
SUROWCACH

BIELIZNA NOCNA

PRZEWODNIK PO 

 Sen – jest najważniejszym momentem naszego dobowego rytmu. 
Niektórzy uważają, że jest także najprzyjemniejszym momentem dla naszego

ciała. To wtedy odpoczywa i wycisza się mózg, następuje regeneracja
narządów. Bez jedzenia jesteśmy w stanie przeżyć dwa tygodnie, bez snu

tylko około dziesięciu dni. 
Obliczono, że w czasie całego życia przesypiamy 1/3 czasu. 

Dlatego warto zadbać o wszystkie aspekty, które wpływają na jego jakość.
 



Na co warto zwracać uwagę poza krojem? W przypadku bielizny
nocnej najważniejszy wbrew pozorom jest skład i jakość dzianiny
czy też tkaniny, z jakiej wykonane są produkty. To w tym obszarze
obserwuje się największy rozwój, niewidoczny zazwyczaj dla
konsumentki. Ciężko więc przekonać klientkę, że choć na zdjęciu
coś wygląda bardzo podobnie (a kosztuje zdecydowanie mniej), to
cena dobrej jakości produktu podyktowana jest ceną użytego
surowca. Nie ma na to innej metody jak edukacja w tym zakresie. 

Z CZEGO POWINNA
BYĆ USZYTA?

Na międzynarodowych targach można
zaobserwować od jakiegoś czasu trend
zacierający granicę między surowcami
noszonymi 
w poszczególnych sezonach. Podział
ten przestaje istnieć. Producenci
żonglują gramaturą i różnymi
mieszankami, by len stał się elastyczną
dzianiną idealną na majtki, a bawełna
przypominała grubą tkaninę wełnianą,
a jednocześnie 
nie była drapiąca i ciężka jak wełna 
na płaszcz. Obok znanych powszechnie
składów i wykończeń pojawiają się
nowe. 
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Wiecie, czym jest greenwashing? To termin używany do
określania produktów, których opisy mydlą oczy i usiłują
przekonać klienta, że są ekologiczne, bio czy też powstały
w duchu zrównoważonej mody. W rzeczywistości
produkcja okazuje się znacznie mniej etyczna, a
podkreślanie etycznego charakteru wyrobu staje się
jedynie chwytem marketingowym.

GREENWASHING

W obecnych czasach nie można też przejść obojętnie obok
aspektów ekologicznych i etycznych związanych z produkcją. 
I nie chodzi tylko o etyczne zachowania w stosunku do zwierząt 
i planety.

Na co więc zwrócić uwagę, aby nie dać się nabrać? 
Odpowiedzi znajdziecie na kolejnych stronach przewodnika.



TKANINA

To jak pytanie kawa czy herbata? 

Są miłośnicy dzianin, które dają większe możliwości, jeśli chodzi
o tworzenie z nich produktów komfortowych, a jednocześnie
bliskich ciału.

 W opozycji znajdują się osoby, które szukają produktów
zdecydowanie bardziej eleganckich i tu na salony wkracza
tkanina. 

Często można znaleźć komplety mieszające te dwa surowce. 
Są też firmy, które  sprzedają osobno poszczególne elementy 
i możemy sami zdecydować, o górnej i dolnej części do spania. 

CZY
 DZIANINA?



W tej chwili można kupić len o różnej grubości
i różnym wykończeniu tkanin. Pod kątem
bielizny warto szukać tych zmiękczanych
różnymi metodami – spieranie, enzymowanie
czy silikonowanie. 

Len zaczął się pojawiać też w postaci
dzianiny w różnych mieszankach z bawełną
czy jedwabiem oraz włóknami elastycznymi.
Dzięki temu zyskuje elastyczność, jest
zmiękczony i nie gniecie się tak jak tkanina.

EKO Z URZĘDU

LEN



antyalergiczny, 
wykazuje także działanie antybakteryjne,
jest bardzo mocny,
charakteryzuje się wysoką odpornością na
powstawanie przetarć, 
nie elektryzuje się,
wyróżnia się wysoką absorpcją wilgoci,
jest przewiewny,
ma właściwości chłodzące,
dobrze się barwi,
do uprawy nie stosuje się pestycydów, 
rozkłada się i nie szkodzi przyrodzie,
podlega recyklingowi.

ZALETY



słabe rozciąganie,
gniecie się,
kurczy się w praniu i szybko rozciąga podczas
użytkowania,
w wyniku częstego prania i składania mogą powstać
przetarcia.

WADY (TKANINA)

W przypadku tkaniny lnianej sztywność i brak elastyczności mogą być
traktowane jako wady. 

Szycie po skosie, w przypadku wszystkich tkanin nieelastycznych, może
w pewnym zakresie niwelować tę przypadłość, ale wówczas pojawia się
większe zużycie surowca, a co za tym idzie wyższy koszt produktu.

 w przypadku dzianin lnianych są to zazwyczaj mieszanki z
innymi włóknami, jeśli klient szuka 100% lnianej dzianiny, to
znajdzie ją jedynie w formie koronkowych wstawek.  

WADY (DZIANINA)

O ile w przypadku tkaniny możemy znaleźć w 100% lniane surowce, 
to w przypadku dzianin trzeba się pogodzić z tym, że dla uzyskania
elastyczności zazwyczaj len jest w jakiejś konfiguracji z bardziej
elastycznymi włóknami.



Jest jednym z najpopularniejszych
surowców. Do kupienia pod postacią
tkanin i dzianin. 

Spotykana w różnych mieszankach, 
w tym tak bardzo lubianych - z małą
domieszką włókien elastycznych. 

Z bawełną jest tylko jeden problem.
Jej tradycyjna produkcja jest bardzo
wyniszczająca dla środowiska
naturalnego. Warto więc szukać
źródeł certyfikowanych, na których
uprawa odbywa się z poszanowaniem
planety. 

BAWEŁNA

Tak długo pracujemy już nad obróbką i wykańczaniem tkanin i dzianin z tego
surowca, że uzyskujemy materiały o bardzo delikatnym i miękkim chwycie.

Niektóre uszlachetnienia mogą zaskoczyć, gdyż uzyskuje się w dotyku efekt
półmatowego jedwabiu. Wyroby z bawełny są najczęściej matowe



jest bardzo mocna, także na mokro,
nie elektryzuje się,
nie kurczy się,
wyróżnia się wysoką absorpcją wilgoci, 
przewiewnością, 
ma właściwości chłodzące,
antyalergiczna, 
wykazuje także działanie antybakteryjne,
dobrze się barwi,
odpowiednie mieszanki nie gniotą się,
do uprawy nie stosuje się pestycydów,
rozkłada się i nie szkodzi przyrodzie,
ulega recyklingowi

ZALETY
zdj. My Unds 

bawełna organiczna



słabe rozciąganie,
gniecie się.

WADY

zużywa się dużo wody,
plantacje używają sporej ilości pestycydów,
podczas obróbki chemicznej zanieczyszczenia częściowo
trafiają do środowiska.

Do produkcji bawełny konwencjonalnej:

WADY BAWEŁNY
KONWENCJONALNEJ

złej gospodarki wodą (takie uprawy nie osuszają okolicznych zbiorników
wodnych),
nie używają chemii i pestycydów na poszczególnych etapach,
barwienie i produkcja gotowych produktów odbywają się z poszanowaniem
zasobów ziemi.

W przypadku tkanin i dzianin bawełnianych warto sprawdzić, jakie certyfikaty
posiadają fabryki na poszczególnych etapach, by móc rzetelnie przekazać
klientce czy klientowi informacje o pochodzeniu produktu.

Warto szukać ekologicznej alternatywy, jaką jest bawełna organiczna. 
Ogólnie rzecz biorąc, ekouprawy w mniejszym stopniu oddziałują 
na środowisko naturalne, ponieważ podlegają specjalnym regulacjom
pochodzącym od instytucji certyfikujących. 

A za tym idzie wyeliminowanie:



Ten sektor surowców wzbudza kontrowersje. 

Nie dla wszystkich są one akceptowalne 
ze względu na etyczny aspekt poszanowania
życia i zdrowia wykorzystywanych zwierząt,
ale i tu można znaleźć etyczne rozwiązania. 

Przemawia za nimi to, że tradycyjne metody
obróbki to mniej zużytej wody i energii, 
a jednocześnie powstają produkty,  które
można recyklingować.

Nawet gdy trafią na wysypisko, bez szkody
dla planety ulegną rozkładowi.

SUROWCE
POCHODZENIA
ZWIERZĘCEGO



JEDWAB
Kojarzony z produktami premium. Znajdziemy go
w wersji 100% tkaninowej i rzadziej spotykanej
dzianinowej, w bardzo różnie wyglądających
wyrobach: od satynowych po matowe. 

Surowiec ten daje też olbrzymie możliwości 
w zakresie przezroczystości i grubości.  

Bardzo często dodawany jako jeden 
z komponentów do składu uszlachetnia 
inne mieszanki. 

Jedwab genialnie wpływa na kondycję
włosów, dlatego ekskluzywna pościel 
z satyny jedwabnej, a przynajmniej
poszewka na poduszkę czy turban 
do spania, to obecnie must have wielu
kobiet. 

Jedwab ze względu na swoje właściwości
jest idealny dla alergików.



dobra higroskopijność,
jest najmocniejszym włóknem naturalnym, także w
stanie mokrym,
wykazuje wysoką odporność na powstawanie przetarć, 
nie elektryzuje się,
nie gromadzi grzybów ani roztoczy,
jest antybakteryjny,
jest przewiewny (w niektórych przypadkach),
dobrze się barwi,
odpowiednie sploty powodują, że się nie gniecie,
latem chłodzi, a zimą grzeje,
w niektórych firmach można znaleźć tkaniny i dzianiny,
które można prać w pralce na delikatnych programach,
rozkłada się i nie szkodzi przyrodzie,
podlega recyklingowi.

ZALETY

zdj. Overture Lingerie
jedwabna satyna z elastanem



słaba trwałość wybarwienia,
po nagrzaniu i oddziaływaniu mechanicznym deformuje się
trwale,
pranie w wodzie osłabia i deformuje produkt,
najlepiej prać na sucho w pralni,
hodowla i produkcja pochłania duże ilości energii i wody.

do uzyskania przędzy z kokonu trzeba zabić larwę
jedwabnika przed wykluciem.

Wada jedwabiu konwencjonalnego:

WADY

Ten etyczny problem można ominąć, jeśli zdecydujemy się na jedwab
dziki/organiczny.

W przypadku jedwabiu organicznego pozwala się, by larwa wykluła się 
z kokonu, co przerywa spójność nici jedwabnej. W wyniku tego nie uzyskamy
tak gładkiej tafli w tkaninie, gdyż nić, którą można pozyskać przed
wykluciem, może mieć długość około 900 m. 

Przegryziony kokon to tysiące małych kawałków, które trzeba ponownie
połączyć. Niektórzy producenci zbierają takie kokony w leśnych plantacjach
bezpośrednio z drzewa, a nie z zamkniętych szuflad. Dba się o to, by
jedwabniki żyły w naturalnym środowisku, a chroni się je, owijając drzewa
siatką.



WEŁNA

Kojarzona z produktami premium. Nie każda wełna nadaje się na bieliznę
nocną. Ta, której szukamy, jest delikatna i nie może dawać wrażenia
„gryzienia”. Takie parametry znajdziemy w wełnie merino ultra fine, którą
cechuje wyjątkowa delikatność, włos ten jest znacznie cieńszy 
od ludzkiego i stosunkowo długi, jak na owcze runo. Dzięki temu
uzyskujemy przędzę nadającą się na bieliznę osobistą, a także na produkty
dla dzieci. Jednocześnie koszt powstałego produktu jest uzasadniony. 

Na bieliznę nocną najlepiej szukać dzianinowych produktów merino, 
w wersji z niewielkim dodatkiem włókien elastanu - wtedy będą matowe. 
W mieszankach z tencelem, lyocelem czy jedwabiem uzyskamy efekt lekko
błyszczący, jednocześnie nie tracąc nic z szerokich możliwości
termoregulacyjnych czy antybakteryjnych, za które wełna jest ceniona. 

Surowiec ten daje też olbrzymie możliwości w zakresie przezroczystości 
i grubości. Bardzo często dodawany jako jeden z komponentów do składu
uszlachetnia inne mieszanki.



 dobra higroskopijność,
 szybko wysycha,
nie pillinguje się,
nie elektryzuje się,
nie gromadzi grzybów ani roztoczy,
jest antybakteryjna,
jest przewiewna,
odpowiednie sploty powodują, że się nie gniecie,
latem chłodzi, a zimą grzeje,
ma właściwości samoczyszczące w kontakcie ze
słońcem,
najlepiej prać ręcznie (krótkie programy do prania
ręcznego w pralce są dozwolone),
rozkłada się i nie szkodzi przyrodzie,
podlega recyklingowi.

ZALETY
 zdj. LOVE ON THE SNOW,

wełna merino



do uzyskania przędzy nie zawsze dba się o dobrostan
stada,
pranie w wodzie osłabia produkt,
wełna – nim trafi do dziewiarni czy tkalni, niezależnie od
tego, gdzie znajdowało się stado – musi przejść przez
proces czyszczenia i przygotowania taśm w Azji, co daje
nam długi ślad węglowy.  

Wady wełny konwencjonalnej:

WADY

Etyczny problem można ominąć, jeśli zdecydujemy się 
na pozyskiwanie przędzy czy gotowej dzianiny do wyrobów 
z certyfikatami świadczącymi o etycznej hodowli. 
W przypadku owiec merynosa jednym z takich certyfikatów
jest certyfikat Mulesing Free.



Klientkom termin „sztuczne” kojarzy się bardzo negatywnie, 
gdy tymczasem do tej gromady zaliczają się włókna octanowe, włókna
wiskozowe, włókna lyocellowe, włókna wiskozowe z bambusa, włókna
PLA, włókna z protein sojowych czy kazeinowych... 

Może nie jest to idealne rozwiązanie, ale produkcję taką można 
w pełni kontrolować pod względem emisji gazów. Często do produkcji
wykorzystuje się odpady poprodukcyjne np. mleko, które już nie trafi 
do przemysłu spożywczego. Surowce III generacji udaje się produkować
w obiegach zamkniętych, co oznacza, że do środowiska nie trafiają
odpady poprodukcyjne zanieczyszczające środowisko, a powstała masa
chemiczna ponownie jest wykorzystywana do produkcji. 

SZTUCZNE SUROWCE TRZEBA
BEZWZGLĘDNIE ODCZAROWAĆ.

Jednocześnie warto podkreślić, 
że udoskonalana technologia pozwala 
na tworzenie włókien, które umożliwiają
korzystanie z pełnego wachlarza
możliwości przetwarzanych surowców.
Zyskują także na funkcjonalności dzięki
technologii wytwarzania długich odcinków
włókna, co eliminuje np. pillingowanie się
gotowych produktów. Ich powierzchnia jest
bardziej gładka 
 wytrzymalsza, co przedłuża 
ich użytkowość, a jednocześnie można 
je dalej przetwarzać. Gdy skończą
ostatecznie na śmietniku, ulegną
degradacji bez wyrządzania przyrodzie
szkody.

zdj. Lenzig Tencel Luxe



Szukając tańszego rozwiązania, można sięgnąć po
klasyczne wiskozy wykonane z pulpy celulozowej
różnego rodzaju drzew. Wykonane starszymi
technologiami nie będą dorównywały wiskozom II i III
generacji - nie będą tak delikatne czy produkowane 
w obiegu zamkniętym, ale i tak są lepszym wyborem
niż surowce syntetyczne. 

Produkty te, w zależności od sposobu
wykończenia, mogą być matowe, jak 
i z połyskiem. Na poziomie użyteczności 
z całą pewnością znajdziemy tam tkaniny 
i dzianiny, z których powstanie produkt 
w dobrej cenie. 

WISKOZA



nie elektryzuje się,
można ją prać w pralce na delikatnych programach,
wyróżnia się wysoką absorpcją wilgoci, 
jest przewiewny,
dobrze się barwi,
rozkłada się i nie szkodzi przyrodzie,
ulega recyklingowi.

ZALETY

może się pillingować,
produkcja może być obciążona większym zużyciem wody,
oraz generowaniem większego zanieczyszczenia.

WADY



RAMIA

Wiskoza wytwarzana z konkretnego surowca – tzw. pokrzywy
chińskiej. 
W przeciwieństwie do lnu, który jest rośliną jednoroczną,
szczmiel biały należy do kategorii bylin żyjących od 6 do 20 lat
i dorasta nawet 
do wysokości 2,5 m. W jednym sezonie zbiera się go zazwyczaj
trzykrotnie. Nie wymaga dobrej gleby i świetnie znosi wysoką
temperaturę. Umiarkowane opady w pełni zaspokajają 
tę roślinę. Uprawa jest ekologiczna. 

W chwycie tkanina przypomina len, ale odpowiednia obróbka
nadaje tej tkaninie miękkość i jedwabisty połysk. W produkcji
ubrań i bielizny stosuje się najczęściej ramię jako domieszkę do
bawełny czy lnu. Dobrze też komponuje się z jedwabiem 
i wiskozą. 

Ze względu na skomplikowany proces obróbki chemicznej
kwalifikuje się ten surowiec do sztucznych i w tym aspekcie
przegrywa z lnem, gdyż jego skomplikowana obróbka
chemiczna zwiększa koszty i sprawia, że ramia jest droższa niż
len. 

http://www.soshe.pl/2017/02/bawena-organiczna-co-to-za-materia.html
http://www.soshe.pl/2017/09/wiskoza-i-co-to-za-materia-i-czy-nalezy.html


jest bardzo mocna, także na mokro,
nie elektryzuje się,
nie kurczy się,
wyróżnia się wysoką absorpcją wilgoci, 
jest przewiewna, 
ma właściwości chłodzące,
antyalergiczna, 
wykazuje także działanie antybakteryjne,
dobrze się barwi,
odpowiednie mieszanki nie gniotą się,
do uprawy nie stosuje się pestycydów,
rozkłada się i nie szkodzi przyrodzie,
ulega recyklingowi.

ZALETY

słabe rozciąganie,
gniecie się - im większa zawartość ramii tym bardziej. WADY

Autorstwa Sphl - Praca własna, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=782636



BAMBUS
Ma pełen wachlarz zalet, ale nie jest też
pozbawiony wad. Zdecydowanie gorzej  się
starzeje niż bawełna i wymaga obróbki
chemicznej. Prace nad bambusem trwają i trzeba
mieć nadzieję, że z czasem nie tylko pierwsze
wrażenie będzie świetne, ale odczucia te
pozostaną niezmienne wraz z upływem czasu.
Jest chętnie wybierany na bieliznę osobistą,
jego chwyt jest jedwabisty, cechuje go duża
elastyczność. Przyrost kłącza to nawet 1 do 2
metrów dziennie. 

Gdy zetniemy roślinę to ta nie umiera,
zachowuje się jak trawa i puszcza nowe
pędy od korzeni. Nie jest wymagająca, do jej
uprawy nie trzeba stosować chemii 
i środków owadobójczych, nie potrzebuje
też takiej ilości wody jak bawełna, a jest
zdecydowanie wydajniejsza. 

Te właściwości czynią bambus bardziej
ekologicznym niż bawełna. 
Wykazuje właściwości antybakteryjne, jak 
i termoregulacyjne, co sprawia, że jest
materiałem atrakcyjnym dla alergików.



jest bardzo mocny, także na mokro,
nie elektryzuje się,
wyróżnia się wysoką absorpcją wilgoci, 
jest przewiewny, 
ma właściwości chłodzące,
antyalergiczny, 
wykazuje także działanie antybakteryjne  
 i antygrzybiczne,
nie gniecie się i nie odkształca,
łatwo się pierze i prasuje,
do uprawy nie stosuje się pestycydów,
rozkłada się i nie szkodzi przyrodzie,
ulega recyklingowi.

ZALETY

może się kurczyć w praniu. WADY



Włókna z mleka krowiego. Nadprodukcja mleczarni
została wykorzystana do stworzenia włókien 
o wyjątkowych właściwościach. Łączenie ich 
z przędzą z bambusa dodatkowo podnosi walory
włókien kazeinowych. Uzyskana z nich dzianina czy
tkanina daje wybitnie delikatny i jedwabisty chwyt. 

ZALETY
 antyalergiczny, 
 wykazuje także działanie antybakteryjne,
 jest bardzo mocny,
 posiada wysoką odporność na powstawanie przetarć, 
 nie elektryzuje się,
 wyróżnia się wysoką absorpcją wilgoci, 
 charakteryzuje się przewiewnością, 
 ma właściwości chłodzące,
 wykorzystuje się do produkcji odpad produkcyjny,
 dobrze się barwi,
 rozkłada się i nie szkodzi przyrodzie.

KAZEINA

 w przypadku tkanin słabe rozciąganie,
 gniecie się.

 

WADY



CUPRO

Wykonany z odpadu poprodukcyjnego z bawełny, występuje
w wersji tkaninowej, jak i dzianinowej. Z Cupro uzyskujemy
produkty, które przypominają w chwycie tkaniny i dzianiny
jedwabne. Mogą być matowe, jak i z połyskiem. 
Często jest mylony z jedwabiem. 

Ma praktycznie wszystkie cechy bawełnianych produktów,
przy czym dodatkowo zyskuje zalety włókien sztucznych, co
czyni je tak pożądanym. 

Wadą tego surowca jest to, że jest drogi ze względu 
na stosunkowo małą ilość odpadu poprodukcyjnego z bawełny
w odniesieniu do zapotrzebowania rynku. Można oczywiście
produkować Cupro ze 100% wartościowej bawełny, ale 
z punktu widzenia ekologii nie ma to sensu – wszak chodzi o to,
by wykorzystać odpady poprodukcyjne. Czasami, niestety,
można trafić na firmy, które ignorują ten aspekt. Ekonomicznie
jest to dla nich bardzo opłacalne, ale z ekologią nie ma to nic
wspólnego.



jest bardzo mocny, także na mokro,
nie elektryzuje się,
w odróżnieniu od jedwabiu nie deformuje się,
można go prać jak klasyczną bawełnę,
wyróżnia się wysoką absorpcją wilgoci, 
wyróżnia się przewiewnością, 
ma właściwości chłodzące,
dobrze się barwi,
wykorzystuje się do produkcji odpad produkcyjny,
rozkłada się i nie szkodzi przyrodzie,
ulega recyklingowi.

ZALETY

słabe rozciąganie,
gniecie się, chociaż mniej niż klasyczne wiskozy.

WADY



GRUPA
RÓŻNYCH
TENCELI

Są to tkaniny lub dzianiny III generacji wiskoz produkowanych przez firmę
Lenzing. Produkowane są z celulozy różnego pochodzenia – eukaliptusa,
buku i innych, przy czym uprawy tych surowców są certyfikowane, co nie

powinno być dla nas jako konsumentów obojętne. 
 

Co ważne, materiały te produkowane są w obiegu zamkniętym, do ich
produkcji używa się nietoksycznego rozpuszczalnika (NMMO), który jest

przyjazny środowisku. 
 

Przędze produkowane przez firmę Lenzing są na tyle zaawansowane,
 że firmy produkujące tkaniny i dzianiny bardzo często rezygnują z mniej

rozpoznawalnych wiskozowych przędz z tych samych surowców i używają
tych zaawansowanych włókien do komponowania własnych dzianin. 

Dlatego w produktach innych marek bardzo często w składzie znajdują się
nazwy zastrzeżone przez firmę Lenzing.

 

proces powstawania produktów Lenzig Tencel



LYOCELL
TENCEL

Może to być tkanina lub dzianina wytwarzana 
z celulozy III generacji, pochodzącej 
z eukaliptusa. Często wykończenie tych
produktów przypomina jedwab, stąd nazywany
jest sztucznym jedwabiem, przy czym posiada
właściwości eukaliptusa. Świetnie sprawdza się
w mieszankach z wełną czy jedwabiem, ale nie
tylko. Atrakcyjny dla alergików.

jest bardzo mocny, także na mokro,
nie elektryzuje się,
w odróżnieniu od jedwabiu nie deformuje się,
można go prać w pralce w temperaturze nawet do 60 stopni,
trudno go zaplamić,
wyróżnia się wysoką absorpcją wilgoci, 
wyróżnia się przewiewnością, 
ma właściwości termoregulacyjne,
ze względu na swoje właściwości antybakteryjne  

dobrze się barwi,
rozkłada się i nie szkodzi przyrodzie,

       i antygrzybiczne jest bezpieczny dla alergików,

       ulega recyklingowi.

ZALETY

słabo się farbuje barwnikami naturalnymi,
coraz częściej do jego produkcji wykorzystuje się enzymy
celuloz, które mają za zadanie wzmocnić tkaniny, a to
znacząco wpływa na ilość wytwarzanych odpadów.

WADY

Lyocell Matte, Lenzig Tencel



MODAL/ 
MIKROMODAL
TENCEL
Może to być tkanina lub dzianina wytwarzana 
z celulozy II generacji, pochodzącej z drzewa
bukowego. Wyjątkowo miękkie i elastyczne
surowce, często wykończenie tych produktów ma
delikatny, jedwabisty połysk. Świetnie sprawdza
się w mieszankach, np. z jedwabiem, ale nie tylko. 

W wydaniu dzianinowym genialnie sprawdza się
w wyrobach bieliźniarskich, w tym właśnie w
produktach do spania. Mikromodal jest
nowocześniejszy od modalu i – jak sama nazwa
wskazuje – jest delikatniejszy i może być cieńszy,
co daje efekt drugiej skóry.

ZALETY
nie elektryzuje się,
nie pillinguje się,
można go prać w pralce na delikatnych
programach,
wyróżnia się wysoką absorpcją wilgoci, 
wyróżnia się przewiewnością, 
ma właściwości termolegulacyjne,
ze względu na swoje właściwości antybakteryjne
i antygrzybiczne jest bezpieczny dla alergików,
dobrze się barwi,
rozkłada się i nie szkodzi przyrodzie,
ulega recyklingowi.

LOVE ON THE SNOW,
mikromodal z jedwabiem 
i elastanem

 produkty z mikromodalu mogą się wyciągać, 
       dlatego najlepiej przechowywać je poskładane na płasko.

WADY



Tkaniny i dzianiny z tej części cechuje wyjątkowo podwyższony poziom
trwałości o bardzo zróżnicowanym sposobie wykończenia: od
matowych po błyszczące o różnej gramaturze. Bardzo dobrze udają
swoim wyglądem i chwytem surowce naturalne i sztuczne, jednakże nie
posiadają cech tych surowców. 

Należy dodać, że są to surowce, które nie stwarzają komfortu do spania 
i bielizna nocna szyta z nich, mimo iż na pierwszy rzut oka robi bardzo
dobre wrażenie, gorzej sprawdzi się niż ta wykonana z materiałów
naturalnych i sztucznych. Często są to surowce poliestrowe lub
poliamidowe. 

Bardzo często ten rodzaj bielizny projektowany jest z myślą 
o specjalnych okazjach. Figlarne koszulki nocne czy piżamki
projektowane są z przezroczystych siatek, koronek czy satynowych
tkanin. Obecnie są to często surowce z dodatkiem włókien z recyklingu.

SUROWCE SYNTETYCZNE

Z jednej strony technologia i w tym segmencie bardzo się rozwija 
i pojawiają się rozwiązania, jak poliestry triexta, które wytwarza się
częściowo z poliestru pochodzenia roślinnego, poddającego się
recyklingowi (przy jego produkcji obniża się także zużycie ropy
naftowej i energii, a tym samym spada emisja dwutlenku węgla). 

Z drugiej nie można jednak zapomnieć, że są to produkty, które nie
ulegną biodegradacji, a ich pranie uwalnia do otoczenia za każdym
razem mikrowłókna, które zanieczyszczają wodę na ziemi. 
Poliester, jako dodatek w kompozycji z innymi surowcami, może
oczywiście podnieść walory tkanin czy dzianin. W przypadku wełny
obniża pillingownie, zmniejsza gniotliwość, podnosi wytrzymałość. 
Poliamid w mieszance z bawełną sprawia, że materiał jest lekki 
i szybko schnie. Taka mieszanka z bawełną nadaje się na przykład 
do produkcji odzieży turystycznej. 



Doskonale wizualnie naśladuje surowce - 
od naturalnych po sztuczne. 

Różnorodność w wyglądzie jest bardzo bogata. 
Daje olbrzymie możliwości, ale jednocześnie
przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. 

ZALETY

WADY

termoplastyczny,
bardzo wysoka sprężystość
szybko schnie
wysoka odporność na ścieranie,
wysoka wytrzymałość,
nie kurczy się w praniu,
łatwy w konserwacji,
dobrze łączy się z innymi włóknami,
odporny na światło,
odporny na pleśnie i roztocza,
poddaje się recyklingowi.

POLIESTER

elektryzuje się,
nie jest higroskopijny,
ma skłonność do mechacenia się,
topi się w wysokiej temperaturze,
jest nieprzyjazny środowisku.



Cechuje go spora plastyczność i delikatność. 

Dzięki tym włóknom możemy uzyskać bardzo
plastyczne i przezroczyste siatki, jak i finezyjne
koronki, tak często używane w sektorze
bieliźniarskim.

bardzo wysoka odporność na rozrywanie,
bardzo wysoka odporność na tarcie,
nie kurczy się w praniu,
jest przewiewny,
łatwy w konserwacji,
charakteryzuje się wysoką sprężystością,
odporny na pleśnie i roztocza,
poddaje się recyklingowi.

 

POLIAMID

ZALETY

WADYelektryzuje się,
nie jest higroskopijny,
wrażliwy na światło słoneczne,
jest nieprzyjazny środowisku.



WŁÓKNA 

Nie można zapomnieć, że w grupie surowców syntetycznych znajdują się
włókna elastyczne, które powstają z przeróżnych syntetycznych włókien
poliamidowych czy poliuretanowych: elastan, lycra, spandeks, dorlastan,
elastoester, triexta, elastomultiester, czy też strecz. 

Dodanie tych włókien w niewielkiej ilości (4% do 6%) podnosi walory wielu
dzianin czy tkanin czyniąc je bardziej elastycznymi. Dzięki temu lepiej
dopasowują się i podnoszą komfort użytkowania produktów, które są blisko
ciała, jak bielizna. 
Co ważne i ciekawe część z tych włókien poddaje się też recyklingowi.

Zalety:
- w formie dodatku uelastycznia dzianiny i tkaniny.

 Wady:
- niektóre pod wpływem wysokich temperatur robią się kruche,
- nie wszystkie można recyklingować

ELASTYCZNE

"Włókna elastyczne to jedno z dobrodziejstw 
tego sektora materiałów"

Lycra ADAPTIV



 W powyższym przewodniku zebrałam najczęściej używane surowce
stosowane przy produkcji bielizny nocnej. Trzeba jednak pamiętać, że
przemysł tekstylny cały czas się rozwija. Na rynku znajdziemy wyroby ze
skorupy krabów, soi, lilii wodnych czy wytłoczyn pomarańczy, kawy i wielu
innych. Przemysł ten bardzo dynamicznie usiłuje znaleźć równowagę między
ceną, a ekologią, dlatego niektóre z rozwiązań jeszcze nie są powszechnie
dostępne, nawet jeśli ich właściwości są bardzo korzystne. Warto przyglądać
się nowościom i ciekawostkom, bo z produktów niszowych mogą w każdej
chwili stać się produktami ogólnie dostępnymi.

Nie moim zadaniem jest wskazywać, z których surowców korzystać, 
a z których nie. Jednakże przyglądając się obecnej sytuacji naszej planety
warto swoje kroki kierować ku naturalnym surowcom i im pochodnym,
jednocześnie korzystając z pozytywnych właściwości surowców
syntetycznych.
 
Na koniec nie pozostaje mi nic innego jak tylko życzyć Państwu dobrej nocy.

Joanna Misztela
 

NA
ZAKOŃCZENIE



JOANNA
MISZTELA

Projektantka mody, absolwentka
trzech uczelni artystycznych – 
Szkoły Artystycznego Projektowania
Ubioru w Krakowie, Wyższej Szkoły
Sztuki Stosowanej w Poznaniu oraz
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. 
Od 2002 r. prowadzi własną firmę
projektową. W codziennej pracy
doskonale łączy projektowanie
komercyjne z kreowaniem trendów w
kolekcjach autorskich. Specjalizuje się
w projektowaniu i konstrukcji bielizny. 
Prowadzi liczne kursy z tego zakresu
dla profesjonalistów i pasjonatów
mody oraz konsultacje dla wiodących
producentów bieliźniarskich i
kostiumów plażowych, w tym Alles,
Calzedonia czy Feba. Swoje
umiejętności dydaktyczne rozwijała
jako wieloletni wykładowca i
wicedyrektor Międzynarodowej
Szkoły Kostiumografii i Projektowania
Ubioru. 

Obecnie wykłady prowadzi dla poznańskiej Formy – szkoły mody. Misztela
zrealizowała kolekcje komercyjne dla LPP, Weave, Vito Vergelis, Italian Fashion,
Wadima i wielu innych. Współpracowała z PL.2012+ przy kolekcji strojów
sportowych dla wolontariuszy UEFA EURO 2012 oraz z Disney Polska 
przy projekcie Minnie – Ikona stylu. Jej kostiumy plażowe zdobiły finalistki
konkursu Miss Podlasia. Projektuje kolekcje użytkowe dla firm i realizuje zlecenia 
dla klientów indywidualnych. 
Współzałożycielka marki bielizny z wełny merino – LOVE ON THE SNOW.



PRZEWODNIK POWSTAŁ NA
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