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VÉGE A FENNTARTHATÓSÁGRÓL TETT 
ALAPTALAN KIJELENTÉSEKNEK

Ön megbízik a fenntarthatósággal kapcsolatos állításokban? 
Mi úgy véljük a fenntarthatóság az átláthatóságnál kezdődik. 

Új IMPACT kollekciónkkal véget szeretnénk vetni a valótlan 
kijelentéseknek és átláthatóvá tenni a fenntarthatóságot. 
Hisszük, hogy a fenntarthatóság és a lekövethetőség egymástól 
elszakíthatatlan fogalmak. Úttörőkként a piacon utat nyitunk 
iparágunk többi tagjának is.

Az IMPACT kollekció termékeivel a víz használatát helyezzük 
középpontba.

MIÉRT SZERETNÉNK HATÁST GYAKOROLNI A VÍZ 
HASZNÁLATÁRA?

Egy mindenre kiterjedő problémával állunk szemben. Az, hogy 
a sarkvidéki jégtáblák olvadó édes vize a sós óceánba kerül 
vagy, hogy máshol teljesen kiszáradt területek keletkeznek, mind 
erről tanúskodó jelek. Már 2025-re a világ lakosságának 50%-
a szembesülni fog az elegendő és azonnal használható ivóvíz 
hiányával. A víz tehát egy kézzelfogható téma.

HOGYAN TUDUNK HOZZÁJÁRULNI A VÍZ 
MEGTAKARÍTÁSÁHOZ?

Újrahasznosított poliészter és pamut használatával több ezer 
liter vizet takarítunk meg. Hogyan tudjuk garantálni, hogy 
újrahasznosított anyagokat használunk és ezáltal alátámasztani 
a víz megtakarításával kapcsolatos állításainkat? Az AWARE™ 
segítségével vállalunk garanciát a termék valódi újrahasznosított 
anyag
összetételére és ennek a víz megtakarításában gyakorolt hatására. 
Ez a rendszer egy egyértelműen lekövethető technológián ami egy 
ún. blokklánc rendszeren alapul.

Beszéljen hitelesen a fenntarthatóságról 
valóban újrahasznosított rPET és pamut 
felhasználatásán alapuló, alátámasztott 
állításokkal:

Az újrahasznosított anyagok átláthatóan 
lekövethetőek a termékben és a 
folyamatokban. 
Valós állítások az elejétől a végéig.

Alátámasztott kijelentések (valóban vizet 
takarítunk meg!).

Minden eladott IMPACT termék 
után 2%-kal támogatjuk a water.org 
szervezetet

Ön mer garanciát vállalni arra, 
hogy végterméke valóban 
újrahasznosított anyagból 
készült?
Az IMPACT kollekcióval 

BÁTRAN MEGTEHETI!!

A HOLNAP KOLLEKCIÓJA



> >

>

>
>

>
>

>

<

<

<

RÉSZLETESENA FENNTARTHATÓSÁG KÖVETKEZŐ SZINTJE

APRÍTÁS
Használt vizespalackok vagy pamut 
hulladék felaprítása az ún. Global 
Recycled Standard (GRS) alapján.

NYOMKÖVETŐ
AWARE™ nyomkövető hozzáadása 
az újrahasznosított anyaghoz (egyedi 
újjlenyomat).

ELSŐ SCAN ÉS ELLENŐRZÉS

A FONAL

AZ ANYAG
Sor kerül az AWARE™ nyomkövető első szkennelésére. 
Amennyiben az kimutatható az anyagban elkészül a 
fizikai fonal digitális ikerpárja (tanúsítvánnyal és LCA 
adatokkal) a blokklánc rendszerben, AWARE™ token 
formájában. (1 kg fonal = 1 AWARE™ token)

A fonal fonásra kerül a valóban 
újrahasznosított, AWARE™ nyomkövetővel 
ellátott anyagból.

A fonalból és a nyomkövetőből 
elkészül az anyag.

A GYÁRTÁS

MÁSODIK SCAN ÉS ELLENŐRZÉS

Elkészül a 
végtermék.

Az AWARE™ nyomkövető újra szkennelésre kerül. 
Amennyiben az kimutatható az anyagban a megfelelő 
számú AWARE™ token (a felhasznált fonal kilója alapján) 
átkerül az AWARE™ digitális pénztárcájából a Xindao 
digitális pénztárcájába.

DOKUMENTÁCIÓ
Az AWARE™ kiállít egy eredetiségbizonylatot mely 
megerősíti, hogy a termék valóban az eredeti és 
újrahasznosított fonalból készült (az AWARE™ 
nyomkövetőjével).

SZÁLLÍTÁS
A termékeket elszállítják, készen állnak az eladásra. A 
Xindao-nak hozzáférése van minden eredeti tanúsítványhoz, 
a felhasznált anyagok listájához és az ide tartozó 
igazolásokhoz. 100%-ig átlátható.

AZ ÖN ELŐNYEI
* Minden eladott IMPACT termék után 2%-kal 

támogatja a water.org szervezetet
* Az újrahasznosított anyagok biztos 

lekövethetősége. Hiteles elejétől a végéig.
* Alátámasztott kijelentések (víz valódi 

megtakarítása!)

VÉGE A FENNTARTHATÓSÁGRÓL TETT 
ALAPTALAN KIJELENTÉSEKNEK
A világ első teljesen lekövethető, újrahasznosított poliészter és pamut 
ajándékkollekciója bizonyítottan pozitív hatással a víz használatára.
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TUDTA?
EZ A TÁSKA 

LITER VIZET TAKARÍTOTT MEG
A NEM ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAMUT TÁSKÁKKAL SZEMBEN
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