UPCY fashion
Originální upcyklovaná móda a doplňky. Každý kousek je originál, každý
kousek je jedinečný
Dáváme oblečení druhou šanci - UPCYKLUJEME . Upcyklace znamená, že
„odpad“ je proměněn v nový materiál nebo surovinu s vyšší kvalitou nebo
hodnotou. V našem případě je to přešívání, kdy ze starých džínových kalhot
vytvoříme třeba novou sukni, nebo z pánské košile šaty. Snahou upcyklace je
zamezit plýtvání a tak využíváme nejen „starého“ oblečení, ale také zbytků
z výroby. Z těchto zbytků vznikají originální barevné, sešívané sukně.

O nás
Přestože od dětství tvoříme a máme oděvní vzdělání, cestu k vlastním kolekcím a později také
upcyklované tvorbě odstartovaly naše děti. Než najít kalhoty, které budou dobře vypadat,
budou funkční a zároveň nebudou našim dětem vadit, bylo jednodušší je vyrobit. Postupem
času začaly vznikat další modely, narodila se TEXTILMANIE a spustily jsme e-shop. Jsme ženy,
které se přirozeně zajímají o dění ve světě, ve kterém žijeme. Návratem k módní tvorbě jsme
se postupně seznamovaly s problematikou tohoto průmyslu. Přivedlo nás to mino jiné i ke
zpracování nevyužitého materiálu, pořádání SWAPů a také omezení vlastní produkce. Při
tvorbě limitované kolekce sukní a triček, které vyrábíme stále v menším množství, se vždy
snažíme dohledat původ materiálů a upřednostňujeme české výrobce. Stále více se ale
zaměřujeme na tzv. upcyklaci. Upcyklace je proces, kdy odpad je proměněn v nový materiál
nebo surovinu s vyšší kvalitou nebo hodnotou. V našem případě je to přešívání. Snahou
upcyklace je zamezit plýtvání a tak využíváme nejen „starého“ oblečení, ale také zbytků
z výroby. Z těchto zbytků vznikají originální barevné, sešívané sukně. Pohled na módní průmysl
a nadprodukci nás motivoval také k pořádání SWAPů. SWAP neboli výměna je ekologická
iniciativa, která si klade za cíl šetřit životní prostředí. Tříděním, recyklací a posíláním věcí dál
šetříme energii, planetu a prodlužujeme životní cyklus výrobků. SWAPy pořádáme několikrát
do roka ve Studiu KaLa. Přestože máme svou práci moc rády, jsme především matky a na
prvním místě je pro nás starost o naše (dohromady čtyři) kluky, kteří naši péči stále ještě
potřebují. Plány do budoucna máme i s Textilmánií. Šířit myšlenku udržitelnosti, učit se nové
věci a zkušenosti předávat dál nás moc baví a tak plánujeme přestěhovat dílnu do větších
prostor, nabídnout kurzy šití a vytvořit sdílenou šicí dílnu.

