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Srna detaljer sorn skapar stora losningar
Hallbarhet och hallbarhetsarbete ar
karnan i Trimco Groups verksamhet,
vare sig det ar trims, forpackningar el/er RFID. Varfor ar detta extra
viktigt inom modeindustrin? Camilla
Mjelde, affarsutvecklingsdirektor,
C&C Compliance & Sustainability, pa
Trimco Group forklarar satsningen:
- Mode ar en av de industrier som bidrar
med stora fororeningar och som en del av
branschen har Trimco Group medvetet
valt att ta en aktiv roll for att stodja de
varumarken som har hallbarhet och miljo
medvetenhet hogt pa sin agenda. Detta star
ocksa hogt upp pa konsumenters agenda
och man forvantar sig att varumarken
vidtar atgarder och ar transparenta.
Camilla Mjelde menar vidare att alltfler
konsumenter gar sina kopval baserat pa
overtygelse och hur de associerar sina
varumarken.
- A ena sidan drivs forandringar av kon
sumenters beteende, men aven av regle
ringar som kraver att vi gar en ordentligt genomlysning av de partners
vi jobbar med, exempelvis EU
strategy for sustainable and
circular textiles, Apenhed
sloven och The New York
Fashion Act for att bara
namna nagra, menar
Joacim Ahlstrand, VD pa
AT
- EX Sweden AB, en del
av Trimco Group Sverige.
For varumarken handlar
det inte bara om att anvanda
ekologiska fiber i sina varor, utan
ocksa kunna spara och vara transparent
genom hela leveranskedjan.
For detta andamal har Trimco Group
utvecklat en digital plattform for att halla
koll pa och rapportera om sociala och mil
jomassiga insatser - Product DNA®. Platt
formen ar en digital losning pa realtidsda
ta som inkluderar en Certificate Manager
modul, dar man kan samla in och overvaka

sociala och miljomassiga certifikat. Vidare
en Track & Trace-modul, dar man kan mata
och rapportera olika nyckeltal samt en
produkt-kommunikationsmodul baserad
pa QR-koder.

om igen. En ny utveckling inom plast ar en
pase gjord pa halften sockerror och halften
atervunnen plast. Sockerror ar ett bioba
serat material vilket innebar att det inte ar
baserat pa petrokemisk plast fran olja/gas.

- Product DNA® ar hittills var storsta
investering i hallbarhet och kommer att
utvecklas och vaxa ytterligare i framtiden,
betonar Joacim Ahlstrand. Product DNA®
ar en de! av vart overgripande fokus pa
hallbarhet och stottar vara kunders arbete
mot hallbarhet och transparens. Det ar en
losning och service som vi tillhandahaller
genom vara losningar med variabel data
som bland annat innehalls- och skotsel
radsetiketter. Skraddarsytt efter varu
markens behov, precis som varje enskild
losning vi tillhandahaller. Enkelt uttryckt
ar Product DNA® ett "produktspass" dar
man kan folja resan fran ravara till fardig
produkt och varumarkets sociala och miljo
massiga arbete.

Sa for att sammanfatta. Att minska miljopa
verkan fran plaggtillverkning och aka dess
cirkularitet ar den stora utmaningen for
internationella varumarken.
- Att arbeta med medvetna och alter
nativa material ar avgorande for varje
modemarke for att sakerstalla en gronare
framtid, sager Joacim Ahlstrand. Trimco
Group ar inte bara en leverantor av trims
utan en palitlig partner for varumarken
som vill ha en mer positiv inverkan pa
miljon genom innovativa losningar.

Trimco Group tar ocksa hallbarhetsarbetet
ett steg vidare. Forutom "produktpas
set", utvecklar och implemente
rar foretaget nya och hallbara
material, inte bara for plagg
utan ocksa for trims, for
packningar och i princip
med allt som har med en
produkt att gora, fortsat
ter Joacim Ahlstrand:
- Trims ar en de! av
produkten och bidrar till
helheten gallande hallbar
het. Vi utvecklar och introducerar kontinuerligt nya material
och naturliga materialblandningar for
att minimera plastanvandning och avfall.
Trimco Group ar FSC-certifierande, vilket
innebar att vi kan leverera pappersartik
lar som kommer fran certifierade skogar,
pappersbruk och produktioner.
- Vart mest populara alternativ inom
plastforpackningar ar 100 procent ater
vunnen plast som kan atervinnas om och

TRIMCO GROUP/A-TEX
Trimco Group, kand som ATEX 1
Sverige, med kontor i Boras, ar en In
ternationell tillverkare och leverantor
av alla typer av varumarkeslosningar
inom etiketter, forpackningar, but1ks
displayer och dekorationer, 1nnehalls
och tvattradsetiketter, produkt och
prisetiketter samt RFID-markning.
H�llbarhet spelar en central roll I fo1·etagel och att leverera langs1ktiga
och hallfasta lbsningar at kunderna.
Trimco Group har aven verktyg for att
spara och mbJliggora transparens ge
nom hela leveranskedJan genom den
digitala plattformen Product DNA®.
Utover t1llverkning av produkter er
bjuder foretaget designlbsningar,
egen produktion, compliance och
e::xpertradgivning. Malet for Trimco
Group ar alt skapa 100 procentigt
hallbara trimkollektioner och erbJuda
losningar i hallbara material
www.trimco-group.com

