BENEFÍCIOS
DO COURO

OS BENEFÍCIOS DO COURO
A INDÚSTRIA DO COURO CRIA UM PRODUTO
SIMULTANEAMENTE NATURAL E DURADOURO
- O COURO É ÚNICO NA SUA CAPACIDADE DE
COMBINAR BELEZA, CONFORTO E PRATICIDADE.
O couro é um subproduto natural
O fabrico de couro moderno recicla mais de 270 milhões de peles de vaca

todos os anos. Estes são um subproduto da indústria alimentar e, sem a
capacidade da indústria do couro para os transformar em couro, mais de 7
milhões de toneladas iriam para aterros com enorme impacto ambiental e
biológico. O couro faz uma contribuição sustentável para uma sociedade
que precisa de consumir menos, reutilizar mais e reciclar tudo.

REDUZ O
DESPERDÍCIO

O bom couro envelhece bem e dura
O couro bem fabricado dura muito tempo e, ao contrário da maioria dos
materiais feitos pelo homem, ou sintético melhora com a idade, adquirindo
uma profundidade de patina e padrão de desgaste individualizado
utilizador - muito parecido com o par de calças de ganga preferido.
DURADOURO

Ao procurarmos conscientemente formas de diminuir o consumo, o couro
encaixa muito bem na divisa "comprar menos, comprar melhor". Investir em
produtos de couro de qualidade, é investir para o futuro.

O couro é fácil de reparar e manterAviagem em
direção à sustentabilidade começa com produtos que podem ser
reparados para uma longevidade de utilização. O couro necessita de
muito pouca manutenção ao longo da vida que é fácil de fazer em
casa, não depende muito de recursos para lavar e secar, por exemplo,
e vemos cada vez mais o ressurgimento de competências/ofertas
artesanais e de serviços de reparação
para artigos de couro preciosos.

FÁCIL DE REPARAR
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O couro e os subprodutos de couro podem ser
reciclados
Os desperdícios de couro provenientes do processo de fabrico podem
ser reutilizados como enchimentos, (em sacos de boxe, por exemplo) ou
combinados com outros materiais para produzir produtos compostos tais
como placas de couro, utilizadas para palmilhas e inserções no calcanhar no
calçado.
O couro em fim de vida também pode ser moído para ser utilizado desta
forma. No final da sua vida útil, o couro ébiodegradável, conforme o tipo entre
10 e 50 anos. Vemos guarnições de couro a serem criativamente incluídas em
revestimentos de parede e cada vez mais empresas reciclam o componente
de couro de calçado e artigos em couro em algo novo.

RECICLÁVEL

O couro tem diversas utilizações finais
As capacidades dos fabricantes de couro utilizam a mesma matériaprima de base
e transformam-na em muitos "tecidos" diferentes com qualidades
e benefícios diferentes. O couro pode ser fabricado para ser
suficientemente duradouro para mobiliário mas suficientemente macio
para o calçado de conforto.
VERSÁTIL

Produzirá as melhores luvas como acessório ou as de motociclismo
resistentes à abrasão com proteção . O couro faz o mais flexível dos
casacos ou as mais firmes botas de caminhada.

O couro tem um conforto natural
O couro tem "respirabilidade que permite mais facilmente regular a
temperatura corporal, absorvendo e retendo naturalmente a humidade
afastada da pele até poder evaporar-se para o exterior.
Também se adapta ao utilizador - quer seja uma luva, um sapato, um
casaco de couro ou uma carteira transportada no bolso de trás há
anos, o couro adapta-se ao seu utilizador, proporcionando conforto e
adaptação.

CONFORTÁVEL

PARTILHE A MENSAGEM
INSTAGRAM @leather_naturally #leathernaturally

TWITTER @LeatherNaturaly

Facebook-Square LeatherNaturally!

www.leathernaturally.org

O couro é naturalmente belo
O couro possui uma beleza natural que, ao contrário de muitos materiais,
melhora com a idade. Embora cada pele ou couro seja diferente, os fabricantes
de couro trabalham para realçar as suas melhores qualidades, quer se trate de
uma pele completamente anilina ou de aparência "nua", quer com acabamento
especializado para combinar durabilidade e facilidade de tratamento. Para
mais informações sobre os diferentes tipos de couro, consulte a nossa ficha
informativa, Terminologia do couro

BELO

A utilização de couro acrescenta luxo

LUXUOSO

O couro há muito que é um componente de bens de luxo, desde malas
a calçado e vestuário de luxo. Tem um toque distinto e uma qualidade de
desgaste que não pode ser reproduzida e, por essa razão, é frequentemente
combinado com tecnologia de ponta para proporcionar uma sensação mais
luxuosa e pessoal a um artigo anónimo de outra forma. Como com todos os
materiais naturais, cria uma experiência de utilizador mais emocional, menos
funcional.

APRENDA MAIS COM LEATHER NATURALLY
Leather Naturally promove a utilização de couro sustentável de fabrico global.
O seu website www.leathernaturally.org é um recurso fundamental para informação sobre o fabrico
moderno de couro e o papel que desempenha numa sociedade mais sustentável.
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