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Sự đổi mới Môi trường Con người Dữ liệu



Sự đổi mới Việc triển khai thực tế các ý tưởng sẽ tạo ra kết quả trong việc giới thiệu sản 
phẩm, dịch vụ mới hoặc cải tiến trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

   Innovation Hub
Südwebs là Trung tâm đổi mới của Südwolle Group. Sứ mệnh của chúng tôi là truyền 
cảm hứng cho các nhà thiết kế và nhà sản xuất trong môi trường B2B và trình bày những 
ý tưởng mới, công nghệ mới, khả năng hợp tác mới và sản phẩm mới.

“ Phương châm của chúng tôi: Sáng tạo và kết nối.”
“Tầm nhìn của chúng tôi: Trở thành công ty sản xuất sợi len lông cừu chải kỹ sáng tạo 
nhất trên thế giới bằng cách thiết lập và tạo ra các xu hướng, giải pháp mới để đáp ứng 
nhu cầu của thị trường và giảm tác động môi trường đối với ngành dệt may.”

- Stéphane Thouvay, Giám đốc Điều hành, Quản lý & Đổi mới Sản phẩm, Südwolle Group 
-

   Naturetexx Plasma
Một công nghệ mới cho len Merino nhằm sử dụng dễ dàng. Và được thiết kế phát triển nhằm bảo vệ thiên nhiên.

Xử lý công nghiệp truyền thống là cắt giảm các vảy bằng hoá chất, sau đó thêm một lớp nhựa cây để phủ lên một phần 
xơ sợi, để các xơ sợi có thể di chuyển tự do theo hai hướng và không bị vướng vào nhau.

Naturetexx Plasma hoạt động hoàn toàn khác. Sự tiếp xúc của các xơ sợi với nhau cả về cường độ và thời gian, trường 
plasma được hiệu chỉnh cẩn thận sẽ tạo ra oxy hoá bề mặt và tạo ra các lỗ với kích thước siêu nhỏ trên bề mặt xơ sợi mà 
không làm hư hỏng các vảy của sơ sợi.
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   Window of Textile
Opportunities™ 

BYBORRE, một nền tảng dành cho hàng dệt may theo yêu cầu 
và có trách nhiệm, trụ sở tại Amsterdam, đã ra mắt Cơ hội dệt 
may TM (WoTO ™).

 Mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện và giáo dục toàn bộ thế hệ 
người sáng tạo để thiết kế ra hàng dệt may với mục đích và có 
trách nhiệm hơn. Do đó, WoTO TM đã hợp tác với các trường 
đại học hàng đầu trên thế giới để có thể kết nối tới các đối 
tác nhằm thay đổi tương lai bao gồm FIT và Parsons (Hoa Kỳ), 
Học viện thời trang Amsterdam (Hà Lan), Đại học thời trang ( 
Anh) và  một số đối tác khác tham gia vào các chương trình, hội 
thảo, toạ đàm hay các sự kiện liên quan khác.

“WoTO ™ tạo ra một môi trường mã nguồn mở tập trung vào 
các sản phẩm của các thương hiệu khác và cho phép các nhà 
lãnh đạo của các bên liên quan  được tiếp cận công nghệ để 
tạo ra sản phẩm dệt may trong chuỗi cung ứng.”

- Borre Akkersdijk, CCO và Đồng sáng lập, BYBORRE -
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Môi trường
   DaLat Worsted Spinning, Việt Nam
Trong hai giai đoạn, nhà máy kéo sợi của chúng tôi ở Việt Nam, Dalat Worsted Spinning sẽ 
được lắp đặt các tấm PV với sản lượng điện ước tính là 2040 kWp. Như vậy hàng năm sẽ 
cung cấp khoảng 3,670 MW/h. Việc này không chỉ cung cấp thêm năng lượng cho nhà máy 
mà còn góp phần giảm khoảng 2950 tấn carbon dioxide mỗi năm.

   Nhà máy nhuộm mới 
ở Đức
Rifa (Richter Farberei & Ausrustung) là một 
nhà máy trực thuộc Tập đoàn Suedwolle từ 
năm 2014, chuyên về nhuộm và xử lý len lông 
cừu, lụa tơ tằm và các sợi nhân tạo khác.

Rifa đã chấp nhận thử thách để xây dựng một 
nhà máy nhuộm mới với các mục tiêu sau:

sản xuất hoàn toàn số hoá và tự động hoá với 
tiêu chuẩn cao nhất nhằm mang lại sự thoải 
mái về công thái học cho nhân viên làm việc 
ở đó.

khả năng nhuộm được tất cả các sản phẩm và 
chất lượng với khối lượng các lô khác nhau.

    Zhangjiagang Yangtse 
Spinning, Trung Quốc
Vào cuối năm 2021, Zhangjiagang Yangtse Spinning Co. LTD đã 
lắp đặt các tấm pin quang điện (PV) trên mái của nhà máy ZYS 
5 với công suất 414 kWp. Trong nửa đầu năm 2022, dự kiến sẽ 
lắp đặt thêm PV trên mái của nhà máy ZYS 1, 2, 3 và Dyeco với 
sản lượng ước tính là 900 kWp. Năng lượng điện tạo ra có thể 
được sử dụng riêng cho nhà máy và cũng có thể được đưa vào 
mạng lưới điện công cộng. Thông qua việc lắp đặt này, ước tính 
có thể giảm khoảng 1200 tấn Carbon Dioxide hàng năm.

Sự phức hợp của các yếu tố vật lý, hoá học và sinh vật (chẳng hạn như khí 
hậu, đất đai và sinh vật) tác động lên một sinh vật hoặc một cộng đồng sinh 
thái và quyết định tới hình thức về sự tồn tại của nó.



Con người Con người tạo thành một nhóm hoặc một tập hợp bằng sự liên kết bởi một 
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   Fondazione Biella Master delle Fibre Nobili
Biella Master delle Fiber Nobili hoặc Biella Master of Noble Fibers là một trải nghiệm 
độc đáo được thành lập dựa trên niềm tin cơ bản: “Nhà máy như là một nơi làm việc 
của nghệ nhân”.

 Sứ mệnh của Biella Master là cung cấp một khoá đào tạo độc đáo và duy nhất cung 
cấp kiến thức chuyên sâu về quy trình dệt/ may quần áo bằng sự kết hợp giữa lý thuyết 
và thực hành. Nó giới thiệu cho các bạn sinh viên từ thực tế bằng việc kiểm tra các quá 
trình riêng biệt, hiểu được mối liên hệ cơ bản giữa các quá trình và học để giao tiếp 
bằng ngôn ngữ của tất cả mọi người liên quan đến hệ thống. Đó là cách thức họ phát 
triển khả năng xác định và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Với tư cách là Tập đoàn Südwolle Group, chúng tôi tự nhận mình là đối tác giúp phát 
triển chương trình đào tạo, đồng thời đóng góp vào chuyên môn của thế hệ trẻ trong 
một lĩnh vực mà Ý được thế giới biết đến. Chúng tôi tin rằng sự đầu tư vào thế hệ trẻ là 
xứng đáng, cho dù xuất phát điểm của họ thế nào thì chỉ cần sự khuyến khích là đòn 
bẩy để phát triển hàng dệt may “sản xuất tại Ý”. Tất cả sinh viên tốt nghiệp hiện làm việc 
ở các công ty dệt may với tư cách quản lý hầu hết đều là những công ty đã tiếp nhận 
sinh viên trong thời gian đào tạo của họ.



   United World Colleges
Các trường đại học thế giới thống nhất (UWC) đang cung cấp trải nghiệm giáo dục dựa trên 
sự chia sẻ về nền tảng học tập, cộng tác và hiểu biết. Giả định rằng các sinh viên sẽ hành 
động như những người tranh đấu cho hoà bình. UWC khuyến khích sinh viên sử dụng sáng 
kiến cá nhân và chấp nhận thử thách trong môi trường hỗ trợ lẫn nhau. Hiểu, tôn trọng và 
tôn vinh sự khác biệt cũng như điểm tương đồng là trọng tâm của trải nghiệm UWC. Nó 
mang tính chất chuyển đổi và là sự khởi đầu cho cuộc hành trình mang tên suốt đời.

Thông qua những chia sẻ về kinh nghiệm, sinh viên được học hỏi về sự phát triển bản thân 
và trách nhiệm đối với người khác. Tập đoàn Suedwolle tự hào là nhà tài trợ học bổng cho 
các trường đại học thế giới thống nhất về chương trình này.

   Dự án Naze Dulong
Dự án ‘Naze Dulong’ là sự hợp tác giữa thương hiệu Klee Klee và nhóm người dân tộc thiểu số Dulong ở 
Trung Quốc. Bằng cách kết hợp kỹ thuật dệt độc đáo của người Dulong, Klee Klee đang thể hiện phong 
cách chăn mền và mẫu mã của họ, hỗ trợ duy trì di sản văn hoá, mang lại công việc cũng như thu nhập ổn 
định cho người Dulong.

Thông qua các phương pháp quản lý và thúc đẩy sản xuất hiện đại, ‘Dự án Naze Dulong’ hy vọng sẽ nâng 
cao giá trị lao động của phụ nữ địa phương và thúc đẩy sự tự tin của họ, đồng thời khuyến khích nhiều 
người Dulong tham gia vào dự án. Thông qua đó, dự án sẽ góp phần phát triển kinh tế địa phương và giúp 
nhiều người hiểu và trân trọng hơn nền văn hóa Dulong.

Kể từ năm 2020, Südwolle Group đang hỗ trợ dự án này bằng cách cung cấp sợi cho những sản phẩm may 
mặc truyền thống đẹp mắt đó.
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Dữ liệu Thông tin thực tế (chẳng hạn như các phép đo hoặc thống kê) được sử dụng 
làm cơ sở để lập luận, thảo luận hoặc tính toán.

   Kéo sợi
Trong các nhà máy kéo sợi của chúng tôi, những cúi lông cừu mộc hoặc nhuộm màu sẽ được kéo thành sợi len lông cừu. Năng lượng chính được sử dụng trong quá 
trình này là điện. Đó là lý do vì sao chúng tôi tăng vốn đầu từ vào năng lượng mặt trời để giảm lượng khí thải Carbon, như được thể hiện trong phần “Môi trường” 
của bản Ecobalance này.

Details
Sản lượng cao hơn và gia tăng số lao động 
dẫn tới việc tăng thêm một ít lượng nước 

tiêu thụ.

Với hiệu suất cao hơn, chúng tôi có thể 
nâng cao hiệu quả sản xuất đồng thời 

giảm lượng điện tiêu thụ trên mỗi tấn sợi 
được sản xuất.

Với hiệu suất cao hơn, chúng tôi có thể nâng cao hiệu 
quả sản xuất. Đồng thời tăng mức sử dụng năng lượng 

mặt trời thay thế đã làm giảm lượng khí thải carbon 
dioxide trên mỗi tấn sợi được sản xuất.



Dữ liệu
   Xử lý xơ len
Trong quá trình xử lý, bề mặt của xơ sợi được thay đổi để ngăn ngừa sự co rút và cải thiện khả năng giặt của quần áo. Ngoài việc máy móc sử dụng điện, chủ yếu 
nước và hoá chất được sử dụng trong quá trình này. Phương pháp xử lý Naturetexx Plasma của chúng tôi hướng tới việc sử dụng tối thiểu nước và hoá chất, không 
sử dụng clo bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo và không khí để đạt được kết quả chống co rút. Trong năm 2021 sản lượng cao hơn và số lượng lao động tăng 
nên mức tiêu thụ các tài nguyên quay trở lại mức trước khi có đại dịch covid.

Thêm vào đó lượng hoá chất cũng ngày càng tăng do việc sử 
dụng hoá chất để xử lý nước thải trong quá trình xử lý xơ sợi.

Thông tin thực tế (chẳng hạn như các phép đo hoặc thống kê) được sử dụng 
làm cơ sở để lập luận, thảo luận hoặc tính toán.



   Nhuộm
Quá trình nhuộm là một bước quan trọng trong quá trình sản xuất sợi. Nhuộm có thể diễn ra trước hoặc sau khi kéo sợi. Với việc liên tục sửa đổi, cải tiến quy trình 
cũng như đầu tư vào các nồi nhuộm mới, chúng tôi đã có thể cắt giảm mức tiêu thụ tài nguyên tổng thể.

Giảm lượng nước sử dụng nhờ vào việc 
liên tục xem xét và cải tiến quy trình 

nhuộm.
Tăng sản lượng và nguồn lực lao động 

cũng làm gia tăng lượng nước thải.

Lượng khí thải carbon dioxide ngày 
càng giảm nhờ vào việc sử dụng ngày 

càng nhiều năng lượng tái tạo.

Thông tin thực tế (chẳng hạn như các phép đo hoặc thống kê) được sử dụng 
làm cơ sở để lập luận, thảo luận hoặc tính toán.Dữ liệu



   Dyeing
The dyeing process is a highly important step during yarn production. The dyeing can take place either before or after spinning. Through ongoing 
revision and improvement of processes as well as investing in new dyeing vessels, we were able to cut down on overall resource consumption.

Tăng sản lượng và nguồn lực lao động 
dẫn tới việc tăng rác thải.

Công suất nhuộm ở nhà máy tại Ý giảm 
dẫn tới mức tiêu thụ điện năng trên mỗi 

tấn sợi sản xuất tăng nhẹ. Vì vậy việc 
đầu tư các nồi nhuộm mới kết hợp với 

công nghệ Pulsar đã giúp giảm thiểu xu 
hướng tăng mức tiêu thụ điện năng.

Việc xem xét và cải tiến liên tục 
quy trình nhuộm đã giúp tránh 
được sự gia tăng mạnh mẽ hoá 

chất nhuộm cần thiết.

Dữ liệu Thông tin thực tế (chẳng hạn như các phép đo hoặc thống kê) được sử dụng 
làm cơ sở để lập luận, thảo luận hoặc tính toán.
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