
 

8 Şişe, 1 Jean – Levi's® Markası Waste<Less™ Denim Koleksiyonunu Piyasaya 
Sunuyor 

- Orijinal jean markası, sürdürülebilir tasarım girişimleri kapsamındaki bir sonraki 
dönüm noktası olarak geri kazanılmış şişelerden imal ettiği yenilikçi denim 
koleksiyonunu piyasaya sunuyor 

 

SAN FRANCISCO, 16 Ekim 2012 /PRNewswire/ -- Bugün Levi's® markası 
(http://www.levi.com/), tüketim sonrası atıkları, daha da spesifik olarak geri kazanılmış plastik 
şişe ve yemek tepsilerini içeren yeni bir denim koleksiyonunu piyasaya sürdü. Her bir Levi's® 
Waste<Less™ ürününde, en az yüzde 20 oranında tüketim sonrası geri kazanılmış içerik, 
yani ortalama olarak, jean başına sekiz adet 0,35 ila 0,60 litrelik (12 ila 20 ons'luk) şişe yer 
alacaktır. 2013 Bahar Koleksiyonu çerçevesinde erkek ve kadınlara yönelik olarak sunulacak 
olan Levi's® Waste<Less™ ürünleri, şirketin sürdürülebilir tasarıma yönelik devam etmekte 
olan taahhüdünün bir sonraki dönüm noktasını temsil etmektedir. 

Bu bültenle ilgili multimedya unsurlarını görüntülemek için http://www.multivu.com/mnr/58600-
levis-wasteless-denim-collection-made-from-post-consumer-recycled-bottles linkini tıklayınız. 

Levi’s markasının global başkanı James Curleigh, "Başlangıçtan itibaren, ürünlerimizi hedef 
ve amaçlarımızı kapsayacak şekilde tasarlamaktayız. Atığa değer katmak suretiyle, insanların 
geri dönüşüme dair düşüncelerini değiştirmeyi ve sonuç itibarı ile kendilerini de bu konuda 
daha fazla harekete geçmeye dair teşvik etmeyi umut etmekteyiz” diyor. "Bu koleksiyon, bir 
sona yeni bir başlangıç kazandırmak için kalite, konfor ya da tarzdan taviz vermeniz 
gerekmediğini kanıtlamaktadır."  

Bahar 2013 Levi's® Waste<Less koleksiyonunda 3,5 milyonun üzerinde geri kazanılmış şişe 
kullanılacaktır. Global olarak piyasalara sürülecek Bahar 2013 erkek ürünleri arasında, 
Levi's® 511™ Skinny jean pantolonlar, yeni ve modern kesimli Levi's® 504 Düz Kesim jean 
pantolonlar ve ikonik Levi's® Trucker ceketler yer almakta. Kadınlar için ise, progresif kesimli 
Levi's® Boyfriend Skinny jean pantolonlar ABD ve Amerika’da satışa sunulacak.  

Şirketin ortakları vasıtası ile kahverengi bira şişeleri, yeşil renkli gazlı meşrubat şişeleri, şeffaf 
su şişeleri ve siyah yiyecek tepsileri de dahil olacak şekilde PET plastik, ya da polietilen 
tereftalat malzemeler tüm ABD çapında belediye geri kazanım programları kapsamında 
toplanmaktadır. Şişeler ile yiyecek tepsileri renklerine göre ayrıştırılmakta, talaş haline 
getirilmekte ve polyester fibere dönüştürülmektedir. Ardından, bu polyester fiber pamuk fiber 
ile karıştırılmakta, bu karışım ise nihai aşamada Cone Denim tarafından geleneksel pamuk 
ipliği de kullanılmak sureti ile dokunarak Levi's® Waste<Less jean pantolonlarının ve trucker 
ceketlerinin imalatında kullanılmaktadır. Kumaş içinde kullanılan şişelerin rengi denim 
kumaşa, nihai ürüne benzersiz bir hava katmakta olan çok güzel bir renk tonu vermektedir.  

Curleigh, sözlerine "Bu koleksiyon ile atık malzemeyi alıp bu malzeme ile yeni bir şey 
üreterek, her ne kadar küçük bir rol olsa da, bu konuda kendi üzerimize düşeni yapıyoruz” 
şeklinde devam ediyor ve ekliyor, "Bizim elde etmek istediğimiz sonuç sadece çevre 
üzerindeki etkimizi azaltmak değil, çevreyi devir aldığımızdan daha iyi bir şekilde bırakmak 
istiyoruz. Bu konudaki taahhüdümüz, hem insanlar için hem de yaşadığımız dünyaya faydalı 
olacak ürünler imal etmek." 

Yeni Waste<Less™ koleksiyonu, şirketin, daha az ile daha çoğunu başarmaya yönelik 
taahhüdündeki son dönüm noktasını teşkil etmektedir. 2009’da, Levi Strauss & Co., 
tüketicileri, giysilerini çevre üzerinde daha az etki yaratacak şekilde temizlemek konusunda 
eğitmek üzere gerçekleştirilen bir girişim olan "A Care Tag for our Planet" (Gezegenimizin 
Bakım Etiketi) uygulamasını başlatmıştı; bu çerçevede, kullanılmış jean’lerini de atmaktan 
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ziyade ihtiyacı olanlara bağışlamaları konusunda da teşvik etmekteydi. Bu girişimin ardından, 
bazı kesimlerde işleme sürecinde su kullanımını yüzde 96’ya varan oranlarda azaltmak üzere 
tasarlanan ve çığır açan bir işleme tekniği olan Water<Less™ girişimi gelmişti. Bu yıl, Levi's® 
Water<Less™ koleksiyonu ile 360 milyon litrenin üzerinde su tasarrufu gerçekleştirildi. Ayrıca 
şirket, pamuk yetiştiriciliğinde kullanılan su ve haşere ilaçlarının azaltılmasına ve yüzbinlerce 
pamuk çiftçisine ekonomik destek verilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiren Better Cotton 
Initiative girişiminin de bir mensubudur. Günümüz itibarı ile, LS&Co. Better Cotton uygulaması 
ile üretilen pamukları 5 milyonun üzerinde jean pantolonda kullanmıştır. 

Levi's® Waste<Less™ ürünleri, Ocak 2013’ten itibaren, küresel olarak Levi's® mağazalarında 
ve Levi.com adresinde satışa sunulacaktır. 

LEVI'S® MARKASI HAKKINDA 

Levi's® markası klasik Amerikan tarzını ve doğal “cool” tavrını öne çıkarmaktadır. 1873’te 
Levi Strauss & Co. tarafından icat edilmesinden bu yana Levi's® jean pantolonlar, dünyada 
en çok tanınan ve en çok taklit edilen giysi haline gelmiş, nesiller boyu kişilerin hayal gücünü 
fethedip sadakatlerini kazanmıştır. Günümüzde Levi's® markasının yelpazesi, yılmaz bir 
öncülük ve hazır giyim sektöründe benzeri olmayan yenilikçi bir ruh ile evrimleşmeye devam 
etmektedir. 110’un üzerinde ülkede satışa sunulan önde gelen jean giyim ve aksesuarlar 
yelpazemiz, dünya çapında bireylerin kendi kişisel tarzlarını ifade etmelerine olanak 
tanımaktadır. Levi's® markası, ürünleri ve mağazaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
levi.com adresini ziyaret ediniz. 

LEVI STRAUSS & CO. HAKKINDA 

Levi Strauss & Co. dünyanın en büyük markalı giyim şirketleri arasında olup, jean hazır giyim 
alanında global bir liderdir. Şirket, Levi's®, Dockers®, Signature by Levi Strauss & Co.™ ve 
Denizen® markaları ile erkek, kadın ve çocuklar için jean pantolon, spor giyim ve ilgili 
aksesuarların tasarım ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Ürünleri, perakende zincirleri, 
büyük mağazalar, Internet siteleri ve 2300’ü aşkın franchise mağaza ile şirket tarafından 
işletilen mağazayı içeren küresel bir mevcudiyet ile dünya çapında 110’un üzerinde ülkede 
satılmaktadır.  Levi Strauss & Co. tarafından açıklanan 2011 mali net geliri 4,8 milyar dolardır. 
Daha fazla bilgi için, http://levistrauss.com/ adresini ziyaret ediniz. 
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