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Zábavná

Vzdělávací

Odolná

Ekologická

Omyvatelná

Vyrábíme produkty z přírody s láskou
BiOBUDDi věří, že je možné si hrát a bavit se, aniž bychom poškozovali přírodu. 
To je důvod, proč vyrábíme stavebnici pro děti, která je šetrná k životnímu prostředí.



 Planeta Země
Všichni mají právo na produkty, které jsou bezpečné pro jejich zdraví, ale také pro přírodu, ve které 
žijí. Dříve, než se dozvíte více o BiOBUDDi, pojďme si říct pár důležitých věcí o naší planetě.

Globální oteplování

O globálním oteplování jste již pravděpodobně slyšeli. Děje se proto, že v dnešní době využíváme 
energii téměř ke všemu, co děláme. Produkce této energie uvolňuje do vzduchu oxid uhličitý. Ten 
přispívá ke skleníkovému efektu, který způsobuje globální oteplování.

Přítomnost Budoucnost

Naším cílem je přispět k tomu, aby se tento cyklus, poškozující planetu, zastavil. Mějme pozitivní vliv 
na planetu.



Při každodenních činnostech se 
do vzduchu uvolňuje oxid uhličitý.

Cukrová třtina v procesu růstu 
absorbuje oxid uhličitý. Tím 
redukuje jeho velké množství 
v atmosféře.

Jak se vyrábí?
Cukrová třtina je pěstována pro 
výrobu potravin, oblečení a léků, 
při které se zpracovává jen její 
určitá část.

Jak se 
BiOBUDDi

vyrábí?



BIO polyethylen se následně 
používá k výrobě BiOBUDDi 
stavebnice v Holandsku.

Výsledný produkt je recyklovatelný 
a materiál lze znovu použít na 
výrobu nového produktu.

Tento ethanol se následně používá 
k výrobě tzv. BIO polyethylenu. 

Zbytky cukrové třtiny jsou použity 
jako surovina, která se transformuje 
na ethanol. 
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  Mějme pozitivní vliv na planetu!

Cílem BiOBUDDi je vytvářet lepší budoucnost. 

BiOBUDDi je nová značka stavebnice, která je šetrná 
k přírodě, neboť je vyrobena z BIO materiálu.

Státní orgány stále více varují před používáním hraček, které nesplňují 

požadavky bezpečnosti. Dochází k přísnějším kontrolám 

a větší četnosti stahování závadných hraček  z prodeje.

Navíc se podle průzkumů zvyšuje mezi rodiči zájem o ekologicky šetrné 

a bezpečné hračky. A právě proto jsou nové BIO kostky vyráběny 

z vedlejších produktů rostlin, nikoli  z ropy. Z BIO materiálu je rovněž 

vyroben obal, nálepky, návody i použité lepidlo. 

Nové BIO kostky jsou vyráběny v Holandsku.

"Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, 

jestliže má lidstvo přežít."

-Albert Einstein-
(1879-1955)




