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SUPREME GREEN COT TON
O f io d e a lg o d ã o s us te ntáv e l

UM SONHO VERDE

O que é a SUPREME
GREEN COTTON?
Se deseja apoiar uma cadeia de fornecimento
sustentável transparente e executada por
agricultores gregos, O SUPREME GREEN
COTTON é o algodão certo! O ponto fulcral
deste produto é uma qualidade totalmente
controlada e certificada.

O processo de produção
O tecido que fabricamos vem de algodão não geneticamente
modificado, cuidadosamente selecionado, cultivado com
práticas sustentáveis em explorações familiares, na Grécia.
O descarocamento é feito separadamente na mesma área onde
é cultivado: os fardos de algodão saem do descaroçador para as
fiações, localizadas a poucos quilômetros de distância, onde
o algodão é fiado.

Uma questão de objetivos
Este algodão particular surge do desejo de criar e produzir materiais totalmente sustentáveis. A produtora de fios VARVARESSOS, está
verdadeiramente comprometida com a responsabilidade ambiental e social. Desde o início, a estratégia da empresa tem sido a de
trabalhar com uma cadeia de fornecimento inovadora, responsável
e totalmente transparente e rastreável, atingindo os mais elevados
níveis de qualidade.

Os fios SUPREME GREEN COTTON cumprem com os mais altos padrões, pois são marcados com OEKO-TEX® Standard 100,
Classe I - adequados para uso infantil, incluindo o Apêndice 6,
que foi desenvolvido especialmente para empresas que estão
particularmente focadas na Campanha Detox da Greenpeace.
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UM PROGRAMA SEGURO E RASTREÁVEL

A trabalhar juntos para
produtos mais sustentáveis
O selo para uma qualidade
certificada original
Todos os tecidos SUPREME GREEN COTTON
produzidos pela STELLINI são selecionados
com precisão e certificados pela empresa-mãe,
VARVARESSOS, na Grécia. Após a aprovação,
o tecido está pronto para ser utilizado em
qualquer dos seus projetos.
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A VARVARESSOS é intransigente no que respeita
a certificações, mas fá-lo por um motivo, para
poder contar a sua própria história:
"Todos os membros da família SUPREME GREEN COTTON devem ser
certificados e aprovados antes que os produtos, que contenham o
rótulo sejam processados e disponibilizados. No entanto, não cobramos nada pela certificação, é uma 'recompensa' para as empresas que trabalham da forma correta.”
“O nosso objetivo não é lucrar com as certificações, mas criar cadeias de produção e fornecimento totalmente transparentes e rastreáveis, ambientalmente corretas, socialmente equitativas, éticas e economicamente viáveis na UE, que são também os principais
pilares da sustentabilidade”.
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Por que sustentável
para o meio ambiente?
O GMO
Free SUPREME GREEN COTTON
tem origem em sementes
de algodão não OGM,
cuidadosamente selecionadas e
controladas e é cultivado através
de práticas sustentáveis em
explorações familiares, na Grécia.

Poupança de
recursos
O processo de fiação é amiga
do ambiente, utiliza energia de
fontes renováveis e reaproveita
a água da chuva.

Poupança de água

Menos emissões
de CO2

Os inovadores sistemas de irrigação
por gotejamento regam as plantas
gota a gota diretamente nas raízes,
economizando até 40% de água.

Toda a cadeia de fornecimento,
até à produção do fio, está
localizada a menos de 200km da
empresa-mãe
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Por que socialmente
sustentável?
Socialmente equitativo e ético: cultivado
em pequenas explorações familiares gregas,
usando transportadores locais e garantindo
que recebem uma retribuiçao justa pelo
seu trabalho, condições de trabalho seguras
e formação constante e adequada. Em
simultâneo, a empresa-mãe grega está agora
a estabelecer programas de retribuição para a
comunidade local de agricultores.
O próximo passo é o planeamento de
um patrocínio/bolsa de estudo junto das
marcas para que, por exemplo, o filho de um
agricultor possa estudar algo relacionado com
o seu sector (agricultura, engenharia têxtil,
design etc.) e, nesse caso, encontrar um local
de trabalho num dos membros do SUPREME
GREEN COTTON!
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Tecido SUPREME GREEN COTTON en poucas palavras

Max.Comfort

Europa | Itália
Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com

América do Sul | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451
administracion@jacquard-textile.ar

Antistático

Europa | Espanha
Stellini Iberica
T +34 963 213 340
iberica@stellinigroup.com

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

Sustentável

Respirável

Lavável a 40°

Rússia
Stellini.ru
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

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

Suave
ao toque

Resistente ao
longo do tempo

EUA
CT Nassau Mattress Tape
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

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

Mais Informações:
info@stellinigroup.com

©Stellinigroup 2022.
SUPREME GREEN COTTON é uma
marca registrada de VARVARESSOS.
Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte deste documento
pode ser produzida ou transmitida
sem a permissão expressa por escrito
da Stellini.

