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DANSKI I SAMARBEJDE MED BÆREDYGTIG PRODUCENT 
Årets højsæson for skiferier nærmer sig, og forberedelserne er i fuld gang. Når skirejseselskabet 
Danski til december atter sender omkring 55 nye skiguider mod Alperne, bliver det iført 
skiudstyr i genbrugsmaterialer fra top til få. 
 
Hjelme, jakker, bukser og rygsække er på bestillingslisten, når Danski for første gang klæder deres 
guider i bæredygtigt skiudstyr fra virksomheden Picture Organic Clothing. Skiselskabet har de 
foregående sæsoner haft fokus på bæredygtighed på deres hoteller, men nu er det på tide at gå 
bæredygtigt fra top til tå.  
 
”Vi lever af at sende tusindevis af gæster mod Alperne hvert år, men desværre er det ude af vores 
hænder, hvor meget brændstof de bruger på at rejse fra a til b. Derfor ønsker vi at tage ansvar, hvor 
vi kan, og at vælge 100 % bæredygtigt skiudstyr til vores guider, er en god start,” fortæller Rikke 
Levinsen, Head of Marketing i Danski. 
  
Picture Organic Clothing er resultatet af tre unge gutters passion for skiløb og ønske om lave et 
gennemført, miljøvenligt koncept til ligesindede skientusiaster. Alt fra materialevalg til produktion og 
fragt er nøje overvejet, og spørger man dem selv, er konceptet ret genialt: 
   
”Det er ganske enkelt den bedste konstruktion, der nogensinde er lavet til skiløbere, og det bliver 
kun bedre af, at vi tager hensyn til miljøet fra start til slut.” 
 
Til trods for det bæredygtige design, har virksomheden formået at udvikle et hav af lækre 
farvekombinationer, der i den grad lever op til trenden på pisterne. 
  
KONCEPTET BYGGER PÅ STÆRKE VÆRDIER  
Picture Organic Clothing bygger på et enkelt koncept og stærke værdier. Produkterne skal udvikles 
så miljøvenligt som muligt og kreationerne skal være unikke og skabe genkendelighed gennem det 
farverige design. Priserne er tilpasset de eksisterende priser på markedet, så skitøj fra Picture 
Organic er et reelt alternativ til ikke-miljøvenlige produkter 
    
De tre gutter bag Picture Organic mener det, når de siger bæredygtigt fra ende til anden. Når det 
kommer til transporten af deres produkter, har de også valgt den mest CO2-venlige løsning. Deres 
produkter bliver fragtet med båd det meste af vejen. De sidste km. transporteres de med lastbil.  
 
PRODUKTINFORMATION 

• 100 % af produkterne er lavet af biologisk bomuld, certificeret Global Organic Textile  
• 100 % af de tekniske produkter er lavet af mindst 50 % genanvendeligt polyester  
• 100 % af produkterne er certificeret ØKO TEX 100.  
• Vandafvisende  
• Ondbart 
• Letvægt  
• Sammenfoldeligt 

Prisen for ét sæt skitøj med jakke og bukser fra Pricture Organic Clothing, ligger fra kr. 4.398,-.  
 
KONTAKTOPLYSNINGER 
Rikke Levinsen,  
Head of Marketing i Danski 
Direkte tlf. +45 87 12 49 16 
Email  rikke@danski.dk 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FORHANDLERLISTE: 

• Skibutikken Silkeborg 
• Fun Sport Vejle 
• Sportigan Kolding, Esbjerg, Frederikshavn og Hjørring  
• Ski og Fritid Valby  
• Surf & Ski Valby  

 
Du kan desuden finde yderligere information om Picture Organic Clothing og deres forhandlere på: 
www.picture-organic-clothing.com/ 
 
BILLEDTEKSTER:  
Billede 1. Danski logo 
Billede 2. Næste års Danski guide-uniform fra Picture Organic  (bagfra) 
Billede 3. Næste års Danski guide-uniform fra Picture Organic  (forfra) 
Billede 4. Picture Organic Clothing logo  
Billede 5. Skibillede  
Billede 6. Logo recycle 

 


