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REPREVE® PROCESS

FIBERPRINT™
TECHNOLOGY

UU TRUST™
VERIFICATION PROGRAM

Resirkulerte  
flasker

Flak REPREVE®- 
chips

REPREVE®  
resirkulerte fibre

U-TRUST™-VERIFIKASJON

U-Trust™-verifikasjonsprogrammet 

er en omfattende sertifisering med 

et høyt nivå av transparens.

FIBERPRINT™ TEKNOLOGI

FiberPrint™-teknologi hjelper kundene 

med å unngå feilaktig miljømerking. Denne 

patentbeskyttede teknologien, validerer 

autensiteten til REPREVE®-produkter og 

analyserer materialinnholdet og sammenset-

ningen for å støtte tredjepartssertifiseringer.

RESIRKULERT INNHOLD

Produkter laget av REPREVE®  

resirkulerte materialer, inkludert  

gjenvunne plastflasker og fiberavfall 

fra produksjonen, er sertifisert  

av tredjepart.

ENGEL Workwear tar alltid hensyn til hvordan vi kan bidra på en 
positiv måte til den globale klimautfordringen. Nå lanserer vi  
nye produkter, laget av 50% resirkulert polyester. Vi bruker fibre 
fra resirkulerte materialer, inkludert plastflasker. Disse fibrene  
er 100% sporbare, noe som garanterer at produktene våre  
inneholder korrekt type og riktig mengde fibre.

ARBEIDSKLÆR LAGET  
AV PLASTFLASKER

REPREVE® er det mest kjente – et pålitelig fiber som er laget 
av resirkulerte materialer, inkludert plastflasker. REPREVE® er 
det eneste økologiske fiberet med U-Trust-verifisering, som 
sertifiserer at kravene til resirkulert innhold overholdes. Fra 
hvor som helst i leverandørkjeden kan REPREVE® bruke unik 
FiberPrint™ sporingsteknologi for å teste produkter og sørge 
for at de inneholder REPREVE® – og i rett mengdeforhold.

ENGEL Workwear forsøker alltid å tenke nytt, og den 
globalte klimautfordringen har vært inspirasjonen  
til vår produksjon av bærekraftige arbeidsklær.

TRANSPARENT SPORBART SERTIFISERT
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REPREVE® Unifi, Inc.

Energiforbruk 
MJ / kg

Vannforbruk 
L / kg

GHG-utslipp 
Kg CO2 / kg

Polyester

Regenerert polyester

Reduserer energi- 
forbruket med 45%

Reduserer vann- 
forbruket med nesten 20%

Reduserer utslipp av  
klimagass med mer enn 30%

HVOR MYE  
FORBRUK SPARES?

Produkter
2545-319
2547-319
2543-319

3545-319
3543-319

6545-319
6544-319

1545-319 4545-319

Materialkvalitet Q319 - RPV-8969 Q319 - RPV-8969 Q319 - RPV-8969 Q319 - RPV-8969 Q319 - RPV-8969

g/m2 245 245 245 245 245

% av Unifi-garn 
etter vekt

50% 50% 50% 50% 50%

Flasker per plagg 19 23 14 20 37

HVOR MANGE GJENBRUKTE 
PLASTFLASKER PER PLAGG?

• Nok energi til å gi strøm til 95 000 husstander i 1 år,  
 eller energi tilsvarende å brenne 274 millioner liter gass
• Tilgodese 1,2 millioner mennesker daglig drikkevann i 1 år  
 eller spare mer enn 875 millioner liter vann
• Forbedrer luftkvaliteten ved å unngå 275 millioner kg C02  
 eller samme C02-utslipp som fra forbruk av 640 000 oljefat

10 MILLIARDER PLASTFLASKER 
RESIRKULERT AV REPREVE®

1 X BUKSE  =

1 X JAKKE  =

1 X KJELEDRESS  =
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Gjenvunne flasker 
samles inn

Flaskene vaskes,  
kappes til flak, smeltes  

og formes til chips

Det gjenbrukte  
fiberet kan nå brukes 

i klesproduksjon

Chips smeltes og  
omvandles til garn
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Tel. (+45) 7422 3535 · Fax (+45) 7422 3519 
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