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DEN MEST INTERESSANTE OG VÆRDIFULDE
INFORMATION OM BAMBUSTØJ

Kæmper du med at forestille sig, hvordan stærke bambusstængler bruges til at fremstille 
så vidunderligt blødt tøj? Bambus er unik i sin art, og det kan man især se på den række 
fantastiske egenskaber som bambus tilbyder. Egenskaber, der har en positiv indflydelse på 
din komfort, men også er positivt for forskellige globale miljøhensyn, som vandknaphed, 

afskovning, jorderosion, drivhusgasser og den aktuelle nitrogenkrise.

På trods af den stigende popularitet af bambustekstiler er de fleste forbrugere stadig ikke 
klar over fordelene ved bambus. Dette motiverede os til at udvikle en e-bog dedikeret til 
dette unikke tekstilprodukt. Vi er glade for at informere dig om egenskaberne ved bam-

bus, så du i fremtiden kan træffe et bevidst valg mellem bambus og andre tekstiler. 
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UNIK I SIN SLAGS
Her kan du se indersiden af en bambusstamme, også kendt som et bambusskud. Ud 
over sin unikke form har stammen tværgående rum med uregelmæssige intervaller 
i hulrummet, som er synlige som ydre kanter. Disse tværgående rum er gennem-
trængelige for vand og luft. Cellerne i væggen af bambusstammen består af 50% 
lignin, 40% cellulosefibre og 10% vaskulære bundter.

BAMBUSFIBRE
Lad os se nærmere på cellulosefibrene, der bruges til at fremstille bambustøj. I stammens 
langsgående retning består bambus af disse unikke cellulosefibre. De er stærke og spiller 
en væsentlig rolle i bestemmelsen af trykstyrken. Trykstyrke er den grad, i hvilket et ma-
teriale kan modstå trykstyrker uden skævhed. Dette kan sammenlignes med armering af 
beton. 

I tværsnittet, der vises til venstre, er det stigende antal fiberbundter synligt indefra og ud.

(Kildebillede: Bambusa)

HVAD BESTÅR BAMBUS AF?
Som mange andre troede du måske, at bambus var en type træ. Selvom bambus måske er hård 
og imponerende fast, er og forbliver den en græsart. Som enhver plante har bambus rødder. I 
modsætning til andre planter har bambusstammen imidlertid en karakteristisk rund form og hul 
struktur.

1

4



NATURLIGT MATERIALE
Den hule form på bambusstammen er 1,9 gange 
mere effektiv som byggemateriale end det rek-
tangulære tværsnit af en træbjælke. Dette fører til 
materielle besparelser. Kombineret med de stærke 
fibre gør dette bambus til et usædvanligt egnet 
byggemateriale. En af Moder Naturs strålende
opfindelser!

DE FIRE BEHANDLINGSTEKNIKKER:

SAVNING MAKULERING KNUSNING BESKÆRING

FORARBEJDNINGSTEKNIKKER
Ikke overraskende er bambus et ofte anvendt materiale i 
produkter eller bygninger. Brug af bambus er mere tydelig i 
nogle produkter end andre. For eksempel viser en bambus 
tømmerflåde tydeligt, hvilke materialer der blev brugt, mens 
bambustøj overlader mere til fantasien. Dette har at gøre 
med det faktum, at der er flere tilgængelige teknikker til 
forarbejdning af bambus. Vi bruger ‘makulerings’ teknikken. 
Hver af de fire behandlingsteknikker er illustreret nedenfor:
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HØST
Vores bambus høstes i Kina på plantager fra certificerede leverandører. Skuddene høstes, mens 
bambusrødderne ‘simpelthen’ forbliver i jorden. Efter høsten regenererer skuddene igen. Eftersom 
planten vokser så hurtigt, kan bambus til brug i tøjindustrien høstes op til 4 til 6 gange om året.

MAKULERING
Efter høstning markuleres bambusstængler i små partikler. Dette gøres ved hjælp af større roter-
ende skæremaskiner. Bambusfibre er små elementer i bambusstammen. Disse fibre bruges til sidst 
til at fremstille bambustøj.

FRA BAMBUSSTAMME TIL BLØDT TØJ
Du har nu opdaget det indre arbejde i bambusplanten og ved, at vi bruger makuleringsteknikken til at behandle vores bambus. 
Det er nu tid til at se på, hvordan vi forvandler disse små bambuspartikler til vidunderligt blødt undertøj. Det er en kompleks pro-
ces, så vi har gjort vores bedste for at gøre det så tydeligt som muligt ved hjælp af en visuel trin-for-trin oversigt.
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VISKOSE-PROCES
Disse bambuschips koges derefter i et bad med natriumhydroxid og svovlkulstof. Teknikker forbed-
res kontinuerligt, og affaldsmaterialer genbruges nu for at sikre, at de ikke forurener miljøet. Disse 
teknikker er endnu ikke perfekte, men udviklingen fortsætter i et hurtigt tempo.

GARN
Denne proces resulterer i en grødet masse kendt som bambusmasse. Efter et par dage presses 
den afkølede bambusmasse gennem små huller i et svovlsyrebad, hvor den hærder til fine tråde. 
Dette bruges til at spinde bambusgarn i forskellige størrelser.

VASK, BLEGNING OG TØRRING
Nu hvor vi har forarbejdet bambus, kaldes det bambusviskose. Dette bambusviskosegarn vaskes, 
bleges og tørres - det sidste trin, før garnet væves til blødt bambusbeklædning.

ENDELIG: BAMBUSTØJ
Efter vask, blegning og tørring kombineres bambusgarnet med andre materialer, såsom bomulds-
garn. Denne omhyggelige fusion af tråde forstærker stoffet. Resultatet: det mest behagelige
undertøj, hvor bambus er langt den vigtigste komponent. I det næste kapitel forklarer vi, hvordan 
man minimerer brugen af bomuld.
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VIDSTE DU...

... DE FLESTE FORMER FOR BAMBUS VOKSER MELLEM
5 OG 20 CENTIMETER HVER DAG?

VERDENSREKORDEN FOR DEN ‘HURTIGST VOKSENDE PLANTE’ SÆTTES TIL 91 CENTIMETER PR. DAG.
DET ER IKKE OVERRASKENDE, AT DENNE REKORD HOLDES AF EN BAMBUS-ART: BAMBUSA OLDHAMII.

... DER ER FORSKELLIGE TYPER BAMBUS, DER ER MERE END
30 METER HØJ OG 20 CENTIMETER I DIAMETER?

BAMBUSSKUD HAR AUTOMATISK DERES MAKSIMALE DIAMETER,
NÅR DE VOKSER FRA JORDEN. DE TYKNER IKKE MED ALDEREN.

... KAN BAMBUS VOKSE PÅ PLANTAGER SÅVEL SOM I SKOVE?
VORES BAMBUS HØSTES KUN PÅ PLANTAGER FRA CERTIFICEREDE LEVERANDØRER.
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BAMBUS:
Bambus har ikke brug for andet end sollys og 
regnvand for at vokse. Der er ikke behov for kun-
stig vanding.

Ingen pesticider, insekticider eller gødning er 
påkrævet for at dyrke bambus.

Efter skæring fortsætter den hurtigt voksende 
plante med at skyde op, når dens rødder forbliv-
er i jorden. Cirka 10 gange så meget bambus som 
bomuld produceres per kvadratmeter.

BOMULD:
Bomuld er vandslugerene blandt tekstiler. I 
gennemsnit er der brug for 8.000 liter vand for 
at dyrke et enkelt kilogram bomuld.

Derudover er bomuld ansvarlig for brugen af ikke 
mindre end 11% af alle pesticider og 25% af alle 
insekticider i verden.

Jorden bliver så udmattet under dyrkning at kunst-
gødning kræves for at genoplive jorden nok til at 
muliggøre fortsat bomuldsproduktion.

BAMBUS VS. BOMULD
Det meste af det tøj vi har på, er lavet af bomuld, men bomuld er langt fra miljøvenligt. Der er et svar til dette pro-
blem: bambus. Hvorfor har vi valgt bambus? Vi har listet forskellene mellem bambus og bomuld.

Kort sagt: på mange måder er bambus bedre for miljøet end bomuld. Ikke kun selve planten, men også den måde 
vækst og dyrkning sikrer, at den er et bæredygtigt alternativ til bomuld.
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Ikke desto mindre er bomuld også inkorporeret i vores produkter. Det lyder selvmodsigende, så lad os forklare. 
Bomuldsfiberen har en egenskab, som bambus ikke har. Den grove bomuldsfiber giver robusthed og struktur i tøjet. 

I det næste kapitel læser du om fordelene ved bambusfiber.

Bambusfiberen har en
rund og glat struktur.

Bomuldsfiberen har en
grov og ru struktur.

Heldigvis er der en løsning for at reducere miljøpåvirkningen af bomuldsdyrkning: økologisk bomuld. Organisk og 
almindelig bomuld kan ikke identificeres med det blotte øje. Forskellen ligger i produktionen. Produktionen af organ-
isk bomuld bruger teknikker og materialer med en lav miljøpåvirkning. Organisk bomuld dyrkes for eksemtpel uden 
brug af pesticider eller kunstgødning og spindes uden tilsætning af kemikalier. Vi forbliver forpligtet til at producere 

den bomuld der bruges i vores produkter så bæredygtigt som muligt.

ORGANISK BOMULD
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FORDELE MEDBAMBUSTØJ
Bambus er ikke kun mindre skadeligt for miljøet end bomuld; når det 
bruges i tøj tilbyder det også mange fordele som bomuld ikke har, eller 
hvor effekten er mindre mærkbar. Vi ville ikke drømme om at fratage 

dig disse fordele.

4
UDVIDET FRISKHED:

Med de mikroskopiske huller i bambusfibre tilbyder stoffet frem-
ragende ventilation. Dette er grunden til, at bambus holder dig frisk 
og tør markant længere. Bambus skubber også fugten hurtigere væk.

VIDUNDERLIGT BLØDT:
En anden fordel er den uovertrufne blødhed af bambustekstiler og 
den fremragende komfort, der tilbydes. Som vi nævnte før: den glatte 
struktur af bambusfiberen er hemmeligheden bag denne fantastiske 

funktion.

FREMRAGENDE VARMEREGULERING:
Bambusstoffer har også adskillige isolerende egenskaber. Dette påvirk-
er forskellen i varme. I varmt vejr føles bambusstoffer friske, mens de 

også giver ekstra beskyttelse mod kulden på en kold dag.
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EN BÆREDYGTIG VERDEN
Du ved nu, at bambus er et bæredygtigt alternativ til bomuld, men der 
er mere: bambus hjælper med at reducere de globale miljøpåvirkninger. 
Vi ønsker at belyse, hvad vi gør for en renere verden ved hjælp af 
bambus.

5
VI SPARER VAND
Som tidligere nævnt vokser bambus i modsætning til bomuld naturligt 
og kræver ikke kunstig vanding. I betragtning af den globale vand-
knaphed er det vigtigt at tage dette i betragtning.

VI BEKÆMPER JORDEROSION
Jorderosion er en proces med nedbrydning forårsaget af vind og rin-
dende vand, der fører til ufrugtbar jord. På den anden side bidrager 
bambusrødder til rig, frugtbar jord. Ved høsten af bambusskud forbliv-
er rødderne i jorden. Disse rødder griber fat i jorden, hvilket forhindrer 
jorderosion og sikrer, at livet over jorden blomstrer.

VI ANVENDER DEN TILGÆNGELIGE JORD 
MERE EFFEKTIVT
Ud over det faktum, at rødderne forbliver i jorden, når de fældes, vok-
ser bambus enormt hurtigt. Disse aspekter har ent enorm indflydelse 
på effektiviteten af arealanvendelsen. Per kvadratmeter kan vi produc-
ere ca. 10x mere bambus end bomuld. Dette mindsker virkningen af 
afskovningskrisen.
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VI ABSORBERER SKADELIGE STOFFER
Hver hektar bambus skov absorberer cirka tusind ton CO2 pr. år. En 
bambus skov absorberer i gennemsnit 5x mere CO2 end et lige antal 
træer. Bambus har også et højt nitrogenindtag. Dette betyder, at bam-
bus renser luften og har en positiv effekt på drivhuseffekten og den 
aktuelle nitrogenkrise.

VI ER VENLIGE OVERFOR PANDAERNE
Bambus nævnes ofte sammen med pandaen. Logisk nok eftersom 
pandaer spiser bambus. Vores produkter er dog fremstillet af Moso, 
en bambusart, der ikke spises af pandaer. Vi dyrker også bambus på 
plantager for at sikre, at det naturlige habitat for denne truede art 
ikke påvirkes.

VI ER SPARSOMME MED VORES STOF
Vi designer vores tøj selv og har derfor også indflydelse på, hvor 
sparsomt vi bruger vores stof. Først efter at have fundet den enk-
leste form fremstiller vi produkterne. Vores leverandører fremstiller så 
mange beklædningsgenstande som muligt af et enkelt stykke stof, for 
at forhindre unødvendigt spild af resterende stof og holde affalds-
stofferne på et minimum.

VI ER CERTIFICERET HELE VEJEN IGENNEM
Vi arbejder kun med certificerede leverandører, der er bevist at være 
miljøbevidste. Ansættelsesvilkårene er lige så vigtige. På næste side 
finder du en oversigt over alle certificeringer.

VÆLG BAMIGO FOR AT BIDRAGE TIL ET 
SUNDERE MILJØ!
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CERTIFICERINGER:

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS)
Et international mærke, der garanterer, at produktionen af organisk bomuld udføres på en miljømæssig og socialt

ansvarlig måde. For eksempel må der ikke anvendes nogen skadelige eller kræftfremkaldende stoffer i produktionen.

ORGANIC CONTENT STANDARD (OCS)
Dette mærke bruges til at indikere, at produkter indeholder tilstrækkeligt organisk materiale i det endelige produkt. 
Benchmarket overvåger ruten, som råmaterialerne tager fra kilde til produkt: forarbejdning, produktion, emballering, 

mærkning, handel og distribution.

OEKO-TEX STANDARD 100
Et globalt certificeringssystem for produkter, der kommer i kontakt med huden. Jo mere intensiv kontakten med huden 
er, jo strengere er anti-allergen kravene. Hvis tøj bærer øko-Tex-kvalitetsmærket, indeholder det ikke skadelige stoffer. 

Tøj med dette mærke er derfor bedre for din hud og for dit helbred!

BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI)
Målet er at forbedre arbejdsvilkårene. Dette inkluderer et forbud mod tvangsarbejde og børnearbejde sammen med 

sikre arbejdsvilkår. Vores leverandører er blevet bedømt som A, hvilket kaldes ‘meget godt.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)
En international organisation dedikeret til bevarelse og ansvarlig skovforvaltning over hele verden. FSC-produkter

administreres i henhold til FSC-retningslinjer. Mennesker og dyr er afhængige af skoven, der drager fordel af dette.
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VIDSTE DU...

... BAMBUS VOKSER OGSÅ I STORE HØJDER?
ET DEJLIGT EKSEMPEL: I EN HØJDE AF 4 KILOMETER I HIMALAYA.

... I GENNEMSNIT ABSORBERER BAMBUS 5X MERE CO2
END DET SAMME ANTAL TRÆER?

VED AT ABSORBERE CO2 FRA LUFTEN, HJÆLPER BAMBUS MED AT BEKÆMPE DRIVHUSEFFEKTEN.

... BAMBUS ER STÆRKERE END TRÆ OG KAN BØJES
YDERLIGERE UDEN AT GÅ I STYKKER?

BAMBUS HAR EN HØJERE FLEKSIBILITET PR. MASSEFYLDE END TRÆ.
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TRÆ BAMBUS

Styrke pr. volumen
Stivhed pr. volumen

(Booming Bamboo 2017)



SE T-SHIRTSSE UNDERTØJ SE SOKKER SE HOMEWEAR

Undertøjet har ekstra længde 
og optimal stretch.

Vores boksershorts er
vidunderligt bløde og tilbyder 

den perfekte pasform.

De sokke Vores sokker har en 
forstærket hæl og tå og giver 

forlænget friskhed.

Det komfortable homewear
fuldender hele

afslapningsoplevelsen.

VORES PRODUKTER
Bamigo får enhver mand til at føle sig komfortabel, selvsikker og succesfuld. Dette skyldes de fordele, som mænd 
oplever, når de bærer vores undertøj af høj kvalitet. Den vigtigste komponent i vores tøj er bambus, men Bamigo 

er mere end bare bambus.
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https://bamigo.com/dk/bambus-t-shirts
https://bamigo.com/dk/bambus-undertoej
https://bamigo.com/dk/bambus-sokker
https://bamigo.com/dk/bambus-homewear



