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Vividyes teknologi kan förändra
textilindustrin
Vividye utvecklar en teknologi som gör det möjligt att färga på och färga av
textiler. Teknologin bygger på gedigen forskning från Chalmers och har
mottagits med priser och av stort intresse från mode- och textilindustrin. Nu
går bolaget in i Chalmers Ventures Accelerator och har ett pågående
pilotprojekt inom fashion retail.

–Vi är väldigt glada över stödet från Chalmers Ventures och tillgången som vi får
till kompetenta personer som kan hjälpa oss att ta företaget framåt, säger

Johanna Nissén Karlsson medgrundare Vividye.
Det finns svårknäckta nötter för textilindustrin – ett akut behov är att bli mer
hållbar samtidigt som branschen fortsätter att brottas med att ge upphov till
ett inneboende slit och släng beteende. Inte minst på grund av vår vilja att
förnya oss. Det faktum att färgningen av tyg fortfarande ger stora utsläpp av
skadliga kemikalier runt om i världen är ytterligare en sådan fråga. Vividye
vill bidra till att lösa de här angelägna och akuta problemen.
–Det vi vill skapa är cirkulära modeller och effektivisera textilåtervinning med
hjälp av en färg som kan färgas på och av textilier. Förutom att det kan förlänga
ett plaggs livslängd kan textilfibrerna återvinnas på ett mycket bättre sätt, säger
Johanna.
Nästa steg - fashion retail
I dagsläget kan teknologin användas på cellulosafibrer, men det är möjligt att
också utveckla teknologin för olika slags material. I ett första steg riktar
Vividye in sig mot textiltryck, men med målet att komma in tidigare i
produktionsled där störst skillnad kan göras. Sedan tidigare pågår ett
samarbete med Wargön Innovation och nu är ett nytt och spännande
pilotprojekt på gång inom ”retail fashion” med en stor modeaktör.
-Efterfrågan på nya lösningar för hållbarhet i textilbranschen är stort. Vi ser
att vi kan bidra till en oerhört betydelsefull utveckling inom ett område som i
allra högsta grad berör oss alla, och det känns fantastiskt motiverande,
berättar Johanna.
-Vividye består av ett ambitiöst och kompetent team som tar sig an ett av vår tids
största utmaningar, vårt ohållbara sätt att producera och konsumera. Med
chalmersforskning i framkant kan Vividyes teknik färga på- och av textilier och
därmed möjliggöra att modeindustrin går mot mer cirkulära affärsmodeller i både
produktions- och konsumtionsleden. Helt enkelt, skapar den innovativa tekniken
en hög resurseffektivitet och minskar därmed behov av nyproduktion, säger
Fredrik Örneblad, programansvarig för Chalmers Ventures accelerator och
scaleprogram.
Fredrik fortsätter med att förklara hur Vividye gör det många företag bara kan
drömma om.

–De bidrar till långsiktigt hållbar konsumtion och samtidigt som de gör en god
affär av det. En affär där vi alla slutar som vinnare, i både kort och långt
perspektiv. Vi på Chalmers Ventures är väldigt stolta över teamets framgångar
och samtidigt glada att få vara en del av Vividyes resa framåt, tillägger han.
Prisbelönad innovation som tog sig in på Elle-galanBakom Vividyes teknologi
finns många års forskning inom kemi vid Chalmers tekniska högskola. Bolaget
bildades när forskarna Romain Bordes och Anna-Karin Hellström matchades
ihop med entreprenörerna Johanna Nissén Karlsson, Gustav Larsson-Utas och
Eric Henriksson Martí. Sedan dess har det varit en händelserik tid som kantats
av flera utmärkelser, anslag och priser. Ett av de var ”H&M och ELLE
Conscious Award”.
–Efter priset på Elle-galan tog det verkligen fart och vi förstod att det finns
en stor efterfrågan på det vi jobbar med från branschen. Det och även andra
priser vi har fått senare har gett oss värdefull uppmärksamhet som fått fler
att tänka;”det här är en bra idé som vi gärna vill vara med på”, förklarar
Johanna
---Nu går Vividye in i Chalmers Ventures Accelerator.
----För mer frågor och kontakt
Vividye
Johanna Nissén Karlsson, CEO
+46 738 45 50 06 // johanna@vividye.com // www.vividye.com
Chalmers Ventures
Fredrik Örneblad, programansvarig Accelerator & Scale

+46 739 88 03 19 // fredrik.orneblad@chalmersventures.com
// chalmersventures.com
---Mer om Vividye
Vividye arbetar med teknologi som möjliggör färgning och avfärgning av
textiler. Innovationen är en speciell färg som binder in väl till textil, men kan
tvättas bort med hjälp av ett speciellt ”tvättmedel”. Tekniken har visat på stor
potential att lösa många problem som är kopplade till återbruk och
återvinning av textilier.
Medgrundare och team: Romain Bordes, forskare inom ytkemi och teknisk
utvecklare, Anna-Karin Hellström, doktor i ytkemi och teknisk rådgivare, Eric
Henriksson Martí, teknisk chef, Gustav Larsson-Utas, operativ chef och
Johanna Nissén Karlsson, vd.

Chalmers Ventures har 15 års erfarenhet av att sammanföra idégivare med
drivna entreprenörer, och stötta team som vill ta sin teknikbaserade affärsidé
och skapa ett globalt företag.
Vi erbjuder expertcoaching, ett stort nätverk och finansiering. Rankad som
den bästa nordiska universitetsdrivna inkubatorn av UBI Global och som topp
tio bäst i världen.
Chalmers Ventures finns i Göteborg på Vera Sandbergs Allé 8 och är ett
helägt dotterbolag till Chalmers Tekniska Högskola.
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