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МОДНИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА ПРОЛЕТ/ЛЯТО 2022 ГОДИНА

Проф. д-р Мария Блажева - България

FASHION TRENDS FOR SPRING&SUMMER 2022

Prof. Maria Blajeva Ph.D. - Bulgaria

Устойчивостта е определящата мега-тенденция 
в модата. Колекциите все повече се разработват 
за определени добре дефинирани целеви групи и 
се продават по също толкова целенасочен начин. 
В този контекст еволюцията на модата варира от 
колекции без пол, авангардни, с еко привкус и т.н. 
стигащи до малките брандове, които от своя страна 
предлагат една продуктова категория. Най-често са 
тясно специализирани в една определена категория, 
така те постигат висока релевантност и квалитетност. 
Дигитализацията на веригата в процеса от 
проектиране, до производство и търговия, допринася 
за адаптирането на продуктите към клиентите. Фактът 
е, че тези колекции се произвеждат в желаните 
тенденции, текстил и цвят, и така те представляват 
следващата стъпка в еволюцията на модата. От 
текстилния инженер зависи да търси и предлага 
нови материали, които отговарят на очакванията на 
потребителите, нови, по-устойчиви прежди, нови по-
ефективни производствени процеси. Тук могат да се 
цитират някои от водещите производители на текстил: 
Фабиен Сорин, директор на лабораторията за фотонни 
влакна и материали (FIMAP) в Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL), разработва със своя 
екип ултра-високо производство за изключително 
еластични влакна, които могат да се прилагат в 
текстила и медицинските импланти, тъй като те 
усетщат най-малкото налягане или напрежение и 
могат да издържат на еластична деформация до 500%, 
без да губят първоначалната си форма. Фирмата се 
е утвърдила с развитието на високотехнологичните 
си тъкани  като еталон за облекла в екстремните 
спортове – ски, сноуборд. Тя предлага широка гама от 
тъкани и трикотажни изделия 1-, 2- и 3-слойни мате-
рии, които се характеризират с различни качества като 
водоотблъскване, UV защита, контрол на миризмата, 
пух, печат, висока дишаемост или устойчивост 
на налягането на водата... и т.н. Удобството и 
комфортът е надеждност при водоотблъскващите 
тъкани, които предпазват човек и света около него от 
неблагоприятни природни фактори, решавайки много 
ежедневни проблеми, свързани с необходимостта от 
защита срещу проникване на влага. Накратко, всичко 
е проектирано така, че да отговори най-добре на 
изискванията на клиента. 

Техническите и луксозни иновации на MAJOCCH/

компания е специализирана в разработката на 
технически материи/ за тази година са в широка гама. 
Компанията непрекъснато се обновява, като предлага 
материи, които са креативни, елегантни и много 
иновативни. Бързото им развитие ги прави търсени. 
Тя е една от доставчиците на текстил за Prada, а също 
така разработва и текстил за армията. MAJOCCH 
е отдадена на идеята за защитата на планетата, 
компанията предлага специфична линия с тъкани 
гарантиращи производство с ниско съдържание на 
вода с енергийно ефективни багрила. Напоследък 
компанията разработва чувствителни на топлина 
материи, като запазва оригиналността си, работи също 
върху дънкови основи, кадифе или дори технически 
тъкани с метална подложка. Тя реализира над 300 
нови тъкани всеки сезон. 

Технологията INDUO придава на тъканите свойствата 
на дишащи материи, избягващи лошите миризми. 
Материите са изработени от висококачествен 
памук. Памучните тъкани INDUO са биоразградими 
и рециклируеми. INDUO произвежда универсални 
платове, идеални за ризи, рокли, якета, панталони, 
шорти и подходящи за плисиране и бродиране. 
Практически всеки стил на облекло може да се 
възползва от невероятните свойства на платовете им. 
В обобщение, INDUO се откроява с три точки, издръж-
ливост, допир и дишане. 

Реверсивната вълнена тъкан е запазена марка за 
CORDURA. Марката CORDURA е легендарна, когато 
става въпрос за ориентирана към производителност и 
технология за вълнени и полиестерни тъкани. Платовете 
CORDURA EcoMade са изработени от рециклирани 
полиестерни прежди REPREVE, които са специално 
проектирани да отговарят на спецификациите за 
производителност и издръжливост на тъканите 
с марка CORDURA. Процесът на производство на 
CORDURA EcoMade има за цел тъканта да намалява 
консумацията на енергия и да удължава полезния 
живот на полиестера. Текстури и стилове, които 
представят в колекцията си за 2022 г. са идеални за 
всяко дизайнерско творение.

Институтът PANTONE предлага синият цвят за цвета 
на 2022 г. Той трябва да внесе бодрост в живота! 
Цветът се смята за връзката с дигитализацията на 
обществото, това е този виртуален свят, който достига 
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до нас ежедневно. Той е смел! С кои други цветове се 
асоциира цвета на годината. Предлагат се три палитри, 
които подчертават синият: първата палитра предлага, 
топли и студени тонове подчинени на основния цвят 
за годината; втората е хармонично съчетание от сини-
ят цвят и класически неутрални тонове; третото  пред-
ложение е комбинация вдъхновена от природата.

Сред водещите нюанси са електрическото синьо и „Veri 
Peri“. Актуални са също наситеното лилаво, носещо 
заразяваща енергия. Палитрата излъчва усещане за 
спокойствие от синьото и сивото, тъй като цветовете 
от фона потъват, докато лилавото и лавандулата по-
казват градиент, който е много забележим при нана-
сянето върху плата, както й оранжевият, той също е в 
палитрата, тук интересен акцент е кафявата добавка, 
чрез която се получават неочаквани конурни ефекти. 
Друг елемент е мъгливият визуален ефект. От своя 
страна замъглените форми, линии и цветове създават 
мечтателен характер. Включването на ярки основни 
цветове, както и тоновете на скъпоценните камъни, 
на фона на пастелната гама са друга тенденция 
в печатането на платовете. Виненото червено и 
лавандулата продължават да играят важна роля в 
дизайна на дънковите и спортните облекла. Тези 
цветове са актуални за платовете в комбинация от 
памук и коприна, както, и в трикотажа. Основните цве-
тове при ретро, луксозните материи се характеризират 
с преувеличени феминизирани нюанси. Леките, 
прозрачни материи се използват за свободните и 
плисирани стилове. Заедно лилавото, синьото и 
червеното образуват трите нюанса на „Very Peri“ на 
PANTONE. Ултравиолетовите цветове логично намират 
приложение в плетивата, якетата, палтата, червените 
в панталоните с висока талия, а сините в роклите.

За пролет/лято 2022 г. според AMERICAN COTTON 
COMPANY тенденциите се определят в четри 
теми, всяка от които обяснява начина на живот на 
потребителите по цвят, материя, стил.

Първата тема е „Renaissance“. Тя носи съвременните 
модерни нагласи с препратки към естетиката от 
историческата епохата. Ренесансовата палитра из-
ползва носталгични цветове и футуристичен дизайн, 
носи романтично звучене подчертано изразено в 
многопластовите ръкави. 

Втората тема е „Ambient Surrounding“– тенденцията 
се фокусира върху невидимата сфера на живота, 
изследва сюрреалистичната естетика, връзката с 
науката и технологиите, и тяхното въздействие в 
духовен план. Платовете са в многоцветен абстрактен 
графичен печат с акварелен ефект. 

„Ancient style“ – темата съживява представата за 
античната мода. Външният вид на съвременната 
богиня е една от нагласите, която е свързана с 
коринтските мотиви и драперии вдъхновени от 
митовете и легендите на античността за 2022 г.

Самата същност на „Wardrobe from the 60s and 70s“ 
е свързана със завръщането на винтидж принта, и се 
дължи на австралийската марка Holiday. Крайният 
резултат е връщането на костюма с мини, трапец пола, 
в поп монохромни цветове.

Седмицата на висшата мода в Париж пролет/лято 
2022 г. е погледът към тенденциите в модата за 
предстоящият сезон. Тя се проведе от 1 до 24 януари. 
Графикът на ревютата стартира със Schiaparelli и 
Dior, Chanel, Valentino и Balenciaga. Голям интерес 
предизвиква колекцията на Chanel.

CHANEL

Шарлот Казираги, принцеса на Монако и внучка 
на холивудската икона Грейс Кели, откри шоуто на 
Chanel пролет/лято 2022 г. Шарлот Казираги се появи 
на подиума /имитиращ хиподрум/ в Grand Palais с 
коня си, облечена със сако с пайети от черен туид и 
широк панталон. Във видеоклип Казираги подчертава, 
че използването на коне на подиума е в съответствие 
с историята на Chanel. „Веднага се сещам за Габриел 
Шанел, конете и ездата бяха изключително важни за 
нея, както и за визията на бранда й.“ Chanel представя 
най-новата си колекция в драматичен стил в седмицата 
на висшата. Френската модна къща откри шоуто с 
музика на живо в изпълнение от Себастиен Телие. 
Сценографското решение е подчинено на геометрията 
с препратки към изкуството от 20-те и 30-те години на 
ХХ-ти век. Автор е художника Ксавие Вейхан, той пред-
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ставя геометричните си решения в стила на Chanel, 
които тя нарича „конни извивки“. Вирджини Виар е 
дизайнер на колекцията. Моделите „контрасти-
рат с красотата на ездача“,споделя тя. Основната 
работа на Виржини Виар е да накара скиците на Карл 
Лагерфелд да оживеят. Фактът е, че тя изиграва ва-
жна роля в създаването на всички колекции в модната 
къща и е дясната ръка на Лагерфелд, а през послед-
ните сезони ролята ѝ става все по-важна. Виар в тази 
колекция използва тематични трикове. Костюмът от 
туид е комбиниран с широк  панталон. Виар показва 
в типичният стил на Chanel, сака с фиксирана талия 
в различни дължини. Нейните сака продължават да 

привличат с елегантните си пропорции и гарнитури, 
умело са съчетани с мини рокли. Конструкцията на 
саката от туид се балансират от лекотата на свободно 
падащи поли, на волани, бяла дантелена пола или 
прави, широки панталони. Във вечерните модели 
доминиращ е черният цвят; ефектни акценти от 
блестящи тъкани; пера, тюл и шифон. Балансът е между 
материи и цветови решения, най-добре присъства 
в черната и сива дантелени рокли, както и в бялата 
копринена рокля с деколте и украса от скъпоценни 
камъни. Акцентите от пера, мъниста, пайети, рюшове 
са доказателство за приемствеността на Виар. 
Колекцията е в меки цветове: бяло, екрю, бежово, 
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бледорозово, сиво. Булката държи черен букет, 
причината е смъртта на френския актьор Гаспар Улие. 
Виар не изневерява на класическия и традиционнен 
за бранда стил в цветовете, гарнитурите, перата и 
многото бродерии. На  подиума покрит с пясък се 
разхождат модели с двуцветни сиво-черни обувки 
с нисък ток, в костюми с широки панталони и дълги 
сака. Слабото място на Виар продължава да е в 
аксесоарите; макар и да не са огромен компонент на 
висшата мода, обувките, на които се е спряла през този 
сезон /„двуцветни Mary-Janes с нисък ток, вдъхновени 
от 20-те години на миналия век, реактоализирани през 
80-те/  несъвмнено сами по себе си в колекцията стоят 
тромаво. Възражение буди и гримът сенките за очи, 
които на пръв поглед определено подчертават черни 
очите, умишлено или не, но е малко обезпокоително 
в общата визия. Колекцията пленява с елегантносттта 
си.

ALEXANDRE VAUTHIER 

В колекцията на Вотие присъства блясък и 
перфекционизъм. Той представя кадифени, костюми, 
рокли с пайети, вталени рокли, с волани, прозрачни, 
комбинирани с визон и пр. „Бях вглъбен в себе си 
през последните 24 месеца. Погледнах към историята 
и потърсих едно ново развитие върху епохата на Арт 
деко.“ „Знаех, че ще бъде сложно да се направи нов 
прочет, но исках нещо ново“, казва Александър Вотие. 
Трябва да се отърсим от последните две годи-
ни.” Вотие беше „дефеминизиран и модернизиран“ 
с традиционните си ботуши в ревютата си, те и тук 
са част от показа. Отличителна в колекцията му е 
сребърната рокля, изработена от тюл, бродирана 
със стотици преливащи елементи в огледален 

родоид. Друг впечатляващ модел е драпирано яке 
със подчертани, големи рамене, съчетано с обемни, 
смъкнати панталони. В тази концепция са решени и 
костюмите в колекцията. Идеята за тях е вдъхновена 
от Александър Вотие от New Look през 80-те години 
на миналия век. Сако тип „пясъчен часовник“ съчетано 
с мини пола е другата визия в моделите, не липсват 
леопардови кожи с косъм, като акценти в колекцията.
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VALENTINO

„Анатомията на модата“ е колекцията на Valentino 
пролет/лято 2022 г.представена в Париж. Креативният 
директор Пиерпаоло Пичоли демонсрира идеята, си 
чрез различната визия, за първи път един идеализиран 
образ на модел със стандартната фигура и възраст е 
различен във фигура и възрастта на подиума. „Тялото 
се променя с възрастта......., формата е различна. 
Исках да уловя красотата на това как то се променя.“ 
Пичоли изгражда хармония от физически различни 
осанки и заедно с тях различни подходящи облекла, 
и така създава един нов подход в презентацията. 
Неговите характерни монашески римски линии с 

елинистични драперии се превръщат във форми, 
които са динамични и бляскави, погледнати през 
холивудския обектив могат да бъдат определени 
като сексапилни. Пример в колекцията в тази посока 
са: люляковата рокля украсена с бродерии около 
деколтето, модел е подходящ за фигура с по-големи 
размери; неоновата, коралова рокля с четири слоя 
жоржет; роклята с преплетени презрамки от кадифе 
в цвета на абанос и подчертани рамене с голям обем 
на полата, който балансира пропорциите на фигурата; 
роклята от стреч и тюл в цвета на шоколад, покрита 
с венециански стъклени мъниста, ръчно бродира-

на. Пичоли представя 
обемни връхни дрехи, 
лежерни блейзери 
комбинирани с широ-
ки панталони, както 
и ежедневни рокли с 
едра щампа със силует 
балон, но също така не 
пренебрегва и вталена-
та малка черна рокля. 
Не липсват панделки в 
различна градация във 
вечерните облекла.
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CHRISTIAN DIOR

Мария Грация Кюри използва кристализираща 
палитра от черно, бяло и сиво, залага на декора-
цията и традиционната водеща конструкциа в ко-
лекцията си. Тя постави акцент върху ръчната 
изработка. Чрез избраната палитра демонстрира 
връзката между дантелата, бродерията, камъните, 
повърхностната декорация, лъскавите материи във 
вечерните и ежедневните облекла. Тези елементи 

от гипюр и копринен креп с копринени шнурове 
са част от конструкцията на дълга черна рокля. И 
за да илюстрира как бродерията може да изгради 
цял силует, тя изработва елегантни гащеризони с 
геометрични елементи. Кюри предлага изискан 
дневен гардероб с безупречната линия на висшата 
мода. Правият панталон в екрю от вълна носи изискана 
простота, вълнена рокля отново в екрю с невидими 
бродирани детайли е част от тези ежедневни облекла. 
Моделите включват кашмирени пелерини отново в 

могат да се видят дори в чорапогащниците. „Изра-
ботката на декорацията не се оценява във висшата 
мода достатъчно. Сякаш бродерията е нещо, което 
е само като детайл, все едно не е част от процеса на 
проектиране при дрехата“, казва Кюри. Моделите 
в колекцията са илюстрация на това какво може да 
направи бродерията. Официалните силуети създават 
същата чувственост като дневните облекла, но са още 
по-изискани. Мария Грация Кюри демонстрира дълга 
кашмирена пелерина в цвят екрю, която е съединена 
с бродерия в страничните шевове, толкова невидими, 
че запазват цялостта на изделието. Бродиран пластрон 

екрю, сиви плисирани ансамбли и дълги копринени 
вечерни рокли, разкроени ниско в гърба. Вечерното 
облекло често има оттенък на булчинско облекло. 
Официалните силуети са със същата чувствителност 
като ежедневните модели. Те са с изчистена линия, 
могат да се посочат: дълга копринена рокля от креп 
в слонова кост и рокля с качулка без гръб от сребърен 
ламен муселин. Мария Грация Кюри споделя, че е 
създала тази колекция за да помогнем на модата да 
се оцелее.
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SCHIAPARELLI

Даниел Роузбери представи най-новата си модна 
колекция за Schiaparelli. Той превърна модна-
та къща в истински фаворит на червения килим. 
Колекцията е озаглавено „Ерата на дисциплината“, 
това е първото представяне на модната къща от 
началото на пандемията. Роузбери иска да покаже, 
какво означава дизайнът за него, след тези бурни 

блясъка като бизнес.“„ Аз проектирам, за да накарам 
хората да почувстват модата, дрехата, занаятите, 
музиката, хореографията, сценографията, режисурата 
в хармонично едно цяло, да изпитат насладата от това 
изкуство мода. Да си припомним защо обичаме модата 
– защо обичам модата. Тя не е за знаменитостите, не е 
за харесванията, не е за ревютата. Това е, защото все 
още модата има силата да ни движи към красотата на 
това изкуство.“

няколко години. .„Проектирането на тази колекция 
ме накара да осъзная нещо различно.Има дизайнери, 
които проектират, защото обичат дрехите. Има 
дизайнери, които правят дрехи, защото обичат 
занаята, защото обичат хората. Има дизайнери, чиято 
работа е задължена на модата като концепция или на 

Роузбери черпи вдъхновение за моделите си от 
галактиката и научната фантастика. Сатурниански 
месингов пръстен около черен корсет, изработен 
от памучен жакард в черни цветя е един от 
впечатляващите модели, а друг е с метално позлатено 
бюстие. Роклята „Medusa“ дебютира с нов дизайн 
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от опъната златна кожа във форма на медуза с 
инкрустирани скъпоценни камъни, както и формите 
на омар, гълъб и пр в друите модели. Поредица от 
скулптирани форми изпълнени от капитонирана черна 
или бяла коприна предизвикват движението на духа 
на научната фантастика в моделите. Роузбери изпитва 

истински афинитет към поп културата. В комбинацията 
от майсторство, великолепие и перфекционизъм, шо-
уто на Роузбери потвърждава модата на Кристиан 
Лакроа, Жан Пол Готие и Тиери Мюглер за различеният 
вид мода, а именно модният театър.
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FENDI 

Дизайнерът Ким Джоунс отговаря едновременно за 
дамската мода на Fendi и мъжката в Dior. Галактическият 
научнофантастичен избор, на Ким Джоунс за шоуто в 
La Bourse е апотеоз на силната жена. Неговата висша 
мода за Fendi винаги изглежда като полет на фантазия-
та: провокирана от вълнението, забавлението и екстра-
вагантността. Зрителят потъва във въображението на 
космоса през призмата на вечният град: черен глобус 
и окачени фрагменти от римски арки, дим и сияние 
във въздуха, посрещат една след друга пищни вечерни 
рокли, плъзгащи се през неговият космически кораб. 
Тази сценографска магия несъмнено прави препратка 
към киноизкуството. „В този момент модата е 
странно нещо на фона на това, което се случва в све-
та. Това е фантазия“, казва Ким Джоунс визирайки 
ограниченията, които все още пречат на много клиенти 
да пътуват до Париж. Този сезон Джоунс продължава 
похода си към вечерта, като предлага серия от рокли, 
като обеснява, че те илюстрират майсторството и 
техниките, които той не може да покаже в готовото 
си облекло за Fendi. Подобно на предишни колекции 
Рим е неговото вдъхнувение – муза: „Рим има толкова 
много слоеве. Толкова древен град“, казава Джоунс. 
„Ние винаги мислим за миналото, като проекция 
на настоящето и бъдещето ни,.....идеята ми е за 
духовна страна на Рим, която става почти небесна; 
почти космическа.” Космосът, астрологията и небето 
са теми в модните му колекции за този сезон. Без 
съмнение, леко вдъхновени от миналогодишната 
космическа надпревара на милиардерите, стремящи 
се да демонстрират главно страхотното си бягство. 

Отразявайки този диалог в трансцендентността на 
времето, въплътена от Рим, Джоунс смесва градските 
структури с холивудски жар от футуристични образи 
и ги прилага към вечерните си дрехи. Статуите пред 
Palazzo della Civiltà Italiana в Рим, пред централата 
на Fendi, се появяват на подиума изрисувани на 

ръка върху рокли от визон и велур, и още кадифена 
рокля с рисунък на статуята на Прометей, и такива с 
пейзажите от сцените в „Планетата на маймуните“. 
Интересна е концепцията на монашеските рокли 
- черните раса отпред, белите рокли като нимфи   
отзад, много напомнящи образите от книгата на 
„Магистериума“ на Холи Блек, Касандра Клеър. Това 
е може би небесният компонент, за който говори 
Джоунс, симптоматичен за времето, когато бягството 
се е превърнало в духовност само по себе си. В други 
модели прилага рисунъка на римския фонтан върху 
бяла рокля, докато сияещите отварящи и затварящи 
се рокли подчинени на научнофантастичната идея 
преминават, екстравагантни решения се открояват в 
стилистиката и консрукцията на най-древната дамска 
рокля пеплоса. Императриците на Джоунс се движат 
сякаш във въздуха върху обувки с платформи, които 
стигат до средата на стъпалото, без пета. Креативният 
поглед на дизайнера стъпва върху еклесиастична 
естетика изградена от скулптирани строги силуетни 
линии. Бижутата изработени от естествени кристали 
и аметист допълват космическият романтизъм в 
колекцията. Колекцията е първото шоу – висша мода 
на Джоунс за Fendi с публика на живо и работата му в 
3-D. Тя е демонстрация на уменията на модната къщата 
в показа на балната мода, изразена чрез театъра. Ким 
Джоунс внеся фантазия в завръщане на висшата мода 
на предстоящия сезон.
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PURE WHITE CELLIANT FROM HOLOGENIX  WINS PRESTIGIOUS ISPO 
TEXTRENDS AWARD 

PURE WHITE CELLIANT ОТ HOLOGENIX С ПРЕСТИЖНА  НАГРАДА 
НА ISPO TEXTRENDS

Materials science leader Hologenix® is pleased to 
announce that its newest innovation – pure white 
CELLIANT® – is a Top Ten winner in the Fibers & Insulation 
Category of ISPO Textrends Fall/Winter 2023/24. Twice a 
year, ISPO recognizes innovative fabrics and components 
that are used to manufacture sports apparel. It’s no 
surprise that this innovation, whereby CELLIANT infrared 
technology can be embedded in fibers and for those 
fibers to be pure white, has achieved this honor. Pure 
white expands the potential applications of CELLIANT to 
crisp white performance and athleisure apparel, athletic 

Supply Chain Officer for Hologenix. “This new formulation 
took years of work to achieve and is a testament to the 
dedication and talent of our global research team. We are 
also very proud to be able to state that we now have two 
ISPO-recognized fibers.” 

ABOUT HOLOGENIX AND CELLIANT  
Hologenix, LLC, headquartered in Pacific Palisades, 
California, is a materials science company innovating 
products that energize all aspects of life. Its flagship 

»The Company’s Newest Innovation  
Captures Top 10 Winner in Fibers & Insulation Category» 

uniforms and jerseys, towels, bedding, baby clothes, 
medical apparel and more, while maintaining its well-
known wellness benefits. Pure white is the foundation 
that makes delicate pastel fabrics, as well as any color, 
possible. Pure white CELLIANT still captures and converts 
body heat into infrared energy, increasing local circulation, 
aiding in temperature regulation and promoting stronger 
performance, faster recovery and better sleep. Pure white 
CELLIANT is also still made from ethically sourced minerals 
from the earth and is available in nylon, polyester and 
recycled polyester fibers, while retaining the natural 
characteristics of the polymer. 

This award follows on the heels of the 2022/23 ISPO 
Textrends Awards finalist selection of CELLIANT viscose 
in the Fibers and Insulations category, which features 
CELLIANT embedded into plant-based fibers.  “We are 
honored to achieve this recognition from ISPO for our 
pure white CELLIANT,” said Courtney OKeefe, Chief 

product, CELLIANT®, is a science-backed infrared (IR) 
technology that improves health and wellness by 
promoting restful sleep and enhancing performance 
and recovery. CELLIANT’s natural blend of IR-generating 
minerals is embedded into fibers, yarns and fabrics, 
powering responsive textiles. CELLIANT is a key ingredient 
used by world-class brands in products spanning apparel, 
sleepwear, bedding, upholstery, uniforms and medical 
supplies.  
 
CELLIANT is rigorously tested by a Science Advisory Board 
composed of experts in photobiology, nanotechnology, 
sleep medicine, and diabetes and wound care. The 
Science Advisory Board has overseen nine peer-
reviewed published studies that demonstrate CELLIANT’s 
effectiveness and the benefits of infrared energy. 

Source and Image:  https://celliant.com/ 
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KELHEIM FIBRES AGAIN ON THE PODIUM AT THE CELLULOSE 
FIBRE INNOVATION OF THE YEAR AWARD 

For the second time in a row, the speciality viscose fibre manufacturer Kelheim Fibres was awarded a place on the po-
dium at the Cellulose Fibre of the Year Awards. The concept for sustainable menstrual underwear made from Kelheim’s 
functionalised speciality fibres achieved third place. Kelheim Fibres thus emerges from the competition as the most 
innovative fibre manufacturer. 

Natalie Wunder presented the promising concept from Kelheim at the International Conference on Cellulose Fibres 
and is pleased about the great interest and the placing: "We have been able to use our experience as a long-established 
supplier for the tampon industry to develop further sustainable solutions in the feminine hygiene sector, in this case 
reusable menstrual underwear. As an innovation pioneer, we are thus helping to break the taboos that surround the 
topic of menstruation. We offer women the choice between different environmentally friendly products which also 
offer high levels of performance - depending on what fits their lifestyle." 

For the next step, the commercialisation of the concept, Dr Marina Crnoja-Cosic, Director New Business Development 
at Kelheim Fibres, puts her trust in the proven open innovation approach: "We want to bring partners from the entire 
value chain together. By bringing in our joint expertise, we can significantly accelerate the path from idea to finished 
product in the market. At the same time, through open dialogue, we ensure that the concept works seamlessly from 
fibre through processing to the final product". 

About Kelheim Fibres
Kelheim Fibres GmbH is the world’s leading producer of viscose speciality fibres and the most important supplier of 
viscose fibres for the tampon industry. About 90,000 tons of viscose fibres are produced every year at Kelheim in South 
Germany from the renewable raw material wood. These are used in most diverse applications – from fashion, hygiene 
and medical products to nonwovens and speciality papers. Innovative products, flexible technologies and an excep-
tional focus on sustainability form the foundation of the company’s success.

Source and Image: www.kelheim-fibres.com

KELHEIM FIBERS ОТНОВО 
НА ПОДИУМА С ГОДИШНА НАГРАДА ЗА ИНОВАЦИОННИ 

ЦЕЛУЛОЗНИ ВЛАКНА
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www.textileexpo.uz

AND FASHION
I N D U S T R Y

4th International Exhibition of

T E X T I L E

27-29 APRIL 2022 
Tashkent, Uzbekistan
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Climate Change – the industry’s most urgent challenge
At the 2021 World Climate Conference in Glasgow, rep-
resentatives of the textile industry presented a more 
ambitious version of the UN Fashion Industry Charter for 
Climate Action. In the updated charter, more than 130 
participating companies pledged their commitment to 
limiting global warming to 1.5 degrees Celsius– a goal of 
the Paris Climate Agreement. In turn, the textile industry 
has set the target of reducing carbon emissions by mini-
mum 30 percent by 2030. The carbon- and water-inten-
sive manufacturing processes in the textile industry hold 
great potential for improvement but the large-scale chal-
lenge requires action beyond voluntary initiatives.

OEKO-TEX® supports action
To achieve the industry’s 2030 goal, companies need 
reliable data. To promote progress and data exchange 
along the global supply chain, OEKO-TEX® has launched 
the Impact Calculator. The tool measures the carbon and 
water footprint of each process step, the overall process 
and one kilogram of material/product.“Transparency is 
the decisive factor to measure and reduce greenhouse 
gas emissions and water consumption in supply chains“ 
explains Secretary General Georg Dieners. “Providing 
tangible solutions for industry’s challenges is the guiding 
principle behind OEKO-TEX®'s 30 years of commitment to 
companies and consumers. OEKO-TEX® continues to de-
velop scientific solutions and digital systems for our cus-
tomers to manage processes in terms of environmental 
and social impact. Embedding criteria for CO2 emissions 
and water consumption is a logical step toward even more 
transparency.”

Lifecycle assessment solution
OEKO-TEX® recognized the need for action and started 
development of a life cycle assessment tool in 2020. Now, 
both carbon and water footprint calculations are integrat-
ed into the STeP by OEKO-TEX® facility certification. Thus, 
the certification enables individual facilities to: -Identify 
the largest carbon and water impacts by materials used or 
produced, as well as by production processes.-Take action 
to improve operations and meet reduction targets.-Share 
carbon and water footprint data with customers, inves-
tors, business partners and other stakeholders.The STeP 
certification is a pre-requisite for earning the MADE IN 
GREEN by OEKO-TEX® product label. Implementation of 
footprint calculation data for consumer communication is 
planned for a future step toward transparency.

New certific ation for brands and retaile rs: RESPONSIBLE 
BUSINESS by OEKO-TEX®
In mid-2022, the association will introduce RESPONSIBLE 
BUSINESS by OEKO-TEX®, a new certification for brands 
and retailers committed to international agreements for 
human rights and environmental protection. OEKO-TEX® 
aims to support companies in fulfilling due diligence obli-
gations within their own operations and their global sup-
ply chains. RESPONSIBLE BUSINESS by OEKO-TEX® was de-
veloped in accordance with the UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights and the relevant OECD Guide-
lines on Responsible Business Conduct.

MADE IN GREEN by OEKO-TEX®
The traceable sustainability label for textiles and leather 
goods again recorded the strongest growth within the 
OEKO-TEX® portfolio. Compared to the previous year, the 
number of MADE IN GREEN label holders increased by 55 
percent (as of 31/12/2021). While home textiles continue 
to occupy the top spot as the strongest category (bedding 
with an increase of 80 percent compared to the previous 
year), there is currently movement particularly in the ap-
parel category. With a year-on-year increase of 156 per-
cent, workwear and protective clothing recorded the big-
gest growth. This makes it clear how quickly demand for 
sustainably manufactured products is developing in all 
textile product areas.

New and updated limited values
OEKO-TEX® has added bisphenol B (BPB) in the STANDARD 
100, LEATHER STANDARD and ECO PASSPORT by OEKO-
TEX® certifications and to the STeP by OEKO-TEX® MRSL. 
The same applies to two additional colourants based on 
Michler’s ketone/base.

New substances under observation
In 2022, OEKO-TEX® will continue to monitor various 
substances based on the latest scientific findings and 
conformity with relevant specifications. This primarily 
concerns some process preservative agents and the bis-
phenols F, S and AF. The 2022 new regulations are avail-
able in detail for all OEKO-TEX® products on the website 
www.oeko-tex.com/news. 

Source: www.oeko-tex.com

OEKO-TEX® NEW REGULATIONS 2022
OEKO-TEX® НОВИ ПРАВИЛА 2022
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Your Gateway to
interior & exterior
design solutions

#idfoman | idfoman.com

Accessories & Art
Bathroom & Kitchen

Carpets & Textiles 
Commercial Interiors & Fit-Out

Décor & Furnishings
Doors & Windows

Interior & Exterior Design
Lightings & Luxury Life Style

Outdoor Design & Build
Paint, Surfaces & Finishes

Tile & Stone
Wardrobes

Covered Sectors

For participation and more information please contact

+968 93236068 | idf@alnimrexpo.com

Organized by Member of

SUPPORTERS

Oman Convention
& Exhibition Centre
Sultanate of Oman
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exhiVits Redefines, Global Virtual Exhibition Covering 
Multiple Industries Thrice a year

ExhiVits brings the next-gen virtual experience with its 
global, industry relevant, and online trade shows while 
covering today’s most in-demand industries. 

exhiVits is one of today’s most eminent virtual event 
platforms. It caters to diverse industries and strives 
to bring the best business opportunities in a digital 
environment. By infusing unmatched experience with the 
latest technologies, it has now become a major helping 
hand for countless businesses.

By ensuring a large pool of industry relevant audience, an 
immersive environment for business matchmaking, and 
creating superb business opportunities, the platform is all 
set to revolutionize the industry.

With exhiVits, businesses can position themselves at the 
forefront of their respective industries. It is today’s most 
cost-effective and effortless approach to attract potential 
customers on a global scale. Apart from that, it hosts 
industry-relevant virtual exhibitions and trade fairs that 
bring millions of likeminded people under a single roof.

exhiVits is all set to gain huge fame for attracting countless 
exhibitors from all over the world. Our aim is to earn an 
unmatched recognition and become a market leading 
platform backed by a visionary team of leaders with a 
substantial background in the MICE industry.

Those who know the real value of their time and offerings, 
should look no further and choose exhiVits for a lot of 
reasons. It features the most user-friendly environment 
and experience to the exhibitors. In addition to that, 
ensuring greater visibility, reduced costs, accessible data, 

event highlights, and much more are also a few great 
value additions. 

exhiVits stands second to none when it comes to serving 
the majority of today’s top industries. From agriculture, 
food, health, tourism, and hospitality to architecture, 
interior design, construction, real estate, telecom, 
information technology, education, and energy, it has got 
numerous sectors covered. 

At this global virtual event, businesses will get a chance 

to exhibit their products and services to industry’s top 
stakeholders like multinational companies, investors, 
business leaders, government officials, and new entrants. 
Along with that, exhiVits is the perfect place to explore 
huge investments, skyrocketing sales, highest visitor 
value, impactful branding, and a lot more.

This and many others are a few key elements that build up 
exhiVits and allow it to redefine the future of this thriving 
industry. Those who are interested to book a space and 
represent their business in a digital environment can 
contact us right away. 

Tags/Keywords: exhiVits, virtual events, live exhibitions, 
online trade shows, bookavirtualspace

Source and more info, please visit at: https://www.
exhivits.com/ 

exhiVits-Global Virtual Exhibition Covering Multiple Industries Thrice 
a year

exhiVits -ГЛОБАЛНА ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА, ПОКРИВАЩА 
НЯКОЛКО ИНДУСТРИИ ТРИ ПЪТИ ГОДИШНО
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