




Etiketter for trygge og bærekraftige tekstiler

Med omfattende bruk av anerkjente produktmerker tilbyr Gabriel kundene en dokumentert garanti for at Gabriel-tekstiler oppfyller strenge
helse- og miljøkrav.

61% 
av alle Gabriel tekstiler er 

EU Ecolabel certified.

97% 
av alle Gabriel tekstiler er 

STANDARD 100 BY OEKO-TEX® certified.

17% 
av alle Gabriel tekstiler er 

Cradle to Cradle CertifiedTM.

Gabriel er eksepsjonell i det ansvaret det tar for hvordan produktene produseres, også på de områdene hvor konsernet ikke er eier. Gabriel 
støtter prinsippene i FNs Global Compact og følger selskapets CSR og miljøpolitikk med besluttsomhet. Det skal være enkelt for Gabriels 
kunder å velge et miljøriktig og sunt produkt. 





Mono materialer
-møbelstoff av én type fiber

Hos Gabriel tilstreber vi så langt det er mulig å produsere 
tekstiler som kun består av ett materiale. Dette gjør vi fordi 
tekstiler laget av kun én type fiber vanligvis er lettere å 
gjenbruke eller bryte ned i naturen.

Våre foretrukne materialer er ull og polyester. Ull er et 
naturprodukt som kommer fra naturen og kan gå tilbake til 
naturen. Polyester er et syntetisk produkt som kan resirkuleres 
om og om igjen og gis nytt liv i nye produkter.

Møbeltekstiler laget av kun ett materiale er et opplagt valg for 
møbler designet etter prinsippene for sirkulær økonomi. Dette 
inkluderer blant annet møbler som skal være miljøsertifisert i 
henhold til for eksempel EU Ecolabel eller Cradle to Cradle
Certified®, da disse standardene stiller krav til sirkulær design, 
resirkulering og gjenvinning av materialer.



Hva er en LCA? 

Life Cycle Assessment (forkortet LCA) er en livssyklusvurdering.

En livssyklusvurdering er en analysemetode, som blir brukt til å 
kartlegge og vurdere de påvirkningene, som miljø og menneskers 
blir utsatt for gjennom et produkts samlede livssyklus. 
Miljøpåvirkningene oppstår, når prosesser eller faser i produktets 
livssyklus bruker ressurser eller avgir stoffer, som kan ha en 
negativ effekt på omgivelsene.

Hos Gabriel blir livssyklusvurderingene utført i henhold til de 
internasjonale ISO standardene for LCA.



Fordi vi bryr oss
Gabriel er i ferd med at utarbeide
livssyklusvurderinger (LCA’er) på syv utvalgte
tekstiler. De syv tekstiler er utvalgt, fordi de 
avspeiler et bredt utsnitt av den samlede 
kolleksjon ifht materialer og 
produksjonsmetoder.

De syv tekstilene er:

• Cura (post-consumer recycled polyester)
• Tonal (post-consumer recycled 

polyester)
• Focus (uld)
• Focus Melange (uld)
• Fame (uld/polyamid)
• Step (Trevira CS)
• Step Melange (Trevira CS)

Step Fame

Focus & Focus Melange

Tonal

Step Melange

Cura



Hvordan ser en LCA analyse 
ut?

Et produkts livssyklus omfatter alle prosesser
som omfatter produktets ”liv”.
De deles i fem faser, hvor hver og én påvirker

produktets miljøprofil.

1. Utvinning eller produksjon av ressurser

2. Produksjon av materialer, komponenter og

av selve produktet

3. Distribusjon og transport

4. Bruken av produktet og evt.vedlikeholdet

5. Gjenbruken eller avfallsbehandlingen når

produktet når slutten av sin levetid



Hvorfor gjør vi dette og hva betyr
det for kundene våre?

Det er relevant for Gabriel å utarbeide livssyklusvurderinger av flere 
årsaker:

• Vi får en forståelse for hvordan våres produkter påvirker miljøet
• Vi kan se hvilke produkter og hvilke fremstillingsprosesser vi skal 

prioritere/investere i for å redusere virksomhetens og våre produkters 
klimaavtrykk

• Livssyklusvurderinger understøtter utviklingen av nye og mere 
miljøvennlige produkter

• Vi kan dokumentere våre produkters miljøegenskaper overfor både 
kunder og myndigheter

• LCA’ene er et redskap vi kan bruke til å innfri våre strategiske mål om 
løpende å redusere vårt klimaavtrykk og dokumentere våre innsatser
på området

Gabriels fokus på at utarbeide livssyklusvurderinger er viktigt for våre 
kunder fordi:

• Det gjør det mulig for våre kunder å beregne miljøpåvirkningen av 
deres egne produkter

• Vi kan tilby den dokumentasjonen de behøver for å oppnå diverse 
miljøsertifiseringer

• De kan anvende våre miljødata til å dokumentere deres egen 
miljøperformance ifht klimaavtrykk

• Vi sørger for at våre kunder alltid kan være trygge på et bærekraftig 
valg når de velger et Gabriel tekstil



Visste du?
Når du velger ulltekstil så
gjør du et aktivt
bærekraftig valg.



Ull
– laget av naturen

Ull tilbyr en rekke unike naturlige egenskaper som
Eliminerer behovet for etterbehandling og tilsatte
kjemikalier.

Ull er iboende:
• Smuss og vannavstøtende
• Regulering av varme og fuktighet.
• Flammesikker
• Ekstremt slitesterk



Rengjøring
- ull tekstiler

Ull tekstiler er lette å rengjøre og vedlikeholde:

• Ull er antistatisk og tiltrekker ikke smuss som andre
tekstiler.

• Ull er også vannavstøtende, søl vil trekke sakte inn I 
tekstilet.

• For å opprettholde den vakre fargen og utseende på
tekstilet. Anbefaler vi forsiktig støvsuging helst hver uke 
med en myk dyse.

• Kun rens (skumrens)

• Rengjør med vann så sant det lar seg gjøre.



Forbrukerbrukt plast tekstiler
– gjør avfall til en ressurs

Bruk av forbrukerbrukt plast
• Minimerer CO2 utslipp
• Reduserer avfall i deponier og i naturen
• Reduserer forurensing fra forbrenning

Samme kvalitet som jomfruelig polyester 
• Samme egenskaper
• Farger lett og vakkert
• Veldig slitesterkt og lysekte materiale.
• Beholder sin farge, form og vakre uttrykk uavhengig av slitasje

Polyester kan resirkuleres igjen og igjen.

Gabriel’s kolleksjon av tekstiler laget av forbrukerbrukt plast
fortsetter å vokse. Polyester er laget av brukte plastikk flasker.



Visste du?
7 to-liters plastikk flasker = 
1 m2 av forbrukerbrukt plast



Flammehemmende polyester
Gabriel tilbyr et stort utvalg av tekstiler laget av
flammehemmende polyester.

Bruk av flammehemmende polyester
• Disse tekstilene er egnet eller brukes hvor kravene til

brannsikkerhet er høye. Reduserer avfall i deponier
og i naturen

• Bruk av flammehemmende polyester eliminerer
behovet for ytterligere overflatebehandling.

• Gabriel bruker Oeko-Tex eller EU-Ecolabel sertifisert
flammehemmende kjemikalier.

• Gabriel bruker Trevira CS eller lignende fiber typer til
å forbedre de flammehemmende egenskapene til
polyester tekstiler. 

• Effekten er permanent og går ikke tapt over tid som
et resultat av bruk, vask og aldring.



Rengjøring
– polyester tekstiler

Forbrukerbrukt plast tekstiler – inkludert flammehemmende
polyester – er lette å rengjøre og vedlikeholde:

• Vaskbar på 40/60° C håndvask eller maskinvask, på skånsomt
program.

• Flammehemmende polyester tekstiler er vaskbare på opptil
74° C.

• Unngå bløtlegging og bruk et ph-nøytralt vaskemiddel uten
kjemiske blekemidler (pH=7). Bruk bare små mengder
vaskemiddel.

• Merk om sømmer, glidelåser osv. kan vaskes.
Følg møbelprdusentens anbefalinger.

• Hengetørking er å foretrekke.

• For å bevare tekstilets attraktive farge og utseende,
anbefales regelmessig støvsuging med myk tilpasning.



Flekkfjerning

• Fjern alltid flekker så fort som mulig.

• De fleste flekker og skit kan fjernes med et vanlig pH-
nøytralt vaskemiddel fortynnet i lunkent vann med normal
styrke.

• Sug først opp så mye av væsken som mulig med en hvit
kjøkkenrull eller et kjøkkenhåndkle.

• Hvis flekken har tørket, fjern så mye av den som mulig ved
å støvsuge.

• Gni forsiktig med en ren, hvit klut.

• Trykk stoffet tørt med et kjøkkenhåndkle eller hvit kjøkken
rull hver gang vann tilsettes, for å suge opp fukt og smuss

• Bruk rent vann uten noe som helst vaskemiddel for
sluttrengjøringen.

• https://www.gabriel.dk/en/downloads/publications/

https://www.gabriel.dk/en/downloads/publications/


Desinfeksjon
& ull tekstiler

• Gabriel ullbaserte tekstiler vil motstå bruk av etanol I 
samsvar med myndighetens retningslinjer. 

• Å rense eller desinfisere ullstoffer med etanol vil fjerne
lanolinet og kan forårsake fargeforandringer og redusere
tekstilets levetid. Denne metoden skal bare brukes hvis
det ikke er andre alternativer.

• Karantene på møbler til det ikke er noen
forurensingsrisiko er ofte et bedre alternativ enn å bruke
kjemikalier.



Gabriel’s forbrukerbrukt plast tekstiler kan fint desinfiseres med 
etanol i alle konsentrasjoner. Det er her viktig å påføre
desinfeksjon med en microfiberklut, samt tørke av med vann
etter påføring.

Gabriel’s forbrukerbrukt plast tekstiler kan bli behandlet med 
blekemiddel i en 10:1 fortynning, basert på 10 deler vann og en
del blekemiddel (5.25-6.25% Natriumhypokloritt) eller for 
produkter med 1000 ppm(deler pr million) klorin. 

Ettersom klorin er et blekemiddel, kan det føre til
fargeforandringer over tid. Hvordan klorin påvirker fargen, 
avhenger av stoffargen, bruksfrekvensen, konsentrasjonen av 
blekemiddelløsningen og den endelige skyllingen med rent vann.

Les guiden på vår nettside: 
Cleaning and protection against virus and bacteria

Desinfeksjon
&forbrukerbrukt plast tekstiler

https://www.gabriel.dk/media/1680608/Gabriel_Cleaning_and_protection_against_virus_and_bacteria_2june2020.pdf


Hos Gabriel bruker vi ikke antibakterielle midler i stoffene våre
fordi…

• Antibakterielle midler kan føre til en økning i forekomsten av
multiresistente bakterier.

• Det er stor usikkerhet rundt den faktiske effekten av
antibakterielle og antivirale midler.

• Antibakterielle midler kan skape en falsk følelse av sikkerhet som
kan føre til utilstrekkelige rengjørings- og
desinfiseringsprosedyrer.

• Organiske ting på tekstiler forstyrrer og hemmer til og med
virkningen av antibakterielle midler.

• Vasking og rengjøring anbefales som sunnere og mer
miljøvennlige alternativer.

• Antibakterielle midler kan vaskes ut og til slutt forurense miljøet.

Antibakterielle midler



Varme og naturlige kombinasjoner



Sterke kombinasjoner



Ti års garanti

En lang produktlevetid er grunnleggende for bærekraft, og 
Gabriel tilbyr ti års garanti mot slitasje.

Garantien dekker skader på tekstiler som har fått normal 
kontor- eller hjemmebruk, riktig vedlikehold og passende 
polstring.

Besøk vår nettside www.gabriel.dk 
for mer informasjon. 

https://www.gabriel.dk/en/fabrics/product-standards/10-year-guarantee/


Takk for oppmerksomheten


