RECYCLOPEDIA

We make people
talk about you.

VORES MISSION ER AT SKABE ARBEJDSPLADSER TIL KVINDER PÅ KANTEN
AF ARBEJDSMARKEDET, VED AT SKABE SMUKKE BÆREDYGTIGE DESIGNS HÅNDLAVET I DANMARK

I SHEworks Atelier producerer vi danske designprodukter
ud af restmaterialer f ra den danske tekstilindustri.

Med udgangspunkt i talentet og interessen for håndværk,
skaber vi samtidig jobs og livsværdi for flygtninge- og immigrantkvinder, som ønsker en vej ind i fællesskabet og en
mulighed for at forsørge deres familier.

SHEworks tilbyder ikke blot unikke designprodukter, men
også en stærk signalværdi, der sikrer stolthed og tilhørsforhold for alle, der ønsker at være en del af en større bevægelse, hvor vi sammen redder over 1 tons tekstiler om året
og sikrer inklusion af kvinder på det danske arbejdsmarked.

SHEworks giver dig muligheden for, at sætte lighedstegn
mellem din organisation og socialt ansvar idag og giv dine
forbindelser en grund til at huske dig imorgen.

SHEworks arbejder for følgende 4 verdensmål:

P I L LOWS

Vores mosaik puder laves altid ud fra et efter zero-waste princip.
Ud fra de tekstiler vi har til rådighed, sammensættes de i
forskellige geometriske mønstre, som både er smukke og
ressourcebesparende.

BAGS

Vores gymbag er lavet af upcyklede materialer fra teltvirksomheden
’Isabella Vejle’ og kommer i flere versioner.

Attaché tasken er også lavet af restmaterialer. Funktionsmæssigt, skal den kunne
beskytte en computer og derfor består dens
fyld af overskudstæpper fra vaskeriet Midtvask. Selv lynlåsen er en produktionsrest fra
YKK Ikast, som nu har fået nyt liv.

Vi laver også computersleves i forskellige
designs og størrelser. Disse er lavet af bl.a
materiale fra Fritz Hansen og Pagunette.
Også her er fyldmaterialerne og lynlåse
rest-materialer.

Peter L ar sen Kaffe

MI XE D M AT E RI A LS

Vi arbejder på nuværende tidspunkt sammen med mange for-

I SHEworks er vi aftagere af klassiske materialer som tekstil og

garn, bånd, tæpper - ja endda filtre fra luftfiltre er

skellige typer af virksomheder, da vores designs tager udgangs-

skind, men også plast, PVC, kaffeposer, reb, bannere, net, voks-

brugbare og kan recykles til mellemlægsmateriale

punkt i de mange forskellige restmaterialer vi har til rådighed.

dug, pressenninger, bigbags, frotte, håndklæder, tæpper, elastik,

i tasker.

Peter L ar sen Kaffe
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