
Tworzyć bieliznę jutra. 
Oto misja, której podjęła się firma Etam w ramach programu WeCare na rzecz 
mody w duchu zrównoważonej konsumpcji.
Ograniczyć nasze zużycie wody i zachęcać odbiorców do recyklingu tekstyliów.
Oto cele, które pragniemy realizować w ramach naszej misji.
Właśnie dlatego nasz dział projektowy, w ścisłej współpracy z działem badań 
i rozwoju, opracował dwa innowacyjne rozwiązania o przełomowym znaczeniu 
dla współczesnego bieliźniarstwa.  

Innowacje Wecare



ORIGINE
PIERWSZA BIELIZNA W 100% ZDATNA DO 

RECYKLINGU

Origine to pierwsza kolekcja bielizny w 100% zdatnej 
do recyklingu, wyprodukowanej w całości z włókien 
pochodzenia naturalnego: lnianych i bawełnianych.  

0 tworzyw sztucznych 
0 plastiku 

0 chemicznych barwników 
100% zdatne do recyklingu

Innowacja w duchu obiegu zamkniętego, 
umożliwiająca redukcję zużycia wody, zmniejszenie 
ilości wytwarzanego CO2 oraz całkowitą zdatność 

do recyklingu.  

Wychodząc od obserwacji, że jak dotąd przemysł 
tekstylny spisywał na straty zużyte staniki jako 

niezdatne do ponownego wykorzystania ze względu na 
ich elementy konstrukcyjne, nasz zespół postanowił 

stworzyć kolekcję stanowiącą powrót do źródeł.
 

Staniki z kolekcji Origine powstają bez żadnych 
akcesoriów: haftek, gumek, usztywnień ani fiszbin, 

dzięki czemu dają poczucie lekkości i oferują 
pełen komfort.

Kolekcja obejmuje również zabudowane staniki 
i majtki z troczkami do wiązania, szorty, topy i 

sukienki przeznaczone do noszenia przez całe lato o 
każdej porze dnia i nocy.

Kolekcja Origine, od 59,9 PLN, dostępna w kolorze białym oraz w kolorze 
beżowym z szarym odcieniem w wybranych sklepach i na stronie Etam.com   



DOPE DYE 
GARDEROBA LOUNGEWEAR I ODPOWIEDZIALNA 
EKOLOGICZNIE.  

Ponieważ oszczędzanie wody to jeden z naszych 
priorytetów, cały czas opracowujemy nowe techniki 
barwienia, aby ograniczyć nasze zużycie tego cennego 
zasobu.  
 
Dope dye to rezultat innowacyjnego procesu barwienia 
bez wody.
Podczas produkcji nici pigmenty barwne pod postacią 
proszku są bezpośrednio wprowadzane do cząsteczek 
polimerowych. Gotowy materiał jest już zabarwiony 
i gotowy do wykorzystania. Nie ma więc potrzeby 
barwienia ubrań dopiero po ich uszyciu.
Technika ta zapewnia stabilność koloru, który nie 
blaknie ani nie farbuje i zachowuje odcień przez cały 
czas użytkowania bielizny.  

99,31% mniej substancji chemicznych 
65,16% mniej energii elektrycznej 
99,74% mniej wody 
58,6% mniej śladu węglowego na kilogram barwionego 
materiału. 
 
Na tę kolekcję składają się ubrania codziennego użytku 
pozwalające w pełni cieszyć się wolnym czasem: t-shirty, 
spodnie do biegania, szorty i sukienki.
To odzież w stylu loungewear, jednocześnie wygodna i 
odpowiedzialna ekologicznie. 

Kolekcja Dope Dye, od 89,9 PLN, dostępna w kolorach szarym i 
szarym melanżowym w wybranych sklepach i na stronie Etam.com


