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Edi Kraus, generalni direktor AquafilSLO d.o.o.



2.958
ZAPOSLENIH

16
TOVARN

7
DRŽAV

NA 3 CELINAH

€ 555,2
MILIJONA

PRIHODKOV V 2018

€ 77,9
MILIJONA

EBITDA 2018

NEKAJ ŠTEVILK



VLAKNA
za tekstilne talne obloge

VLAKNA
za oblačila

GRANULAT
za tehnično plastiko

73,5 %

17,1 %

9,4 %

PROIZVODNA PODROČJA



VLAKNA ZA TEKSTILNE TALNE OBLOGE

POSLOVNI PROSTORI BIVALIŠČA AVTOMOBILI



VLAKNA ZA OBLAČILA

MODNA OBLAČILA KOPALKE ŠPORTNA OBLAČILA



TEHNIČNA PLASTIKA

IZDELOVANJE KOMPOZITOV INDUSTRIIJSKO BRIZGANJE



ENERGIJA & RECIKLIRANJE

ENERGY RECIKLIRANJE TRAJNOSTNA KULTURA
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ENERGIJA
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Regenerirani poliamid 6 ECONYL® je 100 % 
reciklirano vlakno, pridobljeno iz odpadne plastike, 
kot so ribiške mreže, tekstilni odpadki in odslužene 

tekstilne talne obloge.



V postopku regeneracije vlakna ECONYL® ne izgubijo 
nobene izvorne lastnosti.

To pomeni, da jih lahko vedno znova ponovno 
recikliramo. Vlakna ECONYL® postajajo odgovor na 
povpraševanje modne industrije in industrije talnih 

oblog po trajnostnih materialih.



• 100 % regenerirani
poliamid 6, ki ga je mogoče 
100 % ponovno regenerirati

• edinstvena patentirana 
tehnologija

• 37 % Aquafilovih prihodkov 
iz prodaje vlaken



Sistem regeneracije ECONYL® se začne z zbiranjem 
odpadkov, kot so ribiške mreže, tekstilni odpadki, tekstilne 
talne obloge in odpadki plastične industrije, iz smetišč in 
oceanov po celem svetu. Te odpadke nato sortiramo in 

očistimo, da iz njih pridobimo čim več poliamida 6.

1. KORAK: 

ZBIRANJE



2. KORAK:

REGENERATE

(regeneriranje)

S pomočjo postopka regeneracije in čiščenja poliamidne 
odpadke recikliramo do izvorne stopnje čistosti. To 

pomeni, da je regenerirani poliamid 6 popolnoma enak 
primarnemu. 



3. KORAK: REMAKE

(ponovna izdelava)
Iz regeneriranega poliamida 6 ECONYL® izdelujemo vlakna za 

tekstilne talne obloge in vlakna za oblačilno industrijo. 



4. KORAK: REIMAGINE

(uporaba v izdelkih)
Z regeneriranim poliamidom 6 ECONYL® modne znamke in 
izdelovalci tekstilnih talnih oblog ustvarjajo nove izdelke. Ta 

poliamid 6 lahko recikliramo vedno znova, pri tem pa nikoli ne 
izgubi svoje kakovosti. 



www.aquafil.com www.econyl.com www.dryarn.com


