TULEVAISUUDEN MALLISTO
VIHERPESUN LOPPU
Luotatko kestävään kehitykseen liittyviin väitteisiin?
Me uskomme, että kestävyys alkaa avoimuudella.
Uudella IMPACT -mallistollamme tahdomme tehdä
lopun viherpesulle ja kertoa totuuden ekologisesta
kestävyydestä. Uskomme, että jäljitettävyys ja kestävyys
ovat syvästi yhteydessä toisiinsa. Markkinoiden
edelläkävijänä näytämme tietä muille aloille.
IMPACT -mallisto on tuotesarja, joka pyrkii tekemään
muutoksen vedenkäyttöön.

MIKSI HALUAMME VAIKUTTAA
VEDENKÄYTTÖÖN?
Vesi on maailmanlaajuinen ongelma aina sulavilta
arktisilta alueilta kuivuudesta kärsiville alueille, ja
vaikutukset näkyvät maailman joka kolkassa. Vuoteen
2025 mennessä 50% maailman väestöstä tulee
kokemaan “vesistressiä”, eli puhtaan, käytettävän veden
puutetta.

KUINKA VOIMME VAIKUTTAA POSITIIVISESTI
VEDENKÄYTTÖÖN?
Käyttämällä kierrätettyä polyesteriä ja puuvillaa. Näitä
materiaaleja käytettäessa säästämme tuhansia litroja
vettä. Mutta kuinka voimme varmistaa, että tosiaankin
käytämme kierrätettyjä materiaaleja ja vahvistamme
vedensäästöväitteemme? AWARE™:lla takaamme
väitteemme kierrätettyjen materiaalin käytöstä sekä
vedenkäytön vähentämisestä. AWARE™ on virtuaalinen
ainesosa, joka varmistaa valmiin tuotteen sisältämät
kestävät valmistusmateriaalit käyttämällä sekä jäljitysetä lohkoketjuteknologiaa.

Myy todellista kestävyyttä aidolla
kierrätetyllä rPet -muovilla ja
puuvillalla.
Tämän tekemällä:
Turvattu jäljitettävyys käyttämillemme kierrätetyille materiaaleille. Tositarina alusta loppuun.
Todistetut vaikutukset
(vedensäästö!)

Water.org:n tukeminen 2%
lahjoituksella jokaisesta myydystä
IMPACT tuotteesta.

Uskallatko taata, että
tuotteesi on tosiaankin
tehty aidosta kierrätetystä
materiaalista?
IMPACT -kokoelman avulla

VOIT!
www.theimpactcollection.org

KESTÄVYYDEN UUSI TASO

SELITETTYNÄ

MURSKAUS
Käytettyjen vesipullojen tai jälkiteollisen
puuvillajätteen murskaaminen, Global
Recycled Standard -sertifioitu

<

>

LANGAT

JÄLJITYS

Kehrää lanka aidoista keirrätetyistä
raaka-aineista, joihin on upotettu
AWARE™ jäljitysmerkkiaine

Lisää AWARE™ jäljittäjäainesosat
kierrätettyyn kuituun

>
1. KARTOITUS & VARMENNUS
Kangas valmistetaan
langasta, jossa
jäljitysmerkkiainetta

>

Tarkista, jos AWARE™ merkkiainetta löytyy langasta.
Jos vastaus on kyllä, niin fyysisen langan digitaalinen
kaksonen (sekä lisäksi sertifikaatti ja LCA tiedot)
rekisteröidään lohkoketjuun AWARE™ tunnuksella
(jokainen kilo lankaa = 1 AWARE™ tunnus)

KANGAS

<
2. KARTOITUS & VARMENNUS
>

Tarkistetaan, jos AWARE™ jäljitysainetta löytyy
lopullisesta tuotteesta. Jos vastaus on kyllä, oikea
määrä lankakiloista löydettyjä AWARE™ tunnuksia
siirretään AWARE™:n digitaalisesta lompakosta
Xindaon digitaaliseen lompakkoon.

TUOTANTO
Lopullinen tuote
valmistetaan

>

>

>

ASIAKIRJA
AWARE™ myöntää aitoustodistuksen, joka
varmistaa, että alkuperäistä ja sertifioitua
kierrätettyä lankaa (AWARE™ jäljitysaineella) on
käytetty lopputuotteessa.

<

TOIMITUS

ETUSI

Tuotteet lähetetään ja ne ovat myynnissä.
Xindaolla on pääsy kaikkiin alkuperäisiin
sertifikaatteihin, massataseen tarkastukseen ja
todistuksiin vaikutuksista mm. vedenkäyttöön.

>

* Water.org:n tukeminen 2% lahjoituksella
jokaisesta myydystä IMPACT -tuotteesta
* Kierrätettyjen materiaalien varmistettu
jäljitys. Tositarina alusta loppuun.
* Todistetut vaikutukset (vedensäästö!)

VIHERPESUN LOPPU
Maailman ensimmäinen täysin jäljitettävästä polyesterista
ja puuvillasta valmistettu lahjamallisto positiivisella
vaikutuksella vedenkäyttöön.
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TIESITKÖ?
TÄMÄ LAUKKU SÄÄSTI
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LITRAA VETTÄ?
VERRATTUNA TAVALLISEEN PUUVILLALAUKKUUN
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