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Materiálový a hospodářský koloběh

Stavebník / zpracovatel

Zemědělství – pěstování

První zpracování 
konopné slámy

Průmyslová výroba

Odborný obchod 
se stavebninami



Konopí z pohledu
zemědělství

KONOPÍKONOPÍ

Technické konopí
… je rychlerostoucí obnovitelná surovina

… je  hodnotná plodina

… se pěstuje bez pesticidů

… podporuje biodiverzitu ( rozmanitost druhů )

… snižuje přebytky u potravin a krmiva

… zachovává zemědělské kulturní plochy

… zlepšuje zemědělskou půdu

… je podporováno Evropskou unií

… začleňuje zemědělce jako partnera do průmyslové výroby
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Zpracování konopných vláken  
na příkladu společnosti BAFA

KONOPÍKONOPÍ

BAFA
…  představuje prvotní zpracování vláken konopí v Německu

…  uzavírá smlouvy se zemědělci

…  je spojovacím článkem mezi zemědělstvím a průmyslem

…  z konopné slámy mechanicky odděluje konopná vlákna,  

pazdeří a malé částečky

…  prodává konopná semena na olej, potraviny, kosmetiku atd.

…  je představitelem ekologického podnikání

…  se věnuje výzkumu společně s instituty a průmyslem
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Moderní produkty z konopí

KONOPÍKONOPÍ

rostlina

semena stonek

vlákno

jemné
vlákno

hrubé 
vlákno malé části pazdeří

olej
potraviny
kosmetika

mycí  
a úklidové 
prostředky
krmení pro 

ptáky
tenzidy

oblečení
tepelná  
izolace
náhrada 
skelného 
vlákna

koberce
geotextilie
vnitřní díly 

aut

celulóza pro 
technický 

papír

peletky
palivo
hnojivo

stelivo  
stavební 
materiál



Výroba TERMO KONOPÍ®

KONOPÍKONOPÍ

- ošetření vlákna sodou  

(protipožární ochrana + ochrana proti plísním a hnilobě )

- smíchání konopného vlákna s BiKo-polyesterovým podpůrným 

vláknem

- navrstvení podle tloušťky rohože / role

- spojení konopného vlákna s BiKo-vláknem  

pomocí tepelného procesu

- nařezání rohoží / rolí

- zabalení

- odchylka od rozměru: tloušťka   -0/+1,5 cm

   délka/šířka  -0/+1,5 cm

- kontrola kvality : FIW Mnichov
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Výužití pro obchod 
se stavebninami

KONOPÍKONOPÍ

- strategie prodeje : výhradně v odborných  

obchodech se stavebninami

- cenová stabilita

- silná vazba k zákazníkovi

- prodej po celých balících

- marketing : • spolupráce zpracovatele a koncového zákazníka  

        • podpora prodeje

        • podpora pomocí reklamy 

        • školení o produktech

        • stálý přísun informací

        • účast na veletrzích
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Využití pro koncového zákazníka

KONOPÍKONOPÍ

TERMO-KONOPÍ...
… se hodí i pro montáž vlastními silami – umožňuje jednoduchou, 

bezpečnou montáž, nedráždí kůži, oči ani dýchací ústrojí

… zaručuje ochranu před horkem v létě a chladem v zimě

… vytváří příjemné klima obytných prostor díky dobrým difúzním 

vlastnostem a vyrovnávání vlhkosti

… neobsahuje emise a škodlivé látky

… při výrobě a zpracování spotřebuje 

 jen malé množstvím energie

… je opakovaně použitelné

… přesvědčí výbornou  

a dlouhodobou funkčností

… bylo oceněno předními institucemi 

 pro testování produktů :

Hock

Thermo-Hanf

sehr gut
Jahrbuch für 2007
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Konopí znamená 
pro životní prostředí

KONOPÍKONOPÍ

•	  šetří neobnovitelné přírodní zdroje

•	  přispívá k rozmanitosti druhů 

•  pěstování bez chemického ošetření

•  odbourávání CO2 z atmosféry

•	  během květu velmi dobrá zásoba pilu pro včely a hmyz

•		 výrobky z konopí mohou být vyráběny jen 

 s malým množstvím energie


