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Welcome!

Winter is upon us and for 
some this is the time to 
hibernate and cosy-up 
indoors, whilst for more 
adventurous types it’s an 
excellent opportunity to 
enjoy some extreme out-
door sports. 

W celu zamówienia prenumeraty prosimy o kontakt z działem dystrybucji: tel. (0048) 22 101 399 8 | Nakład: 5000 szt. |WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

magazyn drukujemy w drukarni:zdjęcia do magazynu dostarcza: tłumaczenia:

E
uropejski Portal Tekstyliów Technicznych Tetex.com zaprasza firmy i instytucje zainteresowane ofertą współpracy handlo-

wo-reklamowej oraz publikacji innowacji i osiągnięć w branży technicznych tekstyliów. Wspieramy Wasz biznes poprzez 

publikację artykułów, materiałów multimedialnych oraz wpisów na mediach społecznościowych. Współpraca z nami opiera 

się na wymianie informacji i pomaganiu w dotarciu do zainteresowanych instytucji oraz firm, a także do  odbiorców produktów i 

usług. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej napisz do nas: info@tetex.comW
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The purpose behind the winter edition of Tetex mag-
azine is to take you on a winter journey. Forget about 
your cold hands and slippery pavements, in this edition 
we will show you the best ways to keep warm, including 
how to select the best textiles to help you survive until 
spring. We will also show you how winter can be the 
one of the best times for sporting activities or to start 
your own business.

We are sure that the fourth edition of Tetex will be 
an inspiration for enjoying the great outdoors and de-
veloping winter-related business activities.

Witamy!

Zima nieśmiało zagląda 
już do naszych okien. Dla 
jednych jest to okres do 
przeczekania, dla innych 
okazja  do wzmożonej ak-
tywności. Właśnie do tej 
drugiej chcemy Was za-
chęcić!

W zimowym wydaniu Tetex Magazine nasza redak-
cja zabierze Was w podróż po tym, co w zimie najlep-
sze. Zapomnijcie o przemarzniętych dłoniach i śliskich 
chodnikach. Podpowiemy, jakie są najlepsze sposoby 
na rozgrzanie i jak wybrać funkcjonalne tekstylia, które 
pomogą przetrwać do wiosny. Przede wszystkim jed-
nak pokażemy, że zima jest idealnym momentem na 
uprawianie sportów czy założenie własnego biznesu.

Mamy nadzieję, że czwarty numer Tetex Magazine za-
chęci Was do pozytywnego spojrzenia na tę ponurą 
porę roku i natchnie do samodzielnych poszukiwań, nie 
tylko tych w obszarze tekstyliów technicznych.

Publisher:

Tetex - Europe’s Leading Technical Textile Website

Great Britain, 167 Askham Lane, YO24 3JA York

(0044) 788 497 7809 / www.tetex.com / info@tetex.com

Editor in Chief: Dorota Sakowska-Hunt

OD REDAKCJI

Mark Hunt

wersja online:

www.tetex.com/pl/magazyn

WSTĘP



www.tetex.com | TETEX magazine | -3-

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kurtki narciarskiej?

8 22

Nanotechnologia połączyła 
mózg z komputerem

Raport rynkowy:
Porównanie kurtek narciarskich

Badania nad funkcjonalizacją 
materiałów balistycznych

Top 10 produktów na zimę

Hydrofobowa plazma zrewolucjonizuje rynek?

Instytut Przemysłu Skórzanego10

6

4

Najnowsza technologia nanopowłokowa, która charaktery-

zuje się bardzo dobrymi właściwościami hydrofobowymi.

Laboratorium badań produktów, procesów i środowiska.

Reportaż z targów: Fast Textile14
II edycja ściągnęła onad 100 wystawców z całego świata.

Sporty zimowe20
Białe szaleństwo w nietypowym wydaniu.

16

Quarry Bank

Cybermózg to już nie tylko wymysł z futurystycznych filmów.

28

Najciekawsze 
targi branżowe na zimę

Tam, gdzie czas się zatrzymał.

TEMAT NUMERU

ZIMA KOCHA TEKSTYLIA!

Twój biznes z Tetex: Snowtubing18
Jak zarabiać na sportach sezonowych?

SPIS TREŚCI

ABC Tetex: Polipropylen26
Jeden z najpopularniejszych materiałów na świecie.

Wędkarstwo: sport dla koneserów12
Skompletuj swój ekwipunek!

Podsumowanie kwartału27
Prezentujemy to, co najbardziej innowacyjne, najchętniej 
kupowane i najchętniej czytane.

Zestawienie najciekawszych targów branżowych w 
pierwszym kwartale 2016 roku.



-4- | TETEX magazine | więcej na www.tetex.com

Koc elektryczny

Termiczne 
wkładki do butów

top 10
produktów
na zimę

Rękawiczki 
do smartfona

Szczyt marzeń nie jednej rodziny w 
latach 90-tych teraz wraca do łask. 
Koc po podłączeniu do prądu pod-
nosi swoją temperaturę i staje się 
mobilnym kaloryferem. Przyda się 
w domu, na wakacjach i w podróży. 
Jest też dobrą alternatywą dla ter-
moforu. Co ważne są już modele, 
które bezpiecznie można prać w 
pralce.

Dzielą się na dwa podstawowe rodzaje – 
takie, które samoistnie wydzielają ciepło 
i takie, które je utrzymują. Pierwsze roz-
grzeją stopę na początku użytkowania, 
ale nie są w stanie utrzymać ciepła przez 
dłużej niż 30-40 minut. Te drugie wolniej 
się nagrzewają, ale dłużej wydzielają 
ciepło. Na zimowe spacery i szaleństwa 
na stoku będą jak znalazł!

Znane z poprzednich sezonów, 
ale w tym roku firma OCHNIK 
wypuściła nowość. Rękawiczki, 
w których możesz swobodnie 
korzystać ze swojego smartfo-
na, a które jednocześnie dobrze 
wyglądają. Wykonane ze skóry 
wysokiej jakości są eleganckim i 
praktycznym gadżetem.

Pokrowiec 
na narty
Ochroni sprzęt przed mechanicz-
nymi uszkodzeniami i porysowa-
niem, a samochodową tapicerkę 
przed zabrudzeniem przy przewo-
żeniu nart w drodze ze stoku. Po-
krowiec firmy Oxford Sport przyda 
się także podczas magazynowa-
nia nart poza sezonem.

1

3

2

4

Czapka 
z brodą
Propozycja firmy Beardo to połącze-
nie tego, co najbardziej lubimy, czyli 
dobrego designu i funkcjonalności.
Wykonana z włóczki broda stano-
wi ochronę przed wiatrem, zimnem 
i prószącym śniegiem, dlatego jest 
idealna na stok. Brodę w razie po-
trzeby można odczepić i używać 
czapki poza stokiem.

5

TOP 10
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Działają na bazie roztworu z octanu sodu. Po 
przełamaniu aluminiowej blaszki w środku ogrze-
wacza, następuje krystalizacja żelowej substan-
cji, która zaczyna wydzielać ciepło. Ogrzewacz 
działa ok. 30 minut, a by użyć go ponownie trzeba 
gotować go przez ok. 10 minut w ciepłej wodzie. 
Są dostępne w szerokiej gamie kształtów i kolo-
rów.

Śpiwór i kurtka 
w jednym

Hydrohamak

Coś dla fanów zimowego biwako-
wania. Puchowy śpiwór, który po 
przebudzeniu możesz zmienić w 
długą kurtkę z kapturem. Gadżet 
sprawi, że pożegnasz na zawsze 
zimne poranki i konieczność wy-
grzebania się z ciepłego śpiwora.

Jeżeli masz w pobliżu jezioro 
lub rzekę, możesz zamienić hy-
drohamak w bujane jacuzzi! W 
zestawie jest pompa, która na-
pełni hamak wodą i przy okazji 
ją podgrzeje. Dodatkowo hamak 
jest wyposażony w hydromasaż, 
który sprawi, że nawet w naj-
większej dziczy poczujesz się jak 
w ekskluzywnym SPA!

6

7

Koszulki 
termoaktywne
Ich zadaniem jest odprowadzenie nadmia-
ru potu z powierzchni skóry, by mogła ona 
pozostać sucha. Wilgoć zostaje odprowa-
dzona do zewnętrznej warstwy materiału 
i odparowuje. Takie działanie zapewniają 
noszącemu komfort termiczny, nawet w 
warunkach wzmożonej aktywności fizycz-
nej. Koszulki świetnie sprawdzą się we 
wszelkich sportach zimowych.

Ogrzewacze 
do rąk

10

To typ namiotów, których możesz używać 
przez cały sezon, zarówno latem, jak i 
zimą. Ściany są wykonane z podwójne-
go materiału, a konstrukcja wzmocniona 
dodatkowym masztem. Dzięki temu na-
miot jest bardziej stabilny i wytrzymuje 
bardzo silny wiatr. Ważnym elementem 
wyposażenia jest także komin wentyla-
cyjny, który umożliwia gotowanie w środ-
ku namiotu.

9Namioty całoroczne

TOP 10

8
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Hydrofobowa plazma 
                     zrewolucjonizuje rynek?

Technologia plazmowa ma się 
znakomicie i przyczynia do roz-
woju wielu gałęzi przemysłu, 
m.in. ochrony środowiska czy 
militariów. Najnowsze odkry-
cie firmy Europlasma, lidera w 
produkcji plazmy niskociśnie-
niowej, jest na to doskonałym 
przykładem.

We wrześniu 2015 roku na tar-
gach TechTextile w Bombaju zo-
stał zaprezentowany nowy ma-
teriał. Nanofics, bo o nim mowa, 

We wrześniu 2015 roku na targach TechTextile w Bombaju został zaprezentowany nowy 
materiał. Nanofics może znacząco przyczynić się do rozwoju wielu dziedzin przemysłu.

może znacząco przyczynić się 
do rozwoju wielu dziedzin prze-
mysłu.

Nanofics DWR (ang. durable 
water repellent – trwale hydro-
fobowy) to najnowsza techno-
logia nanopowłokowa, która 
charakteryzuje się bardzo do-
brymi właściwościami hydrofo-
bowymi (kąt zwilżania = 110oC, 
wg skali ASTM D5946). Dzięki 
temu powłoka może znaleźć 
zastosowanie w produkcji tek-

styliów technicznych, urządzeń 
medycznych czy elektroniki 
Podstawą do stworzenia mate-
riału była jego pierwotna wersja 
– Nanofics 110, ale nowa powło-
ka charakteryzuje się dużo lep-
szymi parametrami.

Europlasma już opatentowa-
ła nowy wynalazek i cieszy się 
dużym zainteresowaniem na 
światowych rynkach. Produkt 
może mieć zastosowanie w wie-
lu branżach, co automatycznie 

sprawia poszerza grono poten-
cjalnych odbiorców. Nanofics 
zyskuje zainteresowanie nie 
tylko dzięki możliwościom, jakie 
niesie, ale także dzięki swojej 
ekologiczności. Korzystanie z 
technologii plazmowej może 
znacząco zmniejszyć produko-
wanie mokrych chemicznych 
odpadów, a co za tym idzie, tak-
że obniżyć koszty eksploatacji. 
Dodatkowo nanopowłoka nie 
zawiera szkodliwych dla zdro-
wia kwasów PFOA i PFOS, któ-

Nanofics DWR charakteryzuje się bardzo 
dobrymi właściowościami hydrofobowymi.

INNOWACJE
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Ta technologia może znaleźć zastosowanie w powlekaniu ubrań 

czy urządzeń elektrycznych, czyniąc je całkowicie wodoodpornymi.

re cały czas są często wykorzy-
stywane w produkcji wyrobów 
wodoodpornych.

Nanopowłoka może być apli-
kowana na półprodukt (np. ma-
teriał) lub na produkt końcowy 
(np. kurtkę). Technologia po-
zwala na pokrycie prawie każdej 
powierzchni. Może znaleźć za-
stosowanie w powlekaniu ubrań 
czy urządzeń elektrycznych, 
czyniąc je całkowicie wodood-
pornymi. Pojawia się pytanie, 
czy wprowadzenie Nanofics do 
produkcji masowej może zagro-
zić istnieniu wiodących firm w 
branży, np. Gore Tex’u? Na od-
powiedź przyjdzie nam jednak 
zaczekać kilka lat.

Obuwie pokryte powłoką Nanofics

Stoisko firmy Europlasma na targach ITMA

innowacje
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Nanotechnologia 
połączyła mózg z 
komputerem

Elektroniczna siatka wykonana 
dzięki zastosowaniu nanotech-
nologii jest tak mała, że mo-
głaby zostać „wstrzyknięta” do 
wnętrza igły. Wielkość miała tu-
taj podstawowe znaczenie – by 
siatka miała w ogóle szanse na 
połączenie się z siecią neuro-
nalną w mózgu musiała przede 
wszystkim odpowiadać mu ga-
barytowo.

Siatka została wykonana z kil-
ku warstw różnych materiałów. 
Na podstawową warstwę ter-
micznie odparowanego krzemu 
zostało nałożone wykończenie 
z niklu metalicznego. Zaszcze-
piona w mózgu myszy siatka 
bezpośrednio łączy go z kom-
puterem. Na razie połączenie 
odbywa się za pomocą trady-
cyjnych kabli, ale naukowcy już 
zapowiadają, że w przyszłości i 

kable będą zbędne. Dzięki swo-
jej delikatnej i precyzyjnej struk-
turze siatka zyskała wdzięczne 
miano „neuronalnej koronki”.

Możliwości?
Neuronalna siatka połączona 
z mózgiem otwiera nowe ho-
ryzonty, przede wszystkim w 
dziedzinie medycyny. Może być 
wykorzystana do monitorowa-
nia aktywności mózgu, leczenia 
chorób neurodegeneracyjnych 
(np. choroby Parkinsona), a tak-
że przyczynić się do pracy nad 
zwiększaniem możliwości ludz-
kiego mózgu.

Również wojsko jest zaintere-
sowane technologią. Naukowcy 

Cybermózg to już nie tylko wymysł z 
futurystycznych filmów. Grupa naukow-

ców z Harvardu pod wodzą profesora 
Charles’a Lieber’a stworzyła ultra 

drobną elektroniczną siat-
kę, która może połączyć 

mózg z komputerem.

INNOWACJE
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otrzymali już pierwsze propozy-
cje współpracy od naukowców z 
projektu U.S. Air Force’s (Cybor-
cell Program), którzy zamierzają 
wykorzystać odkrycie w swoich 
eksperymentach nad zwiększa-
niem wydajności pojedynczych 
komórek organizmu.

Brzmi imponująco, ale wpro-
wadzenie technologii do 
użytku codziennego to na 

razie pieśń przyszłości.
Dotychczasowe testy na zwie-
rzętach są bardzo obiecujące. 
Myszy, na których testowano 
eksperyment nie tylko przeżyły 
zabieg wszczepiania siatki, ale 
także potrafią z nią normalnie 
funkcjonować. 

Najbardziej niesamowitym zja-
wiskiem, które zostało odkryte 
to fakt, że mózg myszy „narósł” 

na wczepioną w niego siatkę 
i zaanektował ją jako część wła-
snego systemu biochemiczne-
go. Oczywiście, by przekonać 
się, jak proces ten będzie się 
rozwijał potrzeba czasu.

Naukowcy chcą jak najszybciej 
rozpocząć testy na ludziach, ale 
na to będę musieli poczekać 
przynajmniej kilka lat.

innowacje

Powstały też pierwsze hipotezy 
na temat rosnących możliwo-
ści, które przyniesie ze sobą 
wszczepienie elektronicznej 
siatki człowiekowi. Wyobrażacie 
sobie mieć stale podłączenie do 
internetu we własnym mózgu? 
W teorii takie zastosowanie siat-
ki jest także możliwe. Nie może-
my się oprzeć wrażeniu, że wi-
zje te są tak samo intrygujące, 
jak przerażające.

Siatka łącząca się z 
komórkami mózgu.
Obraz z mikroskopu 

3D.
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Instytut Przemysłu Skórzanego 
w Łodzi posiada cztery laborato-
ria akredytowane. W ich ramach 
funkcjonuje Laboratorium Badań 
Produktów, Procesów i Środo-
wiska. Jednostka ta składa się z 
dwóch laboratoriów: Laboratorium 
Badań Środowiska, które realizuje 
zadania dotyczące szeroko rozu-
mianych badań chemicznych wy-
robów                         włókienniczych 
i skórzanych oraz Laboratorium 
Barwometrii zajmujące się pomia-
rem i określaniem barwy wyrobów 
włókienniczych i skórzanych.
Laboratorium Badań Środowiska 
jest jedynym laboratorium w Pol-
sce o tak ogromnym doświadcze-
niu i wiedzy w zakresie barwni-
ków, sposobów ich wykrywania w 
wyrobach i surowcach włókienni-

Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska

czych i skórzanych. 
Poza badaniami barwników, 
oferujemy oznaczenia para-
metrów fizyko-chemicznych 
(wynikających z aktualnie 
obowiązujących przepisów 
prawa) wyrobów gotowych 
znajdujących się na rynku. 
Badamy wyroby włókienni-
cze i skórzane na obecność 
i zawartość amin aromatycz-
nych (wg PN-EN 14362 i 
ISO/TS 17234), pestycydów, 
polichlorowanych bifenyli, 
chlorofenoli, metali ciężkich, 
formaldehydu, rozpuszczal-
ników czy pentachlorofenolu.
Badamy zabawki pod ką-
tem migracji metali ciężkich, 
związków cynoorganicznych 
wg PN-EN 71-3; 2013, che-

INSTYTUT  
PRZEMYSŁU  SKÓRZANEGO

micznych związków orga-
nicznych wg PN-EN 71-9-11 
czy zawartości ftalanów.
Analizujemy produkty pod 
kątem wykrycia zafałszowań 
barwnikami niedopuszczo-
nymi do zastosowania oraz 
obecności barwników aler-
gennych i kancerogennych. 
W ramach elastycznego po-
dejścia do problemu kontroli 
jakości żywności oznaczamy 
również zawartość barwni-
ków syntetycznych i natural-
nych w produktach spożyw-
czych.

Posiadamy wykwalifikowaną 
kadrę specjalistyczną i nowo-
czesną aparaturę analityczną 
w tym: 

■ chromatograf gazowy z detek-
torem płomieniowo-jonizacyjnym 
(GC/FID), 
■ chromatograf gazowy z detek-
torem wychwytu elektronów (GC/
ECD), 
■ chromatograf gazowy z detek-
torem masowym (GC/MS), 
■ chromatograf cieczowy (HPLC), 
■ spektrofotometr absorpcji ato-
mowej (AAS) 
■ spektrofotometry w zakres po-
miarowym: UV, VIS i IR.

Wysokiej klasy aparatura ana-
lityczna oraz umiejętność pre-
cyzyjnej identyfikacji pozwala 
wszechstronnie analizować 
związki organiczne oraz ich mie-
szaniny a także oznaczać ślado-
we ilości zanieczyszczeń.

INNOWACJE NAUKOWE
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W ramach badań objętych akre-
dytacją Laboratorium wykonuje 
badania wg norm polskich PN, 
międzynarodowych ISO, europej-
skich EN i innych przepisów nor-
matywnych:
■ odporności wybarwień na czynniki fizyko - 
chemiczne m.in.: wodę, pranie, bielenie, roz-
puszczalniki, pot, tarcie, prasowanie, suchą 
obróbkę termiczną;
■ odporności wybarwień na światło;
■ oznaczanie pH wyrobów włókienniczych;
■ instrumentalną ocenę odporności wybar-
wień;
■ instrumentalne oznaczanie koncentracji i 
odcienia barwników;
■ instrumentalne wyznaczanie względnego 
stopnia bieli;
■ pomiaru parametrów barwy matowych i 
wysoko błyszczących wyrobów barwionych 
(w geometrii pomiarowej d/8 i 45/0); 
■ pomiaru barwy materiałów fluorescencyj-

nych wg wymagań PN-EN 471;
■ pomiaru barw bezpieczeństwa i barw 
rozpoznawczych – znaków bezpieczeń-
stwa i farb do znakowania rurociągów;
■ badanie charakterystyk widmowych wy-
robów barwionych w zakresie 350-2100 
nm; 

Poza zakresem akredytacji La-
boratorium wykonuje: 

■ badania spektrofotometryczne w oparciu 
o spektrofotometry (Beckman, Minolta i 
Macbeth), które służą oznaczaniu współ-
czynnika odbicia, transmitancji w zakre-
sie widmowym UV, VIS, IR; np.: badania 
właściwości ochronnych (barierowość) 
wyrobów włókienniczych przed promienio-
waniem UV i wyznaczanie współczynnika 
UPF; 
■ wyznaczanie współczynnika odbicia pro-
mieniowania cieplnego słonecznego he-
misferycznego w oparciu o spektrofotometry;

■ pomiar połysku w laboratorium i u klienta;
■ pomiar parametrów barwy w geometrii 
45/0 u klienta; 
■ opracowywanie receptur barwiarskich z 
wykorzystaniem instrumentalnego pomiaru 
barwy wraz z wykonywaniem procesów bar-
wienia; 
■ prowadzi szkolenia z zakresu teorii barwy, 
metod pomiarowych i interpretacji parame-
trów barwy oraz systematyki barw, atlasów 
barw, i sposobu ich wykorzystania;
■ wykonuje również prace z zakresu nano-
filtracji,
■ opracowywanie środków barwiących do 
nadawania wyrobom dla wojska właściwości 
maskujących, 
■ opracowywanie koncentratów do barwie-
nia poliamidu w masie.
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Wędkarstwo:
sport dla koneserów
Niegdyś jedna z podstawowych metod zdobywania pożywienia, szczególnie w północnej czę-
ści kontynentu. Dzisiaj wędkarstwo uznawane jest za sport i zajęcie rekreacyjne, a z każdym 
rokiem zyskuje coraz szersze grono zwolenników. W tym numerze postanowiliśmy przyjrzeć 
się ubraniom dla wędkarzy i w miarę możliwości podpowiedzieć Wam, na co zwrócić uwagę 
kompletując ekwipunek.

sPONSOROWANy
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Nasza propozycja:
Kalosze i wodery firmy 
Baleno są wykonane z 
poliestru (100%) z dodat-
kową powłoką PVC. Ma-
teriał jest wodoodporny 
(10 000 mm słupa wody), 
wiatroodporny, a do tego 
lekki. Szwy są wzmoc-
nione taśmą, co spra-
wia także, że produk-
ty te są wodoszczelne.

Nasza propozycja:
Wykonane z bezszelestnej, wodoodpornej i wiatrood-
pornej tkaniny (poliuretan na dzianinowej podszew-
ce) kurtki i płaszcze firmy Baleno to propozycja na węd-
kowanie o każdej porze roku. Technologia Flexothane 
zastosowana przy ich wytwarzaniu powoduje, że okrycia są lek-
kie i mają bardzo dużą wytrzymałość temperaturową (do -30oC).

Nasza propozycja:
Czapki Baleno są wyko-
nane w technologii  Flexo-
thane, która zapewnia bez-
szelestność. Asymetryczny 
kształ czapki zakryje tak-
że kark, dając dodatkową 
ochronę. Na zimne dni po-
lecamy czapkę polarową, 
która dobrze przylega do 
głowy i jest bardzo ciepła.

Kurtka lub płaszcz
Nie mniej ważny element stroju wędkarza, którego głównym 
zadaniem jest zapewnienie komfortu termicznego. W przypad-
ku kurtki podstawową różnicą w kroju będzie długość – do wy-
boru są kurtki krótkie, sięgające do pasa lub płaszcze. W tym 
przypadku wybór długości także powinien być uzależniony od 
stylu wędkowania. Krótka kurtka da większą swobodę ruchów, 
z kolei płaszcz zapewni lepszy komfort termiczny i dodatkową 
ochronę przed deszczem. Bardzo istotny dla wędkarzy czy 
myśliwych jest bezszelestny materiał, z którego wykonana jest 
kurtka. Nawet przy gwałtownych ruchach materiał nie powinien 

wydawać dźwięków, które mogłyby spłoszyć zwierzynę.

Kalosze i wodery
Są podstawowym wypo-
sażeniem każdego węd-
karza. Ich obecność jest 
obowiązkowa z uwagi na 
podmokłe tereny i częstą 
konieczność wchodzenia 
do zbiorników wodnych. W 
zależności od stylu łowie-
nia mogą wystarczyć zwy-
kłe kalosze do kolan lub 
zabudowane wodery, które 
pozwalają na zanurzanie 
się do wysokości pasa. By 
dobrze spełniały swoje za-
danie powinny być wykona-
ne z wysokiej jakości ma-
teriałów wodoodpornych.

Nakrycie głowy
Ochroni przed czynnikami 
atmosferycznymi – desz-
czem, mrozem czy wia-
trem. Przy wyborze czapki 
zwracajmy uwagę na to, 
by nie ograniczała nam wi-
doczności. Materiał, podob-
nie jak w przypadku kurtki 
powinien być bezszelestny, 
a czapka dobrze przylegać 
do głowy. Na sezon zimo-
wy najlepiej sprawdzi się 
wykonana z polaru dobrej 
jakości, latem i wiosną wy-
starczy zwykła materiałowa.

sponsorowany
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Mimo, że targi nie były stricte poświę-
cone branży tekstyliów technicznych, 
udało nam się znaleźć wiele stoisk, 
na których mogliśmy zaobserwować 
działanie maszyn tekstylnych oraz 
porozmawiać z potencjalnymi part-
nerami handlowymi.

Fast Textile
reportaż z targów
Targi ściągnęły ponad 100 
wystawców z całego świa-
ta i wypełniły po brzegi halę 
Expo w Ptak Fashion City.

W listopadzie wybraliśmy się na Międzynarodowe Targi Tka-
nin i Dodatków Fast Textile.
Celem naszej wizyty było przede wszystkim zapoznanie się 
z najnowszymi technologiami z branży, poszerzenie wiedzy i 
nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, możemy chyba 
uznać, że wszystkie cele zostały osiągnięte.

wizytacja targów
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Maszyna 
do wyklejania dżetów

Hafciarka 
komputerowa

Automat 
szyjąco-
pikujący

Na początku wysłuchaliśmy 
dwóch wykładów, których te-
matyka leżała blisko naszych 
zainteresowań. „Dobre prakty-
ki wdrażania do produkcji tek-
styliów na przykładzie ubrań 
przeciwuderzeniowych” popro-
wadzony został przez repre-
zentantkę Instytutu Technologii 
Bezpieczeństwa „MORATEX”, 

natomiast Instytut Przemysłu 
Skórzanego przygotował pre-
lekcję na temat substancji nie-
bezpiecznych w tekstyliach. 

Obydwa wykłady, choć krótkie 
(prelegenci mieli do wykorzy-
stania ok. 30 minut) były popro-
wadzone na wysokim poziomie 
merytorycznym.

Zauważyliśmy również, że poza 
biznesmenami i osobami na 
co dzień związanymi z branżą 
tekstylną, dużą grupę zwiedza-
jących stanowili także bardzo 
młodzi ludzie. Taki podział grupy 
docelowej targów bardzo nas 
cieszy – w tych wielkich prze-
strzeniach, każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie, co świadczy o ich 

wielowymiarowym charakterze.

Wszystkim i tym, którzy byli, jak 
i tym, którym nie udało się do-
trzeć serdecznie polecamy ko-
lejną, już 3. edycję Targów Fast 
Textile, która odbędzie się jesz-
cze w tym roku.

wizytacja targów
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Quarry Bank
tam gdzie czas się zatrzymał

ciekawe miejsca

Jak dostać się do Quarry Bank?___________________________ ______________

Samolotem: Linie lotnicze Ryanair oferują przeloty z różnych polskich miast do 
Manchesteru już od 99 zł w obie strony.

Busem: Z lotniska w Manchesterze na miejsce dowiązą nas regularnie kursujące 
busy.

Autem: Quarry Bank leży 19 km na południe od Manchesteru, przez większą część 
trasy biegnie autostrada.

Adres: Styal, Wilmslow, Cheshire, SK9 4LA, Wielka Brytania
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Kiedy myślimy o architekturze industrialnej od razu nasuwa się na myśl 
zabudowa z czerwonej cegły, otoczona ciężkimi sprzętami i skomplikowa-
nymi instalacjami, widzimy duże okna i szare kamienne posadzki. Mimo, 
że grono miłośników architektury postindustrialnej rośnie w zadziwiają-
cym tempie to jednak trzeba przyznać, że kojarzy się ona zwykle z ponurą 
atmosferą. Quarry Bank to fabryka położona we wschodniej Anglii w nie-
wielkiej wsi Styal. Jej wyjątkowość polega na tym, że łączy w sobie za-
równo industrialny charakter, jak i niezwykły urok, otaczającej ją  przyrody.

W okresie swojej świetności Quarry Bank była największą fabryką pro-
dukującą bawełnę w całej Wielkiej Brytanii. Powstała w okresie wielkiej 
rewolucji przemysłowej w Anglii w roku 1784. Założyciel fabryki Samuel 
Greg dbał o swoich pracowników i stworzył dla nich całą infrastrukturę, 
która ułatwiała im codzienne funkcjonowanie. W efekcie wokół Quarry 
Bank powstały domy robotnicze, szkoła oraz kaplica, sprowadzono tak-
że doktora, zapewniając zatrudnionym opiekę medyczną. Ponad sto lat 
później to założenie powtórzył w swojej łódzkiej fabryce Karol Scheibler, 
tworząc osiedle robotnicze „Księży Młyn”, nazywane niekiedy „miastem 
w mieście”. Co ciekawe dla współczesnych, w szczytowym okresie pro-
dukcyjnym w Quarry Bank było zatrudnionych kilkadziesiąt dzieci z są-
siednich okolic. Warunki, w których pracowały były co prawda ciężkie i 
często niebezpieczne, ale wiele bardzo młodych osób chciało pracować w 
fabryce, ponieważ mieli tu zapewniony wikt i opierunek, który nie zawsze 
otrzymywali od swoich opiekunów.

Kompleks działał do 1959 roku, a blisko 50 lat później został przejęty 
przez National Trust, brytyjską organizację, zajmującą się ochroną zabyt-
ków i przyrody. Pod wodzą tej organizacji miejsce zmieniło się w Muzeum 
Przemysłu Bawełnianego. Nowi właściciele dołożyli wszelkich starań, by 
zachować unikatowy charakter Quarry Bank. W efekcie powstało miej-
sce, które jest nie tylko idealne na rodzinne spacery czy pikniki, ale także 
ukazuje w skali 1:1 jak wyglądało życie i praca w fabryce za czasów jej 
świetności. Odwiedzający mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach 
z przędzenia bawełny, mogą na własne oczy zobaczyć działanie ówcze-
snych maszyn i oglądać oryginalne XVIII-wieczne wnętrza fabryczne. To 
wszystko odbywa się w towarzystwie pracowników muzeum, przebranych 
w stroje z epoki.

Quarry Bank to miejsce, w którym czas się zatrzymał. Wybierając się 
na spacer po tej okolicy mamy wrażenie, że przenieśliśmy się o 200 lat 
wstecz. To nie tylko miejsce o olbrzymich walorach naukowych, ale także 
idylla, w której możemy zaznać prawdziwego relaksu.

ciekawe miejsca
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Sporty zimowe zdobywają coraz większą popu-
larność. O ile, by zjeżdżać na nartach czy desce 
potrzebujemy profesjonalnie przygotowanego 
stoku, o tyle zjazd na dmuchanej oponie nie wy-
maga, aż tak zaawansowanej infrastruktury.

Snowtubing, bo o nim mowa to w 
zasadzie ulepszona wersja sanek. 
Zabawa polega na zjeżdżaniu po 
ośnieżonej lub innej, specjalnie przy-
gotowanej nawierzchni, wykorzystując 
do tego dmuchane opony. Dla osób 
zainteresowanych prowadzeniem se-
zonowego biznesu to świetna alterna-
tywa – do rozpoczęcia działalności nie 
jest niezbędny duży wkład finansowy, a 
przechowanie sprzętu w okresie letnim 
nie zajmuje dużo miejsca.

Od czego zacząć?
Najpierw musimy rozważyć, gdzie chce-
my oferować nasze usługi. Do wyboru 
są:
● zamknięte imprezy miejskie,
rejony górskie z profesjonalnymi wycią-
gami
● dowolne miejsca, o dosyć stromym 
nachyleniu.

W przypadku imprez miejskich same 
opony nie wystarczą, potrzebna jest 
konstrukcja, po której można zjeżdżać. 
W zależności od jej wielkości ceny będą 
wahały się od kilku do kilkunastu tysięcy 
złotych. Należy też pamiętać o kosztach 
transportu i magazynowania konstrukcji.

Najbardziej profesjonalne tory do snow-
tubingu to te, które są wyposażone w 
specjalny wyciąg, ułatwiający dostanie 
się na górę. Samodzielne otwarcie ta-
kiego wyciągu, koszty jego eksploatacji i 

Snowtubing        
pomysł na zimowy biznes

Twój biznes z Tetex
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wynajem miejsca to bardzo duże kwoty. 
Z tego powodu warto skontaktować się 
z popularnymi ośrodkami narciarskimi i 
zorientować się, czy nie potrzebują pod-
wykonawcy, który zapewnia sprzęt do 
zjazdu, dzierżawiąc jedynie infrastruktu-
rę zjazdową.

Dwa powyższe warianty są o tyle wy-
godne, że do prowadzenia ich w zasa-
dzie nie potrzebujemy marketingu. Kie-
dy uda nam się zostać podwykonawcą 
takiej imprezy lub dzierżawcą kawałka 
wyciągu o resztę nie musimy się martwić 
– tego typu atrakcje reklamują się samo-
dzielnie i możemy być pewni, że na brak 
klientów narzekać nie będziemy.

Ostatnia opcja to zakupienie jedynie 
sprzętu i wypożyczanie go zorganizo-
wanym grupom lub instytucjom. To wyj-
ście jest najtańsze, natomiast wymaga 
dużego wysiłku w pozyskiwaniu nowych 
klientów. Potencjalnego rynku można 
szukać na firmowych imprezach integra-
cyjnych, zimowych koloniach, obozach 
i zielonych szkołach lub wprowadzić 
ofertę dla zorganizowanych grup znajo-
mych. Warto mieć przygotowanych kilka 
miejsc godnych polecenia na zjazdy, ale 
musimy być też otwarci na nowe propo-
zycje wychodzące od samych klientów. 
Nasza praca ogranicza się wówczas do 
dostarczenia sprzętu na miejsce i ode-
brania go po umówionym czasie.

Koszty
Koszt jednej opony do zjazdu to ok. 50 
zł. Należy zwrócić uwagę, czy kupowany 
produkt posiada odpowiednie certyfika-
ty. Uwaga – tutaj nie ma co oszczędzać. 
Sprzęt musi być bezpieczny i wytrzyma-
ły, w końcu w ciągu jednego sezonu bę-
dzie na nim jeździło kilkaset osób. Naj-
lepiej wybierać taki, wykonany z PCV 
dobrej jakości. Ilość sztuk jest uzależnio-
na od naszych planów biznesowych, dla 
małych działań wystarczy ok. 20 opon 
na początek.

W najtańszej opcji, czyli wynajmowa-
nia sprzętu na zorganizowane imprezy 
stawka jest zawsze do ustalenia z orga-
nizatorem w zależności od ilości osób, 
miejsca i czasu wypożyczenia. Ceny 
mogą się wahać od 50 do nawet 200 zł 
za osobę za godzinę zjazdu. Przy grupie 
osób średniej wielkości można liczyć, że 
zakup sprzętu zwróci się po pierwszej 
imprezie.

Organizując zjazdy miejskie lub na wy-
ciągach, należy doliczyć koszty infra-
struktury zjazdowej, ale tutaj bardziej 
opłacalne (zarówno dla Ciebie, jak i dla 
klientów) będzie pobieranie opłat za 
zjazd. Można udostępnić karnety na kil-

kanaście zjazdów w niższych cenach, itd.
W budżecie należy uwzględnić także koszty 
reklamy. Zakładając, że sezon zimowy trwa 
ok. 3 – 4 miesięcy, warto wykorzystać moż-
liwości marketingowe do maksimum. Średni 
budżet na reklamowanie firmy w internecie 
powinien wynieść od 600 do 2000 zł. Pamię-
taj także o profesjonalnej stronie internetowej 
i wizytówkach, a także o tym, że w sezono-
wym biznesie o swoich klientów i zlecenio-
dawców trzeba dbać. Firma, która zaprosiła 
nas do współpracy w tym roku, zaprosi nas 
chętnie za rok, o ile dobrze wywiążemy się ze 
swoich obowiązków.

Twój biznes z Tetex
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Zimowe sporty ekstremalne są coraz popularniejsze w wielu rejonach świata, ponieważ oferują 
nową dawkę wrażeń i można uprawiać je nie tylko w górach, tak jak w przypadku narciarstwa.

Sporty zimowe

Mianem „białego szaleństwa” była do niedawna określana jazda na nartach lub desce snowboardowej. Jednak boom na 
ekstremalne dyscypliny sportowe spowodował ich znaczący rozwój, nie tylko w ciepłych porach roku. Zimowe sporty ekstre-
malne są coraz popularniejsze w wielu rejonach świata, ponieważ oferują nową dawkę wrażeń i można uprawiać je nie tylko 
w górach, tak jak w przypadku narciarstwa. Przejrzeliśmy najciekawsze propozycje białego szaleństwa w wersji odrobinę 
bardziej ekstremalnej.

Bojery
Niegdyś bardzo popularne, obecnie bojery przeżywają 
drugą młodość. Sport polega na „żeglowaniu” 
specjalną łodzią (bojerem) po zamarzniętym jeziorze. 
Pojazd składa się z dużego żagla poruszającego się 
na płozach. O bojerze, który przemierza zamarznięte 
zbiorniki wodne mówimy, że „lata”. W Polsce 
najpopularniejszym ośrodkiem do uprawiania tej 
dyscypliny są Mazury.

Snowkiting
W wersji letniej polega na poruszaniu się po 
powierzchni wody na desce z przypiętym latawcem, 
który stanowi siłę napędową. W snowkiting woda 
została zastąpiona śniegiem i lodem. Przypięty 
latawiec pozwala na wykonywanie efektownych 
skoków, zaawansowani snowkite’owcy skaczą nawet 
na kilka metrów nad ziemią.

temat numeru



www.tetex.com | TETEX magazine | -21-

Ice windsurfing
Fani klasycznego windsurfingu mogą już zacierać ręce 
i przedłużyć sezon niemal na cały rok! Ice windsurfing 
to dyscyplina sportowa, która polega na ślizganiu się 
po lodzie używając deski z żaglem. Wygląd sprzętu do 
zimowego i klasycznego windsurfingu jest zbliżony, z 
tą różnicą, że do ślizgu po lodzie używana jest węższa 
deska, a surfer balansuje raczej na jej krawędziach.

Snowrafting
To połączenie spływu pontonowego i jazdy na sankach. 
W snowraftingu do zjeżdżania po ośnieżonym stoku 
wykorzystuje się dmuchane pontony, najczęściej 
mogące pomieścić kilka lub kilkanaście osób. Cała 
zabawa polega na odpowiednim manewrowaniu 
dmuchanym pojazdem przez wszystkich pasażerów, co 
wcale nie jest proste.

Snow Kayak
Spływy kajakowe latem to często rekreacyjna forma 
wypoczynku, w której udział może wziąć w zasadzie 
każdy. Natomiast zjazdy kajakiem po śniegu to już 
ekstremalna dyscyplina, która wymaga dużych 
umiejętności. Podczas zjazdu rozwijane są bardzo duże 
prędkości, co czyni ten sport dosyć niebezpiecznym.

Winter wingsuiting
Jeden z najbardziej widowiskowych i najtrudniejszych 
sportów ekstremalnych. Sport polega na 
wyskakiwaniu z samolotów lub wysokich punktów, 
a następnie szybowaniu nad ziemią, które umożliwia 
specjalny kombinezon. Warto pamiętać, że loty 
wingsuit są bardzo niebezpieczne i aby je wykonywać 
potrzebne jest nawet kilkuletnie przygotowanie.

temat numeru
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RAPORT RYNKOWY

Kurtki narciarskie -
porównanie
Wielbiciele białego szaleństwa na sezon narciarski czekają cały rok, 
jeśli i ty do nich należysz już pewnie od dawna masz nawoskowany 
sprzęt i boks na dachu auta, wyczekujący najbliższego wypadu.
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raport rynkowy
Ci którzy o stoku marzą cały rok, dużo 
czasu poświęcają na odpowiednie do 
niego przygotowania. I nie chodzi jedynie 
o gotowość kondycyjną, ale także o 
gotowość sprzętową. 

Maniacy zimowych szaleństw na stoku 
doskonale wiedzą, że dobre narty czy 

deska to jedynie podstawa udanego 
wyjazdu. 

Apetyt rośnie w miarę jedzenia i z 
każdym rokiem udoskonalamy także 
zjazdową garderobę. Czapka, skarpety, 
rękawiczki, gogle to dodatki, ważne, 
ale nie najważniejsze. W tym wydaniu 

Tetex Magazine przygotowaliśmy dla Was 
zestawienie 3 narciarskich kurtek. Wiemy, że w 
zależności od Waszych oczekiwań i możliwości 
finansowych różnią się też Wasze potrzeby. 
Przedstawiamy zatem trzy kurtki z różnych 
pułapów cenowych, a czy istotnie różnią się 
jakością? Sprawdźmy!
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RAPORT RYNKOWY

Materiał
Priorytetową kwestią przy doborze 
materiału jest nie tylko utrzymanie ciepłoty 
ciała, ale także odporność na wiatr i 
wodę, przy zachowaniu oddychających 
właściwości. Spełnienie tych trzech 
wymogów daje najbardziej optymalny 
komfort termiczny w każdych warunkach.

Wykończenie
Diabeł tkwi w szczegółach, więc warto 
i na nie zwrócić uwagę. Niezależnie 
od tego jak dobrą przepuszczalność 

ma kurtka, powinna być wyposażona w 
dodatkowe wywietrzniki, najczęściej są one 
umieszczone pod pachami. Dodatkowo zwróć 
uwagę na szwy – te podklejone są najlepsze, 
ponieważ zapewniają dodatkową ochronę 
w miejscach szczególnie narażonych na 
przemakanie. Podobnie kwestia wygląda z 
zamkami błyskawicznymi, powinny nie tylko 
być wyposażone w ochronę przed czynnikami 
zewnętrznymi, ale także mieć zabezpieczenie 
od środka, by skóra nie miała kontaktu z 
zimnym metalem (kto choć raz to przeżył, wie 
o czym mówimy).

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kurtki narciarskiej?
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RAPORT RYNKOWY

Dodatki
Producenci prześcigają się z dodawaniem 
do kurtek kolejnych usprawnień, które mają 
zachęcać nad do kupowania. Kieszonki 
na skipass, iPod’a, czy płytki RECCO 
(chipy, które pomogą służbom odnaleźć 
Cię np. w przypadku lawiny) na pewno są 
przydatne, ale nie niezbędne. Podobnie 
ma się sprawa z takimi ulepszeniami, jak 
pas przeciwśnieżny (podpinka w okolicach 
bioder) czy pętelkami na kciuki.

Design
Jak w każdej innej dziedzinie życia, także 
na stoku obowiązują kanony mody. Co 
roku dyktatorzy stylu mówią nam, jaką 
kurtkę przywdziać, by osiągnąć miano 
„modnego”. Warto jednak do tych kwestii 
podejść z umiarem. Nie mamy pewności, 
czy wzorzysta neonowa kurtka będzie 
na topie w przyszłym roku. Może lepiej 
będzie zainwestować w bardziej neutralne 
i ponadczasowe barwy?

Ustal, ile chcesz wydać i jakie są Twoje 
priorytety, a następnie ruszaj na zakupy. 
Nie żałuj czasu na poszukiwania informacji 
i przymierzanie kolejnych modeli. Kurtka 
narciarska to zakup, do którego warto 
podejść na poważnie.
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Polipropylen
Obok polietylenu to jedno z najczęściej stosowanych 
tworzyw sztucznych na świecie. 

Polipropylen otrzymuje się w wyniku 
niskociśnieniowej polimeryzacji propylenu. 
Produkty wytworzone z tego związku są 
oznaczane symbolem „PP”.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych 
właściwości polipropylenu jest jego 
termoplastyczność – pod wpływem 
zwiększonej temperatury wprowadza się go 
w stan wysokoelastyczny, by po jej obniżeniu 
mógł on zestalić się z powrotem, bez zmian 
właściwości chemicznych.

Polipropylen jest otrzymywany w wyniku 
polimeryzacji propenu (zwyczajowo 
nazywanego „propylenem”), który uzyskuje 
się z ropy naftowej. Od rozpoczęcia 
przemysłowej produkcji we Włoszech w 1957 
roku, powstało wiele różnic technologicznych 

w wytwarzaniu tego materiału oraz 
wiele jego odmian. W zależności od 
celów produkcyjnych uzyskiwane są 
trzy 3 odmiany polimeru (ataktyczny, 
izotaktyczny, syndiotaktyczny).

Gotowe wybory z polipropylenu powstają 
na drodze dwóch procesów:

•metody wtryskiwania – służy do 
tworzenia przedmiotów cienkościennych 
o skomplikowanych kształtach (np. części 
zabawek)
•metoda wtłaczania – do przedmiotów o 
prostych, powtarzalnych kształtach (np. 
rury)

Zastosowanie: 
Dzięki swoim zróżnicowanym 
właściwościom polipropylen może być 
używany do wytwarzania przedmiotów z 
wielu gałęzi przemysłu. Najpopularniejsze 
zastosowania to:

•artykuły gospodarstwa domowego i 
zabawki
•przemysł elektroniczny (izolacje kabli i 
przewodów)
•przemysł samochodowy (zderzaki, 
elementy karoserii, itp.)
•przemysł budowlany (wykładziny, części 
pralek, przewody gazowe)
•przemysł spożywczy (opakowania, folie)

Oczyszczone wytwory z polipropylenu 
mogą być używane do dalszego 
przetwórstwa.

ABC TETEX
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Rolplan - plandeki, 
namioty, nadruki 
wielkoformatowe

Skórzane rękawiczki 
do ekranów 
dotykowych

Parasolka 
pod chmurką

Designerski 
wykrywacz min

Firma Rolplan działa na euro-
pejskim rynku od 2002 roku. 
Zajmuje się produkcją wysokiej 
jakości plandek samochodo-
wych. Firma mieści się w Kle-
czewie, w województwie wiel-
kopolskim.

Połączenie klasycznej ele-
gancji i funkcjonalności, czyli 
rękawiczki firmy OCHNIK, w 
których swobodnie możesz 
obsługiwać swojego smartfo-
na zyskują olbrzymią popular-
ność. Produkt jest świetną al-
ternatywą dla materiałowych i 
mało estetycznych rękawiczek 
do ekranów dotykowych.

Pochmurna jesień i zima stwo-
rzyły zapotrzebowanie na pa-
rasolki. Największym zainte-
resowaniem cieszyły się te z 
nadrukiem błękitnego nieba. 
Nic dziwnego – poprawiają 
humor, nawet w najgorszą po-
godę!

Największą popularnością na 
portalu Tetex.com cieszył się 
artykuł o wykrywaczu min. 
Konstrukcja zaprojektowana 
przez Massouda Hassaniego 
pozwala na bezpieczną deto-
nację min przeciwpiechotnych. 
Wykrywacz został nagrodzony 
na wielu prestiżowych festiwa-
lach designu.

PODSUMOWANIE 
KWARTAŁU
Pod koniec każdego kwartału pre-

zentujemy to, co najbardziej innowa-

cyjne, najchętniej kupowane i naj-

chętniej czytane. Każda firma, która 

znajdzie się w naszym zestawieniu 

otrzymuje możliwość publikacji jed-

nego artykułu w kolejnym wydaniu 

Tetex Magazine za darmo.

Najlepsza firma – SIOEN

Belgijska firma z branży tekstyliów technicznych. Specjal-
nością firmy SIOEN jest przędzenie, tkanie i powlekanie ma-
teriałów, produkcja odzieży i chemikaliów, a także obróbka 
tkanin technicznych.

PODSUMOWANIE

Najpopularniejszy 
artykuł Bestseller Nowość 

na rynku
Najbogatsza

oferta
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reklama
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NAJCIEKAWSZE TARGI 
BRANŻOWE NA ZIMĘ

targi

12/14
Luty

BOATEX - Poznań
Targi sprzętu pływającego
i sportów wodnych

15/18
Luty

TEXWORLD - Paryż
Targi tkanin i dzianin 
odzieżowych

10/13
Marzec

Wiatr i Woda - Warszawa
Targi sportów wodnych
i rekreacji

25/27
Marzec

Intertextile - Shanghai
Targi najwyższej jakości 
tkanin, odzieży i akcesoriów

15/17
Marzec

TECHTEXTIL - Moskwa
Targi tekstyliów technicznych
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