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VI TROR ATT FANTASTISK DESIGN
KOMMER UTIFRÅN FANTASTISKA VÄRDEN

HOS ETT BOLAG

Oavsett om det förbättrar vårt miljöavtryck, ger

den bästa miljön och arbetsvillkoren för våra

anställda eller arbetar med miljöinitiativ med våra

partners är vi 100% engagerade i en miljövänligare

framtid för oss alla.

Vi utvärderar ständigt varje del av vår verksamhet

och när det är möjligt gör vi ändringar till det

bättre.

Det är alla dessa små steg vi tar som adderar till

det stora och medan det är viktigt att erkänna att

vi inte är perfekta, och vi kanske aldrig blir det

heller, så strävar vi varje dag efter att bli bättre

och mer effektiva och minska vårt miljöavtryck.



P R O D U C E R A R  K O L D I O X I D F R I T T

Använder 100% 
förnybar energi

Eliminera
koldioxidutsläpp.

Fabriken och dess maskiner drivs helt av
solpaneler på taket.

Alla våra produkter görs med manuell
handpåläggning antingen med sytråd eller symaskin.

Konsoliderade våra befintliga fyra fabrikslokaler till en
fabrik med sex våningar

Tillverkar i hållbara
material

Sannolikt den enda Full-Grain

lädertillverkaren med 100%

koldioxidfri produktion!

I vår 5000m2 stora anläggning i Kolkata,

Indien, kan vi kontrollera hela

produktionen, vilket säkerställer perfekt

kvalitet samtidigt som vi kan följa upp

vårt etiska och sociala engagemang.

Vår fabrik drivs helt av solen, via

solpanelerna på fabrikens tak,

producerar vi 100% koldioxidfritt

eftersom våra hantverkare gör alla

produkter med förnybar energi och

traditionella metoder som kräver

minimal eller väldigt lätt

maskinanvändning såsom symaskiner.



Full Grain läder utvecklar en snygg patina över tid.

H Å L L B A R  P R O D U K T I O N

VÅR HÅLLBARHET

Råvaran (skinnet) som används i vår

produktion är en biprodukt som

förfinas till en vacker och hållbar

slutprodukt istället för att skickas till

avfallshanteringen eller användas för

energi. På så sätt förlänger vi

biprodukternas livscykel.

Inget av de hudarna vi använder

som råmaterial kommer från

nötkreatur som föds upp för sina

hudar, alla våra hudar är biprodukter

från kött- och mejeriindustrin.

Dessutom är läder ett mycket

hållbart material som åldras graciöst

och utvecklar en patina jämfört med

andra ytmaterial.
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Tillverkat av 
hållbara
material

lång
livscykel

Lädret vi använder till våra produkter är en biprodukt
från kött och mejeriindustrin.



M I L J Ö V Ä N L I G A R E  P R O D U K T I O N - V Å R A  C E R T I F I E R I N G A R

BSI. 9001

Våra överensstämmelser med

kvalitetsstyrningssystemet gör det

möjligt för oss att leverera enhetlig

produktion, driva effektivitet, minska

avfallet samt ger vår verksamhet ett

ramverk för kontinuerlig förbättring.

Vilket gör att vi kan fortsätta

tillhandahålla kategoriledande lyxiga

och funktionella produkter.

BSI. 14001

Genom vår överensstämmelse med

miljöhantering enligt ISO 14001

fortsätter vi att göra

miljöeffektivitetsbesparingar genom

att förbättra vår infrastruktur och

minska avfall som skapar en mer

engagerad och motiverad arbetskraft,

minskar plast i hav, utsläpp och

förorenad mark.

REACh

Var och en av våra produkter och

produktion överskrider europeiska

standarder och riktlinjer. Våra

produktionsprocesser är alla REACh-

certifierade (”Registration, Evaluation,

Authorisation & Restriction of Chemicals”)

detta för att reglera användningen av

skadliga ämnen som garanterar att dessa är

begränsade i produktionen av våra varor

och utesluter potentiella hot mot både

människors hälsa och miljö.



Community Centres Girls Home Boys Home

Skill Development Projects Centre for Special Education Learning Centre for Tribal Youth

LittleBigHelp är en dansk

frivilligorganisation som stöder över 900

utsatta barn och vuxna direkt varje dag

och mer än 1000 familjer indirekt genom

6 olika projekt i Kolkata, Indien.

LittleBigHelp arbetar för att säkerställa

grundläggande barns rättigheter som

utbildning och skydd, tillsammans med

kvinnors färdighetsutveckling och

utbildning - varje dag.

Även om LittleBigHelp inte kan hjälpa

alla, är deras tro att alla kan hjälpa

någon. dBramante1928 donerar en

procent av all vår vinst till att stödja

kvinnor och barn i områdena runt vår

fabrik i Kolkata. Och ditt stöd kommer

att nå långt!

+



V A D  D B R A M A N T E 1 9 2 8  S T Å R  F Ö R

01. 100% Carbon Free Production

Vi är förmodligen världens första 100% koldioxidfria

producerande Full-Grain läderfabrik som helt drivs av solen.

02. Social Responsibility

Varje person i vår organisation är viktig för oss och så är

också våra anställda i fabriken i Indien. Därför går vi utöver

kraven i BSCI (Business Social Compliance Initiative) och SA800

(Social Accountability International) för att säkerställa deras

välbefinnande och sinnesfrid genom att tillhandahålla

sjukförsäkring för anställda och deras familjer.

03. Handcrafted exclusively from Sustainable materials

Råvaran (skinnet) som används i vår produktion är en biprodukt

som förfinas till en vacker och hållbar slutprodukt istället för att

skickas till återvinning eller användas till att producera energi.

04. Environmentally Friendlier Production

För oss räcker det inte med att enbart följa industristandarden

(Reach) ,vi söker ständigt efter sätt att förbättra alla element som

används i utvecklingen av våra material.

04. LittleBigHelp

Vi donerar en procent (1%) av vår vinst till att stödja kvinnor

och barn i områdena runt vår fabrik i Kolkata.



B U D S K A P  P Å  F Ö R P A C K N I N G



VI TROR FANTASTISK DESIGN DRIVS AV

FANTASTISKA VÄRDERINGAR.

Ansvariga företag kommer att skapa en

bättre värld och en ljusare framtid för oss alla

genom att generera starka sociala värden

samt skapa hållbar produktion för miljön.

Tack för att du är en del av vår resa mot en

bättre planet.



S U S T A I N A B L E .  C A R B O N  F R E E  P R O D U C T I O N


