
Isbjörn ja Primaloft strategiseen yhteistyöhön
ISBJÖRN of Sweden lyöttäytyy yhteen Primaloft Inc.in kanssa, joka on maailman johtava mukavien ja korkealaatuisten
lämpöeristeiden valmistaja. Yhteistyö pohjaa yhtiöiden yhteisiin arvoihin, laatuun ja luontoystävälliseen kehitykseen, kuin myös
vaatteiden käyttömukavuuteen ja liikkumisen vapauteen.

Primaloft Black Insulation Eco tulee olemaan kaikissa ISBJÖRNIN topatuissa lastenvaatteissa Syksy/Talvi 2016 –mallistossa.
ISBJÖRNILLE tämä merkitsee mahdollisuutta yhteistyöhön maailman suurimman bluesign- ekosertifioitujen lämpöeristeiden
valmistajan kanssa. Primaloftin Black Insulation Eco -lämpöeristeessä on 60 % kierrätettyä kuitua, se on erittäin kevyt ja tarjoaa
lämmön lisäksi nuorimmille liikkumisen vapautta ja helppoutta.

”Olemme erittäin ylpeitä yhteistyöstämme Primaloftin kanssa”, sanoo Maria Frykman Forsberg, ISBJÖRN of Swedenin
toimitusjohtaja. ”He ovat johtavia luontoystävällisissä, korkealaatuisissa ja kestävissä lämpöeristeissä. Me jaamme samat arvot
ympäristöä säästävien tuotteiden kehittämisessä, mutta myös tarpeessamme kehittää toimivia vaatteita, jotka tarjoavat
lapsillemme erityistä mukavuutta ja turvaa heidän jokapäiväisiin seikkailuihinsa. Kuten ISBJÖRN, Primaloft on sertifioitu bluesign-
kumppani. Tämä on meille erityisen tärkeää ja linjassa arvojemme kanssa.”

”Luonto on paras leikkikenttä sekä aikuisille, että lapsille”, sanoo Jochen Lagemann, Primaloft Euroopan ja Aasian toimitusjohtaja.
”Mahdollisuus leikkiä ulkona myös lumisissa talviolosuhteissa antaa lapsillemme rajoittamattomat mahdollisuudet seikkailuun.
ISBJÖRN-tuotteet antavat vanhemmille turvallisuuden tunteen, koska heidän lapsensa pysyvät kuivina ja lämpiminä koko päivän,
säästä huolimatta. Primaloft täydentää ISBJÖRNIÄ kaikin puolin tässä mielessä. Odotamme pitkäaikaista yhteistyötä ISBJÖRNIN
kanssa - emme pelkästään tuotteiden vuoksi vaan myös strategisena kumppanina, jonka kanssa tunnistaa ja samalla luoda
ratkaisuja tulevaisuuden uusiin tarpeisiin.”

Bluesign

Bluesign on yksi maineikkaimmista kansainvälisistä tekstiilituotannon ympäristösertifikaateista. Ennen sertifikaatin myöntämistä
Bluesign arvioi tuotannon kaikkia puolia materiaalihankinnasta ja valmistuksesta, raakamateriaaleista ja kemiallisista
komponenteista luonnonvarojen kulutukseen ja työympäristöjen työturvallisuuteen.

Primaloft Black Insulation Eco

Tämä erittäin tekninen lämpöeriste matkii hanhenuntuvan rakennetta ja lisää siihen uskomattoman kevyen ja ilmavan pehmeyden.
Tuloksena on täydellistä mukavuutta ja rajoittamatonta liikkumista. 60-prosenttisesti kierrätetty materiaali yhdistettynä
kehittyneeseen kuituteknologiaan luovat korkealuokkaisen, ympäristöystävällisen lämpöeristeen ja välittömän lämmön ilman suurta
massaa. Primaloft Black Insulation Eco on kokoonpuristuva, kätevästi pakkautuva ja helppohoitoinen materiaali. Se voidaan pestä
pesukoneessa ja kuivattaa joko narulla tai kuivausrummussa. Tekniset ominaisuudet pysyvät useiden pesujenkin jälkeen samana
ja korkealuokkaiset Primaloft tuotteet kestävät usean talven.
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