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Colouring
companies
responsibly
Arbejdet med tryghed og etik ligger os langt fra fjernt. Den
afspejler den måde vi har drevet forretning på gennem hele
virksomhedens historie.
Princippet om ordentlighed og ansvarlighed blev grundlagt for mere end tre
årtier siden, og fra starten var det klart - vi
ville være en leverandør, der gør tingene
ordentligt og tager ansvar for vores indflydelse på mennesker og miljø uanset, hvor i
verden vi producerer vores produkter.
Som medlem af Global Compact arbejder vi målrettet med Verdensmålene og
præsenterer hvert år i vores COP-rapport
(Communication on Progress) arbejdet med
en mere ansvarlig produktion. Det er vores
mål at minimere den indvirkning, vi og vores leverandører har på miljøet, og derfor
blev vi i december 2020 medlem af endnu
et initiativ - BCI – Better Cotton Initiative.
Ansvarlighed er noget, vi deler. For os
handler CSR om at tage ansvar for virksomhedens påvirkning af mennesker og miljø.
Vi har et tæt og langvarigt samarbejde
med vores leverandører, der er villige til at
leve op til skiftende krav over tid. Også når
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kravene handler om ansvarlighed over for
mennesker og miljø. På den måde afhænger kvaliteten af vores CSR og personlige
relationer.
Alle vores PRO Wear by ID® produkter er
OEKO-TEX® certificerede og tilbage i 2017,
tog vi endnu et stort skridt i retning af
mere ansvarlig bomuldsproduktion, da vi
opnåede EU Blomst certificering. I 2020
lancerede vi en ny serie af GOTS certificerede produkter i forlængelse af vores arbejde
med ansvarlighed.
ID® Identity vil fortsat udvælge fokusområder, hvor vi mener, at vi kan spille en
væsentlig rolle i at skabe produkter, der er
designet til høj ydeevne og lang holdbarhed
med omsorg for miljøet og opretholde den
gode kvalitet i produkternes samlede levetid. Et produkt, der holder i lang tid, er langt
mere etisk og miljøvenligt end produkter,
der kun holder kort tid.

Sustainability

CSR

Responsibility

Better Cotton

EU Ecolabel

Code of Conduct

Organic

GOTS

Samfund

Virksomhed
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Hvad er
bæredygtighed?

FN’s
17 verdensmål

Opdeles i 3 grupper

Vores 6 fokusmål

Social
Miljømæssig
Økonomisk
bæredygtighed bæredygtighed bæredygtighed

“

Hvad er
CSR?

CSR handler om at tage
ansvar for virksomhedens
indvirkning på mennesker
og miljø.

FN’s
Global Compact

Code of
Conduct

Vi er medlem og ønsker
fortsat at handle ansvarligt

Krav til vores leverandører
og samarbejdspartnere

“

Menneskerettigheder
Ansættelsesforhold
Miljø og anti-korruption

Produktcertificeringer
Jeres garanti for etisk
forsvarlige produkter

Produkt

.
CU 1038205

“

Hvad betyder
økologisk?

Økologisk er en produktionsform,
hvor der tages særligt hensyn
til miljø og natur, og brugen af 
pesticider er begrænset.
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Highlights fra
en ansvarlig rejse
Det har altid været vores mål at
minimere den indvirkning, vi har på
miljøet. Vi arbejder løbende med at
udvikle produkter, der ikke påvirker

mennesker og miljø mere end nødvendigt. Vi har udvalgt nogle af vores
ansvarlige og bæredygtige highlights
herunder.

Vi konverterer 100%
af vores el-køb til
vedvarende og CO2
-neutral energi.

2009
Vi starter med
at forme vores
Code of Conduct.

2017
Vi flytter til det nye
ID® hovedsæde i
Holstebro, som er bygget
bl.a. med fokus på
energioptimering.

2013
OEKOTEX®
certifikat, Annex 4,
Produktklasse 2.

.
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Vi begynder at
designe vores
første EU Ecolabel
PRO Wear CARE
serie.

2019

2019

Lancering af ny
serie i recycled
polyester.

OEKOTEX®
certifikat, Annex 6
Produktklasse 1.

2020
Vi ændrer vores
forsendelseskasser
til FSC Mix.

Vi fjerner
hangtags på
udvalgte
produkter.

2018

2020

Vi bliver GOTS
certificeret,
og tilbyder nu
økologiske styles.

Vi er nu et stolt
medlem af ’The
Better Cotton
Initiative’.

Vi ændrer alle
plastposer til
LDPE -kvalitet
(kan genbruges).

2021

2020

CU 1038205

Vi installerer to
ladestandere
til elbiler.

Lancering af
TENCELTM styles
fremstillet i
naturligt råtræ.
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grunde til at I
trygt kan handle
med os

Siden 1983 har vi designet Corporate Wear, der er udviklet til at
styrke virksomheders og begivenheders identitet og fællesskab og vi gør det med passion og glæde. Hver dag leverer vi produkter,
hvor kvalitet, funktionalitet og ansvarlighed er i fokus.
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Tøj til alle anledninger

Certificeret & ansvarligt tøj

Hos ID® finder I Corporate Wear til
både arbejde, business samt sport
og fritid. Alle styles er designet med
fokus på kvalitet, funktionalitet og god
pasform. Medarbejdere findes i mange
størrelser og former, og det skal deres
Corporate Wear også. Derfor finder I i
sortimentet størrelser fra 2XS til 6XL.

Har I nogensinde stillet følgende
spørgsmål til jeres kunder:
”Hvad trækker I ned over hovedet på
jeres medarbejdere?”
Netop dette spørgsmål giver stof til eftertanke. Når I handler med os garanterer vi etisk forsvarlige produkter. Hos
ID® tilbyder vi både GOTS, EU Ecolabel,
OEKO-TEX® og TENCELTM certificeret
beklædning, som er jeres garanti for, at
der er taget hensyn til både mennesker
og miljø gennem hele processen fra
råvare til færdigt produkt.
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Garanti for god logistik
& leveringssikkerhed
Hos ID® garanterer vi god service
hele vejen igennem - også når det
kommer til logistik og leveringssikkerhed. Med et stort lager af produkter,
og en dokumenteret leveringsperformance på 97% er I også sikre på god
leveringsservice.
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Social ansvarlighed giver
tryghed for alle

5
Mulighed for profiltryk &
Private Label løsninger
Med profiltryk øges effekten af
Corporate Wear, og vores ID® Service
afdeling hjælpe jer med påsætning af
jeres logo. Ønsker I istedet at designe
jeres egne styles? Så har vi også et
Private Label team, der hjælper jer
gennem hele processen fra design til
færdigt produkt.

Vi har altid været en leverandør, der
gør tingene ordentligt, og tager ansvar
for vores indflydelse på mennesker og
miljø, uanset hvor i verden vi producerer vores produkter.
Allerede i 2017 tilsluttede vi os FN’s
Global Compact, hvor ud fra vi har
formuleret en ’Code of Conduct’, der
stiller klare krav til vores leverandører
og samarbejdspartnere. Når I
handler med os, handler I med god
samvittighed.
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Hjælp kunderne sikkert
i mål med Private Label
Lad kunderne få deres helt eget Private Label design. I samarbejde med
jer som forhandler, hjælper vi kunden
igennem hele processen fra idé til

færdigt produkt. Med Private Label
har kunden alle muligheder for at
designe unikke produkter. Det gælder
alt lige fra produktdesign til tilbehør.

“

I kan trygt lade os hjælpe jer med
Private Label

Vi gør alt, hvad
vi kan for at
imødekomme
ønskerne.
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Vi har alle
de nødvendige
kompetencer
in-house.

Kunderne får
Corporate Wear,
der styrker
identiteten.

Vi tager vores
ansvar som
tøjproducent
alvorligt.

O
O
O

ON TIME. EVERY TIME
ON TIME. EVERY TIME
ON TIME. EVERY TIME
ON TIME. EVERY TIME
ON TIME. EVERY TIME
ON TIME. EVERY TIME
Vi har hjulpet 300+ virksomheder med at
designe deres eget Corporate Wear
Mød en af dem herunder

Gennem et ønske fra FTZ om at lave noget anderledes, der skulle brande FTZ og samtidig skabe
fællesskab og større opmærksomhed omkring
brandet, opstod ideen om en tøjkollektion.
Tøjet skulle fungere som en anderledes kvalitetsgave til kunderne - som også kunne bruges ved
specielle events. Samtidig skulle tøjet brande FTZ
på en simpel, men smart måde.

Private Label design i seks steps

1

2

Idégenerering
med vores Private
Label team.
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Designprocessen
begyndes og der
designes og tegnes.

Ordren placeres
efter godkendelse
af designoplæg.
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Når alt er
godkendt, sættes
ordren i gang.

3

Ordren leveres
direkte til den
ønskede adresse.

Altid nemt at
genbestille, da vi
gemmer al info.

50 siders gratis
Private Label inspiration
Bliv klogere på, hvilke muligheder
der er med Private Label.
Find ud af, hvilke af de 2 Private
Label koncepter, der passer bedst
til kunden.
https://doc.id.dk/DK/private-label/
your-unique-design/
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Vi sørger for kvaliteten,
men hvordan kan I selv
forlænge levetiden?

Valg af materialer
Alle materialer udvælges med
omhu og med fokus på kvalitet,
holdbarhed og funktionalitet. I
produktionen tages der altid et
miljømæssigt, etisk og socialt
ansvar.

God pasform
Et godt design og en god pasform
er afgørende, så medarbejderne
kan føle sig godt tilpas. Vi sikrer
hele tiden, at tøjet overholder
vores standarder for god pasform.

Kvalitetssikring
Det er vigtigt for os at opretholde
en høj standard. Kvalitet måles på
mange måder - farvekonsistens,
materiale- og konstruktionstest
hvilket sikrer, at produktet har en
lang levetid.

Pleje af produktet
Vask og pleje af produkterne er
i forbrugernes hænder. Vi sætter en
ære i at guide brugerne til at sikre en
endnu længere produktlevetid.
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Forlæng tøjets levetid
Med den korrekte håndtering og behandling
forlænges produktets levetid samtidig med, at det
gavner miljøet. Her er fire gode råd, som vil forlænge
produktets levetid.

1

Undgå unødvendig
vask. Tøjet kan med
fordel luftes i stedet.

2

Følg vaskeanvisningen.
Undgå at bruge
skyllemiddel ved vask.

3

4

Vask produktet med
lignende farver og med
vrangen ud.

Stræk produktet i facon
umiddelbart efter vask.
Derved fastholdes
faconen.
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Jeres guide til at
forstå certifikater
& medlemskaber
Vi tager vores ansvar som tøjproducent alvorligt. At vi hos ID® har
opnået en række produktcertificeringer, og er medlem af flere forskellige initiativer og organisationer, er jeres garanti for etisk forsvarlige
produkter og god samvittighed.
EU-Blomsten

STANDARD 100 by OEKO-TEX®
OEKO-TEX® er jeres garanti for, at
tøjet ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. Hos ID® har vi styles certificeret med 3 forskellige OEKO-TEX®
certificeringer annex 4, produktklasse
2 & annex 6, produktklasse 1. Den
tredje OEKO-TEX® certificering er
jeres garanti for, at produktet er af
økologisk bomuld og er GMO fri.

EU-Blomsten er EU’s officielle miljømærke. I tekstilindustrien er der fokus på mere bæredygtigt landbrug,
energieffektivitet, mindre forurening i produktionsprocessen og færre farlige stoffer. Miljømærket er din garanti
for, at tøj mærket med EU-Blomsten belaster miljøet så
lidt som muligt.

TENCELTM
TENCEL™ består af naturligt
råtræ fra bæredygtig
skovbrug i et miljøvenligt
lukket kredsløb, hvor vand
og kemikalier fra produktionen genanvendes. TENCEL™
giver åndbarhed og blødhed
og er hurtigttørrende og
naturligt antibaktielt.

Global Organic Textile Standard
GOTS er anerkendt som verdens førende forarbejdningsstandard for tekstiler fremstillet af økologiske fibre.
Certificeringen stiller høje krav til overholdelse af sociale- og
miljømæssige kriterier gennem hele forsyningskæden. GOTS
kræver som standard for ’organic label grade’, at mindst 95%
af fibrene i tøjet er økologisk. Når I køber GOTS certificerede
tekstiler, er I sikre på produkter uden kemi og andre skadelige stoffer og økologiske tekstiler i høj kvalitet.
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Produktcertificeringer

CU 1038205

23%

af PRO Wear by ID®
serien er EU-Blomst
certificeret

Bureau Veritas
Bureau Veritas er i dag en af verdens
største virksomheder indenfor
inspektion, klassificering, rådgivning
og certificering. De leverer ydelser
af høj kvalitet til at hjælpe kunder
med at imødekomme de voksende
udfordringer for kvalitet, sikkerhed,
miljøbeskyttelse og socialt ansvar.

Better Cotton Initiative
ID® er et stolt medlem af Better Cotton. BCI har
til formål at gøre den globale bomuldsproduktion
bedre for de mennesker, der producerer bomulden,
bedre for det miljø, bomulden vokser i, og bedre for
branchens fremtid. BCI-landmænd får uddannelse
og træning i bedste praksis indenfor landbruget,
herunder i sociale, miljømæssige og økonomiske
faktorer.

Amfori BSCI
Amfori BSCI er en sammenslutning af 2.400+
virksomheder, der har
formuleret et sæt af
fælles etiske spilleregler
for indkøb og produktion i
lande uden for EU. Det vil
sige produktion, hvor der
ikke foregår børnearbejde,
tvangsarbejde eller nogen
form for diskrimination.
Garanti for at de ansattes
arbejdsmiljø er sikkert
samt rimelige løn- og
arbejdstidsvilkår. Reglerne
tager også omfattende
hensyn til miljøet.

Accord
Aftalen om Brand og Bygningssikkerhed i Bangladesh, fra
2021, er en tre-årig uafhængig, juridisk bindende aftale mellem
producenter, forhandlere og fagforeninger indenfor tekstilbranchen med henblik på at opbygge en sikker og sund fremstillingsindustri inden for tekstiler i Bangladesh.

FN’s Global Compact
Hos ID® ønsker vi stadig at handle ansvarligt og bidrage til en
bæredygtig udvikling. Derfor er vi stolte af vores medlemsskab af
FN’s Global Compact. Det giver os en base for at arbejde med de
internationalt anerkendte konventioner om: Menneskerettigheder,
ansættelsesforhold, miljø og anti-korruption.

Medlemsskaber
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Hjælpen er altid
lige ved hånden

Farveoversigt
Se ID® katalog
2022, s. 292
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Nu bliver det nemmere for jer at
få overblik over, hvilke farver vi
har i sortimentet hos ID® - også
på tværs af vores tre sub-brands.

Se ID® katalog
2022, s. 294

Jeres værktøjskasse | Hos ID® sætter vi en stor ære i at klæde
jer som forhandler bedst muligt på til at kunne hjælpe og vejlede
jeres kunder. Derfor finder I her på siden et overblik over tre
vigtige opslag i 2022 hovedkataloget, som vil være til stor hjælp
for jer, når det drejer sig om farver, størrelser og ikoner.

Hvad betyder ikonerne?

Størrelsesguide

I tvivl om, hvad ikonerne
betyder? Bare rolig vi har
samlet alle ikonerne bagerst i
hovedkataloget, som I altid kan
bruge som opslagsværktøj.

Med størrelsesguiden fra ID®
hjælper vi jer med at finde den
rigtige størrelse. Vi har både
en størrelsesguide til kvinder,
mænd og børn.

Se ID® katalog
2022, s. 296
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Bliv en del af fællesskabet

www.youtube.com/channel/id-identity/

www.linkedin.com/company/id-identity/

www.instagram.com/ididentity_official/

www.facebook.com/www.id.dk/
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