Tecnologia aliada à sustentabilidade
pensamos na inovação de processos, tecidos e matériasprimas para que sejam cada vez mais inteligentes,
duradouros e funcionais.

Acetato
utilizado nos artigos: Crepe Leggére, Crepe Patou, Essence

Acetato Naia
exclusivamente nos artigos: Goa, Crepe Flora e Crepe Issa

O acetato é uma fibra de origem
celulósica, assim como a viscose.

-

fibra proveniente de matéria prima
renováveL com certificado FSC
biodegradável
resistente
bom caimento e confortável no
contato com a pele
respirável
boa resistência a amassamento
não forma bolinha
durável
easy care: passadoria a baixa
temperatura

Acetato Naia
- fibra artificial de origem natural,
renovável e biodegradável
- proveniente do manejo sustentável de
áreas de reflorestamento
- certificado FSC e OEKOTEX
- baixo impacto ambiental.
- processamento em loop-fechado (não
libera resíduos no ambiente)

+ infos:https://naia.eastman.com/

ORIGEM
SUSTENTÁVEL
Naia™ é obtido responsavelmente
a partir do manejo sustentável de
áreas de reflorestamento de pinho
e eucalipto. A Eastman possui
certificação FSC® e PEFC™
Cadeia de Custódia
Canopy Hot
Button Report
2020

SEGURO E
AMBIENTALMENTE
CORRETO
Naia™ é produzido de maneira
segura, em processo de loopfechado em que os solventes
retornam ao sistema para reuso.
Certificado OEKO-TEX® 100
Product Class I e produzido sem
químicos danosos listados no
ZDHC lista de substâncias restritas.

PROCESSO
PRODUTIVO DE
BAIXO IMPACTO

RETORNO
PARA A
NATUREZA

Processo produtivo otimizado de
baixo impacto com baixa pegada de
carbono e consumo de água na fase
da árvore à fibra.
Naia™ tem ótima classificação no
ranking Higg de Materiais
Sustentáveis

Naia™ recebeu a certificação
TÜV AUSTRIA ‘OK
Biodegradable’ para água e solo
e a certificação ‘OK Compost’
para casa* e indústria.

tags
As tags da Werner Tecidos e a marca Naia aplicadas comunicam as
propriedades dos tecidos no ponto de venda

Naia
marca aplicada na tag
do cliente
* para os tecidos homologados

tag werner
solicite ao representante

Tecidos desenvolvidos
e fabricados no Brasil
- com mão de obra local, em nossa fábrica certificada ABVTEX ouro,
- corantes, tintas e auxiliares certificados OEKOTEX
- tratamento e reuso de águas residuais
- uso de energia proveniente de fontes renováveis
- resíduos têxteis destinados a reutilização
- coleta seletiva
Conheça a Werner
mais informações em nosso material de Responsabilidade Ambiental
ou acesse
ficha técnica < wernertecidos.com.br
https://bit.ly/3yS8LBP

