
Udržitelnost značky DIDRIKSONS

Snažíme se vytvářet udržitelné produkty. Dosahujeme toho pomocí nadčasového designu, 
pečlivého výběru barev, dlouhodobých vztahů se zákazníky a výrobci. Vyvíjíme projekty 
udržitelnosti, které nám pomáhají se neustále rozvíjet a zlepšovat.  

 

Loving Water Means Saving It

Když jsem v roce 1913 založili naši první továrnu na výrobu oblečení do deště, abychom 
ochránili rybáře před chladem a mokrem, netušili jsme kam až vývoj značky Didriksons 
povede. 

 V dnešní době oblékáme nejenom rybáře, ale především děti, dospělé. Prostě ty, kteří 
mají rádi stylové oblečení nejen pro každodenní nošení, ale především do přírody a na 
cestování. Pro výrobu našeho oblečení se snažíme využívat pečlivě vybraných výrobců, 
materiálů a speciálních barvících procesů, abychom byli co nejvíce šetrní k životnímu 
prostředí. 

 
Dodavatelský řetězec

Naše výroba se provádí v továrnách v Evropě a Asii. Tyto továrny jsou pečlivě vybírány, aby 
splňovaly specifické pracovní a ekologické podmínky.
 

 
Produkty

Naším cílem je vytvářet produkty, které vydrží po mnoho let, jak z hlediska kvality, tak i 
designu. Dosahujeme toho pomocí udržitelných materiálů, procesů barvení a impregnace 
bez PFC. 
V dětském sortimentu máme funkci rostoucího oblečení, která umožňuje prodloužit ruká-
vy a nohavice až o jednu velikost. 



Pro výrobu našich produktů nikdy nepoužíváme materiály živočišného původu, jako jsou 
kožešiny, kůže nebo peří. 

Snažíme se držet motta: „Reduce. Reuse. Recycle.“ 

Naším cílem je převzít odpovědnost za celý řetězec od výroby a po recyklaci. Snažíme se 
toho dosáhnout tím, že navrhujeme udržitelné produkty. Nabízíme soupravy na opravu 
oděvu tzv. repair kits a většina dětského sortimentu má funkci rostoucího oblečení tzv. 
extend size. 
Náš dětský sortiment obsahuje jmenovky s prostorem pro několik jmen, protože chceme 
podpořit předávání oblečení dál. 
 

Jakmile naše produkty nebudou moct být nadále využívány, je naším cílem je recyklovat 
a vytvářet z nich nové materiály. Od roku 2018 bylo několik našich nepromokavých oděvů 
již vyrobeno z recyklovatelného polyesteru za účelem usnadnění budoucích recyklačních 
procesů. Podporujeme použití jednosložkových, nikoliv smíšených materiálů.

“We protect people from water, but also water from people.”

Jestliže Váš oděv nese symbol recyklace, tak víte, že může být recyklován a přeměněn 
na novou tkaninu. 

Globální cíle udržitelného rozvoje OSN mají prospívat lidem, planetě a zlepšovat naši 
životní pohodu. Za naši značku jsme si vybraly těchto pět, na které se chceme zaměřit.



Pitná voda, kanalizace

 

Důstojná práce a ekonomický růst

 Odpovědná výroba a spotřeba

 
Klimatická opatření

 

 
Partnerství ke splnění cílů

Jedním za našich hlavních cílů je snížit spotřebu vody a zlepšit její 
kvalitu. Děláme to tím, že spolupracujeme s malým počtem pečlivě 
vybraných výrobců, neustále zlepšujeme naše barvící procesy a vždy 
používáme 

Staráme se o naše zaměstnance i pečlivě vybrané partnery a nabízí-
me jim prvotřídní pracovní prostředí. Zaměřujeme se na zdraví našich 
zaměstnanců a podporujeme jejich fyzickou aktivitu.

Pomáháme našim pečlivě vybraným dodavatelům s vývojovými pro-
cesy udržitelnějších výrobních metod. V našich kolekcích používáme 
například recyklovaný a recyklovatelný polyester, voděodolné povrchy 
bez obsahu PFC, ekologické barvící procesy a nadčasové designy.  

Snažíme se změnit věci už od začátku, proto začínáme u nás na cen-
trále. Kde plně třídíme a recyklujeme veškerý náš odpad.

Snažíme se udržovat dlouhodobé vztahy s malým počtem pečlivě vy-
braných dodavatelů, které neustále vzděláme o udržitelnosti a odpo-
vědnosti. Sdílíme naše znalosti a také je čerpáme z několika světových 
projektů jako jsou Kemikaliegruppen, STICA, STWI and RISE.


