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OBÁLKY
Na začátku je pytel od jedlé sody, který 
vyprázdníme a vyrobíme pro vás balíčky 
vaší oblíbené BIKY. Pytle nastříháme 
na pásy, skládáme a pak sešijeme. 
Výsledkem jsou tyto milé obálky, které 
nás zvou k napsání dopisu někomu 
blízkému. Z papírových pytlů od BIKY 
umíme také dělat obaly na sešity a knihy 
a praktické obaly na dokumenty.

OBALY NA DOKUMENTY
Ze zářivě modrých pytlů od mořské soli 

do myčky vznikají nesmrtelné obaly na doku-

menty.

krátká historie 
znovuzrození

Nebyli bychom opravdovými podnikatelskými punkery, kdybychom nedělali něco, co prostě dělat nejde, co nedává ekonomický smysl - shromažďovat použitý obalový materiál z vlastní výroby, který by jinak skončil na skládce nebo ve spalovně, a vyrábět z něj praktické věci denní potřeby. A každý takto zrozený kousek do poslední kapky naplňuje naše motto, že vždycky existuje alternativa.
Pytle od surovin z výroby naší eko-
logické drogerie Yellow&blue se tedy proměňují na tašky, pouzdra, obaly 
na sešity a knihy, obálky na dopisy. Sbí-ráme taky skleněné lahve a vyrábíme z nich úžasné sklenice, misky a lustry. Materiál, který takto sbíráme a zpra-cováváme, je šťastný, že může znovu posloužit a vlastně takto žít navěky. Pojďte se tedy nyní blíže podívat na pří-běhy některých výrobků a jejich cesty k novému životu. 
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TAŠKY 
Podobnou cestu do nového života podstupují pytle od dalšího oblíbeného výrobku, bělícího prášku PUER. Vyprázdněný pytel rozstříháme a materiál putuje do šicí dílny, kde se z něj rodí různé tašky a pouzdra. Na doplnění i dekoraci používáme nejrůznější další odpad, například naše vyřazené etikety nebo krásně barevné pytle od krmiv pro domácí mazlíčky, kterými nás zásobují zvířecí útulky. Spolupracujeme také s firmou VIVO BAR, jejichž zákazníci mohou schovávat obaly od ty-činek, které pak opět používáme jako dekoraci na tašky z pytlů.

SKLENIČKY, LUSTRY A ZVONKY
Samostatnou kapitolou projektu Born again je lahvové sklo, mate-

riál, do kterého se nelze nezamilovat . Jednoduché, elegantní lahve 

obvykle končí po večírku v kontejneru. Vracet život tomuto nád-

hernému materiálu nám dělá velkou radost a pít ze sklenic, které 

z lahví vzniknou, je skutečný zážitek. Jako by se do nich skutečně 

vtělila vděčnost čistého skla, že mu byla dána šance na nový, věčný 

život, zejména pokud je zabalíme do recyklovaného kartonu, kde 

jim pohodlí zajistí z rozložitelného materiálu vyrobené odstřižky 

od čajových sáčků Sonnentor. A samozřejmě nám z každé skleničky 

zbývá i horní díl lahve. Z něj vznikají designové lustry a milé zvon-

ky.

Naše péče a pozornost způsobuje 

to, že každá takto zhotovená věc 

má svou vlastní duši. Setkáte se s ní 

pokaždé, když výrobek ze znovuzro-

zeného materiálu použijete. Protože 

vznikl z čisté lásky k světu.

Pokud s vámi náš punkerský způsob 

podnikání rezonuje a chtěli byste ho 

vidět naživo, ozvěte se a zastavte se 

za námi do Brna.

Koukněte na:
www.tierraverde.cz


