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Våra R-PET material är textilier tillverkade av 100% återvunnen 
polyester (återvunna PET-flaskor). R-PET processen kräver bara 2/3 
av den energi som behövs för att tillverka vanlig textil. Tryckt med 
starka och klara vattenbaserade färger, helt utan miljöfarliga ämnen.

Miljövänliga 
skyltningsalternativ

Tänk på miljön och välj 

Välj helt PVC- och ftalatfritt material som grönare alternativ till 
vanliga PVC produkter. Lättare installation och lägre fraktkostnad på 
grund av materialets låga gramvikt. Fint tryckresultat med starkare 
och djupare färger.

När ni väljer ur vårt Fairlyn® sortiment uttrycker ni er hållbart och 
bidrar till en grönare planet.
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För att skapa ett cirkulärt kretslopp för textil globalt krävs investeringar och samarbete mellan 
både producenter, användare, sorterare och materialåtervinnare. Textilprodukter som lämnas i 
textilfraktionen på återvinningscentralen går till återvinning som i framtiden kan användas som 
råvara till ny tråd. Men det kräver en hel del åtgärder av oss alla inblandade, framförallt hur vi kan 
styra upp återvinnigsprocessen.

Återvunnet 
material, t ex PET 
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smälts ner till 
små partiklar, 

granulat,

som 
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för att sedan 
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som kan användas 
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Lämna in uttjänta 
textila produkter på 

återvinningscentralen, 
inte i soporna!

Cirkulärt 
Kretslopp 

Textil

Textilier har stor påverkan på miljön och klimatet. Textilsektorn är en av de sektorer som globalt sett 
har högst miljöpåverkan. Av de över 140 000 ton nya textilier som sätts på den svenska marknaden 
årligen materialåtervinns knappt 5 procent. Vi har sedan länge investerat i olika miljöprojekt inom 
vår egen produktion. I dagsläge har vi installerat en solcellsanläggning i produktionen som gör att vi 
kan producera vår egen el. Dessutom lagrar och sprider vi ut värmen som alstras av maskinparken 
till kontors - och arbetsytorna. Spill från produktionen skickas till återvinningen. Nya tryckprocesser  
har tagits fram helt utan miljöfarliga tungmetaller, samt ett antal textila material har introducerats, 
bl.a.  vår uppskattade Fairlyn® Mesh, det gröna alternativet till standard PVC produkter.

Men vi är inte där än och behöver hjälpas åt för att verkligen göra skillnad.

Från fiber till fiber  - visst vill du också 
bidra till att nå hållbarhetsmålen 2030?

Vårt mål - introducera 100% cirkulära produkter/ material till 2024!

Det finns flera aktörer som har startat projekt för att möjliggöra cirkulärt kretslopp bl a genom 
automatisk sortering. Vi har följt denna utveckling noggrant och har redan etablerade kontakter 
med flera företag inom textilåtervinning. Vi står i framkanten av utvecklingen inom vår bransch 
och delar gärna med oss av vår expertis.

Ta ert ansvar, stöd oss och våra inititiav med att återvinna textila produkter på rätt sätt!



FABEREXPOSIZE SWEDEN
Radiovägen 3A - 181 55 Lidingö
08-120 889 00 - info@faberexposize.se
Visit us - WWW.FABEREXPOSIZE.SE

Fairlyn®  R-PET är det gröna 
alternativet för dina flaggor! 

Materialet har samma

FLAGGOR

Vi erbjuder även våra Aventos beachflaggor i eco-
materialet R-PET.

För flaggor och beachflaggor finns följande R-PET 
material som ett miljövänligt val:

BEACHFLAGGOR

Det PVC- och ftalatfria 
eko-materialet Fairlyn® 
är framtaget som ett 
miljövänligare alternativ för

FASADVEPOR

Följande material finns tillgängliga som miljövänligt 
alternativ:

BANDEROLLER, STAKETINTÄCKNING & 
KIOSKFLAGGOR

• R-PET Supralon
• R-PET Marinpolyester
• R-PET Polystretch

egenskaper och användningsområden 
som standard polyester textilier men är ett 
miljövänligare alternativ då vävnaden är tillverkad 
av 100% återvunnen polyester (PET).

• Fairlyn® Mesh
• Fairlyn® Mesh Light

• R-PET Supralon (banderoller)
• R-PET Marinpolyester (banderoller)
• R-PET Polystretch  (banderoller, staketintäckning)
• R-PET Jetbanner (banderoller, vepor)
• Fairlyn® Blockout (kioskflaggor, banderoller)

fasadvepor. 

Eftersom det väger betydligt mindre går det 
enklare och snabbare att installera, kräver mindre 
fästpunkter och har därmed mindre åverkan på 
fasaden. Fairlyn® går att vika och packas i mindre 
kollin och minskar därmed belastningen på miljön 
och innebär dessutom lägre transportkostnader.


