Lindex lanserar nya Even Better Denim –
producerade med mindre vatten än någonsin förr
Lindex lanserar nya Even Better Denim-modeller som är mer hållbara än någonsin.
Tvättprocessen för ett par jeans kräver 50-70 liter när det görs på konventionellt sätt.
Lindex har nått nya nivåer med sina senaste Even Better Denim-modeller, som är gjorda
med en tvättprocess som enbart kräver en flaska vatten.
“Vi är på en denim-resa där vi utforskar hur vi kan erbjuda våra kunder fantastisk denim med
minsta möjliga miljöpåverkan. Vi är väldigt glada över att lansera dessa nya Even Better
Denim-modeller, där vi genom samarbete och ny teknologi har nått en ny milstolpe”, säger
Anna-Karin Dahlberg, Hållbarhetschef på Lindex.
Lindex nya Even Better Denim-modeller har tagits fram i samarbete med spanska
denimkonsultföretaget Jeanologia och tvättprocessen är så hållbar som det idag är möjligt. Med
ny innovativ teknologi har Lindex använt luft och laser för att uppnå resultatet. Enbart 2 liter
vatten, en flaska, har använts i tvättprocessen. Processen är bättre för miljön såväl som för
människorna som arbetar i produktionen.
Even Better Denim-modellerna är också gjorda av mer hållbara material som
konsumentåtervunnen bomull och återvunnen polyester. Jeansen är infärgade med den renaste
indigofärgen på marknaden, vilket är bättre för både miljön och människorna som jobbar i
produktionen. Jeansen har också mer hållbara detaljer som knappar, dragkedjor och fickpåsar.
2014 påbörjade Lindex sin resa mot att producera denim på ett mer hållbart sätt. Det resulterade
i betydande framsteg och idag är 100 procent av Lindex denimsortiment Better Denim,
tillverkat av mer hållbara material och med mer hållbara tvättprocesser som endast använder 812 liter vatten. Lindex arbetar kontinuerligt med små kollektioner av Even Better Denim för att
utveckla deras mer hållbara denimsortiment ytterligare genom att söka innovationer och
utforska nya lösningar. Ambitionen med Even Better Denim är att finna förbättringar som
senare kan skalas upp till hela Lindex denimsortiment.
Even Better Denim-modellerna finns på dam samt barn och kommer att säljas i alla Lindex
butiker och på lindex.com från vecka 44.

