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SEAQUAL INITIATIVE
AJUDE E POUPE: DÊ UMA MÃOZINHA
AOS NOSSOS OCEANOS

Limpeza que
protege os oceanos
e a sua saúde

Todos os anos, 12 milhões de toneladas de plástico
são despejadas nos nossos oceanos, pondo em perigo
o ecossistema marinho e o bem-estar físico dos seres
humanos.
Atualmente, 4,6 mil milhões de toneladas de plástico
habitam os aterros sanitários ou o ambiente em que
vivemos, o volume de resíduos de plástico está sempre
a aumentar e a sua eliminação correta não está a ser
tão valorizada como merece.
É importante contribuir para a proteção do nosso país e
SEAQUAL ® YARN torna-se o seu orgulhoso guardião.
SEAQUAL® YARN é um fio de poliéster reciclado de alta
qualidade, 100% pós-consumo que contém SEAQUAL®
MARINE PLASTIC de SEAQUAL INITIATIVE: é uma comunidade colaborativa única no combate à poluição por plásticos.

SEAQUAL INITIATIVE

Para aqueles que se preocupam com o nosso planeta

stellinigroup.com

SEM

MICROPLÁSTICOS NO CORPO

COM

MICROPLÁSTICOS RECICLADOS, QUE
NÃO ESTÃO PRESENTES NO CORPO

Como funciona?
SEAQUAL INITIATIVE está a tentar alcançar um sonho que queremos tornar realidade: livrar os oceanos de lixo plástico e marinho.
O projeto é baseado na reciclagem de plástico para que possa ser usado na produção de um novo fio, o SEAQUAL® YARN.
SEAQUAL INITIATIVE expressa uma emoção e um compromisso de combater a poluição do plástico e ajudar as comunidades locais a se moverem
em direção a uma economia circular. Quando usamos o SEAQUAL® YARN estamos a ajudar a limpar os nossos oceanos.
Descubra a Iniciativa em www.seaqual.org
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Novos produtos
sustentáveis

O nosso tecido
O fio, até agora obtido a partir da eliminação de mais de 200 toneladas de resíduos plásticos de oceanos, praias e arredores, torna-se
um novo aliado para a produção de colchões com um tecido inovador: lavável e aplicável a toda a nossa gama de produtos.
SEAQUAL® YARN é um fio de poliéster reciclado de alta qualidade, 100% pós-consumo que contém
SEAQUAL® MARINE PLASTIC e tereftalato de polietileno, além de ser certificado pela GRS.
SEAQUAL INITIATIVE melhora o sono e oferece àqueles que o escolhem a oportunidade de dar um pequeno,
mas grande passo para a construção de um mundo ambientalmente sustentável.
STELLINI GROUP apoia SEAQUAL INITIATIVE.

Conforto máximo
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Suave ao toque
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