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Made with Fairtrade Cotton





Käyttämämme vaatteet vaikuttavat ympäristöömme ja terveyteemme, mutta niillä on myös merkitystä muiden ihmisten terveyden ja työolojen 
kannalta maailmanlaajuisesti.

Cottoverille on myönnetty kansainvälisesti tunnetut sertifikaatit, joiden kaikkien tavoitteena on ympäristöolojen parantaminen, reilun kaupan 
varmistaminen ja taistelu köyhyyttä vastaan. 

Kolmannen osapuolten sertifikaattien ansiosta yritysten ja kuluttajien on helpompi tehdä ympäristöä vähemmän kuormittavia valintoja. 
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Made with Fairtrade Cotton

Fairtrade®, eli Reilu kauppa, on kansainvälinen merkintä, joka taistelee köyhyyttä 
vastaan. Reilun kaupan tuotteet voi tunnistaa puuvillavaatteista merkinnän avulla. 

Puuvillan viljelijöille taataan vähimmäishinta, joka kattaa puuvillan kestävän 
tuotannon kulut. Puuvilla viljelijä saa myös ylimääräisen palkkion, joka voidaan 

investoida koko yhteisön hyväksi esimerkiksi kouluihin, sairaaloihin tai kaivoihin. 
Reilulla kaupalla on myös kriteerit demokratiaan ja vaatii, että työntekijöillä 

on oikeus järjestäytyä. Lapsilla tulee olla mahdollisuus käydä koulua 
eikä työskennellä. Kaikki puuvilla tulee Reilu kauppa-sertifioiduilta tuottajilta.

GOTS on kansainvälinen vaatteiden ja tekstiilien merkinnöistä vastaava 
organisaatio. Gots käyttää aina orgaanista puuvillaa ja polyesteri tulee 

olla kokonaan kierrätysmateriaaleista valmistettu. Valmistuksessa ei saa käyttää 
terveyteen tai ympäristöön haitallisesti vaikuttavia kemikaaleja. GOTS:n avulla 

varmistetaan että ILO:n perussopimuksia noudatetaan ja että jäljitettävyys 
koko toimitusketjussa on nähtävissä.

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki on tunnetuin ympäristömerkki
Suomessa. Joutsenmerkittyjen vaatteiden ympäristövaikutukset ovat alhaiset

kaikissa tuotantovaiheissa - raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi.
Haitallisia kemikaaleja vältetään valmistuksen aikana. Joutsenmerkki tekee

vaatimuksia työolojen parantamiseksi ILO:n perusyleissopimusten mukaisesti ja
valvoo myös tiukasti laatuvaatimuksia.

ÖKO-TEX on kansainvälinen tekstiilien testaus- ja sertifiointi järjestelmä. 
Merkki takaa ettei valmis tuote sisällä haitta-aineita, jotka voivat aiheuttaa 

allergioita tai muita terveysongelmia. Saadakseen Ökö-tex -merkin tulee tuotteen 
läpäistä laboratoriotestit, jotka osoittavat ettei niistä löydy terveydelle haitallisia 

kemikaaleja. Testit tehdään riippumattomissa tutkimuslaitoksissa.

the statement is yours to make 
Cottover
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Kolmannen osapuolen sertifioinnit 

Kuluttajan ja yrityksen on vaikea tietää mitä ostetaan ja miten 
tuote on valmistettu. Jopa tavarantoimittajilla saattaa olla 
vaikea tietää toimitusketjun kaikki vaiheet, koska ketju pitää 
sisällään useita eri yhteyksiä. Kolmannen osapuolen  
sertifioinnin ja merkinnän avulla sekä valmistajat että 
kuluttajat saavat luotettavan opastuksen. 

Kolmannen osapuolen sertifiointi tarkoittaa: 
 
• Toimitusketju on kokonaan dokumentoitu ja kaikki vaiheet 
sekä toimittajat kuidusta vaatteeksi ovat jäljitettävissä. 

• Riippumaton organisaatio tarkistaa että vaatimuksia 
noudatetaan.

• Vuosittaiset auditoinnit ja tarkastukset turvaavat asetettujen 
standardien noudattamisen.

• Tunnetut ympäristömerkit auttavat asiakasta löytämään 
kestävän tuotteen markkinoilta.
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Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh.  
Accord on sitova sopimus, jonka tarkoituksena on parantaa Banghladeshin 

tekstiiliteollisuuden rakennus ja paloturvallisuutta. Accord tekee tarkastuksia, 
pitää paloturvallisuuskoulutuksia sekä kunnostaa rakennuksia alueella.

Mistra Future Fashion on kestävänkehityksen mukainen tutkimusohjelma, 
joka edistää muotiteollisuuden positiivisen tulevaisuuden puolesta. 

Tutkimusohjelmalla on ainutlaatuinen näkökulma, sillä visiona ja päämääränä 
on varmistaa systemaattinen muutos teollisuuden muuttamiseksi 

kestävänkehityksen mukaiseksi. Heidän vuorovaikutteinen lähestymistapa 
koostuun mm. suunnitellusta toimitusketjusta, käyttäjistä ja kierrätyksestä, 

yhteistyöstä yli 40 tutkimusryhmän ja alan yhteistyökumppanin, 
kuten Cottoverin kanssa.

Clean Shipping Indexin tavoitteena on vaikuttaa laivayhtiöitä käyttämään 
puhtaampia aluksia antamalla korkeat pisteet tehokkaimmille aluksille. 
Kuljetusten ostajat voivat käyttää Clean Shipping Indexiä laskeakseen 

ja minimoidakseen ekologisen jalanjälkensä.

Textile Exchange on ei-kaupallinen organisaatio, joka työskentelee 
tekstiiliteollisuuden vastuullisen laajenemisen 

sekä luomupuuvillan tuotannon puolesta.

BSCI (Business Social Compliance Initiative)  
BSCI on Eurooppalaisten kauppaketjujen kehittämä sosiaalisen 

laadunvalvonnan malli, jonka tavoitteena on ns. riskimaiden 
tavarantoimittajien työolojen parantaminen kansainvälisten sopimusten 

vaatimalle tasolle sekä selkeyttää ja yhtenäistää yritysten tekemää 
tavarantoimittajien valvontaa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että 

kuluttajille tarjottavat tuotteet on valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti 
hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa. 

the statement is yours to make 
Cottover
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Made with Fairtrade Cotton

UUTUUS!

Denim Farkkupaita Lady
141035  
Denim Farkkupaita Comfort  
141036 
Denim Farkkupaita Slim Fit 
141046 Hinta: 56 €

Miellyttävän pehmeä farkkupaita. Hellävarainen entsyymipesu antaa 
tuotteelle luonnollisen ja yksilöllisen ilmeen. Miehille comfort ja slim 
fit mitoitus, naisten mallissa muotolaskokset.

Materiaali: 100% Reilun kaupan luomupuuvilla
Konepesu: 40°
Koko: Naisten 34-46, Miesten XS- 3XL  
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990855460100

Made with Fairtrade Cotton

UUTUUS!

Twill kauluspaita Lady
141037  
Twill kauluspaita Comfort  
141038 
Twill kauluspaita Slim Fit 
141048 Hinta: 56 €

Puuvillapaita hienosta twill-kankaasta, jossa samettisen pehmeä 
viimeistely. Miehille comfort ja slim fit mitoitus cut away-kauluksella, 
naisten mallissa muotolaskokset.

Materiaali: 100% Reilun kaupan luomupuuvilla
Konepesu: 40°
Koko: Naisten 34-46, Miesten XS-3XL 
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Made with Fairtrade Cotton

100 725
Naisten Oxford kauluspaita 
141031 

Miesten Oxford kauluspaita  
141032 Hinta: 56 €

Klassinen Oxford-paita. Miesten mallissa 
button down -kaulus. Paita on klassikko, joka toimii 
sekä siistimpään että myös rentoon pukeutumiseen. 
Cottover-malliston vaatteet valmistetaan alusta 
loppuun kestävää kehitystä ajatellen.

Materiaali: 100% Reilun kaupan    
 luomupuuvilla
Konepesu: 40°
Koko: Naisten 34-46, Miesten XS-3XL 
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Naisten Stretch t-paita    
141025 
Miesten Stretch t-paita  
141026 Hinta: 17.90 €

Moderni ja joustava slim fit t-paita. Miesten mallissa o-aukkoinen 
ja naisten mallissa v-aukkoinen pääntie. Malli on tyköistuva ja joustava. 

Materiaali: 96% Reilun kaupan luomupuuvilla, 4% elastaania
Paino: 180 g/m²
Konepesu: 40°
Koko: Naisten XS-XXL, Miesten S-3XL 
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Made with Fairtrade Cotton

990980855460100
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Lasten t-paita 
141023  Hinta: 9.50 €
Naisten t-paita    
141007 
Miesten t-paita  
141008 Hinta: 10.90 €

Pyöreä kaula-aukkoinen T-paita miesten, naisten ja lasten mallina.  
Kavennettu malli, jossa pääntiellä siisti ribbineulos.  
Valmistettu hienolaatuisesta Reilun kaupan luomupuuvillasta.

Materiaali: 100% Reilun kaupan luomupuuvilla
Paino: 160 g/m²
Konepesu: 60°
Koko: Lasten 90/100-150/160 
 (valkoinen, pinkki, cerise, punainen, vihreä,  
 taivaansininen, t.sininen, antrasiitti, musta) 
 Naisten XS-XXL, Miesten S-4XL 

Naisten pitkähihainen t-paita    
141019 
Miesten pitkähihainen t-paita  
141020 Hinta: 19 €

Pitkähihainen T-paita miesten ja naisten mallina. Kavennettu malli, 
jossa pääntiellä siisti ribbineulos. Valmistettu hienolaatuisesta Reilun 
kaupan luomupuuvillasta.

Materiaali: 100% Reilun kaupan luomupuuvilla
Paino: 160 g/m²
Konepesu: 60°
Koko: Naisten XS-XXL, Miesten S-4XL 

Naisten t-paita, v-aukko    
141021 
Miesten t-paita, v-aukko  
141022 Hinta: 10.90 €

V-aukkoinen t-paita miesten ja naisten mallina. Kavennettu malli, 
jossa pääntiellä siisti ribbineulos. Valmistettu hienolaatuisesta Reilun 
kaupan luomupuuvillasta.

Materiaali: 100% Reilun kaupan luomupuuvilla
Paino: 160 g/m²
Konepesu: 60°
Koko: Naisten XS-XXL, Miesten S-4XL 
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Naisten pikee   
141005 
Miesten pikee  
141006 Hinta: 25 €

Lyhythihainen pikeepaita on valmistettu klassisesta 
pikeeneuloksesta. Kavennettu malli, jossa kaulukset ja 
hihansuut ribbineulosta. 2 nappia ja vahvistetut  
napinlävet, sekä halkiot paidan helmassa.

Materiaali: 100% Reilun kaupan 
 luomupuuvilla
Paino: 200 g/m²
Konepesu: 60°
Koko: Naisten XS-XXL, Miesten S-4XL 

Miesten pitkähihainen pikee
141018

Naisten pitkähihainen pikee  
141017 

Hinta: 28 €

Pitkähihainen pikeepaita on valmistettu  
pikeeneuloksesta. Kavennettu malli, jossa kaulukset 
ribbineulosta. 2 nappia ja vahvistetut napinlävet,  
sekä halkiot paidan helmassa.

Materiaali: 100% Reilun kaupan 
 luomupuuvilla
Paino: 200 g/m²
Konepesu: 60°
Koko: Naisten XS-XXL, Miesten S-4XL 
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Cottoverin kaikki tekstiilit valmistetaan 
luonnonmukaisesti tuotetusta puuvillasta. 

Luonnonmukaisuudella viitataan kasvin viljelyyn  
- tässä tapauksessa puuvillan viljelyyn, joka on  
luonnonkuitu. Luonnonmukaisuus tarkoittaa 
viljelyä tasapainossa luonnon kanssa, 
kansainvälisesti sovittujen kriteerien mukaisesti. 
Kun puuvillaa viljellään ilman kemiallisia 
lannoitteita, siitä tulee korkealaatuisempaa, sillä 
sen kuidut kasvavat pitkiksi, sileiksi ja pehmeiksi. 
Käytännössä luonnonmukainen puuvilla tarkoittaa 
seuraavia kolmea asiaa:

1.  Ei synteettisiä torjunta-aineita hyönteisten ja       
     sienten torjuntaan, ainostaan rikkakasvien 
     poistamista manuaalisesti.
2. Ei kemiallisia lannoitteita. 
3. Ei geenimuunneltuja kasveja (GMO). 

Kun puuvilla liikkuu tuotantoketjussa eteenpäin, 
sertifiointitaho myöntää vientitodistuksen joka 
kuljetuksen jälkeen. Vientitodistusten avulla 
puuvillaa voidaan seurata kuljetusten aikana 
kaikkien alihankkijoiden välillä ja vahvistaa
lopputuotteen aitous.
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Lasten collegepaita 
141015  Hinta: 25 €
Collegepaita  
141003 Hinta: 32 €

Pyöreäkaula-aukkoinen collegepaita unisex-mallina, jossa harjattu 
pehmeä sisäpuoli. Kavennettu malli. 2x2-ribbineulos  
kaula-aukossa, hihansuissa ja helmassa. Saumurilla ommellut 
koristetikkaukset sävy sävyyn paidan kanssa.

Materiaali: 80% Reilun kaupan luomupuuvilla,   
 20% kierrätetty polyesteri
Paino: 280 g/m²
Konepesu: 40°
Koko: Lasten 90/100-150/160  
 (pinkki, cerise, punainen, vihreä,   
 taivaansininen, t.sininen, antrasiitti & musta) 
 Unisex XXS-4XL 

Half Zip Unisex  
141012 Hinta: 40 €

Halfzip-collegepaita, jossa on harjattu pehmeä sisäpuoli. 
Kavennettu unisex-malli. Pystykaulus collegemateriaalia 
vetoketjulla. Kaksi sivutaskua etupuolella. 2x2-ribbineulos 
hihansuissa ja paidan helmassa.

Materiaali: 80% Reilun kaupan luomupuuvilla,   
 20% kierrätetty polyesteri
Paino: 280 g/m²
Konepesu: 40°
Koko: S-4XL



23



24

Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Naisten vetoketjuhuppari    
141009 
Miesten vetoketjuhuppari  
141010 Hinta: 47 €

Vetoketjuhuppari miesten ja naisen mallissa, jossa harjattu 
pehmeä sisäpuoli. Kavennettu hupullinen malli, jossa vahva 
vetoketju vankalla vetimellä. Kaksi etutaskua 
ja 2x2-ribbineulos hihansuissa sekä paidan helmassa.

Materiaali: 80% Reilun kaupan luomupuuvilla,  
 20% kierrätetty polyesteri
Paino: 280 g/m²
Konepesu: 40°
Koko: Naisten XS-XXL, Miesten S-4XL 

Lasten huppari 
141011  Hinta: 29 €
Naisten huppari    
141001 
Miesten huppari  
141002 Hinta: 42 €

Hupullinen miesten ja naisten collegepaita, jossa harjattu 
pehmeä sisäpuoli. Hupussa kaksinkertainen kangas.  
Etutasku sekä 2x2-ribbineulos hihansuissa sekä paidan 
helmassa.

Materiaali: 80% Reilun kaupan luomupuuvilla,  
 20% kierrätetty polyesteri
Paino: 280 g/m²
Konepesu: 40°
Koko: Lasten 90/100-150/160 
 (pinkki, cerise, punainen, vihreä,  
 taivaansininen, t.sininen & musta),  
 Naisten XS-XXL, Miesten S-4XL 
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Kestävyyden haasteita

Cottover-tuotteiden valmistuksessa tavoitteena on vastata 
sosiaalisiin ja ympäristöllisiin haasteisiin, joita esiintyy 
tuotantoketjun joka vaiheessa, raakamateriaalista aina 
valmiiseen vaatteeseen asti. 

Puuvilla on viljelty luonnonmukaisesti ilman haitallisia 
torjunta-aineita, ja puuvillan viljelijät saavat oikeudenmukaisen 
korvauksen Reilun kaupan asettamien kriteerien mukaisesti. 
Olemme minimoineet kemikaalien käytön koko tuotantoketjussa. 
Vain erikseen hyväksytyt väriaineet ja kemikaalit ovat sallittuja 
viimeistelyvaiheessa, ja kaikki tehdään pohjoismaisen 
ympäristömerkin, eli Joutsenmerkin, asettamien kriteerien 
mukaisesti. Kaikkien toimittajien on noudatettava YK:n 
yleissopimuksen mukaisia työehtoja, ja pystymme jäljittämään 
täysin kaikki vaiheet puuvillasta valmiiseen vaatteeseen asti, 
mikä on harvinaista tämän päivän tekstiiliteollisuudessa.
Vaatteet myös testataan korkean laadun varmistamiseksi. 
Valmistamalla hyvälaatuisia tuotteita pystymme vähentämään 
maapallon luonnonvarojen tuhlaamista ainakin jossain määrin, 
kun vaatteita ei heitetä pois liian pian ja liian usein.

Kun me kuluttajina ja yrityksinä aktiivisesti valitsemme kestäviä 
tuotteita tavanomaisten tuotteiden sijaan, pystymme 
vaikuttamaan tekstiiliteollisuuteen. 
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

Lasten collegehousut 
141016  Hinta: 28 € 
Naisten collegehousut    
141013 
Miesten collegehousut  
141014 Hinta: 35 €

Collegehousut miesten ja naisten mitoituksella, jossa 
harjattu pehmeä sisäpuoli. Suorat lahkeet sekä 
sivutaskut. Miesten mallissa takatasku.

Materiaali: 80% Reilun kaupan   
 luomupuuvilla,   
 20% kierrätetty polyesteri
Paino: 280 g/m²
Konepesu: 40°
Koko: Lasten 90/100-150/160
 (pinkki, cerise, punainen, vihreä,  
 taivaansininen, t.sininen,   
 antrasiitti & musta),  
 Naisten XS-XXL, Miesten S-3XL 
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On tärkeää, että me kaikki otamme 
vastuuta kulutustavoistamme 
vähentääksemme ympäristövaikutuksiamme. 

Kun valitset jotain Cottover-mallistostamme, 
kolmannen osapuolen sertifikaatit takaavat sen, että me 
täytämme kaikkein korkeimmat ympäristö-, terveys- ja 
laatuvaatimukset sekä tuottajien että valmiiden tuotteiden 
osalta. Jotta voimme luoda kestävää tekstiiliteollisuutta, 
meidän täytyy keskittyä tekemään muutoksia 
tuotantomaissa ja tarjota heille kunnolliset olosuhteet 
kestävälle tuotannolle. Kaikki hyväksytyt tuottajat 
tarjoavat työntekijöilleen oikeudenmukaiset olosuhteet ja 
käyttävät vain sallittuja menetelmiä täyttääkseen 
vaatimukset. 

Mitä enemmän kuluttajat vaativat sertifioituja tuotteita, 
sitä enemmän viljely ja valmistus muuttuvat sertifioiduksi 
tuotannoksi. Tekemilläsi valinnoilla on 
maailmanlaajuisia vaikutuksia, ja ne vaikuttavat koko 
tuotantoketjuun. Valitsemalla sertifioidun tuotteen teet 
samalla vahvan kannanoton itseäsi ja tulevia sukupolvia 
varten.
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

Pääpanta  
141027 Hinta: 3.90 €

Pääpanta unisex-mallina. Valmistettu hienolaatuisesta 
Reilun kaupan luomupuuvilla-elastaanista.

Materiaali: 96% Reilun kaupan luomupuuvilla,  
 4% elastaani
Paino: 200 g/m²
Konepesu: 40°

Pipo  
141024 Hinta: 8.50 €

Pipo unisex-mallina. Valmistettu hienolaatuisesta 
Reilun kaupan luomupuuvilla-elastaanista.

Materiaali: 96% Reilun kaupan luomupuuvilla, 
 4% elastaania
Paino: 200 g/m²
Konepesu: 40°
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Made with Fairtrade Cotton

290 460106 980 990

Reilun kaupan jumppapussi 
141033 Hinta: 8.90 €

Jumppapussi kulkee kätevästi mukana harrastuksissa ja matkoilla. 
Jumppapussi on valmistettu Reilun kaupan luomupuuvillasta ja se on 
erittäin ympäristöystävällinen. Voidaan käyttää myös reppuna.

Materiaali: 100% Reilun kaupan luomupuuvilla 
Paino: 150 g/m²
Konepesu: 40°
Koko:  38x45 cm

Reilun kaupan kassi 150g/m² 
141028 Hinta: 5.90 €

Reilun kaupan luomupuuvillasta valmistettu kangaskassi pitkillä 
kantokahvoilla. Kangaskassi on ekologinen ja vastuullinen vaihtoehto 
jokapäiväiseen käyttöön.

Materiaali: 100% Reilun kaupan luomupuuvilla
Paino: 150 g/m²
Konepesu: 40°
Koko:  38x40 cm

Reilun kaupan kassi pieni 290g/m²  
141030 Hinta: 7.90 €

Reilun kaupan luomupuuvillasta valmistettu pienikokoinen kangaskassi. 
Kassissa kuljetat kätevästi esimerkiksi päivän eväät. 
Vahva kangaskassi on ekologinen ja vastuullinen vaihtoehto pitkän 
käyttöikänsä puolesta. Lyhyet kantokahvat.

Materiaali: 100% Reilun kaupan luomupuuvilla
Paino: 290 g/m²
Konepesu: 40°
Koko:  24x15x20 cm

Reilun kaupan kassi iso 290g/m²  
141029 Hinta: 7.90 €

Reilun kaupan luomupuuvillasta valmistettu iso kangaskassi.  
Vahva kangaskassi on ekologinen ja vastuullinen vaihtoehto pitkän 
käyttöikänsä puolesta. Lyhyet kantokahvat.

Materiaali: 100% Reilun kaupan luomupuuvilla
Paino: 290 g/m²
Konepesu: 40°
Koko:  38x8x40 cm
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Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade CottonMade with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

290 460106 980 990290 460106 980 990

290 460106 980 990290 460106 980 990

Pipo
Unisex 141024
96% Reilun kaupan luomupuuvilla, 4% elastaani

Pääpanta
Unisex 141027
96% Reilun kaupan luomupuuvilla, 4% elastaani

Reilun kaupan kassi 150g/m²
141028
100% Reilun kaupan luomupuuvilla

Reilun kaupan kassi iso 290g/m²
141029
100% Reilun kaupan luomupuuvilla

Reilun kaupan kassi pieni 290g/m²
141030
100% Reilun kaupan luomupuuvilla 

Reilun kaupan jumppakassi
141033
100% Reilun kaupan luomupuuvilla 

Tuotevalikoima



33

Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

820

990855460100

100 725
Oxford kauluspaita 
Naisten 141031 /
100% Reilun kaupan luomupuuvilla

Miesten 141032

UUTUUS!

UUTUUS!

Twill kauluspaita
Naisten 141037 /
100% Reilun kaupan luomupuuvilla

Miesten Comfort 141038 / Miesten Slim Fit 141048

Farkkupaita
Naisten 141035 /
100% Reilun kaupan luomupuuvilla

Miesten Comfort 141036 / Miesten Slim Fit 141046
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Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

990980855460100

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Stretch t-paita
Naisten 141025 /
96% Reilun kaupan luomupuuvilla, 4% elastaani

Miesten 141026

Pikee
Naisten 141005 /
100% Reilun kaupan luomupuuvilla

Miesten 141006

Pitkähihainen pikee
Naisten 141017 /
100% Reilun kaupan luomupuuvilla

Miesten 141018
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Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

T-paita, v-aukko
Naisten 141021 /
100% Reilun kaupan luomupuuvilla

Miesten 141021

T-paita pitkähihainen
Naisten 141019 /
100% Reilun kaupan luomupuuvilla

Miesten 141020

 T-paita
Lasten 141023/
100% Reilun kaupan luomupuuvilla

Miesten 141008Naisten 141007/
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Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Vetoketjuhuppari
Naisten 141009 /
80% Reilun kaupan luomupuuvilla,
20% kierrätetty polyesteri

Miesten 141010

Collegepaita
Lasten 141015 /
80% Reilun kaupan luomupuuvilla,  
20% kierrätetty polyesteri

Unisex 141003

Half Zip Unisex
Unisex 141012
80% Reilun kaupan luomupuuvilla,  
20% kierrätetty polyesteri
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Made with Fairtrade CottonMade with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade CottonMade with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Perusvalikoima

Lasten

Twill StretchOxford Denim

Kassit

Huppari
Lasten 141011/
80% Reilun kaupan luomupuuvilla,  
20% kierrätetty polyesteri

Miesten 141002Naisten 141001/

Collegehousut
Lasten 141016/
80% Reilun kaupan luomupuuvilla,  
20% kierrätetty polyesteri

Miesten 141014Naisten 141013/

460
red

100
white

460
red

855
navy

100
white

855
navy

980
charcoal

290
orange

100
white

725
sky blue

820
Denim

460
red

460
red

106
off-white

645
green

725
sky blue

990
black

767
royal blue

855
navy

885
purple

980
charcoal

990
black

255
yellow

290
orange

980
charcoal

990
black

425
pink

435
cerise

105
off-white

100
white

425
pink

435
cerise

990
black

460
red

645
green

855
navy

725
sky blue

980
charcoal

990
black

Painoteknisistä tai valokuvauksellisista syistä kuvaston ja itse tuotteen väreissä saattaa olla pieniä eroja. Saman tuotteen tuotekuvan ja imagokuvan välillä 
saattaa myös esiintyä eroavaisuuksia värisävyissä em. syystä. Näissä tapauksissa tuotekuva on ensisijainen.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia hintoihin, ja siihen että tuotteita ei välttämättä ole aina saatavilla. Kaikki kuvaston hinnat ovat suositushintoja, 
ilman ALV:a. Paikallisia eroja voi esiintyä. Rahtikulut lisätään erikseen. Painatus-, brodeeraus- ja muut prosessointikulut lisätään.

Väriopas Cottover
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FSC- ja Joutsenmerkki sertifioitu paperi 
Pohjoismaisen Joutsenmerkin vaatimukset paperille ovat erittäin selkeät. Raaka-aine ei saa olla 
tuotettuna metsästä jossa on korkea biologinen suojeluarvo. Vähintään 30% tulee olla 
sertifioidusti kestävästä metsätuotannosta tai 75% tulee olla kierrätyspaperia. Paperitehtaalla 
tuotanto tulee olla alhainen energiankulutuksel taan ja päästöt vähäiset. 

FSC (The Forest Stewardship Council) on voittoa tavoittelematon maailmanlaajuinen 
jäsenjärjestö, joka toimii ympäristön huomioon ottavan, sosiaalisesti vastuullisen 
ja taloudellisesti elinvoimaisen metsänhoidon puolesta. Sertifionti takaa, että tuotteissa 
käytetty puuraaka-aine on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. 

Vastuullista paperipainoa 

Uusi Cottover kuvastomme on painettu Joutsenmerkityssä paperipainossa. Joutsenmerkin tiukat vaatimukset 
painotalolle kattaa koko tuotteen elinkaaren. Ne koskevat mm. käytettyjen papereiden ja kemikaalien laatua ja 
määrää, painoprosessissa syntyviä päästöjä ja jätteitä, energiankäyttöä, työturvallisuutta ja laadunvarmistusta. 
Lisäksi tuotteiden on oltava kierrätettäviä. 

Käytettyjen papereiden ja kemikaalien tulee olla tarkastettuja, joten ne eivät ole oikein käytettyinä vahingollisia 
ympäristölle tai terveydelle. Asetetut vaatimukset helpottavat painotaloa ympäristövaikutuksensa kontrolloimisessa ja 
seuraamisessa. Pohjoismainen Joutsenmerkki antaa painotalolle selkeät ohjeet kestävän kehityksen edistämiseksi.

Cottover kuvaston 2020 on tuottanut Textilgrossisten Hefa AB. Valokuvat: FrknFalk & Gothia Reklamfoto AB.
Painettu Ruotsissa ©2019 Exakta, Lidköping.

Wear your statement

Arvostatko laadukkaita vaatteita ja haluatko suojella sekä ihmisiä että ympäristöä?  
Yhä useampi ihminen ajattelee kuten sinä. Vaatteiden kulutus voi aiheuttaa valtavan ympäristöongelman. 
Valmistuksessa työolosuhteet ovat usein ala-arvoiset ja valmistusprosessi kuormittaa ympäristöä.  

Puuvillaviljelyksillä käytetään usein vanhanaikaisia ja vahingollisia torjunta-aineita, jotka ovat haitallisia sekä 
luonnolle että puuvillaviljelyksillä työskenteleville ihmisille. Haitallisin vaihe on kuitenkin puuvillan  
jälkikäsittely, kuten kehruu, kudonta ja kaikista eniten värjäys. Vaatteiden valmistus vaatii paljon resursseja, 
erityisesti vettä, ja yhdessä pois heitettyjen vaatteiden kanssa tällä on suuri vaikutus energiankulutukseen ja 
ympäristöön. Mutta näin ei ole pakko olla. 

Kaupankäynnin näkökulmasta kulutus on hyvä asia. Kaupankäyntiä tarvitaan talouden takia, sillä se luo 
työpaikkoja ja hyvinvointia. Äärimmäinen köyhyys on vähentynyt lähes aina maissa, jotka ovat  
integroituneet kaupankäynnin kautta muiden maiden kanssa, sekä monikansallisten yritysten perustamisen 
kautta. Monet maat, jotka ovat nousseet köyhyydestä ja teollistuneet, ovat käyttäneet tekstiiliteollisuutta 
ponnahduslautanaan, mutta tämä täytyy toteuttaa oikeudenmukaisesti ja valvotusti.    

Kun valitset jotain Cottover-mallistostamme, kolmannen osapuolen sertifikaatit takaavat sen, että me 
täytämme kaikkein korkeimmat ympäristö-, terveys- ja laatuvaatimukset sekä tuottajien että valmiiden 
tuotteiden osalta. Kaikki hyväksytyt tuottajat tarjoavat työntekijöilleen oikeudenmukaiset olosuhteet ja 
käyttävät vain sallittuja menetelmiä täyttääkseen vaatimukset. 

Tarjoamme hyvälaatuisia ja kestäviä tuotteita, joita käytetään pitkään. Olemme kehittäneet kestäviä 
tuotteita, mutta sinä ensisijaisesti voit saada aikaan muutoksen valitsemalla sertifioituja tuotteita 
tavanomaisten tuotteiden sijaan. 

Vaikka tämä tuntuu monimutkaiselta, se on itse asiassa aivan helppoa. Valitse vain tuotteita, joilla on 
kolmannen osapuolen sertikaatit ja voit olla varma, että tuotteet on valmistettu kestävällä tavalla. 
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Made with Fairtrade Cotton


