20 Eylül 2021

Sürdürülebilir bir gelecek için “Mavi Dönüşüm” Başladı.
Geri dönüştürülmüş plastik şişeler ve malzemeler Mavi uzmanlığıyla jean oldu.
Mavi, iki yıl önce hayata geçirdiği All Blue sürdürülebilirlik stratejisini “Mavi Dönüşüm
Başladı” söylemiyle ileriye taşıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için doğaya saygılı ürünler
geliştirmeye devam eden marka, şimdi de 30 yıllık denim uzmanlığıyla geri dönüştürülmüş
plastik şişelerden ve malzemelerden jean üretti. Mavi Pro Sport Repreve® koleksiyonu için
593.750 plastik şişe dönüştürüldü.
Geri dönüşümün en yeni hali Mavi Pro Sport Repreve® hem doğaya saygılı hem de çok rahat ve şık

Sürdürülebilir ürünlerden oluşan All Blue koleksiyonundaki her ürün Mavi’nin doğaya olan
sevgisini farklı şekillerde yansıtıyor. Organik pamuk, geri dönüştürülmüş pamuk ve yeniden
hayat bulmuş malzemelerle daha az su ve daha az enerji harcanarak üretilen ve %100 vegan
olmak özelliği taşıyan koleksiyon, bu sezon Mavi Pro Sport Repreve® ürünleriyle genişledi. Pro
Sport’taki ürünlerin her birinde 8 adet geri dönüştürülmüş pet şişe kullanıldı.
En gelişmiş geri dönüşüm tesislerinin başında gelen Unifi’in, Repreve® adındaki recycyle
polyesterden üretilen doğaya saygılı bu kumaşlar; her an nefes alıyor, nem ve ısıyı düzenliyor
ve OEKO-TEX EK-6 Hijyen sertifikasıyla üst düzey sağlık ve hijyen şartları sunuyor.
Bu koleksiyon doğaya saygılı olmanın yanı sıra yüksek elastikiyeti sayesinde gün boyu formunu
koruyan ve hareket performansını artıran teknolojisiyle çok rahat ve çok şık.

Mavi’de sürdürülebilirlik dönüşümü hız kesmeden devam ediyor

Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz Mavi Pro Sport Repreve® ile ilgili şunları söyledi: “30. yaşımızı
kutladığımız bu sene, sürdürülebilirliği şirket kültürümüze, vizyonumuza, iş yapış şekillerimize,
ürünlerimize ve büyüme hedeflerimize entegre etmek üzere çok önemli yol aldık. Türkiye’de
karbon ayak izini şeffaf bir şekilde açıklayan ilk hazır giyim markası olduk. Doğaya olan
sevgimizle yarattığımız sürdürülebilir All Blue koleksiyonumuzu iki katına çıkardık. UN Global
Compact, WEPs, CEO Water Mandate gibi dünyanın en önemli kurumsal sürdürülebilirlik
platformlarında imzacı olduk. Sürdürülebilirliğin çok uzun bir yolculuk olduğunu biliyor,
yaptığımız her işe Mavi kalitesini katarak sürdürülebilirlik dönüşümümüze devam ediyoruz. 30
yıldır tutkuyla en iyi jean’lerin peşinden koşan bir marka olarak, şimdi de daha sürdürülebilir

ve doğaya saygılı ürünler yapma motivasyonuyla çalışıyoruz. Geri dönüşümün en yeni halini
sunan Mavi Pro Sport Repreve® de bunun en güzel örneklerinden biri. Lider marka
sorumluluğuyla sürdürülebilir bir gelecek için üzerimize düşen sorumluluğu almaya çevresel
sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarımızı arttırarak doğayı koruyan, tasarruf ve verimlilik
sağlayan ürünler geliştirmeye devam edeceğiz”
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Reklam Linki: https://www.youtube.com/watch?v=xmx_Nkscsig&ab_channel=Mavi

