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MILJÖ & ANSVAR
Vi är ett litet företag, men tar ett stort ansvar för hur vi agerar, hur vi jobbar och vem vi jobbar med, allt för att göra ett så litet avtryck på miljön
som möjligt. Vi tillverkar långlivade plagg med en tidlös design och till väldigt hög grad i naturliga och miljövänliga material, detta resulterar i
kläder som kan bäras i flera år och som värmer både kropp & själ.

NÄRPRODUCERAT
Vi har drivit egen tillverkning sedan starten 1946 och det vi inte tillverkar själva i vår fabrik i Gällstad tillverkas
hos betrodda partners i Europa, främst Baltikum. Vi har en transparent relation med våra partners som gör att vi
vet att de efterlever alla lagstadgade krav både när det kommer till arbetsvillkor och miljö.
Egen tillverkning och tillverkande partners i Europa innebär en stor flexibilitet, där vi kan producera efter order
utan att behöva spekulera och riskera överproduktion. Istället för att spekulera och producera för mycket med
stora lager och överbliven produktion som följd, möjliggör våra korta ledtider och vår flexibla produktion oss att
dra igång fler mindre produktionsomgångar istället.
Att ha tillverkning i Sverige och Europa innebär också kortare avstånd och transporter och på så vis även en
dirkekt effekt och mindre belastning på miljön.

HÅLLBARHET HELA VÄGEN
Hållbarhet och hållbart mode är två väl använda begrepp idag inom klädindustrin, men hur de tolkas och används är väldigt olika.
För många stannar det vid att välja en hållbar fiber eller ett miljövänliga material. För oss spänner begreppet över hela tillverkningskedjan, vi
väljer att jobba med hållbara och naturliga material, men vi är ju också närproducerande, då vi tillverkar lokalt i den egna fabriken i Gällstad och
hos partners i Europa. Vi har kontroll på och insyn i hela kedjan, vi vet vad plaggen är tillverkade av eftersom vi själva gör inköpen, vi vet att
arbetsmiljön är god och att krav och lagar efterlevs.
Bra kan ju alltid bli bättre och vi jobbar ständigt med att förbättra process, arbetssätt och rutiner som på något sätt kan bidra till en bättre och
mer välmående planet för generationerna som följer.

VARFÖR ULL?
ULL är helt och hållet ett förnybart och naturligt material, vilket gör det till ett av våra mest hållbara materialresurser här i världen. Slow fashion och
insikten av vikten att handla smart och hållbart, har också gjort ullen till ett av de trendigaste och starkast växande materialen på marknaden.
Vi jobbar nästan helt uteslutande med ull i våra kollektioner både höst och vår. Vi utvecklar hela tiden nya sticksätt som gör att vi får en bredd i
kollektionen när det kommer till grovlek, vikt och uttryck.
Bomullsproduktionen är en katastrof för jordens framtid. I genomsnitt förbrukar varje svensk 10 kg kläder per år. 90% av detta importeras och består mestadels av bomull. Bomullen står för nära hälften av världens textilproduktion. Den konventionella odlingen är en rejäl miljöbov. Kemikalier
som används i produktionen förgiftar både miljö och arbetare. Samtidigt går det åt stora mängder vatten: 20 000 liter för att tillverka 1 kg bomull,
vilket är ungefär en tröja och ett par byxor. (SvD 7.8.2007)
För att tillverka ett par vanliga jeans används 6 600 liter vatten, 0,5 kg kemikalier och 103 olika sorters bekämpningsmedel. (Grön design, Naturskyddsföreningens årsbok 2008)

Så mycket som 29.000 liter vatten kan krävas för
att tillverka 1 kg bomull.
1,5 -7 kg kemikalier går åt till 1 kg bomullstyg.
Källa – miljomarkningar.se, 8 mars 2013:

BRA MILJÖVAL

1 kg ull = ca 44 liter vatten!!!

Tänk livslängd och kvalitet hellre än kvantitet. Det handlar inte
om att lägga ner mer pengar utan att satsa på färre plagg som håller
länge.

Källa – Schoeller GmbH, 13 april 2017

Bättre kvalitet, som ger kläderna en längre livstid, ger mer tid för annat än konsumtion. Miljövänliga val ger friskt vatten, levande produktiv matjord
och biologisk mångfald där produkter produceras och ger hälsosamma liv för människor som lever nu och en möjlighet för kommande generationer
att få ett gott liv. (Hemsida för Ekotextil: ekotextil.se)
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ULL - HÖGFUNKTIONELLT OCH ULLTIMAT I ALLA LÄGEN!
Ullen är ju inte bara ett bra miljöval, utan är ju dessutom ett komfortabelt material att bära och helt unikt och imponerande i sina egenskaper.
Här är lite snabbfakta.
ULL kan absorbera upp till 30% av sin egen vikt utan att kännas fuktig. Ullen producerar värme även då
den är fuktig och värmer alltså även i fuktigt tillstånd.
ULL är ett levande material som anpassar sig efter din kroppstemperatur.
ULL är naturligt antibakteriell och både lukt- och smutsavvisande.
ULL har en självrengörande funktion. Ullplagg behöver därför inte tvättas ofta, utan kan med fördel vädras
efter användning.
ULL verkar inflammationshämmande
ULL är biologiskt nedbrytbar
ULL är 100 % förnybar och 100% naturlig
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Kraven både internt och externt att ta sitt ansvar, tänka långsiktigt och hållbart har bidragit till att vi nu tagit fram och presenterar vår egen inredningskollektion. Kollektionen bygger på, och är skapad utifrån att vi tar tillvara och
förädlar överblivet material från produktionen; garner, knappar och stickat
material får nytt liv och nya uttryck.
Ett begränsat bassortiment kryddas med färger och mönster från våra olika
säsongskollektioner, allt beroende på vad som finns att tillgå. Unika, hållbara
och vackra inredningsdetaljer som värmer både kropp och själ.

IVANHOE HOME COLLECTION

Det mindre spill som uppstår i produktionen jobbar vi också aktivt med att
hitta vägar att återbruka. Vi har testat att göra nytt garn av det, men även varit
i kontakt med helt andra branscher som ev skulle kunna ha användning av
det, tex isolering till hus. Här finns mycket att jobba vidare på.

VÅRA MATERIAL
BOILED WOOL - den ullkvalitet som utgör den största delen av våra kollektioner är den filtade ullen stickad i garnet Sport Loden, ett Blue
Sign certifierat garn levererat av Schoeller Österrike. Garnet spinns och färgas i Europa och ullen kommer ursprungligen ifrån Sydamerika.
Crossbred ullen har inga problem med blåflugelarver, fåren behöver därför inte opereras och är således är denna ull 100% mulesing free.
LAMMULL - vår lammull spinns och färgas i Italien av Lanerossi, ett företag som är certifierat enligt Öko-Tex standard 100. Ett certifikan
från leverantören visar också på att ullen köps in från Argentina och därmed är mulesing free.
MERINOULL - vi stickar både i fine och extra fine merino ull. Garnet köper vi in ifrån Italien. Südwolle heter vår merinoullsleverantör
och kvalitén vi köper är en toppkvalitet av Biella Yarn. Ullen kommer ifrån Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Argentina el Uruguay.
Ullen i våra tröjor kan alltså vara en mix och är inte garanterat mulesingfri även om en stor del är det.
Vi jobbar hela tiden med att förbättra vårt hållbara fokus och hösten 2020 kommer vi att presentera en ”Supergreen”-serie där presentera en
rad högkvalitativa modeller i en ekologisk, GOTS-certifierad merinoull.
INGA TILLSATSER...BARA ULL!
När vi tvättar eller filtar våra ullmaterial tillsätter vi ett mjukmedel, det är den enda “tillsatsen”. Mjukmedlet uppfyller en rad miljöstandarder och är Blue Sign certifierad.
WINDBREAKER - våra fodertyger är utvecklade av Boråsföretget FOV för ”active wear” och är certifierade enligt Öko-Tex standard 100,
klass 1. De är även Blue Sign certifierade. Även här väljer vi ett ”grönare” val och till hösten 2020 böjar vi jobba med ett foder tillverkat av
återvunna PET-flaskor.
TENCEL - Tencel® är en av våra mest miljövänliga textilier och tillverkas av cellulosa från snabbväxande träslag, bland annat eukalyptus som
odlas på hållbara skogsplantager. Beredningen av Tencel® görs i ett slutet system där nästan 100% av kemikalierna återanvänds, resterande
kemikalier renas. Framställningen kräver 10 till 20 gånger mindre vatten jämfört med bomull.
LIN - är ett av våra mest naturliga och äldsta textilfiber. Det är en hållbar fiber eftersom miljöpåverkan är mindre jämfört med många andra
textilier. Lin kan odlas i regniga och svala klimat, och mängden skadedjur är liten. Till skillnad från bomull så klarar sig linet bättre utan bekämpningsmedel tack vare viss motståndskraft mot bland annat sjukdomar. Det krävs heller inte så mycket gödning och därför kan påverkan
på miljön vid odling hållas låg.
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