From: Embassy of Argentina in Greece <egrec@mrecic.gov.ar>
Sent: Thursday, July 22, 2021 11:15 AM
Subject: ARGENTINE EMBASSY IN GREECE

Κύριοι,

Συνημμένα σας αποστέλλουμε λίστα με Μικρομεσαίες Eπιχειρήσεις της
Αργεντινής που εξάγουν ειδικά ρούχα και υποδήματα, για να τις γνωστοποιήσετε στα
μέλη σας.

Με εκτίμηση,
----------------------------

Dear Sirs,

Please find herewith attached a list with Small and
Medium Argentine Enterprises exporting special clothing and footwear for the
information of your members.

Best regards,

Embassy of Argentina in the Hellenic Republic
Vasilissis Sofias 59, 3º (Athens)
T: (+30) 210 722 4710
FB: @ArgentinaEnGrecia / W: egrec.cancilleria.gob.ar

Newsletter
ΙΝΤΙ Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Τεχνολογίας
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξάγουν Νο. 13
Αυτή η έκδοση είναι αφιερωμένη σε εταιρείες ένδυσης
1. MUNDO BOMBERO S.A., αναγνωρισμένη ποιότητα στα ενδύματα θερμικής
προστασίας. (Επαρχία Μπουένος Άιρες). Η Mundo Bombero S.A. είναι μια
οικογενειακή μικρομεσαία
επιχείρηση, με εμπειρία στο σχεδιασμό και την
κατασκευή ανθεκτικών στη φωτιά και θερμικά προστατευτικών ρούχων για τους
πυροσβέστες. Η εταιρεία έλαβε τεχνική βοήθεια από το INTI σε όλες τις διαδικασίες
πιστοποίησης θερμικών και επιβραδυντικών προστατευτικών ενδυμάτων,
καθιστώντας την πρώτη πιστοποιημένη εταιρεία της Αργεντινής σε αυτό το τομέα.
Με ετήσια παραγωγική ικανότητα 10.000 μονάδων, η εταιρεία διαθέτει πιστοποιήσεις
ISO 9001-2015 και προϊόντα: Scorpionland - S.O.S. και Hellion.

Γραμμή S.O.S.
Προστατευτική ενδυμασία πολλαπλών χρήσεων, που αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε
για να διευκολύνει και να προστατεύει τον πυροσβέστη κατά τη διάσωση, την
εξόρυξη, τη κατάσβεση μικρών πυρκαγιών και σε περιορισμένους χώρους. Φόρμες,
ζακέτες, παντελόνια και μπουφάν. Πιστοποίηση προϊόντος σύμφωνα με τα πρότυπα
UNE-EN ISO 15384: 2018. UNE-EN ISO 13688: 2013; UNE-EN 15614: 2007.

Γραμμή Scorpionland
Ένδυση για δασικές πυρκαγιές, ζακέτα, πουκάμισο, παντελόνι, ισοθερμικό γιλέκο
(προαιρετικό), μάσκα αναπνευστικής προστασίας και κάλυμμα λαιμού. Συνοδεύουν
τη γραμμή γάντια, γυαλιά και ειδικές μπότες. Πιστοποιητικό προϊόντος UNE-EN ISO
15384: 2018; UNE-EN ISO 13688: 2013; UNE-EN 15614: 2007.

Γραμμή Hellion
Ένδυση πυροσβεστικού σώματος, ζακέτα ,παντελόνι, κουκούλα (μοναδικός
σχεδιασμός με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), μπότες και γάντια, βασικά στοιχεία που
προστατεύουν τον πυροσβέστη. Πιστοποίηση προϊόντος σύμφωνα με τα ακόλουθα
πρότυπα IRAM 3870: 2007. IRAM 3871: 2019; UNE-EN 469: 2006 / 1Μ: 2007 ·
UNE-EN-ISO 13688: 2013.

2. TALITA KUM, κατακτά τις νέες αγορές με την παραδοσιακή εσπαντρίγια της
Pampa. (Επαρχία Τσάκο)
Η Talita Kum ειδικεύεται στην παραγωγή υποδημάτων, ιδίως εσπαντρίγιες της
Pampa, καθώς και ενδύματα εργασίας για τους τομείς υγείας, κατασκευής και
γαστρονομίας.

3. CAMPAMENTO S.A., σημείο αναφοράς στα ρούχα για ακραίες θερμοκρασίες.
(Επαρχία Σαν Χουάν)
Αυτή η εταιρεία ειδικεύεται στην παραγωγή ζεστών ενδυμάτων υπό την επωνυμία
Ansilta, που προορίζονται για τα προγράμματα της Ανταρκτικής σε διάφορες χώρες
και στην κατασκευή τεχνικών ενδυμάτων βουνού. Η μάρκα και τα προϊόντα της
θεωρούνται υψηλού επιπέδου για το σχεδιασμό, την ποιότητα και την τεχνολογία
τους. Έχουν λάβει την πιστοποίηση "Country Brand" καθώς και την επίσημη
διάκριση για την ποιότητα του σχεδιασμού της Αργεντινής με τη σφραγίδα καλής
σχεδίασης που χορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Ανάπτυξης. Με τη βοήθεια
ειδικών σε τεχνολογίες διαχείρισης από το INTI, η εταιρεία συμμετείχε στο έργο
Kaizen Tango, υιοθετώντας τη φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης. Όλα τα προϊόντα
είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015. Έχει
άδεια για παραγωγή υφασμάτων Polartec και είναι η μόνη εταιρεία στη Νότια
Αμερική με άδεια από την W.L. Gore Associates για την κατασκευή ρούχων
υφάσματος Gore-Tex.

Εξάγει στην Αυστρία, στην Ισπανία και τις Κάτω Χώρες.
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Εξαγωγείς
MUNDO BOMBERO S.A αναγνωρισμένη ποιότητα στα κοστούμια θερμικής
προστασίας
TALITA KUM, κατακτά τις νέες αγορές με την παραδοσιακή εσπαντρίγια της
Pampa.
CAMPAMENTO S.A. σημείο αναφοράς στα ρούχα για ακραίες θερμοκρασίες..
Διεθνής Συνεργασία
MUNDO BOMBERO S.A αναγνωρισμένη ποιότητα στα κοστούμια θερμικής
προστασίας
Βρίσκεται στην πόλη Wilde, στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, η Mundo Bombero
S.A. είναι μια οικογενειακή μικρομεσαία επιχείρηση, με εμπειρία στο σχεδιασμό και
την κατασκευή ανθεκτικών στη φωτιά και θερμικά προστατευτικών ρούχων για τους
πυροσβέστες.
Η εταιρεία έλαβε τεχνική βοήθεια από το INTI σε όλες τις διαδικασίες πιστοποίησης
θερμικών και επιβραδυντικών προστατευτικών ενδυμάτων, καθιστώντας την πρώτη
πιστοποιημένη εταιρεία της Αργεντινής σε αυτό το τομέα.
Ακολουθώντας τους κανονισμούς ποιότητας και τα απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας
για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την αύξηση της πρόληψης, ειδικοί στο
εργαστήριο κλωστοϋφαντουργίας πραγματοποίησαν δοκιμές θερμικής μεταφοράς και
παρακολούθησαν την αντίδραση των υφασμάτων στη φωτιά.
Με ετήσια παραγωγική ικανότητα 10.000 μονάδων, η εταιρεία διαθέτει πιστοποιήσεις
ISO 9001-2015 και προϊόντα: Scorpionland - S.O.S. και Hellion.
«Είμαστε μια εταιρεία που σχεδιάζει προστατευτικά ρούχα για πυροσβεστικούς
σταθμούς ή εταιρείες που χρειάζονται προϊόντα και υπηρεσίες με εξατομικευμένη
προσοχή, εξυπηρέτηση και ποιότητα» Daniel Sosa, ιδρυτής της εταιρείας.
Ταυτόχρονα, κατανοούμε την έννοια της ασφάλειας και της φροντίδας και έχουμε μια
σταθερή δέσμευση με τους πελάτες , προσαρμόζοντας κάθε υπηρεσία στις ανάγκες
τους.

Η Mundo Bombero εξάγει στο Περού και τη Βολιβία και θέλουν να επεκταθούν σε
άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής με τα ακόλουθα προϊόντα:
Γραμμή S.O.S.
Προστατευτική ενδυμασία πολλαπλών χρήσεων, που αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε
για να διευκολύνει και να προστατεύει τον πυροσβέστη κατά τη διάσωση, την
εξόρυξη, τη κατάσβεση μικρών πυρκαγιών και σε περιορισμένους χώρους. Φόρμες,
ζακέτες, παντελόνια και μπουφάν. Πιστοποίηση προϊόντος σύμφωνα με τα πρότυπα
UNE-EN ISO 15384: 2018. UNE-EN ISO 13688: 2013; UNE-EN 15614: 2007.
Γραμμή Scorpionland
Ένδυση για δασικές πυρκαγιές, ζακέτα, πουκάμισο, παντελόνι, ισοθερμικό γιλέκο
(προαιρετικό), μάσκα αναπνευστικής προστασίας και κάλυμμα λαιμού. Συνοδεύουν
τη γραμμή γάντια, γυαλιά και ειδικές μπότες. Πιστοποιητικό προϊόντος UNE-EN ISO
15384: 2018; UNE-EN ISO 13688: 2013; UNE-EN 15614: 2007.
Γραμμή Hellion
Ένδυση πυροσβεστικού σώματος, ζακέτα, παντελόνι, κουκούλα (μοναδικός
σχεδιασμός με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), μπότες και γάντια, βασικά στοιχεία που
προστατεύουν τον πυροσβέστη. Πιστοποίηση προϊόντος σύμφωνα με τα ακόλουθα
πρότυπα IRAM 3870: 2007. IRAM 3871: 2019; UNE-EN 469: 2006 / 1Μ: 2007 •
UNE-EN-ISO 13688: 2013.
Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε ένα αξιόπιστο και υψηλής
ποιότητας προϊόν που σέβεται όλα τα εθνικά και διεθνή πρότυπα », καταλήγει ο
Daniel Sosa.
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ (NCM)
- 6211.32.00 / Γραμμή S.O.S.
- 6211.32.00 / Γραμμή Scorpionland
- 6204.23.00 / Γραμμή Hellion
TALITA KUM, κατακτά τις νέες αγορές με την παραδοσιακή εσπαντρίγια της
Pampa.
Η Talita Kum είναι μια νεοσύστατη εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας που βρίσκεται στο
Las Breñas, επαρχία του Chaco, ειδικεύεται στην παραγωγή υποδημάτων, ειδικότερα
στις παραδοσιακές εσπαντρίγιες της Pampa, καθώς και σε ενδύματα εργασίας για
τους τομείς υγείας, κατασκευής και γαστρονομίας.
Οι επαγγελματίες του INTI βοήθησαν την εταιρεία να βελτιώσει το σύστημα
παράγωγης και την ποιότητα του προϊόντος, προσαρμόζοντας την στις νέες
απαιτήσεις της αγοράς, βελτιώνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα της.
Αυξάνοντας την παράγωγη προληπτικών ενδυμάτων κατά του COVID-19.
Η Talita Kum έλαβε τη διάκριση Νέων Επιχειρηματιών από το Εμπορικό
Επιμελητήριο της Las Breñas. Ο ιδιοκτήτης της , Gonzalo Montenegro Brillada,
σχεδιάζει να εξαγάγει τα παραδοσιακά υποδήματα της Αργεντινής: τις εσπαντρίγιες
της Pampa σε γειτονικές χώρες και στην Ευρώπη.

Οι εσπαντρίγιες είναι άνετα, φθηνά, unisex υποδήματα εξαιρετικής ποιότητας. Οι
παραδοσιακές εσπαντρίγιες διακρίνονται από το προστατευτικό Pampa και τη
λαστιχένια σόλα. Επίσης παράγουν αθλητικά είδη και είδη ένδυσης για τη
βιομηχανία, τον αγροτικό τομέα, την κατασκευή, τη γαστρονομία, τη καθαριότητα
και την υγεία.
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ (NCM)
- 6205.90.90.290N / Πουκάμισα
- 6404.20.00.119J / Εσπαντρίγιες κλειστές και με κορδόνια
- 6404.20.00.129M / Εσπαντρίγιες ανοιχτές
institucionales@inti.gob.ar
Η CAMPAMENTO
θερμοκρασίες.

S.A.,

σημείο

αναφοράς

στα

ρούχα

για

ακραίες

Ιδρύθηκε το 1984 στην επαρχία του Σαν Χουάν, η Campamento S.A. ειδικεύεται στην
παραγωγή ζεστών στολών υπό την επωνυμία Ansilta, που προορίζονται για
προγράμματα της Ανταρκτικής σε διάφορες χώρες και στην κατασκευή τεχνικών
ενδυμάτων βουνού.
Η μάρκα και τα προϊόντα της θεωρούνται υψηλού επιπέδου για το σχεδιασμό, την
ποιότητα και την τεχνολογία τους. Έχουν λάβει την πιστοποίηση "Country Brand"
καθώς και την επίσημη διάκριση για την ποιότητα του σχεδιασμού της Αργεντινής με
τη σφραγίδα άριστης σχεδίασης που χορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής
Ανάπτυξης.
Με τη βοήθεια των ειδικών του ΙΝΤΙ σε τεχνολογίες διαχείρισης, η εταιρεία
συμμετείχε στο έργο Kaizen Tango, υιοθετώντας τη φιλοσοφία της συνεχούς
βελτίωσης. Με την εφαρμογή ιαπωνικής τεχνολογίας, αυξήθηκε σταδιακά το επίπεδο
παραγωγικότητάς και λύθηκαν προβλήματα όπως οι απώλειες γραμμών, οι
επανεπεξεργασίες, οι περιττές μεταφορές και οι ώρες αναζήτησης.
Η εταιρεία έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα 200 χιλιάδων ενδυμάτων, μεταξύ των
οποίων ξεχωρίζουν: ειδικά μπουφάν (αντιανεμικά, αδιάβροχα και ισοθερμικά),
μοντέλα Goretex, Polartec, Prissa H, Goretex Fusion, Raptor, Aconcagua, Antartida,
παντελόνι Goretex Pro, Aconcagua H,αντιανεμικά γάντια, γάντια, Orion, σκούφος,
μπαλακλάβα Pampa, εσωτερικό παντελόνι Aires, εσωτερική μπλούζα Aires, κάλτσες
Tibet και λαιμός Puna. Όλα τα προϊόντα του είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το ISO
9001: 2015, ISO14001: 2015.
Εξάγει στη Χιλή, στην Αυστρία, στην Ισπανία, στην Ουρουγουάη και στις Κάτω
Χώρες και θέλει να εξάγει στη Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη.
Ο Matías de la Fuente, επικεφαλής των συστημάτων διαχείρισης της εταιρείας,
επισημαίνει ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρείας «Είμαστε η πρώτη
εταιρεία στην Αργεντινή που σφραγίζει θερμικά τις ραφές σε αδιάβροχα ρούχα.
Έχουμε άδεια να παράγουμε όλα τα υφάσματα της Polartec®, είμαστε η μόνη
εταιρεία στη Νότια Αμερική με άδεια από την W.L. Gore Associates για την
παραγωγή ρούχων με ύφασμα Gore-Tex®. Μια αναγνωρισμένη παγκοσμίως εταιρεία

που μας παρέχει τη πρώτη ύλη αλλά και τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάπτυξη
εξαιρετικών τεχνικών προϊόντων με αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας ».
Η εταιρεία μελετά κάθε μοντέλο λεπτομερώς για να επιτύχει απλά σχέδια αλλά άρτια
τεχνικά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις διαφορετικών επιστημονικών κλάδων.
Συμβάλλουν σε αυτό οι καλύτεροι αργεντίνοι αθλητές με τις συμβουλές τους,
τις προτάσεις τους και τη δοκιμή κάθε ενδύματος κάτω από ακραίες συνθήκες πριν
βγει στην αγορά προκειμένου να διασφαλιστούν όλα τα στοιχεία που ορίζουν και
συνθέτουν αυτά τα ενδύματα: λειτουργικότητα, ανθεκτικότητα, άνεση και αισθητική.
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ (NCM)
- 6201.93.00.110F / Ειδικό μπουφάν Goretex
- 6101.30.00.214T / Ειδικό μπουφάν Polartec. Prissa H
- 6116.93.00.200P / Αντιανεμικά γάντια
- 6210.40.00.911X / Παντελόνι Gorotex Pro. Aconcagua H
- 6203.43.00.110X / Παντελόνι Gorotex Pro
- 6210.40.00.111D /Ειδικό μπουφάν Goretex. Fusion / Raptor / Aconcagua / Antártida
- 6216.00.00.929X / Γάντια
- 6505.00.22.100T / Σκούφοι
- 6505.00.90.921Y / Μπαλακλάβα
- 6210.50.00.111T / Ειδικό μπουφάν Goretex. Fusion
- 6103.43.00.110Q / Εσωτερικό παντελόνι Ares
- 6109.90.00.111N / Εσωτερική μπλούζα Ares
- 6115.94.00.200H / Κάλτσες Tibet
- 6117.10.00.300P / Λαιμός Puna
- 6505.00.22.290C / Σκούφος Pampa
- 6102.30.00.214L / Ειδικό μπουφάν Polartec. Prissa D
- 6210.50.00.911L / Παντελόνι Gorotex Pro

Διεθνής Τεχνική Συνεργασία
Το INTI φιλοδοξεί η παραγωγή μεταξιού ως βιώσιμη δραστηριότητα να βοηθησει
οικονομικά τους μικρούς παραγωγούς και τεχνίτες της Λατινικής Αμερικής.
"Συμβάλει στη μείωση της φτώχειας στη Λατινική Αμερική και στη Καραϊβική, μέσω
της σεροκαλλιέργειας, μια βιώσιμη προσέγγιση και προστιθέμενη τοπική αξία ».
Η σεροκαλλιέργεια είναι ένα εργαλείο προώθησης για τους πιο ευάλωτους τομείς
αγροτικών περιοχών είναι η καλλιέργεια μεταξοσκωλήκων για την παραγωγή
μεταξιού σε διάφορα προϊόντα: υφαντικές τέχνες, νήματα, χαρτί από μετάξι,
κοσμήματα, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Το πρόγραμμα SEDA
περιλαμβάνει δράσεις στην πρωτογενή παραγωγή, στην τεχνολογική ανάπτυξη
παραγωγής, στη γενετική έρευνα μεταξοσκώληκα, μέσω της βελτίωσης και του
εξοπλισμού μονάδων παραγωγής και εργαστήριων, με μια σαφή περιβαλλοντική
συνείδηση.
Οι γραμμές εργασίας κατευθύνονται τεχνικά από το INTI, μαζί με το Ινστιτούτο
Εθνικής Γεωργικής Τεχνολογίας (INTA), το Τμήμα Αγρονομίας του Πανεπιστημίου
του Μπουένος Άιρες (FAUBA - UBA), το Πειραματικό Σταθμό "Indio Hatuey" από
την Κούβα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τουριστικού και Εκπαιδευτικού Κέντρου
Sericícola de Rebocería de Jiquilpan του Μεξικού και το κρατικό πανεπιστήμιο του
Maringá της Βραζιλίας. Με τη σειρά του, το Πανεπιστήμιο Pontificia Bolivariana της
Κολομβίας, το Cooperativa Sociolario ONLUS της Ιταλία, το κρατικό Πανεπιστήμιο
του Αμαζονίου του Εκουαδόρ και το Πανεπιστήμιο του Minho στην Πορτογαλία.
Αυτές οι 7 χώρες συμμετέχουν σε αυτό το έργο .
Το έργο SEDA είναι μέρος του προγράμματος AHEAD της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
επιδιώκει μέσω αυτής της συνεργασίας να προωθήσει τις σχέσεις μεταξύ των χωρών
της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής με την Ευρώπη, με σκοπό την
ανταλλαγή γνώσεων και την εύρεση λύσεων προσανατολισμένη στην αειφόρο
ανάπτυξη της περιοχής
Το ΙΝΤΙ στις Διεθνείς Αγορές
Το INTI έχει μεταφέρει στο πλαίσιο διεθνούς έργου τεχνικής συνεργασίας την
τεχνοτροπία για την ενίσχυση της κλωστοϋφαντουργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
τελευταία 10 χρόνια, το INTI εκτελεί έργα ανάπτυξης ικανοτήτων κρατικών θεσμών
στο Περού και τη Βολιβία, με χρηματοδότηση από το FO AR του Υπουργείου
Εξωτερικών της Αργεντινής. Με τη μετάδοση γνώσης στον τομέα των καμηλοειδών
ινών έχει επιτευχθεί η εφαρμογή των Πρότυπων ISO στη διαχείριση εργαστηρίου,
από τον ποιοτικό προσδιορισμό των ινών, μέχρι το σχεδιασμό ενδυμάτων και τις
τάσεις της μόδας.
Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών καμηλών (με βάση τη λήψη ινών από αλπακά,
βικούνια και λάμα) αντιπροσωπεύει ένα τομέα προτεραιότητας εντός του
βιομηχανικού και οικονομικού δικτύου των χωρών των Άνδεων. Οι τεχνικές γνώσεις
που παρέχονται από το INTI συνέβαλαν στους στόχους ανάπτυξης αυτών των εθνών.
Ομοίως, και στο πλαίσιο των τεχνικών σεμιναρίων και παρουσιάσεων στο χάρτη του
αυτόχθονα σχεδιασμού οι δράσεις του INTI έχουν συμβάλει στη διάδοση και την
προβολή της βιομηχανίας υφασμάτων και σχεδιασμού στην Αργεντινή ως ακμάζοντες

τομείς που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις παγκόσμιες εξαγωγές, με
εξαιρετικές τοπικές πρώτες ύλες, με ποιότητα εργασίας και με το ταλέντο των
σχεδιαστών.
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CAMPAMENTO S.A., benchmark in clothing
for extreme weather

Founded in 1984, in the province of San Juan, Campamento S.A. specializes in the
production of warm uniforms under Ansilta brand, intended for Antarctic programs
of different countries, and in the manufacture of technical mountain clothing.
Their brand and products are recognized in different fields, both nationally and
internationally and are regarded as high-end for their design, quality and technology. They
have obtained the “Nation Brand” certification as well as the official distinction to the
quality of Argentine design with the Good Design Hallmark awarded by the Ministry of
Productive Development of Argentina.
With the assistance of INTI’s specialists in management technologies, the
company has participated in the Kaizen Tango project, which has allowed them to
incorporate the philosophy of continuous improvement. Thanks to the application of
Japanese technologies, they have managed to progressively increase their level of
productivity, eliminating line losses, reprocessing, unnecessary transport, search times,
among other aspects.
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The company has a production capacity of 200 thousand garments per year, among which
the following stand out: technical jacket (it is windproof, waterproof and thermal) Goretex,
Polartec, Prissa H, Goretex Fusion, Raptor, Aconcagua, and Antarctica models; Goretex
Pro and Aconcagua H pants; Windbreaker gloves, Mitts, Orion; Pampa balaclava helmet ,
Aires underwear pants, Aires underwear shirt, Tibet socks and Puna collar, among others.
All its products are certified under Standards ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
It exports to Chile, Austria, Spain, Uruguay and the Netherlands, and it is currently
seeking to expand to Latin America and Europe.
Matías de la Fuente, Head of Management Systems of the company, highlights some of
the main strengths of the firm “We are the first Argentine company to heat seal the seams
in waterproof clothing. We are licensed to produce with all Polartec® fabrics; besides, we
are the only company in South America licensed by W.L.Gore Associates to manufacture
clothes with the prestigious Gore-Tex® fabric; companies recognized around the world that
have not only provided us with the raw material, but also with the necessary knowledge to
develop highly technical products with strict quality and safety special standards.”
The company studies each model in detail to accomplish simple but technically
superior designs to meet the requirements of different fields. To do this, the best
Argentine athletes contribute with their advice, suggestions and by testing each garment
under extreme conditions before being launched on the market in order to ensure all the
aspects that define and characterize these clothes: functionality, durability, comfort and
aesthetics.

• HS CODE (NCM)
- 6201.93.00.110F / Goretex Technical Jacket
- 6101.30.00.214T / Polartec Prissa H Technical Jacket
- 6116.93.00.200P / Windbreak Gloves
- 6210.40.00.911X / Goretex Pro. Aconcagua H Pants
- 6203.43.00.110X / Goretex Pro Pants
- 6210.40.00.111D / Goretex / Fusion / Raptor / Aconcagua / Antártida Technical Jacket
- 6216.00.00.929X / Gloves Mitts
- 6505.00.22.100T / Hat
- 6505.00.90.921Y / Balaclava Hat
- 6210.50.00.111T / Goretex Fusion Technical Jacket
- 6103.43.00.110Q / Aires Underwear Pants
- 6109.90.00.111N / Aires Underwear Shirt
- 6115.94.00.200H / Tibet Socks
- 6117.10.00.300P / Puna Collar
- 6505.00.22.290C / Pampa Hat
- 6102.30.00.214L / Polartec Prissa D Technical Jacket
- 6210.50.00.911L / Goretex Pro Pants

...................................................................................................................................
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MUNDO BOMBERO S.A., recognized quality
in thermal protective clothing

Located in the city of Wilde, in the province of Buenos Aires, Mundo Bombero
S.A. is a family SME, with experience in the design and manufacture of solutions in
thermal and fire protection clothing for firefighters.
The company received technical assistance from INTI in all the certification processes of
thermal and fire protection clothing, becoming the first Argentine company certified in
this field.
In order to comply with quality standards and the necessary safety standards to
minimize risks and increase user protection, specialists from the textile laboratory
carried out tests of the thermal transfer and fire behavior of the different fabrics of
the clothes.
With a production capacity of 10,000 units per year, the company has achieved the
certification of Standard ISO 9001:2015 and product certifications in its lines: Scorpionland,
S.O.S. and Hellion.
“We are a company that advises, designs and manufactures solutions in protective clothing
for fire stations or companies that need personalized attention and quality regarding both
products and services,” says Daniel Sosa, founder of the company. Furthermore, he
emphasizes that they understand the concept of safety and care for people and have a
solid commitment to their clients, adapting each service to their needs.
Mundo Bombero exports to Peru and Bolivia and they are interested in expanding
their scope to other Latin American countries with the following products:
• S.O.S. Line
Multipurpose protective clothing, developed and designed to facilitate and protect the
firefighter in vertical rescue tasks, extrication, small fires and confined spaces. Overalls,
jackets and pants. Product certification in compliance with Standards UNE-EN ISO
15384:2018; UNE-EN ISO 13688:2013; UNE-EN 15614:2007.
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• Scorpionland Line
Clothing for forest fires, composed by jacket, shirt, pants, internal thermal vest (optional),
respiratory protection mask and neck cover. Gloves, goggles and special boots are
additional to the line. Product certification by Standards UNE-EN ISO 15384:2018;
UNE-EN ISO 13688:2013; UNE-EN 15614:2007.
• Hellion Line
Structural fire clothing, composed by jacket and pants, hood (patented unique design),
boots and gloves, essential elements that protect the firefighter. Product certification in
compliance with Standards IRAM 3870:2007; IRAM 3871:2019; UNE-EN
469:2006/1M:2007; UNE-EN-ISO 13688:2013.
“We are proud of being able to offer a reliable and high-quality product that follows all
national and international standards,” concludes Daniel Sosa.

• HS CODE (NCM)
- 6211.32.00 / S.O.S. Line
- 6211.32.00 / Scorpionland Line
- 6204.23.00 / Hellion Line

...................................................................................................................................

TALITA KUM, conquering new markets with the
traditional Pampa alpargata

Talita Kum is a young textile company located in Las Breñas, province of Chaco,
which specializes in the production of urban footwear, in particular the traditional
and ancestral Pampa alpargatas or espadrilles, as well as workwear for health,
construction and gastronomic industries, among others.
INTI’s professionals assisted the company in processes to improve the production and
product quality systems, which has allowed it to adapt to new market requirements and
significantly improve its productivity and logistics. These improvements led to an important
increase in the production of preventive clothing against COVID-19.
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Talita Kum received the Young Entrepreneur award of distinction from the Chamber of
Commerce of Las Breñas. Its owner, Gonzalo Montenegro Brillada, aims at exporting
traditional Argentine footwear: Pampa alpargatas to neighboring countries and Europe.
Alpargatas or espadrilles are a comfortable, cheap, unisex footwear of excellent quality. The
traditional ones are recognized by the Pampa guard and the rubber sole. They also produce
sports and work clothing for the industry, the countryside, construction, gastronomy, cleaning
and health.

• HS CODE (NCM)
- 6205.90.90.290N / Shirts
- 6404.20.00.119J / Alpargatas with heel and laces
- 6404.20.00.129M / Alpargatas without heel

CONTACT: institucionales@inti.gob.ar
....................................................................................................................................

• International Technical
Cooperation

• Capabilities of the INTI for
International Markets

INTI PHOTO FILE

INTI aims at positioning silk production as a
sustainable activity capable of generating an
economic income for small producers and
craftsmen in the Latin American region by
promoting the project "Contribution to the
reduction of regional poverty in Latin America
and the Caribbean, through sericulture with a
sustainable approach and added local value”.
Sericulture makes sense as a promotional tool
for the most vulnerable sectors of rural areas
when it includes the addition of value, which
implies the transformation of silk cocoons into

INTI’s capacities to strengthen the textile
industry in countries of the region have been
made available within the framework of
international technical cooperation projects. It
is worth mentioning that in the last 10 years
INTI has been executing projects to strengthen
the capacities of state institutions in Peru and
Bolivia, with financing from the FO AR
(Argentine Fund for South-South and
Triangular Cooperation) of the Argentine
Foreign Ministry. All of them have achieved not
only the transmission of knowledge for the
implementation of ISO standards in laboratory
PAGE 5

SMEs export • Argentine Technology and Innovation
13th Edition • June 2021

different products: textile crafts, yarns, tissue
paper, jewelry, including cosmetics and personal
hygiene items. In this sense, the SEDA Project
encompasses actions that go from training in
primary production and development of
post-production technologies to the genetic
research of the silkworm, as well as the
improvement and equipping of production units
and laboratories, all of this with a clear strategy
of environmental sustainability.
The working groups are technically managed by
INTI, together with the National Institute of
Agricultural Technology (INTA), the Faculty of
Agronomy of the University of Buenos Aires
(FAUBA - UBA), the "Indio Hatuey" Experimental
Station of Cuba, the Patronage of the Sericulture
and Rebounding Tourism and Training Centre
(Patronato del Centro Turístico y de
Capacitación Sericícola y de Rebocería) of
Jiquilpan in Mexico and the State University of
Maringá in Brazil. Furthermore, the Pontifical
Bolivarian University of Colombia, the ONLUS
Sociolario Cooperative of Italy, the Amazonian
State University of Ecuador and the University of
Minho of Portugal accompany the instances of
the project as associated entities. All of them
together allow to reach a sectoral approach that
involves 7 countries.

management, but also the determination of
fiber quality, as well as clothing design and
fashion trends within the camelid fiber sector.
The camelid textile industry (based on
obtaining fibers from alpaca, vicuñas and
llamas) represents a priority sector within the
industrial and economic framework of said
Andean countries, thus the technical
knowledge provided by INTI has been very well
received and it has contributed to the
development goals of these countries.
Furthermore, and within the framework of
technical seminars and presentations on the
map of indigenous design, INTI's actions have
contributed to the dissemination and visibility
of the apparel textile industry and Argentine
design as prosperous sectors that in recent
years have increased their exports to the world,
supported by excellent local raw materials, the
quality of work of Argentine SMEs and the
outstanding talent of national designers.

The SEDA Project is endowed with a
collaborative nature. It is part of the ADELANTE
program of the European Union that, through
triangular cooperation, seeks to promote
horizontal relations between the countries of
Latin America and the Caribbean, and between
them and Europe, in order to boost the exchange
of knowledge and take advantage of the capacity
of all its partners to provide solutions aimed at
the sustainable development of the region.

CONTACT: cooperacion@inti.gob.ar
INSTITUTIONAL RELATIONS AND COMMUNICATION
comunicacion@inti.gob.ar • (54 11) 4724 6358 - ext. 6019
www.inti.gob.ar
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