XD DESIGN A MÉG TÖBB ZÖLD TERÜLETÉRT
Támogatjuk a justdiggit.org nonprofit szervezetet

MÉG TÖBB ELÉRHETŐ VÍZ
A parlagon lévő, száraz területek beültetése
pozitív hatással van a környezetre és
hozzájárul többek között a rendelkezésre álló
víz mennyiségének növeléséhez.
Az XD Design minden egyes XD Design
fenntartható hátizsák után 1 euróval
támogatja a Justdiggit szervezetet.

MINDEN XD DESIGN FENNTARTHATÓ HÁTIZSÁK
hghg

226 M2

SZÁRAZ TERÜLET BEÜLTETÉSÉHEZ JÁRUL HOZZÁ,
VALAMINT A TALAJ FENNTARTHATÓ MEGMŰVELÉSÉNEK
KÖSZÖNHETŐEN NÖVELI A VILÁGON RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ VÍZMENNYISÉGET LITERBEN:

4.600 L

Az XD Design támogatásával a Justdiggit 14 805 km2-nyi terület beültetését tudja lehetővé tenni Dodomában,
Tanzániában. Ennek a környezetre gyakorolt hatása számokban: 306 000 000 literrel több víz, 60 000-rel több fa,
valamint nem utolsó sorban 8000 ember életében bekövetkezett pozitív változás!

Szeretne Ön is hozzájárulni? XD Design termékeink kizárólag nálunk elérhetőek

AZ XD DESIGN FENNTARTHATÓ HÁTIZSÁKOK

AZ XD FENNTARTHATÓSÁGRÓL
Takarítson meg vizet és óvja a környezetet. Itt a cselekvés ideje!

Az ivóvíz hiánya világszintű probléma. A Földön élő emberek száma rohamos ütemben nő, már 2025-re a világ lakosságának
50%-a szembesülni fog az elegendő és azonnal használható ivóvíz hiányával. Lépnünk kell: takarítsunk meg minél több vizet,
bizonyíthatóan!

Hogyan járul hozzá ehhez az XD Design?
1. Kevesebb víz felhasználása
A termékben kimutatható, tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított anyagokat használunk Impact és XD Design termékeinkben
ezáltal nagy mennyiségű vizet takarítunk meg.
2. Még több elérhető víz
Az elérhető víz mennyiségét fenntartható módon növeljük a parlagon lévő száraz földek újraültetésével. Az XD Design minden egyes
XD Design fenntartható hátizsák után 1 euróval támogatja a Justdiggit szervezetet.

A Justdiggit egy olyan non-profit szervezet amely tájrendezési és helyreállítási programokkal gyakorol
pozitív hatást az éghajlatra. A Justdiggit parlagon lévő, száraz területeket tesz zölddé Afrikában helyi
földművesek segítségével.

Elhanyagolt, elhagyott területek kerülnek átalakításra hagyományos esővíz megtakarítási technikákkal, új technológiával, valamint
az emberekkel és a médián keresztül történő kommunikáció segítségével. Ennek eredményeként a növények gyökerei meggátolják,
hogy elfolyjon a talajvíz, ezáltal még több víz válik elérhetővé az egész ökoszisztémában. Számokban a hatás:
306 000 000 literrel több víz, 60 000-rel több fa, valamint nem utolsó sorban 8000 ember életében bekövetkezett pozitív változás!

Bizonyíthatóan!

Hogyan működik

A lehető legátláthatóbban kezeljük a tanúsítási
folyamatot. Annak érdekében, hogy biztosan
állíthassuk, hogy valóban újrahasznosított
anyagokat használunk Impact és XD Design
termékeinkben a Xindao és az AWARE társultak.

1. Újrahasznosítás
Használt műanyag palackok újrahasznosítása, melyek
egyébként hulladéklerakókban vagy az óceánban végeznék.

Az AWARE egy virtuális összetevő a fenntartható
anyagok lekövetéséhez. Bizonyítékul szolgál a
valóban újrahasznosított anyagok felhasználásához
valamint a gyártás során megtakarított víz
mennyiségéről egy speciális nyomjelző és ún.
blokklánc technológiával.

2. Aktiválás
Az újrahasznosítás fázisában bekerülnek az AWARE
nyomjelző részecskék az anyagba, ezzel nyomon követhetővé
téve magát az újrahasznosított anyagot.
3. Gyártás
Az újrahasznosított fonal készen áll a táska gyártásához.
A tanúsítványokat egy digitális, ún. blokklánc rendszerben
regisztrálják.
4. Szkennelés
A táska elkészültével tesztelésre kerül és a szkennelés
során az adatok megegyeznek az egyedi “ujjlenyomattal” a
blokklánc rendszerben tároltak szerint.
5. Hitelesítés
Az eredményes leolvasás a valóban újrahasznosított anyagok
tényleges felhasználásáról tanúskodik.

Fedezzen fel többet | AWARE | Justdiggit

