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100% 100% 100%

Náš nový ochranný obal ORGANIXtex presta-

vuje pre teba ako ekologicky zmýšľajúceho 

zákazníka dokonalé riešenie. Vďaka nemu 

máš zelenú alternatívu k bežným plastovým 

obalom na vyčistené oblečenie.

ORGANIXtex sa skladá zo 100 % BIO-granu-
látu a napriek tomu ponúka rovnaké výhody 

ako bežné obaly. 

S ORGANIXtexom zostane tvoje obľúbené 

oblečenie 100 % hygienicky zabalené. 
Vyčistené odevy sú optimálne chránené pred 

vlhkosťou a prachom, ale aj pred kontaktom, 

napr. počas prepravy.

Vďaka priedušným vlastnostiam obalu je 

možné tvoj odev skladovať aj dlhší čas alebo 

na cestách.

Na rozdiel od takzvaných bioplastov, ktoré sa 

často vyskytujú na trhu, je materiál ORGANIX-

tex nielen biologicky odbúrateľný, ale aj úplne 
kompostovateľný v domácom prostredí.

To znamená, že nie sú potrebné žiadne ener-

geticky náročné rozkladné procesy v recyklač-

nom zariadení – ORGANIXtex sa rozloží úplne 

prirodzene v tvojom domácom komposte.

Informácie o likvidácii do bioodpadu získaš od miestnej  
spoločnosti zaoberajúcej sa likvidáciou odpadu.

bez plastov ochrana kompostovateľný
v domácom kompostez BIO granulátu hygienický a odolný
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