Bamboe, beter voor jezelf en beter voor het milieu
In de kledingindustrie wordt nog steeds heel veel katoen gebruikt. Door te kiezen voor
bamboe ervaar je meer comfort en draag je ook een steentje bij aan het milieu.

De voordelen van bamboe
Bamboe is de snelst groeiende plant ter wereld. Sommige bamboe soorten kunnen wel tot een
meter per dag groeien! Hiervoor is geen extra bemesting, bewatering of pesticiden nodig. Katoen is
verantwoordelijk voor maar liefst 11% van alle pesticiden en 25% van alle insecticiden ter wereld. (1)
Katoen is voor 2,6% verantwoordelijk van de wereldwijde waterverbruik (2). Er is voor katoen 7.000
tot zelfs 29.000 liter water nodig voor de groei van maar 1 kilogram katoen (3). Bamboe integendeel
groeit voldoende met natuurlijk vallend regenval. En ook voor de productie is veel water nodig. Voor
bijvoorbeeld de productie van 1 spijkerbroek is 10.000 liter water nodig, voor een t-shirt van
bamboe maar 1.000 liter.
Vergeleken met een bos, vervangt bamboe 30% van zijn eigen biomassa in een jaar tijd.
Ter vergelijking: een bos 3% tot 5%. (4)
Bamboe brengt 20 keer meer vezels op per hectare in vergelijking met katoen en produceert daardoor meer vezels op een kleinere oppervlakte. (5)
Bamboe absorbeert atmosferisch carbon en draagt dus positief bij aan het tegenhouden van
klimaatveranderingen vergelijkbaar met bossen. (6) Bamboe verwerkt 2 ton koolstofdioxode per hectare. Dat is twee maal meer dan een bos. En produceert 35% meer zuurstof dan een bos. (7)
Bamboe is vele malen milieu vriendelijker dan katoen. De belasting op het milieu tijdens de productie van bamboevezel is tot 80% minder dan bij katoen. Daarbij heeft bamboevezel hele fijne eigenschappen.

Eigenschappen van kleding gemaakt met bamboevezels
Bamboe is zijdezacht. Als het mechanisch is geproduceerd is het vergelijkbaar met ramie of linnen.
Als het is behandeld, is het te vergelijken met cashmere.
Bamboe is anti-statisch, kreukt niet en strijken is niet nodig. Het heeft zelfs thermo eigenschappen.
Verkoelend in de zomer maar lekker warm in de winter.
Door de holle bamboevezels en zijn specifieke structuur kan bamboekleding tot 70% meer vocht
absorberen dan katoen. Het vocht verdampt sneller en de kleding is ademend. Hierdoor zweet je
minder en bij inspanning blijft je kleding langer droog aanvoelen. (8)
Bamboe is al van nature antibacterieel en weert schimmels. (9) Hiervoor zijn geen chemische toevoegingen nodig. Dit heeft als voordeel dat bamboe hypoallergeen is en extra lang fris blijft.
Ondanks dat bamboe zacht is, is het ijzersterk. Kleding heeft hierdoor een veel langere levensduur
en blijft langer mooi na vele wasbeurten.
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Contact
Wilt u meer informatie over bamboevezels, bamboe kleding, de infographic of onze producten, kunt
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