
Jak přišla na svět geniální myšlenka vyrábět z jutového vlákna 
z přepravních pytlů na kakao a kafe vysoce kvalitní tepelnou izolaci?

Co s tím má společného firma RITTER SPORT?

Co je na této jednoleté rostlině tak zajímavého?

Zde Vás seznámíme s celou historií …

PRÍBEH 
JUTY
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THERMO JUTE – ZDRAVÍ, KVALITA, STÁLOST
Pytle od kakaa jsou ve firmě Ritter Sport rozmělněny na 
vlákno a následně ve firmě THERMO NATUR zpracovány na 
vysoce výkonnou tepelnou izolaci. Tím vzniká produkt, který 

je na trhu s tepelnými izolacemi zcela jedinečný: 
hygienicky bezvadný, odolný plísním a účinný při 
horkách v létě. Juta má díky své robustní struktuře 
velmi dlouhou životnost. Vysoká kapilární vodivost 
vlhkosti zajišťuje u této izolace dobrou práci s vlh-
kostí a tím i zdravé klima v interiéru.

Více informací na www.izolace-konopi.cz

JUTA: NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ 
PŘÍRODNÍ VLÁKNO NA SVĚTĚ

Nejznámější a nejrozšířenější přírodní vlákno je 
získáváno z kulturní rostliny Chorchorus – Juta. Tato 
rostlina je pěstována biologicky a společensky udr-
žitelným způsobem. Mimo použití v automobilovém 
průmyslu a v řemeslné výrobě je toto vlákno pou-
žíváno i na výrobu kvalitních přepravních pytlů pro 
choulostivé potraviny.
Juta je jednoletá rostlina a váže na sebe velké 
množství Co2. Pokud si vyberete tepelnou izolaci 
z juty, šetříte ostatní pomalu rostoucí přírodní vlák-
na jako je dřevo a tím i lesy a jejich obyvatele.
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GENIÁLNÍ TAH
Výrobce čokolády Ritter Sport spotřebovává obrovské 

množství jutových pytlů k přepravě kakaových bobů. 
Po jednorázovém použití byli tyto pytle likvidovány. A 

tak vznikla v této fabrice na čokoládu geniální myšlenka: 
Protože již od roku 2009 patří firma THERMO NATUR 

GmbH a Co. KG v bavorském Nördlingenu do obchodní ro-
diny Ritter. Tak proč nezkusit pevné a kvalitní jutové vlákno 

na výrobu izolace? Tento nápad dopadl velice úspěšně. 
Geniální kooperací těchto společností vznikla světová novinka 
THERMO JUTE.
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