
Solnedgång över ett bambuområde 
strax utanför Yibin i sydvästra Kina.

SLUTEN TILLVERKNINGSPROCESSGER GRÖNA, HÅLLBARA OCHRENA BAMBUFIBRER!!



En ögonblicksbild fångad under skörden av bambu i en bambuskog i Kina. Inga 
maskiner används, ingen nedsmutsning sker och ingen åkermark utnyttjas.

“Vår Life Wear® Bamboo skiljer sig definitivt från mängden.
För att mäta dess miljöprestanda har vi gjort en

unik resa, från bambuskott till färdiga plagg
tillsammans med ett oberoende

forskningsinstitut,
Swerea IVF.”

BAMBU
“Per-Gunnar Kloutschek, utvecklingsansvarig på Wiges AB”

Bambu eller bomull? Materialen går inte att jämföra rakt av. Många pratar om bomull som om 
det bara finns en enda variant, vilket är helt fel. Bomull kan antingen odlas ekologiskt, med god 
miljöprestanda, eller på ett sätt som inte alls harmonierar med en hållbar utveckling. Konventionellt 
odlad bomull gödslas med stora mängder av konstgödsel och besprutats med en ansenlig 
mängd kemikalier. Gemensamt för all bomull, oavsett odlingsform, är att processen är väldigt 
vattenkrävande. Mellan 10 000 och 20 000 liter vatten krävs för att få fram ett kilo bomull.

Till skillnad från bomull behöver bambu ingen som helst konstbevattning. Den klarar sig på 
naturlig nederbörd. Inte heller krävs någon form av bekämpningsmedel vid odling av bambu, 
eftersom den av egen kraft kan motstå skadedjur.

3



Bambustrumpor

Bomullsstrumpor

Övergödning av
färskvatten

Klimatpåverkan Användning av
åkermark

Vattenutarmning

Potentiell miljöpåverkan av för bambustrumporna (grön stapel) jämfört 
med bomullsstrumporna (blå stapel). Siffrorna är normaliserade mot det 
högsta värdet i varje kategori.

Life Wear® Bamboo odlas helt ekologiskt, utan konstgödsel eller 
bekämpningsmedel. 

Alla aktörer i kedjan är noggrant utvalda av oss och vi har ett tätt 
samarbete genom hela processen.

Bambu konstbevattnas inte, det räcker med regnvatten. 

Bambu kan under gynnsamma förhållanden växa mer än en meter 
per dag. 

Bambu är en av världens snabbast växande förnyelsebara resurser 
och kan skördas vart tredje år. 

Bambu ger 20 gånger mer fibrer per hektar än bomull. 

Bambu återplanterar sig själv efter skörd genom att skjuta nya 
skott. 

Life Wear® Bamboo skördas för hand. 

Bambu är framtidens textila material.

Vår Life Wear® Bamboo skiljer sig definitivt från mängden.
För att mäta vår bambus miljöprestanda har vi gjort en unik resa, från bambuskott till färdiga plagg, 

tillsammans med det oberoende forskningsinstitutet Swerea IVF. Resan har föregåtts av ett intensivt 

forsknings- och utvecklingsarbete som pågått under många år. Den livscykelanalys som arbetet mynnat 

ut i visar att Life Wear® Bamboo har väsentligt bättre miljöprestanda än bomull på kemikalie- och 

vattensidan. Även miljöprestandan för klimatpåverkan och användning av mark och energi är mycket 

lägre än för motsvarande plagg av bomull. Livscykelanalysen beskriver ingående de olika steg som 

ingår i processen (bambuodling, massakokning, viskosprocess, garnspinning, stickning, våtberedning 

och konfektionering) och vilket övertag denna har gentemot bomullsproduktion inom miljö- och 

energiområdet. Studien har även tredjepartsgranskats av Bureau Veritas.

VÅGA TÄNKA HÅLLBART
VÅGA TÄNKA GRÖNT!

ODLING
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Cancerframkallande
gifter

Icke cancerframkallande 
gifter

Miljöskadande
gifter

Garn från Life Wear® Bamboo, svart

Bomullsgarn, svart

Potentiell toxicitet för färgat garn av bambuviskos (grön stapel) 
respektive bomull (blå stapel) uträknat med LCA-metoden 
USEtox [Rosenbaum et al., 2008]. Siffrorna är normaliserade mot 
det högsta värdet i varje kategori.

Vi tycker det är oerhört viktigt att utveckla och 
förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren hos våra
leverantörer, minska all form av miljönegativa utsläpp 
samt att ge vår växtlighet en hållbar framtid.

Wiges AB är tillsammans med 1 000 andra företag i Europa 
medlemmar i BSCI – Business Social Compliance Initiative. 
Tillsammans arbetar vi med en gemensam uppförandekod som 
är baserad på ILO-konventionen, FNs deklaration om mänskliga 
rättigheter, konventionerna om barns rättigheter och eliminering av 
alla former av diskriminering. Våra leverantörer måste skriva under 
uppförandekoden och förbinda sig att följa den. För mer information 
om BSCI besök gärna www.bsci-intl.org.

2007 trädde REACH-lagen i kraft, vilken ställer krav på vår förmåga 
att kontrollera kemikalieanvändningen i de fabriker där vi producerar 
våra produkter. Det är viktigt att du som kund känner dig trygg 
hos oss. För att utveckla och säkerställa detta är vi medlemmar 
i Kemikaliegruppen vid Swerea IVF, där vi får specialiststöd. 
Tillsammans med övriga medlemsföretag deltar vi i forum och nätverk 
för att motverka förekomsten av farliga ämnen i våra produkter. För 
mer information om REACH besök gärna www.kemi.se. 

Forest Stewardship Council ska främja ett miljöanpassat, socialt 
ansvarstagande och ekonomiskt hållbart bruk av världens skogar. För 
mer information om FSC besök gärna www.fsc.org.

Bambuns naturliga egenskaper håller materialet fräscht längre. 

Bambu håller huden sval och verkar fuktighetsreglerande. 

Fibrerna är runda och lena – bra för känslig hud.

Materialet är lyxigt mjukt och följsamt samt naturligt anti-statiskt. 

Vid produktion av Life Wear® Bamboo används avsevärt 
mindre vatten jämfört med bomullsproduktion, detta för 
att vi återanvänder större delen av vattnet i processen.

Life Wear® Bamboo framställs i en helt integrerad och 
sluten process, med full återanvändning av kemikalierna. 

Life Wear® Bamboo bleks med miljövänlig väteperoxid 
till skillnad från konventionell bomull som oftast bleks 
med klor. 

Bambuviskos är 100 % biologiskt nedbrytbar och 
förnyelsebar. 

PRODUKTION

FIBER / MATERIAL
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FRÅN PLANTA TILL FIBER
EN HÅLLBAR RESA SOM VÄRNAR OM MILJÖ OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Life Wear® Bamboo arbetar med en helt sluten process, med full återvinning av alla 
kemikalier. När det gäller natriumsulfatet, så oxideras den svavelhaltiga gasen till 
svavelsyra som sedan säljs vidare.

En enkel beskrivning av processen från bambuplanta till fiber.

Planta Chips

Chips

Bambumassa Cellulosa Fiber

Fiber
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FRÅN FIBER 
TILL PLAGG
FRAMTIDENS MATERIAL FÖR KLÄDER



Wiges AB | Box 145 | 511 22 Kinna | 0320 - 21 05 99 | info@wiges.se
www.wiges.com
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