11 plastflasker til en jakke

Ny bæredygtig kollektion fra Kingsland
Med passion for innovation er Kingsland stolte over at
lancere Kingsland Earth - en kollektion baseret på virksomhedens omsorg for dyr, natur og miljø. Alle materialer der
anvendes i kollektionen, udvælges omhyggeligt ud fra deres
bæredygtige egenskaber uden at gå på kompromis med
Kingsland-kvaliteten. Kingsland Earth produkterne er udelukkende fremstillet af genanvendte og organiske materialer.

Bevidstheden om fordelene ved bæredygtighed er også eskaleret blandt forbrugerne. Som det første brand i rideverdenen
der lancerer en bæredygtig linje, er Kingslands mål at skabe
endnu mere fokus på denne mulighed hos forbrugeren.

Glade ambassadører
Skabe bevidsthed
"Kingsland har i flere år taget dyrenes velfærd i betragtning.
Eksempelvis bruger vi kun kunstpels og dun, der er certificeret.
Det betyder, at der ikke benyttes dyr, der er opdrættet kun for
dunens skyld, og dermed din sikkerhed for at dyrene ikke plukkes levende. Lanceringen af Kingsland Earth kollektionen er
endnu et skridt på vejen for at tage ansvar for miljøet. Vi taler
om bæredygtighed og ansvar for miljøet i form af reduktion af
fodaftryk på denne planet", fortæller Marianne Kjærnli Fossum,
der er direktør i Kingsland.

Da Kingsland introducerede Earth-programmet til deres ryttere
og ambassadører, reagerede de alle med stor entusiasme og
positiv interesse. Blandt andet udtaler tre gange olympiske
guldvinder i dressur, Charlotte Dujardin:
"Den nye Earth kollektion illustrerer, hvorfor jeg er meget stolt
af at være en del af «kongeriget Kingsland». Jeg elsker især
dunjakken, og det føles utroligt godt at have ridetøj på, der er
miljøvenligt. Endnu en gang har Kingsland vist sig at være innovative, samtidig med at de hjælper med at skabe en bedre fremtid for miljøet ".

"Det har været en lang proces at komme til, hvor vi er i dag,
men bevidstheden om bæredygtighed i modebranchen vokser,
og det er allerede nu lettere at få adgang til genbrugs- og
organiske materialer, end det var for få år siden. De leverandører, vi bruger, er troværdige, og vi kender dem fra mange års
samarbejde. Vi har besøgt dem og ved, at de opfylder alle vores
høje krav, når det kommer til at producere vores produkter. Det
er også vigtigt at pointere, at det ikke kun er stofferne og dunen, der er miljørigtige – det er også tilbehøret, som tråd,
lynlås, mærkning og emballage."
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Ny bæredygtig kollektion fra Kingsland
11 plastikflasker til en jakke
Processen, hvor affald bliver genanvendt til noget nyt, er ganske
imponerende. Resultatet er god kvalitet og holdbare stoffer.
Kingsland er en af de første i verden til at fylde en jakke med
dun genbrugt fra dundyner og puder, hvilket understreger det
sande Kingsland engagement. Stoffet til jakken er lavet af 11
plastflasker, ligeledes er lynlåse, tråd og patches lavet af genbrugs materialer. Kingsland Earth økologiske bomuld har en
længere levetid end normal bomuld og er bedre for miljøet. Dyr
og insekter drager fordel af den organiske proces, da der ikke
anvendes GMO frø eller kemikalier. Dyrkning af økologisk bomuld
giver en sundere jord gennem afgrøder og kompostering. Det
bevarer vandet bedre og bruger regnvand mere effektivt.
Lanceringen af den nye Earth kollektion bliver uden tvivl spændende at følge, og med intiativet binder Kingsland så mange af
de vigtige elementer i ridesporten sammen: Dyr. Natur. Miljø.
Dyrevelfærd. Aktivt liv. Det hele opsummeres elegant og enkelt i
virksomhedens motto:

-Do good, look good, feel good!
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