SLEUTELSYMBOLEN
CERTIFICAAT

KENMERKEN

(Ga online voor individuele product certificatie details.)

Bijpassende
kinderstijl

Nieuwe stijl

Duo stijl

Nieuwe kleur(en)

De OEKE-TEX® STANDARD 100 is een wereldwijd uniform test – en certificeringssysteem voor textielgrondstoffen, tussen – en eindproducten in alle stadia van de
productie.

De duurzame textielproductie (STeP) door OEKO-TEX® is een onafhankelijk
certificeringssysteem dat transparante analyse, beoordeling en documentatie van
duurzame prestaties mogelijk maakt in termen van eerlijke arbeidsomstandigheden
en groene productietechnologieën.

Organisch
Nieuwe ma(a)t(en)

Vrij van PFC

The MADE IN GREEN by OEKO-TEX® Het MADE IN GREEN by OEKO-TEX®label is een traceerbaar consumentenlabel voor duurzaam textiel gemaakt van
materialen die op vervuilende stoffen zijn getest in milieuvriendelijke bedrijven met
veilige en sociaal aanvaardbare activiteiten.

Topseller

Bedrukbaar
Getailleerde pasvorm
Klassieke pasvorm

Omkeerbaar

Wijde pasvorm

The ORGANIC CONTENT BLENDED (OCS blended) kijkt de aanwezigheid en
de hoeveelheid organisch materiaal na in een eindproduct (min. 5% organische
stof) en volgt de stroom van een grondstof van de bron tot het eindproduct.

The ORGANIC CONTENT STANDARD 100 (OCS 100) kijkt de aanwezigheid
en de hoeveelheid organisch materiaal na in een eindproduct (min. 95% tot
100% organische stof) en volgt de stroom van een grondstof van de bron tot
het eindproduct.

Waterafstotend
3M™ Scotchlite™
reflecterend materiaal
Geschikt voor
sublimatie

BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI)
Dit initiatief is gericht op het verbeteren van de maatschappelijke prestaties van
de leveranciers, om uiteindelijk betere arbeidsomstandigheden te verkrijgen in
fabrieken wereldwijd.

Meer dan 20 kleuren
Tagless,
afscheurbaar etiket

WRAP is een zelfstandige non-profit Organisatie die zich heeft toegelegd op de
certificatie van wettige, menselijke en ethische arbeid wereldwijd.

3XL+
Teflon geceat
La Fondation Fairwear (FWF) is een internationaal controle initiatief dat zich toelegt
op de wereldwijde verbetering van het leven van arbeiders.

Ademend
Triblend stof

Toegang voor
decoratie

Rondgebreid

Het FAIRTRADE Merk is een geregistreerd gecertificeerd label voor producten die
van producenten in ontwikkelingslanden komen. Fairwear Foundation.

Modieus

90°
Badstof aan
de binnenkant

Groot printoppervlak

Media compatibel

Wasbaar tot

SEDEX betekent naleving van ethisch verantwoord, sociaal rechtvaardig en
duurzame principes gedurende de hele productie lijn.

Waterdicht

Met capuchon

Winddicht

De SA8000 standaard is een code voor sociale regels, gebaseerd op de principles
van de Internationale Arbeidsorganisatie, de Verenigde Naties en nationale
wetten ter bescherming van de rechten van de werknemers.

Europese Standaard voor Hi-Visibility kleding.
Class 1 is de laagste zichtbaarheid.
Class 2 is het tussenliggend niveau.
Class 3 is het hoogst niveau van zichtbaarheid.

