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printer prime
Vi har kommet for å bli! 
Vi er stolte av å presentere vår nye tofargede kolleksjon: Printer Prime.

Under utviklingen av Printer Prime var den absolutte prioriteten å 
utvikle en mer bærekraftig kolleksjon med fokus på redusert negativ 
miljøpåvirkning. Alle produktene er laget av økologisk bomull og / eller 
resirkulert polyester fra brukte PET-flasker. 

Printer Prime består av moderne plagg som kan brukes i nesten 
alle bransjer. Materialene er valgt for å tåle tøff behandling og for å 
vare lenge.





  

Komposterbart 
Biobasert &

Resirkulert polyester
Økologisk bomull
Bomullen vi bruker i Printer 
Prime er økologisk.

Vi bruker resirkulert 
polyester i Printer 
Prime-plaggene.

Emballasjen er laget av
biobasert og komposterbart
PLA-materiale.



  

  Resirkulerte
 Materialer

*1 jakke= 55 resirkulerte flasker
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Under utviklingen av Printer Prime var prioriteten å utvikle en mer bærekraftig kolleksjon med fokus på å spare 
vann, redusere utslipp av karbondioksid og å muliggjøre lang levetid for produktet. Vi brukte et cradle-to-gate 
LCA (Livsløpsvurderinger) rammeverk for å beregne karbondioksidutslipp og vannbesparelse for å sikre at 
produksjonen har mindre negativ miljøpåvirkning enn sammenlignbar plaggproduksjon. Hvert plagg er laget av 
økologisk bomull og / eller resirkulert polyester fra brukte PET-flasker. Økologisk bomull dyrkes uten kjemiske 
plantevernmidler eller kunstgjødsel som er skadelig for dyrelivet og jordsmonnet - og også for de som jobber 
med det. Resirkulert polyester gir PET-flasker nytt liv, noe som reduserer avhengigheten av petroleum som 
råmateriale for stoffbehov. Emballasjen er også utviklet med tanke på bærekraft - papiret er laget av resirkulert 
papir og posene våre er laget av PLA, et biobasert og komposterbart materiale.





Smartere konstruksjon
I Printer Prime-kolleksjonen bruker vi slitesterke materialer som tåler tøft bruk og slitasje, 
noe som gir produktene lang levetid. Å øke produktenes levetid er det aller viktigste vi kan 
gjøre for å redusere avfall og negative miljøpåvirkninger.
 Klærne kan vaskes ved 60 ° C slik at de ikke bare blir renset for flekker, men også blir 
hygienisk rene. Printer Prime-kolleksjonen kan til og med tørkes i tørketrommel ved lav 
temperatur (maks. 60 ° C) og er testet for industriell vask i henhold til EN ISO 15797.
 Vi har bevisst designet klærne våre på en moderne måte slik at de kan brukes i de 
fleste profesjonelle roller. Er kollegene dine store eller små? Det er uansett ikke noe 
problem; kolleksjonen vår strekker seg fra XS til 2XL for kvinner og S til 5XL for menn. 
Printer Prime er en kolleksjon som passer for alle.



tear out label i nakken

utmerket
holdbarhet

forsterkedeskuldersømmer
firelags
ribb i nakken

prime t
Dame-modell

komposterbar 
forpakning

sertifisert 
økologisk bomull

sertifis
ert 

resirku
lert po

lyester

BIOBASERT,  
KOMPOSTERBAR  
PLA-POSE

SERTIFISERT 
ØKOLOGISK BOMULL

SERTIFISERT
RESIRKULERT POLYESTER

MANGE STØRRELSER

LOMME TIL 
VASKECHIP

MEN LADY



5360 COBALT/ NAVY6053 NAVY/ COBALT 

9390 ANTHRACITE/ BLACK 9093 BLACK/ ANTHRACITE 9040 BLACK/ RED

9030 BLACK/ ORANGE

PRIME T 2264030 
PRIME T LADY 2264031  

Tofarget t-skjorte med moderne passform. Elastan 
i nakkeribb. Halsribb med fire lag som gir god 
stabilitet. Tear-out label i nakken og en separat vevd 
størrelses-label. I den indre venstre sidesømmen er 
det satt inn en lomme med plass til en vaskechip. 
Stoffet har blitt ringespunnet og behandlet med en 
enzymvask som forkrymper materialet og gir det en 
myk følelse. Oeko-Tex 100 sertifisert.

50% SERTIFISERT ØKOLOGISK BOMULL 
50% SERTIFISERT RESIRKULERT POLYESTER 
180 G/M² 

2264030    S-5XL
2264031    XS-3XL

UTSLIPP OG VANNFORBRUK

 1.58 co2 0.12 m3

Det beregnede LCA Cradle to Gate utslippet av dette produktet (Herre størrelse M) er ekv. på 1,58 kg CO2e  (ca. 10 % mindre enn gjennomsnittlige utslippsdata for 
sammenlignbart produkt) og 0.12 m3 vann (ca. 73 % mindre enn gjennomsnittlig utslippsdata for sammenlignbart produkt). 
Ytterligere dokumentasjon tilgjengelig på printeractivewear.com
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utmerketholdbarhet

5360 COBALT/ NAVY6053 NAVY/ COBALT 

9390 ANTHRACITE/ BLACK 9093 BLACK/ ANTHRACITE 9040 BLACK/ RED

9030 BLACK/ ORANGE

PRIME POLO 2265024
PRIME POLO LADY 2265025

Tofarget pique med tre knapper (kortere stolpe 
og ingen knapper på damemodellen) og krage 
med kontrastfarge. Kontrastbånd i nakken og på 
sidespaltene. Tear-out label i nakken og en separat 
vevd størrelses-label. I den indre venstre sidesømmen 
er det satt inn en lomme med plass til en vaskechip. 
Testet for industriell vask i henhold til ISO 15797.
Oeko-Tex 100 sertifisert.

50% SERTIFISERT ØKOLOGISK BOMULL 
50% SERTIFISERT RESIRKULERT POLYESTER  
200 G/M² 

2265024    S–5XL
2265025    XS–XXL

UTSLIPP OG VANNFORBRUK

 2.5 co2 0.23 m3

Det beregnede LCA Cradle to Gate utslippet av dette produktet (Herre størrelse M) er ekv. på 2,5 kg CO2e (ca. 22 % mindre enn gjennomsnittlige utslippsdata for 
sammenlignbart produkt) og 0.23 m3 vann (ca. 65 % mindre enn gjennomsnittlig utslippsdata for sammenlignbart produkt). 
Ytterligere dokumentasjon tilgjengelig på printeractivewear.com
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5360 COBALT/ NAVY6053 NAVY/ COBALT 

9390 ANTHRACITE/ BLACK 9093 BLACK/ ANTHRACITE 9040 BLACK/ RED

9030 BLACK/ ORANGE

PRIME POLOSWEATER 2262060 

Tofarget genser med polokrage med kontrastfarget 
piping. Kontrastbånd i nakken. 2x2 ribb med elastan 
på ermene og i nederkant. Tear-out label i nakken og 
en separat vevd størrelses-label. I den indre venstre 
sidesømmen er det satt inn en lomme med plass til 
en vaskechip. 
Testet for industriell vask i henhold til ISO 15797. 
Oeko-Tex 100 sertifisert.

50% SERTIFISERT ØKOLOGISK BOMULL 
50% SERTIFISERT RESIRKULERT POLYESTER 
280 G/M² 

2262060    XS-5XL

UTSLIPP OG VANNFORBRUK

 3.63 co2 0.32 m3

Det beregnede LCA Cradle to Gate utslippet av dette produktet (Herre størrelse M) er ekv. på 3,63 kg CO2e (ca. 24 % mindre enn gjennomsnittlige utslippsdata for 
sammenlignbart produkt) og 0.32 m3 vann (ca. 49 % mindre enn gjennomsnittlig utslippsdata for sammenlignbart produkt).  
Ytterligere dokumentasjon tilgjengelig på printeractivewear.com
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Utmerket
holdbarhet

5360 COBALT/ NAVY6053 NAVY/ COBALT 

9390 ANTHRACITE/ BLACK 9093 BLACK/ ANTHRACITE 9040 BLACK/ RED

9030 BLACK/ ORANGE

PRIME SWEATSHIRT JKT 2262061  
PRIME SWEATSHIRT JKT LADY 2262062

Tofarget sweatshirtjakke med kontrastfarget glidelås i 
front og på frontlommene. Kontrastbånd i nakken. 2x2 
ribb på ermene og i nederkant. Tear-out label i nakken 
og en separat vevd størrelses-label. I den indre venstre 
sidesømmen er det satt inn en lomme med plass til 
en vaskechip. Zip-pullere i kontrastfarge. Utskiftbare 
zip-pullere selges separat (artikkelnummer 2269000). 
Testet for industriell vask i henhold til ISO 15797. 
Oeko-Tex 100 sertifisert.

50% SERTIFISERT ØKOLOGISK BOMULL  
50% SERTIFISERT RESIRKULERT POLYESTER 
280 G/M² 

2262061    S-5XL
2262062    XS-XXLUTSLIPP OG VANNFORBRUK

 3.05 co2 0.24 m3

Det beregnede LCA Cradle to Gate utslippet av dette produktet (Herre størrelse M) er ekv. på 3,05 kg CO2e (ca. 28 % mindre enn gjennomsnittlige utslippsdata for 
sammenlignbart produkt) og 0.24 m3 vann (ca. 53 % mindre enn gjennomsnittlig utslippsdata for sammenlignbart produkt).  
Ytterligere dokumentasjon tilgjengelig på printeractivewear.com
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utskiftbare 
zip pullers

5360 COBALT/ NAVY6053 NAVY/ COBALT 

9390 ANTHRACITE/ BLACK 9093 BLACK/ ANTHRACITE 9040 BLACK/ RED

9030 BLACK/ ORANGE

PRIME SOFTSHELL 2261065 
PRIME SOFTSHELL LADY 2261066 

Tofarget softshelljakke med avtagbar hette. Kontrastfarget 
glidelås i front og på frontlommene. Justerbare 
borrelåsstropper nederst på ermene og elastisk snor i 
hetten og i bunnsømmen. Tear-out label i nakken og 
en separat vevd størrelses-label. I den indre venstre 
sidesømmen er det satt inn en lomme med plass til en 
vaskechip . Zip-pullere i kontrastfarge. Utskiftbare zip-
pullere selges separat. 
Oeko-Tex 100 sertifisert.

SKALLMATERIALE: 100% SERTIFISERT 
RESIRKULERT POLYESTER, 280 G/M², BUNDET 
MED 100% SERTIFISERT RESIRKULERT 
POLYESTER FLEECE, WP 3000/ MVP 3000.  
FÔR (ERMER): 100% SERTIFISERT 
RESIRKULERT POLYESTER 

2261065    S-5XL
2261066    XS-XXL

UTSLIPP OG VANNFORBRUK

 5.62 co2 0.1 m3

Det beregnede LCA Cradle to Gate  utslippet av dette produktet (Herre størrelse M) er ekv. på 5,62 kg CO2e (ca. 17 % mindre enn gjennomsnittlige utslippsdata for 
sammenlignbart produkt) og 0.1 m3 vann (ca. 18 % mindre enn gjennomsnittlig utslippsdata for sammenlignbart produkt).  
Ytterligere dokumentasjon tilgjengelig på printeractivewear.com
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Printer Prime?Hva er  
SERTIFISERT ØKOLOGISK BOMULL
Vår bomull er økologisk dyrket og kan spores helt tilbake til kilden. 
Dette muliggjør en gjennomsiktig, konsekvent og omfattende uavhengig 
evaluering og verifisering av innholdet av organisk materiale i produktene.

SERTIFISET RESIRKULERT POLYESTER
Polyesteren som brukes i plaggene kommer fra sertifiserte resirkulerte 
materialer, kontrollert via en internasjonal, frivillig produktstandard.

OEKO-TEX
Oeko-Tex 100 er en av de mest kjente merkene for tekstiler som er testet 
for skadelige stoffer. Det står for kundetillit og høy produktsikkerhet. Når 
et tekstilprodukt bærer OEKO-TEX, standard 100-etikett, kan du være 
sikker på at alle deler av dette produktet, dvs. hver tråd, knapp og annet 
tilbehør er testet for skadelige stoffer - og at produktet derfor er ufarlig for 
miljøet.

EN ISO 15797
EN ISO 15797 spesifiserer testprosedyrer for evaluering av arbeidstøy 
beregnet på industriell vask. De testede produktene faller inn under 
ISO-prosedyren ovenfor. I samsvar med denne standarden beholder 
de passformen, er fargestabile og er laget av materialer som krymper 
moderat, selv ved gjentatt vask.

60° C INDUSTRIELL VASK
Printer Prime-plaggene er testet for å tåle industriell vask opp til 60 ° C. I 
tillegg er det en lomme på innsiden for plassering av såkalte vaskechip for 
enklere håndtering. Plaggene kan også tørkes i tørketrommel ved opptil 
60 ° C.

LOMME TIL VASKECHIP
Alle produktene er utstyrt med en vaskechip-lomme i venstre sidesøm. Med 
forenklet håndtering og sporbarhet som et resultat.

KOMPOSTERBAR FORPAKNING
Våre Printer Prime-plagg er pakket i en biobasert, komposterbar PLA-pose. 
Den er sertifisert av TUV Austria, som garanterer komposterbarheten til 
emballasjen (og at den er laget av komposterbart materiale). Blekket på 
polyposen er vannbasert for å minimere kjemisk forurensning.

INFORMASJON
Via printeractivewear.com (QR-kode ovenfor) kan du finne mer informas-
jon om CSR og bærekraften til Printer Prime-kolleksjonen, inkludert det 
økologiske fotavtrykket.

LIVSLØPSVURDERINGER
Under utviklingen av Printer Prime brukte vi et cradle to gate LCA 
rammeverk for å beregne karbondioksidutslipp og vannbesparelse 
for å sikre at produksjonen har mindre negativ miljøpåvirkning enn 
sammenlignbar plaggproduksjon.

MANGE STØRRELSER
Printer Prime tilbyr et bredt spekter av størrelser. Fra XS til 2XL for kvinner 
og S helt opp til 5XL for menn. Unisex-modellen vår er tilgjengelig fra XS 
til 5XL. Alt for alle.

ZIP PULLER 2269000 

Kompletter plagg med zip-pullers i kontrastfarger. Leveres i 4-pk.

TPU 

8 X 50 MM

100 WHITE 111 HV YELLOW 171 HV ORANGE 220 YELLOW 250 PINK

632 OCEAN BLUE 728 FRESH  GREEN 900 BLACK 935 STEEL GREY 949 REFLECTIVE

307 ORANGE 400 RED 440 PURPLE 530 COBALT 600 NAVY
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PRIME POLOSWEATER 2262060
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Beregnet utslipp og vannforbruk er basert på 
Herre størrelse M i hver modell. Mer informasjon: 
printeractivewear.com


