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KONEC FALEŠNÝCH TVRZENÍ

Troufnete si důvěřovat všem tvrzením o ekologii? 
Věříme, že ekologie je primárně o transparentnosti.

Cílem nové kolekce IMPACT je ukončení pochybných tvrzení ohledně 
ekologie a poskytování pouze podložených a plně transparentních 
informací, které lze garantovat. V tomto ohledu jsme průkopníci a 
nastavujeme nové standardy.

Kolekce IMPACT je řada produktů, které se zaměřují na pozitivní 
dopad ve snižování spotřeby vody.

POZITIVNÍ DOPAD NA SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY. 
PROČ VODA?

Problematika vody je celosvětovým tématem. Počínaje tajícími 
ledovci, přes vyprahlé oblasti, až po nedostatek pitné vody. Do roku 
2025 se odhaduje, že až 50 % obyvatelstva bude čelit problému 
zvaném „water stress“, tj. chybějící okamžitě dostupná voda. Voda je 
navíc pro všechny hmatatelným a srozumitelným problémem.

JAKÝM ZPŮSOBEM LZE POZITIVNĚ OVLIVŇOVAT 
SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY?

Vedle rozvážnější osobní spotřeby vody každého z nás lze nemalé 
množství vody uspořit ekologickou výrobou každodenních produktů. 
Využíváním recyklovaného polyesteru a bavlny jsou uspořeny tisíce 
litrů vody. Díky speciální technologii AWARE™, využívající moderních 
způsobů skenování a technologie blockchain, která poskytuje 
prokazatelné důkazy o ekologickém původu materiálu, lze tvrzením 
plně důvěřovat.

Kolekce produktů vyrobená z recyklovaných 
materiálů (rPET a bavlna) využívající 
moderních způsobů doložení prokazatelně 
recyklovaného původu. Kolekce IMPACT:

Nabízí transparentní možnost sledování 
recyklovaného původu (od počátku do 
konce).

Poskytuje ověřená tvrzení o dopadu (úspora 
vody)

Z výtěžku z každého prodaného produktu z 
kolekce IMPACT přispíváme 2 % na iniciativu 
Water.org

Troufnete si s jistotou 
garantovat recyklovaný 
původ produktu? S ověřenou 
kolekcí IMPACT

MŮŽETE!

KOLEKCE ZÍTŘKA
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VYSVĚTLENOVYŠŠÍ ÚROVEŇ EKOLOGIE

DRCENÍ
Drcení použitých lahví na vodu nebo 
postindustriální bavlny, za dodržení 
Globálního standardu recyklace.

SKENOVATELNÁ SLOŽKA
Přidání speciální skenovatelné složky 
AWARE™ do recyklovaného vlákna.

SKEN A OVĚŘENÍ Č. 1

PŘÍZE

TKANINA Ověření obsahu skenovatelné složky AWARE™ v přízi. 
Pokud je složka detekována, do blockchainu je uložena 
digitální dvojice příze (LCA data) ve formě AWARE™ tokenu 
(každý 1 kg příze = 1 AWARE™ token).

Tkaná příze z recyklovaných vláken 
opatřených skenovatelnou složkou 
AWARE™.

Z ověřené příze je 
vyrobena tkanina.

VÝROBA

SKEN A OVĚŘENÍ Č. 2

Výroba finálního 
produktu.

Ověření obsahu skenovatelné složky AWARE™ ve finálním produktu. 
V případě detekce je počet AWARE™ tokenů, odpovídající přesné 
váze použité příze pro danou výrobu, přesunut z digitální peněženky 
AWARE™ do digitální peněženky XD.

DOKUMENTACE
AWARE™ vydává certifikát o autenticitě, který potvrzuje 
skutečné použití originální a certifikované recyklované příze 
(se skenovatelnou složkou AWARE™).

ODESLÁNÍ
Výrobky jsou odeslané a dostupné k prodeji. XD má 
přístup ke všem originálním certifikátům, ověřením 
hmotnostní bilance a ověřením ohledně úspor. Vše je 
plně transparentní. 

VÝHODY
*  Z výtěžku z každého prodaného produktu z kolekce 
      IMPACT přispíváme 2 % na iniciativu Water.org
*  Transparentní možnost sledování recyklovaného 
       původu (od počátku do konce).
*  Ověřená tvrzení o dopadu (úspora vody)

GARANTOVANÝ POZITIVNÍ DOPAD
První dárková kolekce na světe z prokazatelně 
recyklované bavlny a polyesteru s garantovaným 
pozitivním dopadem na snižování spotřeby vody.
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VĚDĚLI JSTE, ŽE VÝROBOU
TÉTO TAŠKY BYLO USPOŘENO

LITRŮ VODY?
V POROVNÁNÍ S NE-RECYKLOVANOU BAVLNĚNOU TAŠKOU
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