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Våre R-PET materialer er tekstiler produsert av 100% prosent 
gjenvunnet polyester. R-PET prosessen krever bare 2/3 deler av den 
energien som kreves for tradisjonell tekstil. Trykt med sterke og klare 
vannbaserte farger, helt fri for miljøskadelige giftstoffer. 

Miljøvennlig profilering

Tenk bærekraft - velg 

Velg helt PVC og ftalatfritt materiale som et grønnere alternativ til 
vanlige PVC produkter. Enklere å installere og lavere fraktkostander 
på grunn av materialets lave gramvekt. Fantastisk trykk resultat med 
sterkere og dypere farger. 

Ved å velge materialer fra vårt Fairlyn®sortiment, kommuniserer dere 
bærekraft og er med på å skape en grønnere planet.



GETNOTICED BY FABEREXPOSIZE 
Sandakerveien 24C, Bygg A1 - 0473 Oslo
901 15 338 - post@getnoticed.no
Visit us - WWW.GETNOTICED.NO

For å skape et sirkulært kretsløp for tekstil globalt kreves det investeringer og samarbeid mellom 
produsenter, forbrukere, søppelhåndtering og gjenvinningsstasjoner. Tekstilprodukter som blir 
sortert på gjenvinningsstasjonen sendes videre til resirkulering og kan i fremtiden benyttes som 
råvare til ny tråd. Dette krever en del handling fra oss som er produsenter og forbrukere av 
produktet. Vi må derfor samarbeide om hvordan vi skal styre resirkuleringsprosessen.
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Tekstiler har stor påvirkning på miljø og klima. Tekstilsektoren er en av de sektorene som globalt sett 
har høyst miljøavtrykk. Av de over 140 000 tonn nye tekstiler som leveres i det svenske markedet 
årlig, er det kun 5% som faktisk resirkuleres. Med dette i bakhodet, har vi lenge jobbet med flere 
interne prosjekter for en mer bærekraftig produksjon. Pr i dag har vi installert et solcelleanlegg som 
senker karbonavtrykket. Vi gjenbruker også varmen fra maskinparken til kontorer og arbeidsrom. Alt 
av svinn og avkapp blir sendt til gjenvinning. Nye og moderne trykkprosesser blir benyttet, som er 
helt uten tungmetaller og giftstoffer, samt vår kolleksjon av grønne materialer. 

Men dette er bare noen skritt i riktig retning.

Med ansvar for klima. En bransje som kan 
gjøre mye for miljøet.

Vi har et mål om å kunne slutte sirkelen innen 2024

Det finnes flere aktører på banen som i dag jobber med prosjekter for å muliggjøre denne 
prosessen. Blant annet med automatisk sortering. Vi er en aktiv del av dette og som produsenter 
kommet med våre erfaringer og innsikt. Dette er absolutt gjennomførbart, og vi deler gjerne vår 
ekspertise videre i bransjen. Dette skal vi være gode på.  

Ta ansvar, bidra med å dra markedet mot de resirkulerte alternativene.
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Fairlyn® R-PET er det grønne 
alternativet for dine flagg.

Materialet har de samme

FLAGG

Vi tilbyr også våre Aventos beachflagg i eco-
materialet R-PET.

For flagg og beachflagg finnes følgende R-PET 
materiale:

BEACHFLAGG

Det PVC - og ftalatfrie eco-
materialet Fairlyn er et mer 
miljøvennlig alternativ for 
fasadeduker.

FASADEBANNER

Følgende materialer finnes tilgjengelige som 
miljøvennlig alternativ.

BANNERE, GJERDEBANNERE OG KIOSKFLAGG

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

egenskapene og bruksområder som standard 
polyester, men er et miljøvennligere alternativ da 
tekstilet er vevd av 100% gjenvunnet polyester 
(PET).

• Fairlyn® Mesh
• Fairlyn® Mesh Light

• R-PET Supralon (bannere)
• R-PET Marinpolyester (bannere)
• R-PET Polystretch  (bannere, gjerdebannere)
• R-PET Jetbanner (bannere)
• Fairlyn® Blockout (bannere, kioskflagg)

Ettersom det veier betydelig mindre enn 
tradisjonelle fasadeduker, er det enklere, raskere 
å montere, sommer som vinter. Fairlyn kan også 
brettes og pakkes i mindre kolli, som minsker 
belastningen på både miljøet og reduserer 
fraktkostnaden.


