
www.iaios.com



Hi ha moltes petites coses que podem fer per 
tal de generar menys residus. Algunes ja les 
feien els nostres avis, com reutilitzar, reciclar o 
reduir el que consumim. 
A IAIOS hem après dels nostres avis a fer 
un jersei com els d’abans: 100% reciclat, 
reciclable i pensat per durar molts anys. 

Jerseis residu 0



Fil reciclat

El fil de les nostres jerseis 
és 100% reciclat amb un procés 

que no genera residus.

Fabricació local

Els nostres jerseis estan fabricats 
a tallers locals i de proximitat.

Disseny circular

Dissenyem els jerseis perquè mai 
arribin a ser un residu.  





El procés de fabricació del fil consisteix en recuperar retalls 
de llana i acrílics sobrants d’altres confeccions, separar-los 
per colors i triturar-los per tornar-ne a fer fil. Es tracta d’un 
procés que no genera residus i que evita passar pel procés 
de tint (molt contaminant de les aigües) i a més a més estalvia 
un 99% de l’ús d’aigua en comparació amb un procés de 
filatura convencional.

Fil reciclat

99% 
Estalvi d’aigua 

100% 

Reciclat 
0 

Procés de tint 

MIRA EL VÍDEO!

Per veure com es fabriquen els IAIOS
https://vimeo.com/204505756





Els nostres jerseis son de proximitat, evitant així el gran cost 
mediambiental que suposa  el transport de llarga distància de 
productes amb avió, vaixell o camió. Tot el procés transcorre 
entre Olot, Igualada i Granollers, afavorint així a l’economia 
de la zona i assegurant el treball digne i la transparència.

Fabricació local

108km 
recorreguts 

100% 
empreses locals 

A Olot es du a terme el 
filat, que consisteix en 
triturar retalls sobrants 
per fer-ne fil

A Igualada es teixeix 
el fil i es confecciona 
la peça 

A Granollers hi tenim 
la botiga i també el 
magatzem. 





Una vegada el jersei ha arribat al final de la seva vida útil, 
el client ens el pot enviar i ens assegurarem de que sigui 
reciclat de nou. Per això els nostres jerseis no tenen botons, 
cremalleres o altres materials que puguin dificultar el procés 
de reciclatge.
La durabilitat de la peça també és molt important per a 
nosaltres i per això hem dissenyat un patró modern amb un 
estil atemporal i fet per durar molts hiverns.

Disseny circular



Nise da Silveira



IAIOS vol ser un homenatge a la gent gran. Per això, cada 
model de jersei porta el nom d’una àvia o avi de la que podem 
aprendre coses. Cada jersei ve acompanyat de la biografia 
d’aquesta persona.

Històries de IAIOS

SUBSCRIU-TE
per rebre totes les biografies en 3 correus electrònics

www.iaios.com/histories

Nise da Silveira





El nostre rebesavi Joan Barbany va obrir la primera botiga i 
una fàbrica de teixits a Granollers i fins avui els seus besnéts 
continuen treballant al sector tèxtil. IAIOS recupera una idea 
nascuda als anys 90 i que vàrem reinventar el 2016, passant 
per un procés de redisseny i conceptualització.

Tradició familiar

Orígens
IAIOS neix d’una empresa familiar  que 
es dedica a la venta de tèxtil des de fa 

5 generacions. 

1895 1990 2019 





DRACS és una botiga on només es ven producte de proximitat 
amb valor social, cultural i mediambiental

La nostra botiga

80% 
dels kilowatts consumits  

a la botiga es compensen amb  

tres seguidors solars instal·lats  

al parc fotovoltaic de Navés. 

3000 

arbres han sigut plantats a la  

Sierra del Segura (Albacete) 

per compensar l’emissió de CO2  

resultant dels nostres desplaçaments. 

90% 

dels industrials, professionals  

i empreses de serveis amb els  

que treballem son de la comarca,  

afavorint així l’economia local. 

20 

Dracs col·labora amb més de  

20 entitats socials i culturals  

de la comarca  



Contacta amb nosaltres:
info@iaios.com
686 59 75 45
Carrer Santa Esperança, 7 Granollers
www.iaios.com


