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SLUTET FÖR GREENWASHING

Litar du på alla hållbara påståenden? 
Vi menar att hållbarhet börjar med transparens.

Med vår nya IMPACT-kollektion vill vi se ett slut på 
greenwashing och förmedla fakta om hållbarhet. Vi anser 
att spårbarhet och hållbarhet är tätt sammankopplade. 
Som pionjärer på marknaden bereder vi väg för resten 
av branschen.

IMPACT-kollektionen är en serie produkter som syftar till 
att ha en positiv påverkan på vattenanvändandet.

VARFÖR VILL VI PÅVERKA 
VATTENANVÄNDANDET?

Situationen med vatten är ett världsomspännande 
problem, från smältande polarisar till uttorkade 
landmassor. Konsekvenserna av vattensituationen finns 
runt hela världen. Redan 2025 så kommer 50% av 
världens befolkning uppleva så kallad ‘vattenstress’; att 
hantera brist på tillräckligt med rent dricksvatten. Vatten 
är lätt att relatera till.

HUR KAN VI HA EN POSITIV PÅVERKAN 
PÅ VATTENBESPARING?

Genom att använda återvunnen polyester och bomull. 
När återvunna material används sparar vi tusentals liter 
vatten. Men hur kan vi vara säkra på att vi verkligen 
använder återvunna material och bevisa vårt påstådda 
vattensparande? Med AWARE™ garanterar vi genuint 
återvunna tygmaterial och påståendet om ett minskat 
vattenanvändande. AWARE™ är en virtuell komponent 
som verifierar hållbart material i en färdig produkt 
via spårningsteknologi och validerar anspråket med 
blockchain-teknologi.

Börja sälja den faktiska 
bakgrunden om hållbarhet med 
genuint återvunnen rPET och 
bomull med bevisad påverkan 
genom att göra följande:

Säkra spårbarhet av våra 
återvunna material. En sann 
historia från start till mål.

Bevisad påverkan 
(spara vatten!)

Stödjer water.org med 2% 
donation från varje såld 
IMPACT-produkt

Do you dare to guarantee
that your end product is
really made from genuine 
recycled material? 
Med IMPACT-kollektionen 

KAN DU!

EN KOLLEKTION FÖR FRAMTIDEN
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FÖRKLARATNÄSTA NIVÅ AV HÅLLBARHET

STRIMLOR
Strimlor av använda vattenflaskor eller 
bomullsavfall från industrin, certifierat 
av Global Recycled Standard

SPÅRÄMNE
Tillsätt AWARE™ spårämne 
till de återvunna fibrerna 
(unikt fingeravtryck)

FÖRSTA SCAN & VERIFIERING

TRÅD

TYG
Scanna för att undersöka om AWARE™ spårämnet 
finns i tråden. Positivt utslag, en digital tvilling av 
den fysiska tråden (plus certifiering och LCA data) 
registreras i blockchain som AWARE™
polletter (1 kilo tråd = 1 AWARE™ pollett)

Spinn tråd från den genuint återvunna 
råvaran som innehåller AWARE™ 
spårämne

Tyg tillverkas av tråden 
med spårämnet

PRODUKTION

ANDRA SCAN & VERIFIERING

Slutprodukten 
tillverkas

Scanna för att undersöka om AWARE™ 
spårämnet finns i slutprodukten. Positivt 
utslag, korrekt antal AWARE™ polletter, som 
baseras på hur många kilo tråd som använts 
för just denna ordern, överförs från AWARE™ 
digitala plånbok till Xindaos digitala plånbok

DOKUMENTATION
AWARE™ utfärdar ett Certificate Of Authenticity  
som bekräftar att det är den återvunna och 
certifierade tråden (med AWARE™ spårämnet) som 
faktiskt har använts i slutprodukten

TRANSPORT
Produkterna transporteras och kan säljas. 
Xindao har tillgång till alla originalcertifikat, 
verifiering av massbalans och vårt påstående 
om vattenbesparing. 100% transparent

DINA FÖRDELAR

*  Stödjer water.org med 2% donation från

     varje såld IMPACT-produkt

*  Säkra spårbarhet av våra återvunna material.

     En sann historia från start till mål.

*  Bevisad påverkan (spara vatten!)

SLUTET FÖR GREENWASHING
Världens första gåvokollektion med helt spårningsbar 
återvunnen polyester och återvunnen bomull med en 
positiv påverkan på vattenanvändandet
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VISSTE DU ATT?
DENNA KASSEN SPARADE 

LITER VATTEN?

JÄMFÖRT MED EN KASSE AV EJ ÅTERVUNNEN BOMULL
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