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A fibra de viscose sustentável
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Provenientes de fontes renováveis de madeira certificadas que utilizam um processo de produção ecologicamente responsável, cumprindo altos padrões ambientais, os tecidos STELLINI que com fibras
LENZING™ ECOVERO™ são uma solução ecologicamente correta para o seu melhor projeto que
inclua tecidos de viscose.

Vamos contribuir para um
ambiente mais limpo.
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O selo para uma qualidade
certificada original

Todos os tecidos produzidos pela STELLINI com
fibras LENZING™ ECOVERO™ são selecionados
e certificados com precisão pela Lenzing AG, a
empresa-mãe da marca. Após a aprovação, estamos
aptos a fornecer os seus tecidos certificados para
qualquer das suas necessidades.

O processo
1

As fibras são derivadas de madeira
e polpa sustentáveis certificadas,
obtidas de florestas geridas de
forma responsável.

LENZING™ ECOVERO™ Viscose
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As fibras LENZING™ ECOVERO™
foram certificadas com o rótulo
ecológico da UE como cumpridoras
de altos padrões ambientais ao
longo do seu ciclo de vida: desde
a extração da matéria-prima
até à produção, distribuição e
eliminação.
Sustentabilidade
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Feitas
com
uma
produção
ecologicamente responsável, as
fibras podem ser identificadas
de forma robusta no produto
final, garantindo que a sua
compra contém fibras de Viscose
LENZING™ ECOVERO™ genuínas.
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REDUZIDO IMPACTO AMBIENTAL

As principais vantagens
-CO2
Impacto até 50% inferior na água

Até 50% menos
emissões de CO2*

Certificada como
ecologicamente
responsável

Transparência da
cadeia de abastecimento e produção
ecologicamente responsável

Abastecimento de
madeira e polpa
sustentáveis

As fibras são totalmente
biodegradáveis

Ser ambientalmente
responsável com tecidos
certificados com fibras
LENZING™ ECOVERO™
Em produtos certificados, a confiança
para um tecido com origem ambientalmente responsável.

*Em comparação com viscose genérica
LENZING™ ECOVERO™ Viscose

Sustentabilidade

stellinigroup.com

DA FIBRA AO PRODUTO FINAL

Foco nos
tecidos
A coleção STELLINI com fibras
LENZING™ ECOVERO™: pensar fora da
caixa. Tecidos para colchões e almofadas encontram capas de moda. Efeitos
sofisticados com inserções coloridas,
designs dinâmicos e modernos com
uma essência sustentável.
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tecido com LENZING™ ECOVERO™ Viscose em
resumo

Max. conforto

Europe | Italy
Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com

South America | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451

administracion@jacquard-textile.ar

Reciclável

Europe | Spain
Stellini Iberica
T +34 963 214 340
iberica@stellinigroup.com

Asia |China
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Sustentável

Respirável

Russia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

Asia | Thailand
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Lavável

Suave ao toque

USA
CT Nassau
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Asia | India
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

Mais informações
info@stellinigroup.com
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