
BAMBU :
FRAMTIDENS TEXTIL

ALLT DU BEHÖVER VETA OM BAMBU



Kämpar du för att förstå hur starka bambukvistar kan användas för att tillverka underbart 
mjuka kläder? Bambu är en unik produkt, vilket visar sig genom flera olika egenskaper. 
Egenskaper som har en positiv påverkan på din komfort, men också på globala klimat-
problem som exempelvis vattenbrist, skogsskövling, jorderosion, växthusgaser, och den 

nuvarande kvävekrisen.

Trots den ökade populariteten hos bambutyg, är majoriteten av konsumenterna fort-
farande inte så insatta i de fördelar som finns med bambu. Detta motiverade oss att 
skriva en e-bok, dedikerad till denna unika textilprodukt. Vi ser fram emot att informera 
dig om de egenskaper som bambu har, så du kan göra ett medvetet val mellan bambu 

och andra textiler i framtiden. 
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UNIQUE IN ITS KIND
Här kan du se insidan av bambustammen, även känd som bambuskott. Utöver dess unika form, 
har stammen transversala skott i oregelbundna intervaller i hålrummet, vilket syns på utsidan som 
ränder. Dessa transversala skott kan släppa igenom både vatten och luft. Cellerna i bambu-
skottets vägg består till 50% av lignin, 40% av cellulosafibrer och 10% kärlknippen.

Som många andra, tror du kanske att bambu är en typ av trä. Men, även om bambu är hårt och imponerande kom-
pakt, är det faktiskt en typ av gräs. Som vilken annan växt som helst, har bambun rötter. Men, till skillnad från andra 
växter, har bambustammen en karaktäristiskt rund form och ihålig struktur.

VAD BESTÅR BAMBU AV?1

BAMBUFIBRER
Låt oss titta närmare på cellulosafibrerna, som används för att producer bambukläder. I stamväggens 
längdriktning, består bambu av dessa cellulosafibrer. De är starka, och spelar en avgörande roll när 
det kommer till tryckhållfasthet. Tryckhållfasthet är den grad till vilket ett material kan motstå 
tryckkrafter utan att förvridas. Detta går att jämföra med betongarmering. 

I tvärsnittsbilden till vänster, ser man den ökande mängden av fiberknippen från insidan och ut.

(Bildkälla: Bambusa)
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NATURLIGT MATERIAL
Den ihåliga formen hos bambustammen är 1.9 gånger mer effektiv 
som byggmaterial än det rektangulära tvärsnittet hos träbalkar. 
Detta gör att man sparar byggmaterial. Kombinerat med de starka 
fibrerna, gör det bambun till ett ypperligt byggmaterial. En av 
naturens fantastiska uppfinningar!

DE FYRA BEHANDLINGSTEKNIKERNA:

BEHANDLINGSTEKNIKER
Föga förvånande, så används bambu ofta som material i produkter 
eller byggnader. Användningen av bambu är mer uppenbart i vissa 
produkter än andra. En bambuflotte, exempelvis, visar tydligt vilka 
material som använts, medan bambukläder lämnar mer åt fantasin. 
Detta beror på att det finns många olika tekniker som används för 
att behandla bambu. Vi använder ”rivningstekniken”. Var och en av 
de fyra olika behandlingsteknikerna visas här nedan:

SÅGNING RIVNING KROSSNING TRIMNING
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FRÅN BAMBUSKOTT TILL MJUKA KLÄDER
Du har nu upptäckt insidan på bambuplantan och vet att vi använder rivningstekniken för att behandla vår bambu. 
Dags att titta närmare på hur vi förvandlar dessa pyttesmå bambupartiklarna till underbart mjuka underkläder. Det 
är en komplex process, så vi har gjort vårt bästa för att göra det så tydligt som möjligt med användning av en 
visuell steg-för-steg guide.

2
SKÖRD
Vår bambu skördas i Kina från plantager hos certifierade leverantörer. Skotten skördas, 
medan bamburötterna helt enkelt lämnas kvar i jorden. Efter skörden, växer skotten upp 
igen. Eftersom plantan växer så oerhört fort, kan bambu som används till klädesindustrin 
skördas mellan 4 och 6 gånger per år.

MALNING
Efter skördningen, rivs bambuskotten ner till små partiklar. Detta görs med användning av 
stora, roterande maskiner. Bambufibrerna är små element av bambuskotten. Dessa fibrer 
är sedan det som används för att göra bambukläder.
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VISKOSITETSPROCESS
Dessa småbitar av bambu kokas sedan i ett bad av natriumhydroxid och koldisulfid. 
Teknikerna förbättras hela tiden, och överblivet material återanvänds numera för att 
säkerställa att de inte hamnar ute i miljön. Dessa tekniker är inte perfekta, men utveck-
lingen fortgår i rasande takt.

GARN
Denna process resulterar i en geggig massa som kallas bambumassa. Efter några dagar 
pressas den avsvalnade massan genom små hål i ett bad av svavelsyra, där det blir till 
tunna trådar. Detta används sedan för att spinna bambugarn i olika storlekar.

TVÄTTNING, BLEKNING OCH TORKNING
Nu när vi behandlat vår bambu, kallas det för bambuviskos. Dessa garn av bambuviskos 
tvättas, bleks och torkas – det sista steget innan garnet vävs till mjuka bambukläder.

TILL SIST: BAMBUKLÄDER
Efter tvättning, blekning och torkning kombineras bambugarnet med andra material, 
exempelvis bomullsgarn. Denna försiktiga fusion av trådar gör tyget starkare. Resultatet: 
de mest bekväma underkläderna där bambu är den enskilt viktigaste komponenten. I 
nästa kapitel, förklarar vi hur man kan minska effekterna av bomullsanvändning.
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VISSTE DU...

...DE FLESTA BAMBUSORTERNA VÄXER MELLAN
5 OCH 20 CM VARJE DAG?

VÄRLDSREKORDET FÖR “SNABBAST VÄXANDE PLANTA” LIGGER PÅ 91 CENTIMETER PER DAG.
DET ÄR INGEN ÖVERRASKNING ATT REKORDINNEHAVAREN ÄR EN SORTS BAMBU: BAMBUSA OLDHAMII.

...DET FINNS OLIKA TYPER AV BAMBU SOM ÄR MER ÄN 30 METER
HÖGA OCH 20 CENTIMETER I DIAMETER?

BAMBUSKOTT HAR AUTOMATISKT SIN BREDASTE DIAMETER EFTERSOM DE VÄXER
DIREKT UR MARKEN. DE BLIR INTE TJOCKARE MED TIDEN.

...AMBU KAN VÄXA BÅDE PÅ PLANTAGER OCH I SKOGEN?
VÅR BAMBU SKÖRDAS ENDAST FRÅN PLANTAGER HOS CERTIFIERADE LEVERANTÖRER.
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3 BAMBU VS BOMULL
De flesta kläder vi använder är gjorda av bomull, trots att bomull är långt ifrån miljövänligt. Det finns 
dock ett svar på detta: bambu. Men, varför har vi valt att använda bambu? Här nedan hittar du

skillnaderna mellan bambu och bomull.

Sammanfattningsvis: på många sätt är bambu bättre för miljön än bomull. Inte bara plantan i sig, utan även själva odlingen 
och produktionen säkerställer att bambu är ett hållbart alternativ till bomull.

Bomull är den riktiga vattendrickaren bland textiler.
I genomsnitt krävs 8,000 liter vatten för att  odla ett 
enda kilo bomull.

Utöver detta, är bomullen ansvarig för inte mindre än 
11% av alla bekämpningsmedel, och 25% av alla 
insektsmedel i världen.

Genom bomullsodling blir jorden så utarmad att man 
måste anävnda sig av konstgödsel för att återuppliva 
jorden tillräckligt för att fortsätta producera bomull. 

Bambu behöver inget annat än sol och regnvatten för 
att växa. Det finns alltså inget behov av konstgjord 
vattning. 

Inga bekämpningsmedel, insektsmedel eller gödsel 
behövs för att odla bambu.

Efter skörden, fortsätter världens snabbast växande 
planta att växa, eftersom dess rötter finns kvar i 
marken. Det produceras ungefär 10 gånger mer 
bambu per kvadratmeter än bomull.

BAMBU: BOMULL:
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Som tur är, finns det en lösning för att minska bomullsproduktionens inverkan på miljön: ekologisk bomull. Ekologisk 
och vanlig bomull kan inte identifieras med blotta ögat. Skillnaden ligger i produktionen. Produktionen av ekologisk 
bomull använder sig av tekniker och material med låg inverkan på miljön. Ekologisk bomull, exempelvis, produceras 
utan bekämpningsmedel och konstgödsel, och garnet spinns utan användnind av kemikalier. Vi är fortsatt engager-

ade i att producera bomullen i våra produkter på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

EKOLOGISK BOMULL

Bambufibrerna har en rund,
jämn struktur.

Bomullsfibrerna har en grov
och ojämn struktur.

Dock är bomull också inblandat i våra produkter. Det kanske låter motsägelsefullt, så låt oss förklara. Bomullsfibrerna 
har en egenskap som bambun tyvärr saknar. De grova bomullsfibrerna ger stabilitet och struktur till kläderna. I nästa 

kapitel kommer du få läsa mer om fördelarna med bambufibrer.
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4 FÖRDELARNA MED 
BAMBUKLÄDER

Bambu är inte bara mindre skadligt för miljön än bomull; när man 
använder det i kläder ger det också många fördelar som bomull 
inte har, eller där dess effekter är mindre märkbara. Vi skulle 
aldrig neka dig någon av dessa fördelar.

UNDERBART MJUK:
Ytterligare en fördel är den oöverträffliga mjukheten hos bambutextiler, och den 

fantastiska bekvämligheten det erbjuder. Som vi nämnde förut: den mjuka
strukturen hos bambufibrerna är hemligheten bakom denna fantastiska egenskap.

UTÖKAD FRÄSCH KÄNSLA:
Med de mikroskopiska hålen i bambufibrerna, erbjuder tyget fantastisk andnings-
förmåga. Det är därför bambukläder gör att du känner dig fräsch och torr betydligt 

längre. Bambu leder också bort fukt väldigt fort.

FANTASTISK VÄRMEREGLERING:
Bambutyger har också flertalet isolerande egenskaper. Detta påverkar värme-

utbytet. I varmt väder känns tyget fräscht, samtidigt som det ger ytterliggare skydd 
mot kyligt väder under kallare dagar.
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SKRYNKELFRITT:
Bambukläder kräver inte att man stryker dem. Tack vare de speciella bambu-

fibrerna, är tyget nästan omöjligt att göra skrynkligt, och det håller formen oerhört 
bra. Till och med efter många tvättar. 

HYPOALLERGENISKT:
Bambu är hypoallergeniskt, vilket betyder att det inte leder till allergiska reaktioner. 
För de som lider av känslig hud eller allergier, är denna unika egenskap hos bambun 

särskilt välkommen.

SKYDD MOT UV-STRÅLNING:
Bambu ger ett naturligt skydd mot UV-strålning, och har förmågan att filtrera bort 
97.5% av de skadliga UV-strålarna, vilket gör det till det perfekta tyget under 
varma dagar när man är ute i solen länge. Bambukläder erbjuder hela spektrumet 

av optimalt skydd för din hud.

12



EN HÅLLBAR VÄRLD
Nu vet du att bambu är ett hållbart alternativ till bomull, men det finns mer: bambu hjälper till 
att minska de globala miljöproblemen. Vi vill visa upp det vi gör, för att skapa en renare värld 
med hjälp av bambu.5

VI SPARAR VATTEN
Som tidigare nämnt, till skillnad from bomull, så växer bambu naturligt och 
kräver inte konstvattning. Med tanke på vattenbristen i världen idag, så är 
det oerhört viktigt att ha detta i åtanke.

VI BEKÄMPAR EROSION
Jorderosion är en process som orsakas av förslitningar på grund av vind och 
rinnande vatten, vilket kan leda till ofruktbar jord. Bamburötter å andra sidan, 
bidrar till en rik, bördig jord. När man skördar bambuskotten lämnar man röt-
terna i jorden. Dessa rötter greppar tag i jorden, vilket förhindrar erosion och 
säkerställer att livet ovan jord blomstrar.

VI HANTERAR DEN TILLGÄNGLIGA 
MARKEN EFFEKTIVT
Utöver det faktum att rötterna blir kvar i marken efter skörden, så växer 
bamboo oerhört fort. Dessa aspekter har en stor påverkan på effektiv
användning av marken. Per kvadratmeter, kan vi producera 10x mer bambu 
än bomull. Detta reducerar påverkan av skogsskövlingskrisen.
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VÄLJ BAMIGO FÖR ATT BIDRA TILL EN MER HÄLSOSAM MILJÖ!

VI ABSORBERAR SKADLIGA SUBSTANSER
Varje hektar av bambuskog absorberar ungefär ett tusen ton CO2 per år. 
En bambuskog absorberar, i snitt, 5x mer CO2 än samma antal träd. Bam-
bu har även ett högt upptag av kväve. Detta betyder att bambun rengör 
luften, och har en positiv påverkan på växthuseffekten och den nuvarande 
kvävekrisen.

VI ÄR SNÄLLA MOT JÄTTEPANDORNA
Bambun nämns ofta i samma andetag som pandorna. Logiskt, eftersom 
pandorna äter bambu. Men, våra produkter är gjorda av Moso, en bambu-
sort som inte äts av pandor. Vi odlar också vår bambu på plantager, för 
att säkerställa att utrotningshotade arter inte påverkas.

VI ÄR EKONOMISKA MED VÅRT TYG
Vi designar våra kläder själva, och kan därför påverka hur sparsamma vi är 
med våra tyger. Endast efter att vi har hittat den enklaste formen, tillverkar 
vi våra produkter. Våra leverantörer gör så många klädesplagg som möjligt 
från en och samma bit tyg för att undvika onödigt spill av överblivna tyger, 
och minska avfallet.

VI ÄR CERTIFIERADE NER I GRUNDEN
Vi jobbar endast tillsammans med leverantörer som bevisat sig vara miljö-
vänliga. Även anställningsvillkoren är lika viktiga. På nästa sida, hittar du en 
överblick över alla våra certifieringar.
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DEN GLOBALA EKOLOGISKA TEXTILSTANDARDEN (GOTS)
En internationell märkning som garanterar att produktionen av ekologisk bomull sker på ett miljövänligt sätt, även ansett till

socialt ansvarstagande. Exempelvis får inga skadliga eller cancerframkallande ämnen användas i produktionen. 

STANDARDEN FÖR EKOLOGISKT INNEHÅLL (OCS)
Denna märkning används för att indikera att produkter innehåller tillräckligt med ekologiskt material i den slutgiltiga produkten. 
Riktmärket övervakar vägen som de råa materialen tar – från källan till produkt: behandling, produktion, packetering, märkning, 

handel och distribution.

OEKO-TEX STANDARD 100 
Ett globalt certifieringssystem för produkter som kommer i kontakt med huden. Ju mer intensiv kontakt med huden, desto strikt-
are är kraven på anti-allergener. Om kläder har kvalitetsmärkningen Oeko-tex, innehåller de inga skadliga substanser. Kläder med 

denna märkning är därför bättre både för din hud och din hälsa!

DEN SOCIALA UPPFÖRANDEKODEN (BSCI)
Målet är att förbättra arbetsförhållanden. Detta innebär ett förbud mot tvångs- och barnarbete, samt att säkra arbets-

förhållanden måste finnas. Våra leverantörer har märkningen A, vilket betyder ”väldigt bra”.

RÅDET FÖR SKOGSBRUKSSTANDARD (FSC)
En internationell organisation som ägnar sig åt konservation och ansvarsfull skogsförvaltning världen över. FSC-produkter hant-

eras enligt FSC’s riktlinjer. Både människor och djur förlitar sig på skogen som drar nytta av detta.

CERTIFIERINGAR:
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VISSTE DU ATT.. .

...I GENOMSNITT, ABSORBERAR BAMBU 5X MER CO2
ÄN SAMMA ANTAL TRÄD?

GENOM ATT ABSORBERA CO2 FRÅN LUFTEN, HJÄLPER BAMBUN

...BAMBU ÄR STARKARE ÄN TRÄ, OCH KAN
BÖJAS MER UTAN ATT GÅ?

BAMBOO HAS A HIGHER FLEXIBILITY PER MASS DENSITY THAN WOOD.

...BAMBU OCKSÅ VÄXER PÅ VÄLDIGT HÖG HÖJD?
ETT TREVLIGT EXEMPEL: PÅ 4 KILOMETERS HÖJD I HIMALAYA.

TILL ATT BEKÄMPA VÄXTHUSEFFEKTEN.
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TRÄ BAMBU

Styrka per volym
Stelhet per volym 

(Booming Bamboo 2017)



6 VÅRA PRODUKTER
Bamigo får varje man att känna sig bekväm, självsäker och framgångsrik. Detta beror på de fördelar som 
män upplever när de använder våra högkvalitativa underkläder. Den viktigaste komponenten i våra kläder 

är bambu, men Bamigo är mer än bara bambu.

VISA T-SHIRTS VISA KALSONGER VISA STRUMPOR VISA BADROCK

Våra undertröjor är extra långa 
och har perfekt stretch.

Våra boxershorts är underbart 
mjuka och har perfekt passform.

Våra strumpor har en förstärkt häl 
och tå, och ger en extra fräsch 

känsla.

Vår badrock har en hög-
kvalitativ finish och en varm, 

bekväm passform.
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https://bamigo.com/se/bambu-t-shirts
https://bamigo.com/se/bambu-kalsonger
https://bamigo.com/se/bambu-strumpor
https://bamigo.com/se/bambu-loungewear


REDO ATT UPPLEVA
ULTIMAT KOMFORT? 
VÄLJ BAMIGO!
I denna e-bok, har vi visat hur bambun är framtidens textil. 
Välj bambukläder för att ge exceptionell komfort åt din favorit-
outfit. Efter att du upplevt hur det är att använda bambu-
kläder, kommer du inte vilja ha något annat. Eller ja, det är i 
alla fall slutsatsen hos mängder med ambassadörer som valt, 
och stannat kvar hos, Bamigo.

BESTÄLL NU
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