
100% 
konopné

oblečenie 

a doplnky



 O nás
Sme pár zanietencov pre dobré veci, ktorí majú jasnú víziu svojej budúcnosti. 
Leonarda, pracujúca aj ako účtovníčka a Peter, študovaný hudobník sa na spoločnej ceste 
životom rozhodli podnikať v niečom naozaj prospešnom pre ľudí a zároveň aj prírodu.

„Hoja produkty nie sú len skvelé veci, sú 
vyjadrenie svetonázoru a postoja k sebe 
samému.“

Prečo sme sa rozhodli 
pre konopné oblečenie?
Už dávnejšie sme hľadali konopné 
oblečenie pre vlastné potreby, no okrem 
krojových a zabudnutých vecí našich 
starých rodičov sme nenašli takmer 
nič. Po dlhšom pátraní sme zistili, že 
na Slovensku sa 100% konopné oblečenie 
nevyrába. Konopný tovar, ktorý ponúkajú 
firmy na internete či na trhoch sa skladá 
väčšinou z miešaných látok s bavlnou, 

či v horšom prípade s polyesterom. 
Miešanie konopy s inými látkami totiž 
rapídne znižuje jej skvelé vlastnosti. 
A tak sme sa rozhodli, že si to svoje 
oblečenie vyrobíme sami...

Odkial  berieme  látku?
Žiaľ na Slovensku nie je výrobca týchto 
tkanín, dokonca ani pestovateľ vysokých 
odrôd konopy vhodných na výrobu tkanín. 
Museli sme teda hľadať za hranicami. 
Rumunsko je najväčší výrobca a dovozca 
konopnej látky v Európe s certifikátom 
o ekologickosti pestovania, výroby 
a farbenia látok, čiže voľba bola jasná.
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Prečo by ste mali vlast-
niť konopné oblečenie?
Konopné vlákna sa pýšia vlastnosťami, 
ktoré žiadne iné prírodné vlákna nemajú. 
Predovšetkým toto oblečenie medzi 
kožou a látkou vytvára prirodzenú 
„mikroklímu“, ktorá umožňuje telu dýchať, 
no zároveň výborne izoluje. V zime hreje, 
v lete chladí. Dobre absorbuje pot a odráža 
až 100% UV žiarenia. Konopné oblečenie je 
veľmi vhodné pre ľudí s citlivou pokožkou, 
náchylnosťou na ekzémy, a iné kožné 
defekty. Pomáha hojiť ranky a dokonca 
odpudzuje komáre. Dlhá životnosť 
zaručuje vašu spokojnosť.

Spolupráca
Našim cieľom je navrátiť konopné 
oblečenie do každodenného života. 
V našej ponuke nájdete oblečenie 
a doplnky na bežné ale aj príležitostné 
nosenie, tiež vrecká na skladovanie 

potravín. Snažíme sa rozširovať myšlienku 
o používaní ekologického konopného 
textilu do čo najširších okruhov, a preto 
sme otvorení akýmkoľvek obchodným 
spoluprácam. Pokiaľ by ste mali záujem 
o vytvorenie vlastného, nového, alebo 
špecifického tovaru, odber nášho tovaru 
na ďalší predaj či len o bližšie informácie, 
kontaktujte nás a radi s Vami preberieme 
podrobnosti.

„Príroda to má 
            vymyslené“
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SakoTunika
4

Kód tovaru: 2DM15005Kód tovaru: 2DM15004

79€65€



Nohavice Hembra
čierna

Nohavice Hembra
prírodná

5

Kód tovaru: 2DM15002 Kód tovaru: 2DM15002c

82€80€



Sukňa ClassicSukňa Jeans
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Kód tovaru: 2DM15006Kód tovaru: 2DM15007

39€46€



KošeľaKrátke nohavice Hosta
7

Kód tovaru: 2DM15001 Kód tovaru: 2DM15003

69€57€



Šaty Hermosa
8

Kód tovaru: 2DM15008

57€



Kabát Hermana
9

Kód tovaru: 2DM15009

90€



Nohavice Haberoso
prírodná / čierna

Nohavice Habitual
prírodná / čierna
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Kód tovaru: 2PM15007cKód tovaru: 2PM15007Kód tovaru: 2PM15003c Kód tovaru: 2PM15003

90€85€



Nohavice 3/4 HombrearKrátke nohavice Hombre
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Kód tovaru: 2PM15001 Kód tovaru: 2PM15002

69€67€



Košeľa  Hombro
krátky rukáv

Košeľa Hombros
dlhý rukáv
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Kód tovaru: 2PM15004Kód tovaru: 2PM15005

65€70€



Bunda Hermano
13

Kód tovaru: 2PM15006c

94€



Taška Mini
čierna

Taška Mini
prírodná
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Kód tovaru: 2TS15001cKód tovaru: 2TS15001

23€23€



Taška Middle
15

Kód tovaru: 2TS15002

28€



Taška HippiewomanTaška Hippieman
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Kód tovaru: 2TS15005Kód tovaru: 2TS15004

3450€33€



Taška Hipster
čierna

Taška Hipster
prírodná
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Kód tovaru: 2TS15003 Kód tovaru: 2TS15003c

3750€3650€



Taška Hearts 2 Taška Hearts 1
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Kód tovaru: 2TS15009Kód tovaru: 2TS15008

32€32€



Taška Elegance 2Taška Elegance 1
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Kód tovaru: 2TS15006 Kód tovaru: 2TS15007

32€32€



Taška Shop bag
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Kód tovaru: 2TS15013

20€



Ľadvinka
čierna

Ľadvinka
prírodná
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Kód tovaru: 2DT15005 Kód tovaru: 2DT15005c

1850€1750€



Obal na tabak
22

Kód tovaru: 2DT15002

8€



Opasok
čierna

Opasok
prírodná
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Kód tovaru: 2DT15004 Kód tovaru: 2DT15004c

9€8€



Vak na pečivo 1
24

Kód tovaru: 2DT15001s

10€



Vak na pečivo 2
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Kód tovaru: 2DT15001

10€



Dodatok

Veľkosti oblečenia

Vyrábame najmä konfekčné veľkosti dámskych modelov od 36-
42 a pánskych od 46-52. Na požiadanie a objednávku vyrobíme 
väčšie alebo menšie veľkosti, pre náročných je možnosť aj 
na mieru. V prípade, že sa zákazník nevie rozhodnúť medzi 
dvoma veľkosťami, odporúčame zvoliť väčšiu. Tým, že látka je 
naozaj pevná a nepružná, nenatiahne sa. Voľnejšie znamená 
pohodlnejšie.

Farby

Naša aktuálna ponuka je zložená z látok nefarbených, alebo 
čiernych. Farbené látky nepúšťajú ani neblednú. Neodporúčame 
bieliť ani farbiť syntetickými farbami, pretože pri vysokých 
teplotách farbenia dochádza k poškodeniu vlákien. Pri väčšom 
počte objednaných výrobkov vieme poskytnúť širokú škálu 
farieb. (viď. „pre obchodných partnerov“)

Vlastné návrhy

Kreatívni a inovatívni ľudia majú u nás otvorené dvere dokorán. 

Každý, kto príde so svojim návrhom, či už na papieri alebo len 
v hlave, si svoj vysnívaný a jedinečný kus oblečenia alebo tašky 
môže hrdo odniesť domov. Spolu s našimi šikovnými krajčírkami 
Vám pomôžeme zhotoviť aj to, čo nemáme v ponuke.

Predajňa

Radi Vás privítame v našej vzorkovej predajni pri Trenčíne. Často 
k nám chodia zákazníci vyberať a skúšať si veci. Ak bývate blízko, 
alebo budete mať cestu okolo, budeme sa na Vás tešiť. Kontakt 
a adresu nájdete na zadnej strane.

Pre obchodných partnerov

Naše možnosti sú prakticky neobmedzené.  Po osobnej dohode 
a minimálnom odbere vyrobíme pre Vás čokoľvek aj v iných 
farbách. Škála farbených látok je široká. K dispozícii máme 
vzorkovník od nášho výrobcu, ktorý si dáva záležať na pestrosti 
druhov tkania a dokonalosti prevedenia.

Vyšité logo Vašej spoločnosti hlboko zapôsobí na vašich 
partnerov alebo zákazníkov, ktorí majú cit pre zdravie a ekológiu.
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„Pokial všetky fosílne palivá a ich deriváty, 
takisto ako stromy na papier a stavebníctvo 

budú zakázané aby sa zachránila zem, 
odvrátil sa skleníkový efekt a zastavil úbytok lesov, 

je jediný známy prírodný zdroj, ktorý je schopný 
poskytnúť náhradu svetového papieru a textilu, 

šetriť priemyslovú a domácu energiu, zároveň znížiť znečistenie, 
obnoviť pôdu a vyčistiť atmosféru. 

A touto látkou je- ako tak bolo aj dávnejšie- konope!“

Jack Herrer 
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Leonarda Pupišová
konateľka

 +421 904 475 119

Peter Ferenčík
konateľ

 +421 910 276 968

Renovint, s.r.o.
  Chocholná-Velčice 261
913 04 Chocholná-Velčice
okr. Trenčín
Slovenská republika

IČO » 47 951 303
DIČ » 2024 160 853
Nie sme platci DPH

info@hoja-hemp.sk
objednavky@hoja-hemp.sk

Firma Renovint, s.r.o. je zapísaná v Obchod. registri OS Trenčín, 
Odd: Sro, vlož. č.: 31037/R

Bankové spojenie »
Číslo účtu »

IBAN »
SWIFT »

ČSOB
4021062671/7500
SK60 7500 0000 0040 2106 2671
CEKOSKBX


