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13.3.2023, Pezinok 

 WAKIVAKY priamo prispieva k znižovaniu emisií CO2e. 

 
 

Uhlíková stopa vyjadruje množstvo emisií skleníkových plynov, ktoré sa uvoľňujú do atmosféry 

vplyvom našej činnosti. Zvýšené emisie týchto plynov majú priamy vplyv na globálne otepľovanie 

a urýchľujú zmeny klímy. Neekologická a masová výroba textilu, preprava, používanie, krátka 

životnosť nekvalitných produktov, skládkovanie a spaľovanie textilu na konci jeho životného cyklu - to 

všetko prispieva k vysokej tvorbe emisií. No dá sa to aj inak. 

 

Vo firme  WAKIVAKY fungujeme na opačnom princípe, čím priamo prispievame k znižovaniu emisií 

CO2e. Ako to robíme? 

1. Neprispievame k produkcii ďalšieho textilu, ale upcyklujeme už vyrobený materiál. 

2. Všetky aktivity našej firmy vykonávame lokálne a s dôrazom na ekológiu. 

3. Vyrábame kvalitné produkty, ktoré vydržia roky. 

4. Väčšinu z našich produktov netreba prať ani žehliť, stačí očistiť navlhčenou handrou. 

5. Na konci životného cyklu naše produkty odoberáme späť, recyklujeme ich a využívame na 

ďalšiu výrobu. 

 

Ako prispievať k znižovaniu uhlíkovej stopy? 

 

Vedeli ste že textilná výroba je jedným z najväčších znečisťovateľov priemyselných odvetví? Textilný 

priemysel tvorí až 10% globálnych emisií uhlíka. Produkuje približne 1,2 mliliardy ton emisií CO2e 

ročne, čo je viac emisií než medzinárodná letecká doprava a námorná doprava dokopy. 
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[zdroj]  Uhlíkovú stopu oblečenia zhruba pol na pol tvorí výroba a fáza používania. Záleží aj na tom, 

ako často a pri akej teplote perieme, či žehlíme a ako dlho nosíme naše oblečenie a textil. 

 

Malou zmenou vo svojom správaní viete prispieť k znižovaniu uhlíkovej stopy aj vy. Tu je pár tipov, 

týkajúcich sa textilu: 

- Pred ďalšou kúpou nového kúsku textilu sa zamyslite, či ho reálne potrebujete a aj vynosíte. 

- Skôr ako novú vec kúpite, skúste zistiť, či si ju nemôžete vyrobiť, požičať, vymeniť, alebo kúpiť 

z druhej ruky. 

- Poškodený textil opravte, alebo z neho vyrobte niečo iné.  

- Všímajte si materiálové zloženie. Dnes už existuje mnoho značiek, ktoré vyrábajú 

z recyklovaného alebo upcyklovaného materiálu. 

- Sledujte pôvod výroby. Nemusíte mať predsa výrobok, ktorý precestoval cez pol 

zemegule. Poobzerajte sa po lokálnych výrobcoch. 😉 

Ponuku upcyklovaných výrobkov nájdete aj na našom e-shope. 
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