KOLEKCIA ZAJTRAJŠKA
KONIEC FALOŠNÝCH TVRDENÍ
Trúfnete si dôverovať všetkým tvrdeniam o ekológii?
Veríme, že ekológia je primárne o transparentnosti.
Cieľom novej kolekcie IMPACT je ukončenie pochybných tvrdení
ohľadom ekológie a poskytovanie len podložených a plne
transparentných informácií, ktoré je možné garantovať. V tomto
ohľade sme priekopníci a nastavujeme nové štandardy.
Kolekcia IMPACT je rad produktov, ktoré sa zameriavajú na pozitívny
vplyv v znižovaní spotreby vody.

POZITÍVNY VPLYV NA ZNIŽOVANIE SPOTREBY
VODY. PREČO VODA?
Problematika vody je celosvetovou témou. Počnúc topiacimi sa
ľadovcami, cez vyprahnuté oblasti, až po nedostatok pitnej vody. Do
roku 2025 sa odhaduje, že až 50% obyvateľstva bude čeliť problému
zvanom “water stress”, t.j. chýbajúca okamžite dostupná voda. Voda
je naviac pre všetkých hmatateľným a zrozumiteľným problémom.

AKO JE MOŽNÉ POZITÍVNE OVPLYVŇOVAŤ
ZNIŽOVANIE SPOTREBY VODY?
Popri uváženejšej osobnej spotrebe vody každého z nás, nemalé
množstvo vody je možné ušetriť ekologickou výrobou každodenných
produktov. Využívaním recyklovaného polyesteru a bavlny sú
ušetrené tisíce litrov vody. Vďaka špeciálnej technológii AWARE™
využívajúcej moderné spôsoby skenovania a technológiu blockchain,
ktorá poskytuje preukázateľné dôkazy o ekologickom pôvode
materiálu, je možné tvrdeniam plne dôverovať.

Kolekcia produktov vyrobená z
recyklovaných materiálov (rPET a bavlna),
využívajúca moderné spôsoby doloženia
preukázateľne recyklovaného pôvodu.
Kolekcia IMPACT:
Ponúka transparentnú možnosť sledovania
recyklovaného pôvodu (od začiatku do
konca)
Poskytuje overené tvrdenia o vplyve (úspora
vody)
Z výťažku z každého predaného výrobku z
kolekcie IMPACT prispievame 2% na iniciatívu
Water.org

Trúfnete si s istotou
garantovať recyklovaný
pôvod produktu? S overenou
kolekciou IMPACT

MÔŽETE!

VYSVETLENIE

VYŠŠIA ÚROVEŇ EKOLÓGIE

DRVENIE
Drvenie použitých fliaš na vodu alebo
postindustriálnej bavlny, za dodržania
Globálneho štandardu recyklácie.
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SKENOVATEĽNÁ ZLOŽKA

PRIADZA

Pridanie špeciálnej skenovateľnej zložky
AWARE™ do recyklovaného vlákna.

Tkaná priadza z recyklovaných vlákien
opatrených skenovateľnou zložkou
AWARE™.

>

Overenie obsahu skenovateľnej zložky AWARE™ v priadzi.
Ak je zložka detekovaná, do blockchainu je uložená
digitálna dvojica priadze (LCA dáta) vo forme AWARE™
tokenu (každý 1 kg priadze = 1 AWARE™ token).

TKANINA
Z overenej priadze je
vyrobená tkanina.
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SKEN A OVERENIE Č. 1

<

SKEN A OVERENIE Č. 2
>

Overenie obsahu skenovateľnej zložky AWARE™ vo finálnom produkte.
V prípade detekcie je počet AWARE™ tokenov zodpovedajúci presnej
váhe použitej priadze pre danú výrobu, presunutý z digitálnej
peňaženky AWARE™ do digitálnej peňaženky XD.

VÝROBA
Výroba finálneho
produktu.
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DOKUMENTÁCIA
AWARE™ vydáva certifikát o autenticite, ktorý potvrdzuje
skutočné použitie originálnej a certifikovanej recyklovanej
priadze (so skenovateľnou zložkou AWARE™).

<

ODOSLANIE

VÝHODY

Výrobky sú odoslané a dostupné na predaj. XD
má prístup ku všetkým originálnym certifikátom,
overeniam hmotnostnej bilancie a overeniam ohľadom
úspor. Všetko je plne transparentné.

* Z výťažku z každého predaného výrobku z kolekcie
IMPACT prispievame 2% na iniciatívu Water.org
* Transparentná možnosť sledovania recyklovaného
pôvodu (od začiatku do konca)
* Overené tvrdenia o vplyve (úspora vody)

>

GARANTOVANÝ POZITÍVNY VPLYV
Prvá darčeková kolekcia na svete z preukázateľne
recyklovanej bavlny a polyesteru s garantovaným
pozitívnym dopadom na znižovanie spotreby vody.
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VEDELI STE, ŽE VÝROBOU
TEJTO TAŠKY BOLO UŠETRENÝCH

1631
LITROV VODY?
V POROVNANÍ S NE-RECYKLOVANOU BAVLNENOU TAŠKOU
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