
Verbeeld je de lingerie van morgen 
Dat is de missie van Etam in het kader van het WeCare-programma voor duurzamere 
mode. Vermindering van ons waterverbruik en aanmoediging van textielrecycling. 
Deze kwesties vormen de kern van onze verbintenissen.  
Vandaar dat onze designstudio, in nauwe samenwerking met de onderzoeks- en 
ontwikkelingsteams, twee nieuwe innovaties heeft ontwikkeld die een echte 
ommekeer in de wereld van de lingerie inluiden.  

Innovations Wecare



ORIGINE
DE EERSTE 100% RECYCLEBARE LINGERIE

Origine, volledig ontworpen in natuurlijk linnen 
en katoenvezels, is de eerste 100% recyclebare 

lingeriecollectie.  

0 synthetische materialen 
0 plastic 

0 chemische kleurstoffen 
100% recyclebaar

Een circulaire innovatie, die water- en CO2-
besparing mogelijk maakt, maar ook totale recycling.  

Op basis van de vaststelling dat beha’s de grote 
vergeten artikelen zijn in de textielindustrie, met 

name door de verschillende elementen waaruit ze 
zijn samengesteld, hebben onze teams deze collectie 

ontworpen als een echte terugkeer naar hun roots.  
 

Deze stukken zijn vervaardigd zonder accessoires: 
geen clips, geen elastieken, geen beugels, en bieden 

een gevoel van lichtheid en optimaal comfort.
Beha’s en onderbroeken met koordjes, shorts, topjes 

en jurken om de hele zomer lang te dragen, 
dag en nacht.

Collectie Origine, vanaf €12,99, verkrijgbaar in wit en taupe, 
in geselecteerde winkels en op Etam.com   



DOPE DYE 
ECO-VERANTWOORDELIJKE LOUNGEWEAR 
GARDEROBE.  

Omdat waterbesparing voor ons een prioriteit is, 
gebruiken wij voortdurend nieuwe verftechnieken om 
ons verbruik drastisch te verminderen.
 
Dope dye is het resultaat van een innovatief 
kleuringsproces zonder water.  
Tijdens de productontwikkeling worden de 
kleurpigmenten, in poedervorm, rechtstreeks in de 
polymeermolecule ingebracht. Dus als het garen eruit 
komt, is het al gekleurd en klaar voor gebruik. 
Het is dus niet meer nodig de stof te verven wanneer het 
kledingstuk eenmaal is vervaardigd. Eens gestabiliseerd, 
vervaagt de kleur niet en behoudt het zijn glans na 
verloop van tijd.  

99,31% vermindering van chemische stoffen 
65,16% minder elektriciteit 
99,74% minder waterverbruik 
58,6% van onze CO2-afdruk verminderd per kilo 
geverfd materiaal. 
 
Deze lijn bestaat uit T-shirts, joggingbroeken, shorts 
en jurken, de essentiële dingen voor elke dag heerlijk 
te relaxen.  
Een garderobe voor loungewear die comfort en eco-
verantwoordelijkheid combineert. 

Dope Dye collectie is verkrijgbaar vanaf €19,99 in medium grijs en 
gevlekt grijs, te ontdekken in een selectie van winkels en op 
Etam.com


