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Una - En spårbar matta. 

Mattan Una är vår första helt spårbara matta där vi kan spåra 
varje steg i tillverkningen. Det innebär att vi kan garantera 
att mattan tillverkas på ett hållbart sätt för miljön och på 
bra villkor för de som tillverkar mattan.  

 
För konsumenten blir det möjlighet att veta mer om hur varan 
tillverkad för att sedan välja vilken typ av matta som de vill 
handla. Det räcker inte längre med att beskriva var varan är 
producerad och i vilket material för att garantera en hållbar 
produktion, vi måste veta mer. 

  

 

Varje matta som vävs kommer att ha ett spårningsnummer som 
följer mattan under hela tillverkningsprocessen. Följande steg 
i tillverkningen av mattan Una är spårbara: 

1. Mattan är handvävd i 80 % ull från Nya Zeeland och i 20 % 
BCI bomull (Beter cotton Initiative). 
Ullen från Nya Zeeland är certifierad vilket innebär en 
garanti att ullen kommer från en gård i Nya Zeeland. 
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Ullen är av hög kvalitet och djurhållningen är god. 
BCI bomullen är certifierad. 

2. Ullen kammas, spinns, tvinnas och färgas. Det är 
processer som kräver vatten, kemikalier och el. Alla 
dessa moment görs därför i en enhet som är cirkulär och 
certifierad enhet. Elen kommer från vattenkraft och 
vattnet som används renas och återanvänds. Alla 
kemikalier som används är av högsta kvalitet och REACH 
godkända. 

3. Mattorna vävs på våra egna vävstolar. Arbetsförhållandena 
är certifierade vilket innebär att de regelbundet 
inspekteras av en tredje part. Vävarna har förmåner som 
sjukförsäkring, regalerade arbetstider, betald ledighet 
mm. För att en produktion ska vara hållbar är dessa 
förhållanden lika viktiga som de miljömässiga. 

 

Eftersom vår matta Una är tillverkad i 100 % naturmaterial så 
är den 100 % återvinningsbar och kommer aldrig skada naturen 
när den slutligen har gjort sitt. 

 


