Företag för en
hållbar värld
Vägen ut! kooperativen har
11 sociala företag med en
omsättning på 32 Mkr om året.
Vi är drygt 100 anställda.
De flesta av oss har gått från
bidragstagare till företagare.
Fler än 200 personer deltar i
det dagliga arbetet.
Våra företag finns på flera håll
i landet och sprids genom
social franchising.
Alla våra företag har dubbla
uppdrag. Dels säljs miljövänliga
produkter och tjänster. Dels
skapas arbete åt människor
som inte kommer in på
arbetsmarknaden.

Textiltryck
För dig som vill göra medvetna val. Vi tänker på både människa och miljö.
Utöver att vi har kvalitativa produkter och bra priser, tar våra kunder både socialt
och miljömässigt ansvar. Det går att trycka miljövänligare. Hos oss kan ni välja att
beställa textiltryck med miljövänligare färger på rättvisemärkta ekotextilier.
Ring så berättar vi hur!

Flexibla miljövänliga tryckeritjänster
• Var ensam om din t-shirt. Tryck en tröja i ett enda exemplar eller tryck 1 000
stycken. Oavsett vad du väljer så hjälper vi dig.
• Originalartjänster. Vår originalare kan hjälpa kunden från tanke till färdig design.
Tillsammans arbetar vi från idé till tryckfärdig fil.
• Leveranstider. Normalt har vi 10 arbetsdagar leveranstid från det att plagg och
original är oss tillhanda. Är det brådskande försöker vi givetvis lösa det också.

Unikt konsttryck
Vår konsttrycksavdelning tar fram unika produkter i samarbete med Kajskjul 46:s
Re-do design och sy-ateljé. Begränsade upplagor och serier av handtryckta plagg,
väskor och textil säljs i vår web shop. Inom konsttrycket har vi också möjlighet att
handtrycka specialbeställningar helt enligt kundens önskemål.

Besök vår web shop
webshop.vagenut.coop

Kunder som valt oss
by DEM, I’m With Friends, Agoodtshirt, Göteborgs Universitet Högskolan för
scen och musik, Lyssna.nu

Socialt ansvar på köpet
Vi tar emot människor på arbetsträning. En del av våra medarbetare har egen
erfarenhet av ett liv i utanförskap. Genom att göra affärer med oss tar du, ditt
företag eller organisation, ett större socialt ansvar och fler får chans till arbete.
Det går att göra skillnad!

Vägen ut! Textiltryck
Besöksadress:
Fiskhamnsgatan 41 C
414 58 Göteborg
www.vagenut.coop
Postadress:
Fiskhamnsgatan 41 D
414 58 Göteborg

Våra öppettider
Måndag–fredag 9.00–16.00

Frågor och offerter
Kontakta oss om du har frågor eller vill ha offert.
Tel 010-707 93 56
textiltryck@vagenut.coop

