
 
 

Kolumbie a La Siesta jsou 

stvořeni jeden pro druhého 

 



Certifikát GOTS 

Továrna v Medellinu v Kolumbii, kde se vyrábí houpací sítě a sedačky La Siesta, získala pro 

zpracování organicky vypěstované bavlny světově uznávaný certifikát od sdružení GOTS 

(Global Organic Textile Standard). A my jsme byli u toho. Během slavnosti, která se u této 

příležitosti konala, jsme se mohli detailně seznámit s výrobou houpacích sítí a sedaček, 

které máme tu čest dodávat na český trh. 

Alexander Grisar, zakladatel LA SIESTY a také organizace SOCILA, která podporuje 

pěstování organické bavlny v Latinské Americe, se raduje z dosažených úspěchů. 

 
Získání certifikátu oslavovala celá fabrika, k jídlu se podával německý kari wurst a jako 

zákusek cukrová vata. 

http://www.global-standard.org/


Továrna v Medellinu 

V Medellinu jdou tradice ruku v ruce s technologickým pokrokem. Je to místo, kde se 

z chomáčku bavlny dovezeného přímo z pole stane překrásná houpací síť. Proces, který 

zahrnuje předení, barvení, tkaní, střihání, ruční zdobení a balení, je pečlivě kontrolován. 

Zakladatel La Siesty a milovník Jižní Ameriky Alexander Grisar začal s kolumbijskými 

výrobci hamak spolupracovat v polovině 90. let. Postupně se vytvořilo pevné spojení, které 

je unikátní nejen v produkci houpacích sítí a sedaček, ale i v textilním průmyslu vůbec.  

 
Za vizí sjednotit všechny výrobní kroky pod jednu střechu stojí Alexander Grisar.   

Na první pohled nám bylo jasné, že lidé zde pracují rádi. Do své práce vkládají nejen roky 

zkušeností, ale také svůj um při vytváření překrásných cadejos, rollitos či závěsných oček. 

Ruční práce vyžadují jak zručnost, tak i velké množství fyzické síly. Proto zde během dne 

probíhá společné cvičení na uvolnění zatížených svalů. K příjemné téměř rodinné atmosféře 

přispívá i útulná jídelna, kde se zaměstnanci rádi scházejí.  



Byli jsme u toho 

 
Petra Koblížková, marketingová manažerka a Jiří Ščerbanovský, vedoucí prodeje využili pozvání 

zástupců firmy La Siesta a v Kolumbii reprezentovali naši firmu Intrea-Piko s. r. o. 

Sítě v každodenním životě  

Barevné houpací sítě jsou kolumbijským kulturním dědictvím. To že jsou neodmyslitelnou 

součástí tamního života, dokazuje i fotografie z místní dětské porodnice. 

 


