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När ytan inte är allt

Sporda Nonwowen AB
Sporda · SE-333 73 Bredaryd · Sverige
+46 (0)371-52 33 50 · info@spordanonwoven.se
www.spordanonwoven.se

När ytan inte är allt

• Textila material från Sporda gör skillnad varje dag

•	 80	%	av	Spordas	fiber	är	återvunnen	

•	 Även	om	du	inte	alltid	ser	Spordas	produkter
	 så	upplever	du	dem	på	ett	eller	annat	sätt



Varsågod!
Ett varuprov från oss till dig.

Vi på Sporda Nonwoven tillverkar textilmaterial från 

hållbara råvaror i egen fabrik i småländska Sporda. 

Vår produktion består av 80 % återvunnet material 

eller naturfiber. 

Du har kanske inte sett våra textila produkter i 

 vardagen men du har säkert upplevt dem.

Fråga alltid oss först!

Vi är erkända experter på hållbara textil material. 

Vi vet vilka egenskaper som behövs till olika 

 til lämpningar i varierande typer av konstruktioner. 

Ofta har vi erfarenhet av utmaningar som liknar 

dina.

Vi hjälper dig gärna med vägledande svar och 

 tekniska lösningar. Och enkelt är det! Vi kommer till 

dig eller så möts vi i ett videosamtal.

Färg och form

Söker du ett formbart material med möjlig heten 

till kulörinställningar, så behöver du inte leta 

 längre.

Flera av våra produkter har idag utvecklats till 

 designmaterial som är formbara i  beprövade 

 processer och som är tillgängliga för dig i flera 

 färger.

Hör av dig till oss så berättar vi mera.

Våra färger

När ytan inte är allt

Våra nonwoven-produkter påverkar rummets akustik 

och skapar stämning.

För att veta mer om komfort och teknisk  prestanda 

– hör av dig till oss. Vi har både erfarenhet och 

 kunskap i ämnet och guidar dig fram till rätt lösning 

för dina produkter.

0371-52 33 50 eller info@spordanonwoven.se

Vit / off-vit Grå 91008
Khaki ljuseige

91005
Classic ljusblå

91004
Classic mörkblå

91001
Skog ljusgrön

91007
Tyrian ljuslila

91006
Tyrian mörklila

91003
Korall ljusröd

91002
Korall mörkröd

Svart

91000
Skog mörkgrön

Våra material för
Säkerheten framför allt
Våra produkter är godkända enligt Ökotext-standard 100 klass 1.

Vi ställer höga krav på såväl leverantörer som råmaterial. Helt enkelt 

därför att vi aldrig tummar på våra kunders trygghet.

Läs mer om Spordas hållbarhetsarbete på spordanonwoven.se
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