
 

PoniewaŜ podstawową paletę barw produkowanych przez nas 
sznurków bawełnianych tworzy aŜ 40 kolorów, dlatego nie sposób 
przejść obok zagadnienia kolorów, jego znaczenia a takŜe wątków 
kulturowych związanych z poszczególnymi kolorami sznurka 
bawełnianego obojętnie. Dlatego staramy się scharakteryzować 
poszczególne kolory w sposób, który być moŜe będzie dla Państwa 
inspirujący.  

 

Niebieski sznurek bawełniany występuje w naszej ofercie w dwóch 
podstawowych wariantach – niebieskim i niebieskim jasnym. Z kolorem niebieskim łączy się 
w zasadzie wszystko, ale jest to połączenie pozorne i niejako pośrednie – dlaczego? 

Kolor niebieski to naturalny kolor, który kojarzy się przede wszystkim z wodą i niebem, a 
więc z Ŝyciem, co jednak ciekawe, rzadko występuje on w owocach i warzywach, które w 
zasadzie „ciągną” niebieski swoimi korzeniami jako wodę. Niebieski to kolor zimny, w 
porównaniu do ciepła i ognia generowanego przez czerwienie. 

Kolor niebieski ma jednak znacznie bardziej złoŜone i sprzeczne znaczenie niŜ jakikolwiek 
inny kolor, co moŜna łatwo wykazać zauwaŜyć na podstawie tonacji tego koloru.  

Jasny niebieski: symbolizuje czystość, wytrzymałość, niezawodność, chłód. Pochodzenie 
tych znaczeń łączy się bezpośrednio z naturalnym skojarzeniem tego koloru z oceanem i 
wodami śródlądowymi. 

  

Niebieski ma bardziej złoŜone i sprzeczne znaczenie niŜ jakikolwiek inny kolor. MoŜna je 
łatwo wytłumaczyć, wskazując konkretny odcień niebieskiego. 

 

Jasny niebieski: czystość, wytrzymałość, niezawodność, chłód 

(Pochodzenie tych znaczeń wynika z cech oceanu i wód śródlądowych, z których większość 
jest bardziej namacalna). 

Błękitny:  spokój, eteryczność, duchowość, nieskończoność. Źródłem tych znaczeń są 
niematerialne aspekty nieba. 

 

Większość odcieni niebieskiego odwołuje się bezpośrednio do poczucia zaufania, lojalności, 
czystości i zrozumienia. Z drugiej jednak strony kolor niebieski wyewoluował jako symbol 
depresji, zwłaszcza w kulturze amerykańskiej, czego przykładami mogą być takie utwory 
jak  "Singing the blues" (Guy Mitchell) i „Feeling Blue” (Paul Desmond) ". 

 

Niebieski to kolor uniwersalny: 



 

 

- 53% flag na świecie zawiera niebieski 

- Niebieski jest najczęściej uŜywanym kolorem w identyfikacji wizualnej 

- Ciemnoniebieski garnitur to profesjonalny strój biznesowy 

- Niebieskie dŜinsy noszone są na całym świecie 

- W Ŝyłach ludzi o arystokratycznym pochodzeniu płynie podobno błękitna krew 

 

Jakie jest znaczenie koloru niebieskiego w róŜnych kulturach: 

- Grecy wierzą, Ŝe niebieski to przejaw Złego 

- W kulturze angielskiej sformułowanie "czuć się niebieskim" oznacza być pijanym, z kolei 
w Rosji określenie "голубой" (dosłownie: jasnoniebieski) wskazuje na osobę 
homoseksualną.  

- Kolor ciemnoniebieski to kolor Ŝałoby w Korei. 

- Kryszna ma niebieską skórę. 

-  W Belgii w kolor niebieski obierane są dziewczynki a w róŜowy chłopcy 

Kolor niebieski sznurka bawełnianego z naszej oferty najlepiej opiszą jednak słowa 
francuskiego malarza Raoul’a Dufy (1877-1953): „Niebieski jest jedynym kolorem, który 
zachowuje swój charakter we wszystkich odcieniach ... zawsze pozostanie niebieski” 

 

Niebieski jest jedynym kolorem, który zachowuje swój charakter we wszystkich odcieniach 
... zawsze pozostanie niebieski: "Raoul Dufy, French Fauvist Painter, 1877-1953 

Do produkcji sznurka stosujemy wyłącznie wysokiej jakości przędzę, która posiada 
certyfikat potwierdzający jej najwyŜszą jakość. 

 

Co oznacza posiadanie takiego atestu? 

Tekstylia, w tym przędza, z certyfikatem nie moŜe mieć w swoim składzie: 

- zabronionych barwników azowych* 

- barwników rakotwórczych i wywołujących alergię 

- formaldehydu* 

- pestycydów 

- chlorowanych fenoli 



 

- chlorowanych benzenów oraz toluenów 

- ekstrahowalnych metali cięŜkich 

Poza powyŜszymi substancjami chemicznymi sprawdzane są takŜe poniŜsze parametry: 

- odporność wybarwień 

- wartość pH 

- ftalany* 

- związki cynoorganiczne (TBT, TPhT, DBT) 

- emisja związków lotnych 

- zapach 

* W Europie te parametry produktów włókienniczych są prawnie kontrolowane 

 

Warto wspomnieć o tym, Ŝe aby otrzymać wspomniany certyfikat naleŜy spełnić WSZYSTKIE 
kryteria. Nie ma w tym przypadku półśrodków, co daje nam – konsumentom – gwarancję 
stałej jakości. 

 

Sznurek bawełniany: 

- kolor: Niebieski 008 

- waga: ok. 520 gr 

- długość nawoju: 100 mb 

- sposób konfekcjonowania: kartonowa cewka 

 

Dlaczego warto wybrać oferowany przez nas sznurek? 

 

Oczywiście nie tylko jakość oferowanego sznurka, ani posiadanie przez uŜytą do produkcji 
przędze atestów nie świadczy jeszcze o wyjątkowości naszego wyrobu. Natomiast moŜemy 
się pochwalić, tym Ŝe prawdopodobnie jako jedyni w Polsce, konfekcjonujemy nasz wyrób 
na papierowych cewkach wytworzonych z recyklingu. 

 

Co zmienia zastosowanie cewki w przypadku sznurka? 

 



 

Naszym zdaniem bardzo wiele – przede wszystkim unikacie Ŝmudnego nawijania kłębków, a 
więc zyskujecie troszkę czasu. Sznurek nawinięty krzyŜowo, więc odwija się bez Ŝadnego 
trudu nawet jeśli postanowicie pracować na naprawdę duŜych prędkościach. Sznurek 
nawinięty na cewkę znacznie łatwiej przechowywać, poniewaŜ na pewno się nie poplącze. 

UWAGA:  

Zdjęcia w naszej galerii nie są retuszowane ani poprawiane, poniewaŜ nie chcemy 
fałszować faktycznych kolorów. 

 


