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TOUCHTermészet, ami megérint.

        A biofrottír 
 új generációja      

Papier zertifiziert 
100 % FSC recycled



O  Hangolódjon 
rá a
     TERMÉSZETRE

Az Organic Touch egy minőségi 
 biopamutból készült új kollekció, amely  

a termesztéstől a kész törölközőig
kíméletes gyártási eljárással készül, 

növényvédő szerek, műtrágya és optikai 
fehérítők nélkül. Az Organic Touch

minden érintése külön élvezet.

TRADÍCIÓNK:
A Framsohn cég generációk óta gyárt minőségi frottírárut a 

festői Waldviertel régióban. Családi vállalkozásként különösen 
nagy hangsúlyt fektetünk a természet és az ember közötti 

kapcsolatra. Ezért a finom biofonalak előállítása és feldolgozása 
teljes egészében e szempont szerint történik Ausztria sűrű 

erdők borította északi részében, Heidenreichsteinben található 
 üzemünkben. Így az értékteremtés a régióban marad, a  

hosszú szállítási utakkal nem terheljük a környezetet.

A TeRmészeTes mÓDoN szÍNezeTT 
TöRölKözőKNél fehéRÍTésT és 

TovábbI fesTésT Nem AlKAlmAzuNK.



Az AlAPANYAG:
Az Organic Touch kollekcióhoz  
tiszta biopamutot használunk, amely 
 Törökországban, az Égei-tenger 
 régiójában terem. Minden ebből 
 készített fonál a nemzetközileg elismert 
Global Organic Textile Standard 
 tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez a 
 tanúsítvány garantálja, hogy a  
pamutot a termesztéstől a feldolgozásig 
ellenőrzött biológiai gazdaságokban 
és szigorú irányelvek betartásával állítják 
elő. Emellett garantálja, hogy nem 
 alkalmaznak génbeavatkozásokat, 
valamint növényvédő szereket és 
műtrágyát. 

A vÍz:
A nálunk, Heidenreichsteinben elérhető, 
nagyon lágy víz segít abban, hogy 
 különösen puha törölközőket 
 készíthessünk, melyeket kíméletesen 
színezünk. A vizet vegyszerek használata 
nélkül szűrjük, így megmarad annak 
természetes lágysága. A gyártás után 
pedig a vizet példamutatóan tisztítva 
vezetjük vissza a természetes körforgásba.

A szÍNeK:
Az Organic Touch soroztat nyolc  
 természetes színárnyalatban létezik. 
Minden felhasznált színezőanyag és 
segédanyag – ugyanúgy, mint a 
 biofonalak – rendelkezik a Global 
Organic Textile Standard tanúsítvánnyal.
A kollekció különlegessége az indigó 
szín: az általában használt, szintetikus 
úton előállított festék pigmenttel 
 ellentétben mi kizárólag növényekből 
nyert természetes indigó színezőanyagot 
használunk. A természetes módon 
színezett törölköznél fehérítést és 
további festést nem alkalmazunk.
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A felDolGozás:
A színezés után tudatosan eltekintünk a szokásos környezetkárosító optikai fehérítőktől. A kész törölközők 

utómosásához a Sodasan környezetbarát mosószereket és öblítőket, valamint egy speciális, lanolinnal finomított 
öblítőt használunk. A lanolin természetes gyapjúzsír, amelyet a kozmetikai ipar is használ és ápoló hatású.

A különösen környezetbarát feldolgozás bizonyítéka az „EURO-Virág”, az Európai Unió Környezeti Címkéje,  
amelyet büszkén viselhetünk. Így védheti meg magát és bolygónkat a káros anyagoktól.

Értékelje azt a jó érzést, hogy egy különösen magas biológiai és etikai 
 követelményrendszer szerint készített terméket tarthat a kezében.

Az anyatermészet 
        SIMOGATÁSA

KülöNleGesséG:  
Az INDIGÓ szÍNT NövéNYI 

szÍNezőANYAGoK  
seGÍTséGével állÍTjáK elő. 
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