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Zaradi svoje edinstvene narave je konopljo zelo preprosto ekološko gojiti. 
V postopku izdelave zdravih, organskih oblačil je gojenje konoplje samo 
del zgodbe, saj morajo biti tudi vsi nadaljnji procesi predelave vlakna v 
blago in blaga v oblačila ekološko in zdravstveno nesporni za človeka in 
okolje.

Večina proizvajalcev tekstila po svetu uporablja moderne metode in 
vrsto kemičnih procesov, ker so hitrejši, manj delovno intenzivni in s tem 
cenejši. Dolgoročno takšna usmerjenost v dobiček zgolj škodi zdravju 
ljudi in okolja. Po drugi strani je podjetje CAVVAS iz Romunije ostalo 
zvesto tradiciji in cilju proizvodnje najboljšega ekološko sprejemljivega 
evropskega konopljinega tekstila. V Romuniji konopljino platno tkejo že 
tisocletja, prek stoletij so se tradicionalne metode predelave sicer razvile, 
vendar procesi ostajajo prijazni okolju ker so – namesto uporabe kemijskih 
– ohranili mehanske procese predelave tekstila.
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KATALOG 
KONOPLJINEGA TEKSTILA

Podjetje Cavvas je pomemben evropski proizvajalec široke palete različnih 
tkanin iz 100% konopljinih vlaken, s čutom za družbeno odgovornost in 
skrbjo za okolje.

Močnejši tkanini, kot sta Arctic in Suprem, se uporabljata za izdelavo torb, 
visečih mrež, tend, za tapiciranje (stoli, sedežne garniture) ... torej za tiste 
izdelke, kjer potrebujemo močan in trpežen material. Tkanini sta na voljo 
tudi v vodoodporni izvedbi. S posebnimi mehanskimi postopki se tkanino 
namreč voluminizira in s tem onemogoči prehod vode skozi tkanino. Vse 
to seveda brez kemikalij.
 
Tkanini Jeans in Herringbone sta primerni za izdelavo jaken in kavbojk 
(hlač), tkanini Cavvas in Klara pa sta primerni za majice, lahke hlače, krila, 
obleke ...
 
Tkanine Jeans, Herringbone, Cavvas in Klara je mogoče dobiti tudi v 
mehkejši izvedbi. V podjetju Cavvas tovrstno mehčanje izvajajo mehansko 
brez dodatnih kemikalij.
 
Dobavljamo seveda tudi niti različnih debelin in trakove, vse iz 100% 
konoplje.
 
Cene so v EUR z DDV. 

Pridržujemo si pravico do sprememb cen.
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TKANINA ARTIC
Naravna barva 29,89 €

Naravna barva, vodoodporna tkanina                              31,95 €

KARAKTERISTIKE TKANINE
Uporabljeni sukanci 5/1 votek

5/2 osnova

Teža tkanine 890 g/155 cm širine

Širina tkanine 155 cm

Tipi tkanine naravni naravni/vodoodporni

Vodoodpornost tkanine Artic so v podjetju Cavvas dosegli z mehanskimi 
postopki brez kemikalij.
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TKANINA SUPREM
Naravna barva 39,40 €

Naravna barva, vodoodporna tkanina                              42,33 €

KARAKTERISTIKE TKANINE
Uporabljeni sukanci 10/2 votek

10/4 osnova

Teža tkanine 845 g/155 cm širine

Širina tkanine 155 cm

Tipi tkanine naravni naravni/vodoodporni

Vodoodpornost tkanine Suprem so v podjetju Cavvas dosegli z 
mehanskimi postopki brez kemikalij.
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JEANS
Naravna barva 29,16 €

Naravna barva, mehčana tkanina                                        30,75 €

KARAKTERISTIKE TKANINE
Uporabljeni sukanci 10/1 votek

10/1 osnova

Teža tkanine 800 g/155 cm širine

Širina tkanine 155 cm

Tipi tkanine naravni naravni/mehčan

Jeans v podjetju Cavvas mehčajo z mehanskimi postopki brez kemikalij.
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TKANINA HERRINGBONE
Naravna barva 27,81 €

Naravna barva, mehčana tkanina 29,81 €

KARAKTERISTIKE TKANINE
Uporabljeni sukanci 10/1 votek

10/1 osnova

Teža tkanine 610 g/155 cm širine

Širina tkanine 155 cm

Tipi tkanine naravni naravni/mehčan

Tkanine v podjetju Cavvas mehčajo z mehanskimi postopki brez kemikalij.
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TKANINA CAVVAS
Naravna barva 28,30 €

Naravna barva, mehčana tkanina                                        30,31 €

KARAKTERISTIKE TKANINE
Uporabljeni sukanci 16/2 votek

14/2 osnova

Teža tkanine 573 g/155 cm širine

Širina tkanine 155 cm

Tipi tkanine naravni naravni/mehčan

Tkanine v podjetju Cavvas mehčajo z mehanskimi postopki brez kemikalij.



9

TKANINA KLARA
Naravna barva 22,94 €

Naravna barva, mehčana tkanina 24,16 €

KARAKTERISTIKE TKANINE
Uporabljeni sukanci 16/1 votek

16/1 osnova

Teža tkanine 340 g/155 cm širine

Širina tkanine 155 cm

Tipi tkanine naravni naravni/mehčan

Tkanine v podjetju Cavvas mehčajo z mehanskimi postopki brez kemikalij.



Zadruga Konopko, zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave 
konoplje − Konopko z.o.o., socialno podjetje    Lindek 22, 3213 
Frankolovo    www.konopko.si    info@konopko.si    telefon: 0590 11 238  

  fax: 0590 11 235

V prihodnje bodo vse tkanine tudi obarvane z organskimi barvami, 
prijaznimi okolju in človeku.


