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Made with Fairtrade Cotton





Klærne vi velger å bruke har en betydelig innvirkning på miljøet og helsen vår, men den påvirker også helsen og arbeidsvilkårene til 
mennesker rundt om i verden. 

Cottover er sertifisert med godt anerkjente merker som alle streber etter å forbedrer miljøet, forsikre seg om rettferdig handel og å 
bekjempe fattigdom. 

Tredjepartsertifiseringene gjør det enkelt for våre kunder å gjøre et aktivt valg med minimum påvirkning på miljøet. 

THE STATEMENT IS YOURS TO MAKE
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Made with Fairtrade Cotton

Fairtrade er en internasjonal standard som sertifiserer bomullet i plagget og 
bekjemper fattigdom for bomullsarbeidere ved å sikre rettferdig handel. 

Bomullsplukkeren er garantert en minimumspris for å dekke kostnadene for en 
bærekraftig produksjon. Det er grunnen til at Cottover bruker 

Fairtrade-sertifisert bomull.

GOTS er en internasjonal standard for klær og tekstiler. GOTS produkter 
inneholder alltid organisk bomull eller resirkulert polyester. GOTS setter høye krav 

til stoff, kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Bortsett fra dette, garanterer GOTS 
også full sporbarhet gjennom hele produksjonskjeden.

Svanemerket stiller høye krav gjennom hele livssyklusen og drives på oppdrag fra 
svensk regjering. Svanen sertifiserer at produktet tar ansvar rundt 

miljøpåvirkningen fra råmaterialet til ferdig produkt. Svanen stiller også krav til 
arbeidsforholdene i henhold til ILOs konvensjonelle kjerne.

Oeko-Tex er et symbol som viser at det ferdigstilte plagget ikke inneholder 
skadelige kjemikalier. Det garanterer at produktet er kompatibelt med REACH og 

oppfyller de omfattede standarder ved EUs kjemiske regulering.

the statement is yours to make 
Cottover
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Tredjepart sertifiseringer for troverdighet! 

Det er vanskelig for forbrukerne å virkelig vite hva man kjøper 
og hvordan produktet har blitt produsert. Enda vanskeligere, 
kan det iblant være for leverandøren å kjenne til alle
involverte i produksjonskjeden. For å hjelpe til med dette har 
vi vår tredjeparts sertifiseringer som tilbyr veiledning for 
både produsenter og forbrukere med sin merking.

Tredjepartssertifisering gir følgende for deg som forbuker;

• Full sporbarhet fra fiber til plagg. Alle trinn og leverandører i 
kjeden er dokumentert.

• Undersøkelse og verifisering for å sikre at standarene er 
oppfylt, gjort av en nøytal organisasjon uten tilknytning til 
leverandøren.

• Årlige revisjoner og inspeksjoner for å sikre at produsenter 
oppfyller standardene.

• Miljømerking som er kjent av forbrukere som lett kan 
identifisere et bærekraftig produkt.
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Accord i brann- og bygningssikkerhet i Bangladesh.
The Accord er en femårig kontrakt for å forbedre sikkerheten i Bangladeshis 
tekstilindustri, med fokus på bygging, elektrisk, og brannsikkerhet. Over to 

millioner tekstilarbeidere er direkte påvirket av Accords arbeid, noe som derfor 
er en av våre Viktigste prosjekter knyttet til samfunnsansvar. 

Mistra Future Fashion er et forskningsprogram som fokuserer påbærekraftig 
mote og jobber for en positiv fremtid for moteindustri. Programmet har et unikt 

systemperspektiv, og visjonen og målet for programmet er å sikre en 
systematisk forandring for å forvandle næringen til en bærekraftig næring. 
Deres tverrfaglige tilnærming består av forskning på områder som design, 

forsyningskjeder, forbrukere og resirkulering, i samarbeid med et stort 
konsortium på mer enn 40 forsknings- og næringspartnere, inkludert Cottover.

The Clean Shipping Index er et initiativ for å oppmuntre shippingselskaper til 
å bruke renere skip som er mer miljøvennlige, for å redusere kjemikalier og 

drivhus gassutslipp til våre hav. 

Textile Exchange er en internasjonal organisasjon jobber for en ansvarlig 
utvidelse av økologisk bomullsoppdrett. I dag er tilgjengelig tilførsel av 

økologisk bomull er ikke nok til å møte den stigende etterspørselen.

BSCI (Business Social Compliance Initiative)
BSCI er et initiativ for bedrifter som ønsker å forbedre arbeidet forhold i den 

globale forsyningskjeden. Deres oppførselskodeks stiller krav til alle 
medlemmene leverandører, for eksempel om lønn og forbud mot barnearbeid, 

tvangsarbeid og diskriminering. 
   

the statement is yours to make 
Cottover
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820

Made with Fairtrade Cotton

New!

Denim Lady
141035  
Denim Comfort Man   
141036 
Denim Slim Fit Man 
141046 Pris: 799 NOK

Denimskjorte i mykt materiale. Skjorten er vasket noe som gjør den 
naturlig og gir et unikt utseende. Cut away krage til herre og turn 
down til dame. Herreskjorten kommer i slim fit og comfort modell 
mens dame skjorten er innsvinget modell med 
to innsnitt i ryggen for å gi en skreddersydd siluet.

Materiale: 100% Økologisk Fairtrade bomull
Vaskemaskin: 40°
Størrelse: Lady 34-46, Man XS- 3XL  
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990855460100

Made with Fairtrade Cotton

New!

Twill Lady
141037  
Twill Comfort Man   
141038 
Twill Slim Fit Man 
141048 Pris: 799 NOK

Bomullskjorte i twill med en finish som gir en myk følelse. 
Cut away krage til herre og turn down til dame. Herreskjorten kommer i 
slim fit og comfort modell mens dame skjorten er innsvinget modell med 
to innsnitt i ryggen for å gi en skreddersydd siluet.

Materiale: 100% Økologisk Fairtrade bomull
Vaskemaskin: 40°
Størrelse: Lady 34-46, Man XS-3XL 
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Made with Fairtrade Cotton

100 725Oxford shirt Lady    
141031 
Oxford shirt Man  
141032 Pris: 499 NOK  

Klassisk oxford skjorte med button down krage på 
herremodellen og turn down krage på damemodellen. 
Slim fit.

Materiale: 100% Økologisk Fairtrade bomull
Vaskemaskin: 40°
Størrelse: Lady 34-46, Man XS-3XL 
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V-neck Slim fit Lady    
141025 
R-neck Slim fit Man  
141026 Pris:  189 NOK

Moderne t-shirt i stretchmateriale, herremodellen 
kommer med rund hals og damemodellen med V-hals. 
Begge modeller er slim fit.

Materiale: 96% Økologisk Fairtrade bomull,  
 4% elastan
Vekt: 180 g/m²
Vaskemaskin: 40°
Størrelse: Lady XS-XXL, Man S-3XL 
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Made with Fairtrade Cotton

990980855460100
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

T-shirt Kid 
141023  Pris: 99 NOK 
T-shirt Lady    
141007 
T-shirt Man  
141008 Pris: 149 NOK

T-shirt med rund hals. Modellen har en moderne  
passform med pent strikket halsribb. 

Materiale: 100% Økologisk Fairtrade bomull
Vekt: 160 g/m²
Vaskemaskin: 60°
Størrelse: Kid 90/100-150/160 
 (white, pink, cerise, red, green,  
 sky blue, navy, charcoal & black),
 Lady XS-XXL, Man S-4XL 

T-shirt Long Sleeve Lady    
141019 
T-shirt Long Sleeve Man  
141020 Pris: 199 NOK

Modellen har en moderne passform med pent strikket 
halsribb. 
 
Materiale: 100% Økologisk Fairtrade bomull 
Vekt: 160 g/m²
Vaskemaskin: 60°
Størrelse: Lady XS-XXL, Man S-4XL 

T-shirt V-neck Lady    
141021 
T-shirt V-neck Man  
141022 Pris: 149 NOK

T-shirt med v-hals. Modellen har en moderne passform 
med pent strikket halsribb. 

Materiale: 100% Økologisk Fairtrade bomull
Vekt: 160 g/m²
Vaskemaskin: 60°
Størrelse: Lady XS-XXL, Man S-4XL 
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Pique Lady    
141005 
Pique Man  
141006 Pris: 259 NOK 

Pique med kort arm i en klassisk pique-strikk.  
Modellen har en moderne passform med strikket 
ribb på krage og ermet. To knapper med forsterkede 
stopler og splitt i siden.

Materiale: 100% Økologisk Fairtrade bomull
Vekt: 200 g/m²
Vaskemaskin: 60°
Størrelse: Lady XS-XXL, Man S-4XL 

Pique Long Sleeve Man  
141018

Pique Long Sleeve Lady    
141017 

Pris:  299 NOK 

Pique med lang arm i en klassisk pique-strikk.  
Modellen har en moderne passform med strikket ribb 
i krage og på ermet. To knapper med forsterkede 
stopler og splitt i siden.Herremodellen har strikk  
nederst ved håndleddet.

Materiale: 100% Økologisk Fairtrade bomull
Vekt: 200 g/m²
Vaskemaskin: 60°
Størrelse: Lady XS-XXL, Man S-4XL 
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All bomull fra Cottover er økologisk.
 

Økologisk refererer til dyrkingen av en avling, i 
dette tilfellet bomull som et naturfiber. Økologisk 
betyr dyrking i harmoni med naturen og at den er i 
henhold til internasjonale kriterier. Når bomullen 
vokser opp uten stress fra kunstgjødsel utvikler 
den en høy kvalitet med lange, glatte og myke 
fibre. I praksis betyr økologisk bomull følgende 
tre ting:

1.Ingen syntetiske plantevernmidler mot insekter 
eller sopp. Kun manuell ugressbekjempelse. 
2.Ingen kunstgjødsel 
3.Ingen genmodifiserte avlinger (GMO) 

Hver gang bomullen blir transportert til neste steg 
i produksjonslinjen, blir det skrevet et 
transaksjonsbevis. Dette gjøres av et   
kontrollorgan. Transaksjonsbevisene gjør det 
mulig å spore bomullsfibrene under 
overføringene mellom alle underleverandørene, 
samt bekrefte at korrekt bomull er brukt i 
sluttproduktet. 
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Crew Neck Kid 
141015  Pris: 249 NOK  
Crew Neck Unisex  
141003 Pris: 349 NOK

Genser med rund hals i en moderne passform. Kommer som  
unisex og barnemodell i en moderne passform. 
2x2 rib på kragekant, ermer og nederkant.   
Dekorative sømmer ton-i-ton ved halskanten. 

Materiale: 80% Økologisk Fairtrade bomull,   
 20% resirkulert polyester
Vekt: 280 g/m²
Vaskemaskin: 40°
Størrelse: Kid 90/100-150/160 (pink, cerise, red,   
 green, sky blue, navy, charcoal & black) 
 Unisex XXS-4XL 

Half Zip Unisex  
141012 Pris: 449 NOK

Halfzip genser med børstet innside i en moderne passform. 
Kommer i en unisexmodell. Høy krage med glidelås på øverste 
del, 2x2 rib i håndledd og nederkant. To lommer i front. 

Materiale: 80% Økologisk Fairtrade bomull,   
 20% resirkulert polyester
Vekt: 280 g/m²
Vaskemaskin: 40°
Størrelse: S-4XL
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Full Zip Hood Lady    
141009 
Full Zip Hood Man  
141010 Pris: 499 NOK

Hettejakke i gensermateriale med børstet innside i to 
varianter, dame og herremodell. Moderne passorm, 
glidelås hele veien og robuste snorer i hette. 
Jakkene er utstyrt med en lomme på hver side av 
glidelåsen. 2x2 rib både ermet og i nederkant. 

Materiale: 80% Økologisk Fairtrade bomull,  
 20% resirkulert polyester
Vekt: 280 g/m²
Vaskemaskin: 40°
Størrelse: Lady XS-XXL, Man S-4XL 

Hood Kid 
141011  Pris:  349 NOK 
Hood Lady    
141001 
Hood Man  
141002 Pris: 449 NOK

Hettegenser i to-lags materiale med børstet innside 
som kommer i tre ulike varianter. Dame, herre og  
barnemodell.Moderne passorm, hette med robust snor 
og en felles lomme i front med “inngang” på to sider. 
Jakkene er utstyrt med en lomme på hver side av 
glidelåsen. 2x2 rib i ermet og nederkant. 

Materiale: 80% Økologisk Fairtrade bomull,  
 20% resirkulert polyester
Vekt: 280 g/m²
Vaskemaskin: 40°
Størrelse: Kid 90/100-150/160 
 (pink, cerise, red, green,  
 sky blue, navy, charcoal & black),  
 Lady XS-XXL, Man S-4XL 
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Bærekraftsutfordringer

Cottover blir produsert i et forsøk på å møte de sosiale og 
miljømessige utfordringene som eksisterer i hele 
produksjonslinjen fra råmateriale til ferdigprodusert produkt. 

Bomullen blir økologisk dyrket uten skadelige plantevernmidler 
av bønder som mottar en rettferdig lønn i forhold til Fair Trades 
kriterier. Vi har minimert bruken av kjemikalier i hele 
produksjonslinjen, og det er bare spesielt godkjente fargestoffer 
og kjemikalier som er tillatt i sluttprosessen. Alt dette er etter 
kriterier satt av Svanen og GOTS. FN’s konvensjoner for 
arbeidsvilkår må også følges av samtlige leverandører og vi har 
en detaljert oversikt fra bomull til ferdig produkt, noe som er 
svært sjeldent i dagens tekstilbransje. Klærne blir i tillegg testet 
for å sikre en høy kvalitet. 

Ved å lage klær av god kvalitet er vi i stand til å redusere sløsingen 
av globale ressurser, i det minste i noen grad, i forhold til klær som 
kastes for raskt på grunn av at de blir ødelagt.  

Det er først når vi som forbrukere aktivt velger å bruke 
bærekraftige plagg i stedet for de konvensjonelle, at vi vil klare å 
påvirke tekstilbransjen. 
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

Sweat Pants Kid 
141016  Pris: 299 NOK 
Sweat Pants Lady    
141013 
Sweat Pants Man  
141014 Pris: 399 NOK

Bukse i sweatshirtmateriale med børstet innside.  
Bred linning med kraftig snøring. Sidelommer og rette 
ben. Herremodellen har baklomme.

Materiale: 80% Økologisk Fairtrade bomull,  
 20% resirkulert polyester
Vekt: 280 g/m²
Vaskemaskin: 40°
Størrelse: Kid 90/100-150/160
 (pink, cerise, red, green, sky   
 blue, navy, charcoal & black),  
 Lady XS-XXL, Man S-3XL 
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Bevisst forbruk 

Det er viktig at hver og en tar ansvar for et bevisst forbruk 
og reduserer belastningen på miljø og klima. 

Ved å velge noe fra Cottover kolleksjonen med 
dens tredjepart sertifiseringer møter man disse store 
utfordringene siden vi stiller tøffe miljø–, helse– og 
kvalitetskrav på produktene og til produsentene. 
Om vi vil skape en bærekraftig tekstilindustri må vi 
fokusere på å gjøre endringer i produksjonslandene og 
utvikle gode forhold for at de skal kunne produsere på 
en bærekraftig måte. Alle produsenter med lisenser gir 
de ansatte rettferdige arbeidsvilkår og jobber kun med 
godkjente varer for å oppfylle kravene.    

Jo flere som stiller krav til sertifiserte produkter, desto 
flere fabrikker vil endre sine rutiner. Ditt valg av klær har 
en global påvirkning og dine kjøp kan gjøre en forskjell. 
Ved å velge et sertifisert produkt signaliserer du en 
bærekraftig tankegang. 
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

Headband  
141027 Pris: 69 NOK

Mykt og sporty pannebånd i jersey kvalitet.  
Dekorsømmer ton i ton.

Materiale: 95% Økologisk Fairtrade bomull/  
 5% spandex.
Vekt: 200 g/m²
Vaskemaskin: 40°

Beanie  
141024 Pris: 119 NOK

Myk og sporty lue i jersey med dekorsømmer ton i ton.

Materiale: 96% Økologisk Fairtrade bomull/  
 4% spandex.
Vekt: 200 g/m²
Vaskemaskin: 40°
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Made with Fairtrade Cotton

290 460106 980 990

Gymbag  
141033 Pris: 119 NOK

Gymbag i myk canvas, naturfarget snor på toppen. 
Kan også brukes som ryggsekk. 

Materiale: 100% Økologisk fairtrade bomull
Vekt: 150 g/m²
Vaskemaskin: 40°
Mål:  38x45 cm

Tote Bag  
141028 Pris: 69 NOK

Canvas bag med lange håndtak. 

Materiale: 100% Økologisk Fairtrade-bomull
Vekt: 150 g/m²
Vaskemaskin: 40°
Mål:  38x40cm 

Tote Bag Heavy Small  
141030 Pris: 89 NOK

Lite bomullsnett med korte håndtak og flat bunn. 

Materiale: 100% Økologisk Fairtrade-bomull
Vekt: 290 g/m²
Vaskemaskin: 40°
Mål:  24x15x20cm 

Tote Bag Heavy Large  
141029 Pris: 99 NOK

Canvas bag med korte håndtak og flat bunn. 

Materiale: 100% Økoligisk Fairtrade-bomull
Vekt: 290 g/m²
Vaskemaskin: 40°
Mål:  38x8x40cm 
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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

Produktoversikt

Beanie
Unisex 141024
96% Økologisk Fairtrade bomull/ 4% spandex.

Headband
Unisex 141027
95% Økologisk Fairtrade bomull/ 5% spandex.

Tote Bag
141028
100% Økologisk Fairtrade-bomull

Tote Bag Heavy Large
141029
100% Økoligisk Fairtrade-bomull

Tote Bag Heavy Small
141030
100% Økologisk Fairtrade-bomull

Gymbag
141033
100% Økologisk fairtrade bomull
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Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

820

990855460100

100 725Oxford shirt  
Lady 141031 /
100% Økologisk Fairtrade-bomull.

Man 141032

New!

New!

Twill 
Lady 141037 /
100% Økologisk fairtrade bomull

Man Comfort 141038 / Man Slim Fit 141048

Denim 
Lady 141035 /
100% Økologisk fairtrade bomull

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

Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

990980855460100

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Slim Fit
Lady 141025 /
96% Økologisk Fairtrade bomull, 4% elastan

Man 141026

Pique
Lady 141005 /
100% Økologisk Fairtrade bomull

Man 141006

Pique Long Sleeve
Lady 141017 /
100% Økologisk Fairtrade bomull

Man 141018
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Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

T-shirt V-neck
Lady 141021 /
100% Økologisk Fairtrade bomull

Man 141022

T-shirt Long Sleeve
Lady 141019 /
100% Økologisk Fairtrade bomull

Man 141020

T-shirt
Kid 141023/
100% Økologisk Fairtrade bomull

Man 141008Lady141007/
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Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Full Zip Hood
Lady 141009 /
80% Økologisk Fairtrade bomull,  
20% resirkulert polyester

Man 141010

Crewneck
Kid 141015 /
80% Økologisk Fairtrade bomull,  
20% resirkulert polyester

Unisex 141003

Half Zip
Unisex 141012
80% Økologisk Fairtrade bomull,  
20% resirkulert polyester
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990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Vær oppmerksom på at av tekniske årsaker knyttet til fotografering og utskrift, farger avvik mellom katalogbildene og de faktiske produktene kan forekomme. 
Videre er produktbildene og kontekstuualiserte bilder kan avvike noe, på grunn av variasjoner i belysning. I disse tilfellene,vennligst se produktbilder.

Vi forbeholder oss retten til eventuelle prisendringer og at varer kan bli sluttsolgt gjennom året. Alle priser i katalogen er anbefalte veiledende priser, 
eks. mva. Fraktkostnad tilkommer.

Fargeguide Cottover

Bas

Kid

Twill Slim FitOxford Denim

Bags

Hood
Kid 141011/
80% Økologisk Fairtrade bomull,  
20% resirkulert polyester

Man 141002Lady141001/

Sweat Pants
Kid 141016/
80% Økologisk Fairtrade bomull,  
20% resirkulert polyester

Man 141014Lady141013/

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
natural

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
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Når det kommer til papirfabrikker er det høye krav til lavt 
energiforbruk, rensing av utslipp, avfall og kjemikalier.

Forest Stewart Council (FSC) er en internasjonal non-profit, 
multi-stakeholder organisasjon etablert i 1993 å fremme ansvarlig 
forvaltning av verdens skoger. FSC gjør dette ved å sette 
standarderer for skogsprodukter, sammen med sertifisering og 
merking av de som miljøvennlige.

Spesifikk produksjon. 
• Ved utskrift bruker vi miljøvennlige produkter som er fremkalt 
uten løsemidler.  

• Fargene som brukes til utsrkift er vegetariske og alle sterke 
midler holdes lukket inne i systemene. 

• Utskriftspressene bruker en ny teknikk som gjør tidsbruken mer 
effektiv og gir et lavere energiforbruk, samt mindre avfall.

Våre trykkerier fungerer etter de regler som  
er fastsatt for ISO9001.

Ansvarlig papirutskrift. 

Denne katalogen er trykket av et trykkeri som er sertifisert av 
Svanen. Et Svanemerket trykkeri er et selskap som oppfyller 
strenge miljøkrav og har fått lisens til å produsere trykt 
materiale som for eksempel brosjyerer, bøker eller 
konvolutter med miljøvennlige egenskaper, under miljømerket 
Svanen. Trykkeriets produksjonsprosess har lav miljøpåvirkning 
enn tilsvarende bedrifter. Kravene gjelder i hovedsak selve 
utskriftsprosessen, inkludert papirforbruk, selve papiret og 
kjemikalier brukt i forbindelse med trykkingen. Svanen belønner 
også produksjonsprosesser som legger tilrette for resirkulering 
av trykksaker. Bruk av kravene skal hjelpe trykkeriet til å kunne 
kontrollere sin egen miljøpåvirkning, og målet er å utnytte 
ressursene så effektivt som mulig uten å legge igjen skadelige 
stoffer for helse og miljø så langt det lar seg gjøre. Svanemerket 
Svanen gir trykkeriet retningslinjer for hvordan de kan bidra til en 
bærekraftig utvikling.

FSC og Svanemerket. 

Papiret har størst innvirkning på miljø når det gjelder trykte 
papirutskrifter. Det er veldig viktig for oss å legge tilrette for best 
mulig papirvalg og derfor møter vårt papir både FSC og 
Svanemerkets miljøstandard. Kravet Svanen har til papiret er 
svært tydelig. Råmaterialet er ikke tillatt å bli høstet i skog med 
høye biologiske verdier for sosial beskyttelse. Minst 30% må 
hentes fra sertifisert bærekraftig skogbruk(for eksempel FSC).
Alternativt skal råvaren inneholde minst 75% resirkulert papir. 
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Wear your statement

Foretrekker du klær av god kvalitet og ønsker å verne om mennesker og miljø?
Flere og flere tenker som deg. 

Klær og klesforbruket kan være et stort miljøproblem, da produksjonen ofte innebærer dårlige 
arbeidsvilkår og en prosess som øker miljøbelastningen.I bomullsproduksjonen benyttes ofte umoderne 
og skadelige kjemikalier som påvirker både naturen og de menneskene som arbeider i bomullsfeltet.  
En annen stor del av plaggets miljøpåvirkning er alle prosessene i etterkant, som f. eks. spinning av 
bomullen og fremfor alt innfargingen. Produksjon av klær krever også mye ressurser i form av vann. 

Alt for mye klær blir kastet på grunn av dårlig kvalitet. Tilsammen blir dette en stor belastning både 
for energi og miljøet. Men slik trenger det ikke å være!Konsumet er i utgangspunktet positivt da det 
er en forutsetning for handel. Handel er nødvendig for vår økonomi siden det skaper arbeidsplasser 
og velferd. Nesten all begrensning av ekstrem fattigdom har skjedd i land som er integrert med andre 
land av handel og etablering av multinasjonale bedrifter. Nesten alle land som har gått fra fattigdom 
til industrialisering i moderne tid har benyttet tekstilindustrien som springbrett. 
Men det må skje på en forsvarlig måte.

Ved å velge Cottover med alle sine tredjepartsertifiseringer er man langt på vei til å møte disse 
utfordringene. Sertifiseringene stiller tøffe miljø-, helse- og kvalitetskrav til produktene og 
produsentene. Alle produsenter med lisenser gir de ansatte rettferdige arbeidsvilkår og jobber kun 
med godkjente varer for å oppfylle kravene.    

Vi vil at produktene skal være bærekraftige, med god kvalitet for å holde og brukes lenge. 
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Made with Fairtrade Cotton


