Matka natura jest bez wątpienia najlepszym kreatorem
kolorów – czy kojarzycie jakikolwiek kolor stworzony
przez człowieka, który byłby modny dłuŜej niŜ jeden
sezon? W swej doskonałości i swoistym szaleństwie
artystycznym natura nie zna granic i być moŜe dlatego z
takim uporem rozwijała swoją kolorystyczną paletę
zielonych odcieni.

Po wielu odsłonach koloru zielonego przyszła pora na
ciemną oliwkę. W zasadzie moglibyśmy nazwać ten kolor
Khaki, a wówczas pole do popisu literackiego byłoby znacznie większe a tym samym i
kontekst całej wypowiedzi. Pozostaliśmy jednak przy ciemnej oliwce, jako nazwie
najlepiej charakteryzującej ten kolor. Dlaczego? A czy bylibyście się w stanie oprzeć temu
opisowi: 33.3% czerwonego, 42% zielonego i 18.4% niebieskiego? Taka jest definicja
naszego koloru według RGB. Piękna prawda?
Jaki jest kolor ciemny oliwkowy?
Najprościej moŜna by go opisać jako brudnoŜółtozielony, który jest właściwy dla jednej z
odmian owoców zielonej oliwki. Z uwagi na swoje nasycenie, kolor ten często jest
wykorzystywany przez róŜne armie świat jako kolor maskujący, poniewaŜ mundury czy
elementy uzbrojenia w tym kolorze doskonale zlewają się z naturalnymi barwami
roślinności.
Jeśli chcielibyście połączyć kolor oliwkowy w jakiejś dywanowej kompozycji to
proponujemy wypróbować niezawodne w tym układzie beŜe – piaskowe, whiskey, piaskowy
ciemny.

Do produkcji sznurka stosujemy wyłącznie certyfikowaną przędzę
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: Ciemna oliwka 031
- 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.

