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HÅLLBARA OCH UNIKA KLÄDER
UPCY

Upcy-kollektionen har redan ett ”textil-liv” 
bakom sig. Det ger kläderna både karaktär 
och en helt unik historia.

I en cirkulär ekonomi återvinner vi textilierna
Nya kläder och textilier är en dyr belastning i kli-
maträkenskaperna. Vägen framåt är istället en cirkulär 
ekonomi. Med upcy kan våra kunder i samarbete med 
oss minska CO2-utsläppen med hjälp av återvinning för 
en mer hållbar framtid. Varför slänga kvalitetstextilier 
när de i stället kan få ett nytt och längre liv? 

Från kasserade textilier till nya artiklar som direkt 
ingår i en ny livscykel, som textillösning
Tidigare hade en duk eller ett sänglinne blivit kasserat 
och slängt vid upptäckt av en fläck eller ett hål. Men 
genom upcy skär vi nu i stället runt fläcken/hålet och 
använder textilierna som nya tyger till exempel till en 
kockrock, ett förkläde eller en snygg skjorta. 

Design med fokus på den klassiska looken
Vårt designteam på upcy är nära er bransch och vet 
därför vilka trender som efterfrågas. I design och ut-
formning av våra kollektioner läggs mycket stor vikt på 
att kläderna måste fungera som bekväma arbetskläder, 
både i design, bra passform och daglig funktionalitet. 

De flesta artiklarna i upcy-kollektionen kommer vi alltid 
kunna leverera, medan vissa enbart finnas tillgängliga 
så länge det finns kasserade textilier i ett visst tyg, mön-
ster och/eller färg. 
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UPCY är ett koncept vi har tagit fram tillsam-
mans med våra kunder för att kunna bidra till 
en cirkulär ekonomi.

Alla designer utvecklas i nära samarbete med 
våra kunder som både får konkret utbyte 
av sina utslitna textilier och möjligheten att  
minska påverkan på miljön.

Kasserade textilier får nytt liv

Kasserade dukar har blivit unika kockjack-
or och kasserade arbetskläder återanvänds 
som praktiska, miljövänliga tygpåsar.

Liksom många restauranger har fokus på 
matsvinn, arbetar vi ständigt för att minimera 
vårt textilavfall när kläderna börjar bli slitna. 
I många fall kan allt eller delar av kläderna 
användas på nya sätt och bli en del av en ny 
tvättlösning.

CIRKULÄR  EKONOMI
UPCY
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KÖKSKLÄDER AV ÅTERANVÄNDA TEXTILIER
DFD UPCY

Vi tänker hållbarhet tillsammans med  
textiliernas livscykel – LÅT OSS GÖRA DET 
TILLSAMMANS

På Textilia är det ett fokusområde att se över hur vi på 
bästa sätt kan återanvända de textilier som inte längre 
levar upp till våra kunders kvalitetskrav. 

Kasserade textilier från restaurangen, köket och hotell-
rummet, som till exempel dukar, svarta förkläden och 
sänglinnen, blir numera till nya artiklar som kan ingå 
direkt i en ny klädlösning till kocken och servitören. Ti-
digare hade ett förkläde med hål blivit kasserat, men 
nu skär vi runt eventuella hål och fläckar och de hela 
tygdelarna används till nya förkläden, till exempel des-
ignat genom ”patchwork”

”UPCYCLING” framför ”slit-och-släng” kultur
Skjortorna, kockrockarna eller förklädena från upcy har 
redan ett uttjänat liv som textil bakom sig. Detta ger var-
je enskilt plagg en unik karaktär och historia. Upcycling 
sätter en nödvändig broms på den miljöskadliga  ”slit-
och-släng” kulturen.


