


Skapt for å vare

Siden Didriksons ble grunnlagt i 1913 har vårt mål vært å lage klær med 
lang levetid og med høy kvalitet for å gi beskyttelse mot vær og vind.

For å klare dette har vi en sirkulær holdningssett, som innebærer at vi tar 
ansvar for hele vår verdikjede, fra materialproduksjon til gjenbruk.



Reduce
Vårt ansvar begynner allerede i produksjonsprosessen der vi har fokus på å redusere vår ressursbruk.

Reuse
Vår visjon er å produsere plagg med lang livssyklus. Når vi forlenger et plaggs livslengde så minsker
plaggets miljøavtrykk drastisk.

Recycle
Når et plagg fra oss er utslitt og ikke lenger kan brukes er det vårt ønske å kunne gjenvinne plagget for 
å lage nye materialer.

Reduce. Reuse. Recycle.



Forleng plaggets 
livslengde
Barn vokser fort og for at våre plagg ikke skal bli for små alt 
for raskt så benytter vi oss av en 
Extend size-funksjon.  Denne funksjonen er designet slik at 
man løsner en søm i armer og bein. På den måten blir 
plagget ca en størrelse større. Våre barneklær har også
navnelapper på innsiden med plass til flere navn. Vi vil med 
dette oppmuntre foreldre til å gi plagget videre når det ikke
passer barnet lenger.



Regnsettet
Boardman 
– siden 2006

Allerede ved tegnebordet designer vi våre produkter med tanke på at 
de skal holde i mange, mange år. Det er gjennom produktets levetid
at vi virkelig kan gjøre en forskjell på vårt klima avtrykk.

Det fleece vatterte regnsettet Boardman er et eksempel på et slik 
produkt som er like populært i dag som når det ble lansert i 2006.



Ta vare på dine plagg
Gjennom å ta vare på plaggene på riktig måte så forlenges levetiden på 
produktet. Vi tilbyr reperasjonssett og informasjon om hvordan plagget 
skal tas være på til våre kunder. På den måten kan vi forlenge levetiden på 
deres plagg. Om du trenger en ny knapp til ditt Didriksonsplagg så fiksere
vi det til deg.



Hold deg tørr i Galon®
Vi har siden starten i 1913 produseret vanntette plagg, og vi ble
tidlig oppmerksomme på våre Galonplagg for både barn og 
voksne. Vi har i en tid eid varemerket Galon®

Lille galonguiden
1. Galon er 100% vann og vindtett materiale.
2. Galon behøver ikke noe impregnering eller annen

etterbehandling for å beholde sin vanntetthet.
3. Lett å holde ren– bare å tørke av!
4. Galon kan skades om det utsettes for varme så unngå tørk i 

varmeskap eller tørketrommel. 
5. Vreng regnplagget om de er bløte så tørker det raskere.

Glem ikke å ta vare på dine regnklær så vil de kunne
holde i mange år fremover!



Slik tar du vare på 
dine ytterplagg

Levetiden på ditt yttertøy forlenges om du tar vare på dem på korrekt måte. Plagg som brukes
lenge minsker dessuten plaggets totale miljøavtrykk. Her er våre beste tips for å øke levetiden på 
dine plagg.. 

1. Heng opp plagget etter bruk og om plagget er bløtt la det tørke opp mens det henger oppe.Det
kan også noen ganger holde å lufte plagget i stedet for å vaske plagget. Husk å lukke igjen
glidelåseer og borrelåser før vask så unngår du at disse skader andre materialer på plagget.

2. Følg vaskeanvisningen for plagget. Brukes det for høy temperatur så kan det føre til at plagg 
med tapede sømmer blir harde, noe som igjen kan føre til hull i stoffet. Hvis plagget har en 

syntetisk pelskrage så ta denne av før vask.

3. Lufttørk alltid plagget om mulig. Tørk aldri plagget på høyere temperatur en det som er anvist.

4. Plaggets vannavvisning avtar etter bruk. Dette kan du se ved at dråper ikke formes og at tøyet
lett blir bløtt. Rengjør da plagget og så kan du gjøre følgende:

Reaktiver vannavisningen med varme. Stryk plagget varsomt på lav varme etter angitt på 
vaskeanvisningen.

Om det ikke hjelper så kan plagget impregneres på nytt med impregnering for tekstil. Velg en 
impregnering uten fluorkarboner.

5. Om ditt plagg skulle bli ødelagt, forsøk å reparere plagget. Ta kontakt med vår kundeservice 
om du trenger tips og råd eller reservedeler.



Produkter med 
fokus på kvalitet

Vi kvalitetssjekker alltid våre produkter for å være sikre på at 
kritiske steder på plagget som for eksempel plaggets sømmer
holder tett. Dette gjøres både i utviklingen av plagget og i 
produksjonen



Barnesikkerhet

Våre barneplagg følger de regelverk og standarder som er 
aktuelle for å sikre at de er trygge for barn. Vi er medlemmer i 
organisasjonen SIS (Svenska Institutet för Standarder). Det er 
en gruppe med ulike selskaper og eksperter som arbeider frem
standarder med krav og metoder. I gruppen tar man også frem
bransjesammenkomster.

Det er viktig at en allerede på desigstadiet er beviste på alle
krav for å utvikle barneplagg med barnets sikkerhet i fokus.



Loving water 
means saving it

Vann har alltid vært et viktig spørsmål for oss. Når vi startet opp 
vår regnplaggsfabrikk i Grundsund i 1913 så produserte vi regnklær
som beskyttet fiskere mot vann og kulde til havs. Siden da har vi 
fortsatt å beskyte mennesker mot vann og kulde. I dag gjelder det 
også å beskytte vann mot mennesker. Det gjør vi gjennom å bruke
spesielt utvalgte produsenter, nominerte tøy og innfargingprosesser.



Vannbesparende
innfargingsteknikk
Vi anvender oss av en innfargingsteknikken Solution Dye. Det innebær at man blander i 
fargepigment allerede når man fremstiller fiberen som skal bli materialet. En stor fordel
med denne teknikken er at man unngår en separat innfargingsprosess. Den eldre
måten å gjøre dette på er å spinne fibre som siden veves til teksil som deretter farges.

Et tekstil som er innfarget med Solution Dye teknikk er også betydeligner holdbart mot 
sollys og holder også fargen bedre i vask en tradisjonell innfarget tøy. 



PFC-fri vannavisning

Siden 2015 bruker vi 100% PFC-fri vannavisning på alle våre
tekstiler. 

De vannavisningene som vi bruker er Huntsman Zelan R3 eller 
Rudolf Bionic finish eco.



Våre produkter er produsert av materialer som velges med omsorg og med visjonen
om at de skal holde lenge. 

Gjennvinnbare materialer

Vi har en ambisjon om å skape en sikulært system der våre plagg skal kunne
gjenbrukes og bli til nye materialer. Vi tilbyr allerede i dag gjenvinnbare
funksjonsplagg, slik at vi er klare når det finnes en mulighet for gjennvinne tekstiler
på.  

Plantebaserte materialer

Vi holder alltid øynene åpne for nye mer holdbare materialer. Sorona® er en 
textilpartner av oss som har utviklet en delvis plantebasert polyesterfiber som er 
mulig å gjennvinne.

Resirkulert fibre

Jo lengre levetid et plagg kan ha, desto mindre påvirker det naturens ressurser.  I 
våre vurderinger strever vi alltid for å bruke 100% resirkulert materiale

Ansvarsfulle materialvalg



Ingen animalske
materialer

Vi har valgt å avstå helt fra animalske produkter som dun, lær
og ull. Vi anser at vi ikke er i stand til å sikre oss at dyrehold
og produksjon skjer på en etisk god måte.

I stedet bruker vi syntetisk vattering der den største delen er 
laget av resikulert fibre. 

Vår pelslignede detaljer er alltid produsert av syntetiske 
materialer.


