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Daha iyi bir dünya, seçimlerimizle mümkün... 
Bir giysinin üretimi, satın alınması, yıkanması ve atığa dönüşmesinin ardında büyük bir ekonomi ve emek yer alıyor.
Üretimde temiz su ve enerji gibi kaynaklar hızla tüketiliyor ve bu aşırı tüketimin çevresel etkileri endişe verici boyuta
ulaşıyor. Yapılan araştırmalar bir giysinin kullanım ömrünün uzatılmasının hem ekonomik hem çevresel anlamda çok 
yüksek pozitif değerler oluşturduğunu gösteriyor.

Araştırmaya* göre, giysilerin ortalama ömrünün sadece 9 ay uzatılması, %33 oranında daha uzun süreli kullanım 
anlamına geliyor. Bu sayede karbon ayak izi %27 azalırken 2 milyon m3 su tasarrufu, atık miktarında da %22 oranında bir 
azalma sağlanıyor. Tüm bu bilgiler yeni kıyafetleri tedarik etmek, yıkamak ve bertaraf etmek için kullanılan kaynaklarda 
5 milyar sterlin tasarruf edilebileceğini gösteriyor.

Pillout ürünler, sunduğu uzun kullanım ömrü avantajıyla yeni bir ürüne duyulan ihtiyacı azaltarak yeniden üretim 
süreçlerinin azaltılmasına yardımcı oluyor. Topaklanmayan ve deforme olmayan yapısıyla ilk günkü gibi kalan ürünler 
sayesinde kullanıcılar kıyafetlerini keyifle kullanmaya devam ediyor ve çevresel etkiye pozitif katkıda bulunuyor. 

Yeni ürüne duyulan ihtiyacı azaltması sayesinde doğal kaynakların kullanımını minimuma indirmeye destek olan 
Pillout ürünleri alan kullanıcılar biliyor ki; bir ürün çok şeyi değiştirebilir ve daha iyi bir dünya bir seçimle mümkün.

Pillout ile hayatınıza dokunuyoruz.

Triko El örgü Aktif giyim Termal giyimÇorap

*Valuing our clothes: the evidence base, WRAP, 2012.
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Pillout ile 
Giysileriniz Hep 
İlk Günkü Gibi 

Eşsiz Bir 
Konfor Sunan, 
Yumuşacık Bir 
Dokunuş

Giysilerdeki topaklanmanın önüne geçmek için özel 
olarak tasarlanan Pillout diğer elyaflara kıyasla 
10 kata kadar daha dayanıklıdır! Uzun ömürlü 
yapısıyla Pillout’un sunduğu güçlü tüylenmeme özelliği 
sayesinde sevdiğiniz giysileriniz topaklanmaz, deforme 
olmaz, yıllar boyu hep yeni kalır. 

Pillout ürünlerin sahip olduğu yumuşacık ve 
doğal dokunuş kullanıcılara mükemmel bir kullanım 
deneyimi sunar. En sevdiğiniz giysinin teninizle 
sağlayacağı mükemmel uyumun keyfini Pillout’la 
çıkarın, ikinci bir ten hissi veren kıyafetlerle özgür 
ve konforlu hissedin!

Analizler, ICI Pilling Box TS EN ISO 12945-1:2002 metoda uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Polyester

Selülozik Elyaf

Polyamid 6,6

%100

Özgürce Giyin,
Anılarınıza 

Yenilerini Ekleyin
Kıyafetleriniz Pillout’la üretildiyse düşünmeniz gereken 
tek şey hangi kıyafeti tercih edeceğiniz. Onlarca yıkama 

sonucu yıpranmayan, parlak ve canlı renkleri asla 
solmayan, topaklanmayan, şeklini ve ilk günkü 
yeni formunu kaybetmeyen Pillout’un sunduğu 

kullanım kolaylığı keyfinize keyif katacak. 
Size de özgürce hareket etmenin keyfi kalacak! 

Mükemmel 
Uyum, İdeal 
Konfor
Pillout’un sahip olduğu termal konfor özellikleri günün her 
anında konforlu hissetmenizi sağlar. Yazın serin kışın sıcak 
tutan yapısıyla ideal vücut sıcaklığının korunmasını sağlayan 
kıyafetler aynı zamanda hızlı kurur ve terlemeyle oluşan 
konforsuz ıslaklık hissini vücuttan hızla uzaklaştırır. 
Pillout’un hafif ve nefes alan yapısı kullanıcılara hareket 
özgürlüğü ve konfor sunar. 

Pillout’la topaklanma yok, 
en sevdiğinizi giysiyle özgürce 
hareket etmek var! 

10 kat 
dayanıklı

5

4

3

2

1
3.600 devir 7.200 devir 21.400 devir 28.800 devir

Pilling


