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Webbversion

Välkommen att följa projektet Tyg till tyg! Nu öppnar vi vår websida och bjuder in till ett
samarbete för en hållbar textilbransch. Läs mer på vår hemsida:

tygtilltyg.se

Vad är Tyg till tyg?
Den ohållbara textilproduktionen med gifter,
fossilberoende och de stora bergen av tyger som
inte kan återvinnas ställer frågan hur en framtida,
hållbar bransch ska se ut. Tyg till tyg är ett projekt
initierat av klädföretaget Saiboo AB. Saiboo
designar, producerar och återvinner textilier med
fokus på vårdsektorn. Majoriteten av tygerna i
branschen består av enhetliga materialblandningar
av bomull och polyester. Projektet fokuserar därför
på den avgörande frågan - att finna en process för
att separera och materialåtervinna dessa
blandtextilier. Vi vill också hitta metoder att förändra
designprocessen så att materialvalet ligger tidigt i
processen. Att försöka lösa problemet innan det
uppstått – inte efteråt. Vi vill bidra till kreativitet i
branschen och förena det med en hållbar livscykel
– gå från en linjär till en cirkulär process.

Läs mer här

Vilka samarbetar vi med?
Vi samarbetar med forskare, studenter och
högskolor både för att finna metoder för
materialseparationen och en hållbar
designprocess. Vi samarbetar med andra
företag i textilbranschen som vill vara med och
testa nya metoder. Vi samarbetar med
designers, upphandlare och kunder som vill
vara med arbeta för en hållbar bransch.

Prenumerera på Nyhetsbrevet!

Andra samarbetspartnes

Klicka på länken längst ner till höger på sidan
för anmälan.

Textilbranschen är internationell. Därför är det
viktigt att vara del av ett internationellt nätverk.
Vi samarbetar bl a med Worn Again och TED i
Storbritannien. Vi är partners i Mistras projekt
Future Fashion, del 2. Vi har stöd från
Kulturbryggan för att utveckla designprocessen
och vårt verktyg för det, Återvinningsnyckeln.

Har du frågor?
Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill
samarbeta med projektet!

Kontakta oss: Tel 070-753 05 50, info@tygtilltyg.se, www.tygtilltyg.se
Adresskälla: Detta nyhetsbrev har skickats till dig miljokonsult@bsl.se som är intresserad av
en hållbar textilbransch.
Avanmäl dig här

Ändra dina uppgifter

Anmäl dig till nyhetsbrevet

