
 

 

V Bratislavě, 17. 4. 2020 
 
 

Earth Day – Mayday! Mayday! Výzva Dne Země. 
Pouze jeden den v roce – 22. dubna – si připomínáme Den Země. Ale co den, to šance na snižování 
ekologické stopy. Třídění odpadu a vypínání světel v čase klimatické krizi už nestačí. 
Každý může přispět svou troškou. Výzva Dne Země, kterou připravila Zelená škola s Malými 

reportéry pro životní prostředí, vyzývá k tomu, abychom inspirovali i ostatní svými příběhy. 

My v Dedoles se snažíme, aby byl dopad naší činnosti na životní 

prostředí co nejnižší, proto hledáme různé možnosti snižování naší 

ekologické stopy. Rozumné využívání přírodních materiálů a odpadu 

představuje jeden ze způsobů, jak lze naši Zemi ochránit. 

Věděli jste, že se ponožky dají vyrobit i z textilního odpadu? Proces 

výroby začíná sběrem odpadu z textilních a oděvních výrob. Ty se pak 

rozdělí podle barev. Barevné směsi se rozsekají, smíchají a vytvoří se z 

nich nové nitě. Dál již není třeba žádné barvení, takže se ušetří 

hektolitry vody, které se při procesu barvení běžně spotřebovávají. 

Není nutná ani nová bavlna, čímž se ušetří další přírodní zdroje. 

Textilu, který by jinak skončil na skládkách, se tak dává druhá šance. 

„Ponožky z recyklované bavlny jsou v sortimentu Dedoles už delší dobu. Zájem o ně stále vzrůstá, proto 
jsme ekoponožky doplnili o nové barvy a vzory,“ říká Naďa Fraňová, produktová manažerka Dedoles. 
„Kromě toho, že se vám budou ponožky z recyklovaného textilu pohodlně nosit, budete mít i dobrý pocit, 
že jste udělali něco dobrého pro naši planetu,“ dodává. 

Věděli jste, že za každý prodaný kus ponožek Zasaď strom Dedoles jeden strom opravdu 

zasadí? Design těchto ponožek tedy není jen symbolický. 

Veselé ponožky Dedoles, materiál: 80 % recyklovaná bavlna, 17 % polyamid, 3 % elastan, cena od 2,99 € 

Bambus je díky svému hojnému růstu rychleobnovitelným 

přírodním zdrojem. Na jeho pěstování nejsou zapotřebí 

syntetická hnojiva ani pesticidy. Ve srovnání s jinými plodinami 

není náročný na vodu. Výrobky z bambusových vláken jsou 

prodyšné, dobře absorbují vlhkost a rychle schnou. Proto bylo 

jen otázkou času, kdy budou bambusové ponožky součástí 

sortimentu Dedoles. 

Nošením bambusových ponožek s veselými vzory si rozveselíte 

svůj den stylově a zodpovědně. 

 
Veselé ponožky Dedoles, materiál: 75 % bambus, 23 % polyamid, 2 % elastan, cena od 6 € 
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