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DE CE „FIBRĂ RESPONSABILĂ”? 

Fibră responsabilă 1

Natura ne inspiră în fiecare zi să remodelăm 
și să refolosim lucrurile care și-au încheiat 
ciclul de viață și să le oferim un alt scop, 
folosind modelul economiei circulare.

Angajamentul nostru principal este grija 
pentru mediul înconjurător. Capacitatea 
noastră de producție este strâns legată de 
conservarea mediului, de optimizarea 
consumului de resurse naturale și materii 
prime, reducând astfel emisiile de CO2. 
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Fabrici
GreenFiber

Green Fiber are o istorie lungă în 
România. Compania face parte 
din Green Group, care și-a 
început povestea în anul 2002 și, 
de atunci, s-a dezvoltat într-un 
parc integrat de reciclare care 
oferă în prezent soluții de 
colectare, logistică, reciclare și 
valorificare a diverselor tipuri de 
deșeuri. 



Economia circulară 2

Green Fiber a adoptat sistemul integrat al Economiei Circulare, urmând modelul 
”closed loop” optimizând consumul de energie și materiale și minimizând 
deșeurile de sticlă PET, creând astfel noi resurse, ce surprind prin complexitatea 
ridicată și performanțele superioare.  O astfel de abordare circulară nu numai că 
reduce degradarea mediului înconjurător, dar în același timp asigură generațiile 
viitoare că vor dispune de resursele de care au nevoie.

Responsabilitatea pentru natură înseamnă mai mult decât crearea unui produs 
ecologic. Este vorba despre integrarea principiilor sustenabilității în tot ceea ce 
facem. Prin urmare, Green Fiber nu numai că produce fibre, ci creează fibre 
responsabile, cu amprentă de carbon foarte mică, reducând la minimum efectele 
de CO2  asupra mediului.

Viitorul
este circular 



Producția de fibre 3

Cooperarea strânsă dintre companiile noastre, 
parte din Green Group, ne permite să integrăm 
în mod eficient operațiunile de business și să 
urcăm în lanțul valoric al deșeului din PET, prin 
reciclarea acestuia și transformarea în Fibră 
Sintetică Poliesterică. Astăzi, în fabricile Green 
Fiber se produc peste 80.000 de tone de fibre 
poliesterice pe an.

Fibra noastră sintetică poliesterică este 
disponibilă sub trei forme: solid, hollow și 
trilobal, având diferite caracteristici. 

redus
hollowtrilobalsolid

100%
PE MATERIALE
RECICLATE 

Bazat

Misiunea noastră este de a reduce deșeurile la 
minimum, prin urmare, toată fibra produsă se 
bazează 100% pe materiale reciclate.
 
Un produs 100% ecologic, realizat cu tehnologie 
de ultimă generație și numai prin utilizarea fulgilor 
din plastic PET reciclat, închizând astfel circuitul 
sticlei de plastic.



Fibra solidă 4

Specificații:
1,3 – 30 dtex;
25 – 128 mm;
Culori: alb, negru, culori 
naturale, culori personalizate.

Caracteristici:
Fibre durabile din punct de 
vedere ecologic; 
Siguranță și protecție; 
Performanță; 
Durabilitate și rezistență. 

Fibrele solide standard sunt folosite pentru accesorii auto, 
produse de îngrijire și igienă, produse pentru renovarea și 
decorarea casei și produse de unică folosită. 

Fibra solidă  
Fibre solide din gama 1,3 și 30 dtex, albe și colorate. 

Standard



Fibra solidă 5

Specificații:
1,3 – 30 dtex;
25 – 128 mm;
Culori: alb, negru, culori 
naturale, culori personalizate. 

Caracteristici:
Din material 100% reciclat; 
Siguranță și protecție; 
Durabilitate; 
Capacitate excelentă de absorbție. 

Fibrele solide speciale sunt folosite pentru accesorii auto, 
produse de îngrijire și igienă, produse pentru renovarea și 
decorarea casei și produse de unică folosință. 

Fibre finisate: Hydrophobic, Hydrooleophobic, 
Flame retardant, FDA, Hydrophilic, Antimicrobial.

Fibra solidă  Special



Fibra hollow 6

Specificații:
6,7 – 22 dtex; 
38 – 76 mm; 
Culori: alb, negru, culori 
naturale, culori personalizate. 

Caracteristici:
Fibre durabile din punct de 
vedere ecologic; 
Siguranță și protecție; 
Performanță;
Durabilitate și rezistență. 

Fibrele hollow standard sunt folosite pentru accesorii auto, 
produse de îngrijire și igienă, produse pentru renovarea și 
decorarea casei și produse de unică folosință. 

Fibra hollow 
Fibrele hollow au dimensiuni cuprinse între 6,7 și 22 dtex,
sunt normale sau siliconizate, albe sau colorate. 

Standard



Fibra hollow 7

Specificații:
6,7 – 22 dtex; 
38 – 76 mm; 
Culori: alb, negru, culori 
naturale, culori personalizate. 

Caracteristici:
Din material reciclat 100%; 
Siguranță și protecție;
Durabilitate; 
Capacitate excelentă de absorbție. 

Fibrele hollow speciale sunt folosite pentru accesorii auto, 
produse de îngrijire și igienă, produse pentru renovarea și 
decorarea casei și produse de unică folosință. 

Fibra hollow Special
Fibre finisate: Hollow Hydrophobic, Hollow 
Hydrooleophobic, Hollow Hydrophilic, Hollow 
Antimicrobial, HCS, HC Slick.



Fibra trilobală 8

Specificații:
7 dtex; 
38 – 90 mm; 
Culori: alb,
culori personalizate. 

Caracteristici:
Fibre durabile din punct de 
vedere ecologic; 
Siguranță și protecție;
Performanță; 
Durabilitate și rezistență.

Fibrele trilobale standard sunt folosite pentru accesorii auto, 
produse de îngrijire și igienă, produse pentru renovarea și 
decorarea casei și produse de unică folosință. 

Fibra trilobală 
Fibrele trilobale au o dimensiune de
7 dtex și sunt albe sau colorate. 

Standard



Fibra trilobală 9

Specificații:
7 dtex; 
38 – 90 mm; 
Culori: alb, culori
personalizate. 

Caracteristici:
Din material reciclat 100%; 
Siguranță și protecție; 
Durabilitate; 
Capacitate excelentă de 
absorbție. 

Fibrele trilobale speciale sunt folosite pentru accesorii auto, 
produse de îngrijire și igienă, produse pentru renovarea și 
decorarea casei și produse de unică folosință. 

Hydrophilic finish Fibers, FDA finish Fibers 
Fibra trilobală Special



Sediu
central 
Aleea Industriilor, nr. 17, 120224,
Buzău, România
Tel: + 40 238 711 020
Fax: + 40 238 717686
E-mail: office@greenfiber.ro

Puncte
de lucru 
Calea Chișinăului nr. 29, 700177, Iași, 
România 
Tel: + 40 332 411 853
Fax: + 40 332 411 852

Urziceni, Ialomița, 925300, România
Tel: + 40 238 711 020
Fax: + 40 238 717 686

www.greenfiber.ro


