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RECYCLED – OUR NEW OCEAN COLLECTION

Hvert eneste år bliver der produceret 400 millioner tons plastik 
- 40% af denne plast er engangsplast. Det tager en plastflaske hundredvis 
af år at blive fuldstændigt nedbrudt i naturen. Plastik kvæler vores have 
og ved at opsamle og genbruge plasten kan vi bidrage til at der kommer 
lidt mindre plast på affaldspladserne, og ikke mindst i havet. 

Recirkuleret polyester bruger 2/3 mindre energi og 90% mindre vand 
i produktionen, sammenlignet med almindelig polyester. 

Recirkuleret polyester har samme slidstyrke og lange holdbarhed 
som konventionel polyester, men langt lavere miljømæssig påvirkning.
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Per 1 meter "RECYCLED" er der 
brugt minimum 5 flasker

der er opsamlet fra havet.



Boligtekstiler lavet af genanvendt plastik –
blandt andet flasker opsamlet fra havet!

Vores nye stof-kollektion RECYCLED er lavet af gamle 
plastflasker - så vi ved at genanvende plasten kan sørge for 
at der bliver mindre plast ude i naturen. 

Per 1 meter "RECYCLED" er der brugt minimum 5 flasker 
der er opsamlet fra havet. 

Nogle af stofferne er lavet af 100% recirkulerede 
plastflasker, mens nogle af tekstilerne er et mix af 
recirkulerede / ikke-recirkulerede stoffer. 

ALLE stofferne er OEKO-TEX certificerede og dermed 
produceret helt uden harmfulde kemikalier. 

Ydermere er tekstilerne med i "DETOX 2020 toxic-free
program" af Greenpeace.
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OUR NEW OCEAN COLLECTION 

Brugte plastflasker klar til
genbrug.

Plasten bliver hakket 
i små bidder.

Plasten bliver smeltet og 
formet til flager

Flagerne bliver omdannet til
100% recirkuleret garn.



Reprise Roomhigh er lavet af 100% recirkuleret polyester - hvor man blandt andet genbruger plastflasker, 
der er opsamlet fra havet. Reprise RH har en Martindale på 60.000 og er derfor også velegnet til møbelstof. 
Tekstilet kan kogevaskes. 255 g /m2.

REPRISE ROOMHIGH - bæredygtige gardiner



Nogle af vores bæredygtige tekstiler, som Reuse, Save, Reduce og Waste er lavet af et mix af genbrugt polyester fra PET flasker og 
økologisk bomuld.

WASTE, REUSE, REDUCE & SAVE
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