fizycznymi.

Wymiar: Najczęściej spotykamy się 

z wymiarami folii 12x22m, 12x33m, 

16x33m. Nadają się one do pokrycia 

standardowej wielkości  konstrukcji 

tunelowych. W przypadku mniejszych, 

przydomowych tuneli/inspektów warto 

rozważyć zakup folii „pod wymiar” – 

płacimy wtedy tylko za materiał którego 

potrzebujemy i unikamy odpadów.

Trwałość: Najlepsze folie powinny się 

charakteryzować wysoką elastycznością 

i odpornością na różnego rodzaju 

uszkodzenia mechaniczne.

Jeśli podczas sezonu zauważymy w poszyciu 

tunelu dziury i uszkodzenia mechaniczne 

warto zaopatrzyć się w taśmę, która pozwoli 

na doraźne załatanie ubytków w folii. Ceny 

takich taśm nie są wygórowane:

Stopień stabilizacji: przeciw promieniom 

UV jest  najważniejszym parametrem przy 

wyborze folii. I tak oznaczenie UV-5 oznacza 

stopień stabilizacji na 5 sezonów. I tu 

uwaga 5 sezonów to nie 5 lat! W praktyce 

oznacza to gwarantowaną trwałość na 

dwa i pół roku (5 sezonów wiosna, jesień, 

wiosna, itd.). Najczęściej w celu szybkiej 

identyfikacji stosuje się różne odcienie folii 

i tak np.:  UV 2 - niebieski, UV 3 - żółty, UV 

4 - zielony i UV 5 – różowy. Warto dodać, że 

kolor folii nie ma żadnego wpływu na wzrost 

roślin w tunelu. Ma charakter typowo 

umowny i może różnić się w zależności od 

producenta. W większości przypadków 

parametr ten jest tożsamy z długością 

gwarancji producenta.

Warto też wspomnieć o wytrzymałości na 
rozdzieranie, rozrywanie i przetarcia. 
Wyrażona najczęściej w N – newtonach. 

Analizując oferty sprzedaży możemy 

zapewnić, że wartości bliskie poniższym 

zapewnią nam trwałość na lata:

www.sakoexpo.com.pl
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RAPORT RYNKOWY

Bardzo często po burzach i huraganowym 

wietrze na polach możemy zaobserwować 

latające kawałki folii. Najczęściej jest to 

skutek słabej jakości, nie zamknięcia drzwi 

tunelu  lub nieprawidłowego montażu 

– folia była zbyt słabo naciągnięta na 

konstrukcji i niedbale przymocowana do 

podłoża. 

Gdy posiadamy mniejsze, przydomowe 

tunele, w celu zwiększenia trwałości 

folię przed zbiorami możemy zwinąć 

i następnie rozłożyć dopiero w kolejnym 

sezonie uprawowym. Musimy tylko 

pamiętać o umyciu i wysuszeniu folii 

oraz jej starannym zwinięciu i schowaniu 

do ciemnego i suchego pomieszczenia. 

Promienie słoneczne destrukcyjnie 

wpływają na strukturę złożonego 

materiału.

Właściwość świetlne: 
Przepuszczalność światła wyrażona w % - 

to ilość światła wpływa w istotny sposób na 

kondycję roślin a zatem na wielkość i jakość 

zbiorów. Im wyższa tym  lepiej dla roślin. 

Za standardowy współczynnik 

przyjmuje się >90%.

Rozproszenie światła w foliach  tunelowych 

pozytywnie wpływa na uprawę szczególnie 

w okresie wiosny i lata. Dzięki rozproszeniu 

światła ilość miejsc zacienionych zostaje 

zniwelowana do minimum. A zapewniając 

równomierne nasłonecznienie pozwalamy 

na dotarcie światła także do dolnych części 

roślin.

Popularnym zabiegiem od czerwca do 

sierpnia jest zacienianie tuneli foliowych 

poprzez  opryskiwanie folii białą farbą. 

Ma to na celu zmniejszenie temperatury 

panującej wewnątrz a co za tym idzie 

nadmiernego wysuszania podłoża. 

Niektórzy z producentów mają w sprzedaży 

specjalnie do tego celu zaprojektowane 

plandeki cieniujące.

Poza standardowymi foliami występuje 

też cały wachlarz folii specjalnych. 

Oferują one ponadprzeciętną jakość lub 

dodatkowe właściwości fizyczne typu efekt 

antykondensacyjny czy  antymgłowy.

Najczęściej są to folie polietylenowe 

o wysokiej gęstości HDPE,  zbrojone 

włóknem, które zwiększa odporność na 

rozdarcia (w standardowych wersjach 

zbrojenie jest koloru białego, w wersjach 

premium - bezbarwne ). Dodatkowo takie 

folie nie rozciągają się pod wpływem 

wysokiej temperatury - brak tzw. worków, 

oraz siatka z włókna stabilizuje konstrukcję 

tunelu i chroni przez rozdarciem folii. Po 

okresie przydatności folii nadal pozostaje 

nam siatka, którą można wykorzystać na 

wiele różnych sposobów.

W Australii siatka taka jest hitem wśród 

rolników.
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Kolejnym typem jest folia z efektem antykondensacyjnym - skondensowana woda nie wisi w postaci kropel na folii lecz tworzy cienką 

powłokę spływającą w kierunku boków obiektu. Efekt antykondensacyjny działa przy odpowiednim nachyleniu dachu. Minimalny kąt to 

ok. 15°, optymalny wynosi około 30°.

Nowoczesne folie spełniają swoje zadanie 

jako środek ochronny dla roślin. Ich 

zaletą jest to, że możemy stosować je 

praktycznie cały rok. Pozytywne skutki 

używania folii docenimy w momencie kiedy 

warunki atmosferyczne staną się na tyle 

niekorzystne, że zaczną zagrażać naszym 

uprawom. Rodzajów foli jest na tyle dużo, że 

łatwo będzie je dopasować do konkretnych 

potrzeb. Warto zaryzykować i wykonać 

testy, aby przekonać się jako rodzaj będą dla 

nas najlepszy. Producenci prześcigają się 

w wymyślaniu nowych rodzajów – jednak za 

innowacyjnością i zwiększoną odpornością 

kryje się też często wyższa cena. Tutaj nie 

warto oszczędzać. Stawką jest zdrowie 

i bezpieczeństwo naszych upraw. A na tym 

nigdy nie warto oszczędzać!

*efekt antymgłowy - redukcja występowania mgły w tunelu szczególnie nad ranem i wieczorem.
**przedstawiono ceny brutto.
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TARGI NA JESIEŃ

01/04
Październik

MODEXPO - Bukareszt
Międzynarodowe targi 

odzieżowe i obuwnicze

08/11
Październik

Fashion Industry - St. Petersburg 
Międzynarodowe targi 

tekstyliów i odzieży

12/19
Listopad

 ITMA - Mediolan 
Międzynarodowe targi

maszyn tekstylnych

25/27
Listopad

Fast Textile - Rzgów
Międzynarodowe targi 

tekstylne

KALENDARIUM TARGÓW TECHTEXTIL

13/15
Październik

InterTextile - Shanghai
Międzynarodowe targi 

odzieżowe

30/03
Wrzesień/Październik

InterTextile - Kijów
Międzynarodowe targi tek-

styliów dla domów i hoteli
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EUROPEJSKI PORTAL TECHTEXTIL
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