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BÆREKRAFT  

New Wave Group ønsker alltid å være nær 
selve produksjonen av våre produkter. 

Vi har kontorer i Kina, Bangladesh, Vietnam og India. 
Totalt arbeider over 200 ansatte her. Innkjøpskontoret 
er lokalisert i Shanghai og er svært viktig i vårt arbeid 
med sosialt og miljømessig ansvar i forsyningskjeden. 

Tilstedeværelse og lokal forankring gjør det lettere  
å besøke fabrikker og støtte leverandørene våre i  
sosiale og miljømessige utfordringer.

New Wave Group har som mål å 
introdusere flere bærekraftige 
og miljømerkede alternativer 
i sortimentet. Vi ønsker å øke 

andelen produkter som kommer fra 
miljøsmarte materialer og prosesser.

MATERIALER
Les om  materialer på baksiden.

ØKOLOGISK
BOMULL

RESIRKULERT
POLYESTER



PARTNERSKAP  

New Wave Group mener at bærekraftige løsninger krever engasjement fra mange 
forskjellige aktører; både selskaper, internasjonale samfunn og organisasjoner.  
 
Her gir vi en oversikt over tiltakene og nettverkene vi jobber med. 

Amfori BSCI er et initiativ for selskaper som ønsker å jobbe aktivt for å forbedre arbeidsforholdene i den 
globale forsyningskjeden. De etiske retningslinjene stiller strenge krav til medlemmenes leverandører, for 
eksempel med hensyn til lønn, forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid og diskriminering.

Accord er en bindende avtale designet for å forbedre brann- og bygningssikkerheten for tekstilindustrien i 
Bangladesh. Avtalen omfatter inspeksjoner, brannsikkerhetsopplæring samt effektiv sanering og renovering.

Textile Exchange er en internasjonal ideell organisasjon som jobber for en ansvarlig utvidelse av verdens 
tekstilindustri, med spesielt fokus på økologisk bomull.

Kemikaliegruppen er organisert av Swerea IVF og er opprettet for å synliggjøre oppdatert informasjon om 
kjemi- og miljørelaterte spørsmål. Formålet med gruppen er å støtte og utvikle verktøy for lovkrav og andre 
aktiviteter innen kjemikalier.

Mistra Future Fashion er et av verdens største forskningsprogrammer om mote med visjonen om å skape et 
systemskifte til en bærekraftig tekstilindustri. New Wave Group deltar i forskning som industriell partner.

Clean Shipping Index er et initiativ som tar sikte på å påvirke rederier til å bruke renere fartøy.  
Organisasjonen har utviklet verktøyet Clean Shipping Index, som har som mål å hjelpe selskaper med å 
vurdere miljøpåvirkningen når de velger speditører eller rederier.





Cottover tilbyr klær med hensyn til 
mennesker og miljø. Produktene er 
sertifisert av Nordic Swan Ecolabel, 
Fairtrade, GOTS og ØKO-TEX.

Et produkt med disse sertifiseringene 
har møtt alle kravene som stilles av 
organisasjonene bak dem.

Cottover har nøye valgt ut sine 
hjertesaker med tanke på kvalitet, 
helse, miljø og arbeidsforhold. All 
bomull er 100 % økologisk.

SVANEN tar hensyn til produktets 
miljøpåvirkning gjennom hele 

livssyklusen. Strenge kjemikalie- 
og kvalitetskrav.

GOTS bruker alltid økologisk bomull 
og resirkulert polyester. Garanterer 

full sporbarhet og stiller også strenge 
krav til samtlige aktører.

Når du kjøper Fairtrade-
sertifisert bomull gis bøndene 

som dyrker bomullen 
muligheten til å forbedre sin 

økonomi.

OEKO-TEX garanterer at sluttproduktet 
ikke inneholder noen skadelige og 

helsefarlige kjemikalier.



HOOD
141002/ DAME 141001  

Hettegenser i to-lags materiale med børstet innside. Moderne 
passform, hette med robust snor og en lomme i front med inngang 
på to sider. 2x2 ribb i ermet og nederkant.

• 80 % Økologisk Fairtrade bomull, 20 % Resirkulert polyester

STØRRELSER: S - 4XL (XS - XXL)

ØKOLOGISK
BOMULL

RESIRKULERT
POLYESTER



CREWNECK UNISEX
141003  

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

• 80 % Økologisk Fairtrade bomull, 20 % Resirkulert polyester

STØRRELSER: XXS - 4XL

PIQUE
141006/ DAME 141005  

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

• 100 % Økologisk Fairtrade bomull

STØRRELSER: S - 4XL (XS - XXL)

FULL ZIP HOOD
141010/ DAME 141009  

Hettejakke med børstet innside. Moderne passform, glidelås hele 
veien og robuste snorer i hette. Jakkene er utstyrt med en lomme 
på hver side av glidelåsen. 2x2 ribb både i ermet og i nederkant.

• 80 % Økologisk Fairtrade bomull, 20 % Resirkulert polyester

STØRRELSER: S - 4XL (XS - XXL)

T-SHIRT
141008/ DAME 141007  

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

• 100 % Økologisk Fairtrade bomull

STØRRELSER: S - 4XL (XS - XXL)



HEADBAND
141027  

Mykt og sporty pannebånd i jersey kvalitet. Dekorsømmer ton-i-
ton. Bredde: 26 cm. Høyde: 10 cm.

• 95 % Økologisk Fairtrade bomull, 5 % Spandex

STØRRELSER: ONE SIZE

TOTE BAG HEAVY/S
141030  

Lite bomullsnett med korte håndtak og flat bunn. Mål: 24 x 15 x 20 cm.

• 100 % Økologisk Fairtrade bomull

STØRRELSER: ONE SIZE

TOTE BAG HEAVY/L
141029  

Canvas bag med korte håndtak og flat bunn. 
Mål: 38 x 8 x 40 cm.

• 100 % Økologisk Fairtrade bomull

STØRRELSER: ONE SIZE

OXFORD SHIRT
141032/ DAME 141031  

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

• 100 % Økologisk Fairtrade bomull

STØRRELSER: XS - 3XL (34 - 46)





VI TROR PÅ 
BÆREKRAFTIG VEKST 
Under utviklingen av Printer Prime brukte vi en Cradle 
to Gate – LCA – for å beregne karbondioksidutslipp og 
vannforbruk for å sikre at produksjon har mindre negativ 
miljøpåvirkning enn sammenlignbar plaggproduksjon. 

Ved siden av hvert produkt kan du se hvor mye mindre 
vann og hvor mye mindre utslipp det er for hvert plagg, 
sammenlignet med tilsvarende normal plaggproduksjon.

Vi benytter kun serifisert økologisk bomull og resirkulert 
polyester til plaggene i Printer Prime-serien. Ved siden av 
hvert plagg kan du se hvor mange resirkulerte PET-flasker 
som har gått med til å lage plagget.

Dataene våre kommer fra verdens ledende Life Cycle 
Inventory Databases (LCI). Miljødata du kan stole på. 



PRIME SOFTSHELL
2261065/ DAME 2261066  

Tofarget softshelljakke med avtagbar hette. Justerbare 
borrelåsstropper på ermene og elastisk snor i hetten og i 
bunnsømmen. Utskiftbare Zip-pullere i kontrastfarge.

• 100 % Resirkulert polyester

STØRRELSER: S - 5XL (XS - XXL)

RESIRKULERT
POLYESTER

ØKOLOGISK
BOMULL



PRIME T
2264030/ DAME 2264031  

Tofarget t-skjorte med moderne passform. Stoffet har blitt 
ringespunnet og behandlet med en enzymvask som forkrymper 
materialet og gir det en myk følelse.

• 50 % Økologisk bomull
• 50 % Resirkulert polyester

STØRRELSER: S - 5XL (XS - XXL)

PRIME POLO
2265024/DAME 2265025  

Tofarget pique med tre knapper og krage med kontrastfarge. 
Kontrastbånd i nakken og på sidespaltene.

• 50 % Økologisk bomull
• 50 % Resirkulert polyester

STØRRELSER: S - 5XL (XS - XXL)

PRIME POLOSWEATER
2262060  

Tofarget genser med polokrage med kontrastfarget piping. 
Kontrastbånd i nakken. 2x2 ribb med elastan på ermene og i 
nederkant.

• 50 % Økologisk bomull
• 50 % Resirkulert polyester

STØRRELSER: S - 5XL (XS - XXL)

PRIME SWEATSHIRT JKT
2262061/ DAME 2262062  

Tofarget sweatshirtjakke med kontrastfarget glidelås i front og 
på frontlommene. Kontrastbånd i nakken. Utskiftbare Zip-pullere i 
kontrastfarge.

• 50 % Økologisk bomull
• 50 % Resirkulert polyester

STØRRELSER: S - 5XL (XS - XXL)



ADV UNIFY JACKET
1909134/ DAME 1909135  

Myk og funksjonell jakke med stretch. Produsert av resirkulert 
polyester. To lommer i front. 11 ulike farger.

• Helfarget: 100 % Resirkulert Polyester
• Melert: 60 % Resirkulert Polyester, 40 % Polyester.

STØRRELSER: XS - 4XL (XXL)

RESIRKULERT
POLYESTER



CORE UNIFY TRAINING TEE
1909878/ DAME 1909879  

Trenings t-shirt designet for aktive mennesker som verdsetter høy 
komfort og kvalitet. T-skjorten har buede sidesømmer som skaper 
et atletisk og moderne utseende. Produsert i resirkulert, mykt og 
funksjonelt polyester. 12 ulike farger.

• 100 % Resirkulert Polyester

STØRRELSER: XS - 4XL (XXL)

ADV UNIFY FZ HOOD
1909132/ DAME 1909133  

Myk og funksjonell hettejakke med stretch. Produsert av 
resirkulert polyester. To lommer i front. 11 ulike farger.

• Helfarget: 100 % Resirkulert Polyester
• Melert: 60 % Resirkulert Polyester, 40 % Polyester.

STØRRELSER: XS - 4XL (XXL)

CORE UNIFY POLO SHIRT
1909138/ DAME 1909139  

Piquetrøye til herre i funksjonell resirkulert polyester. Piquetrøyen 
har behagelig passform og kommer med en Craft-logo på ermet. 
11 ulike farger.

• Helfarget: 100 % Resirkulert Polyester
• Melert: 50 % Resirkulert Polyester, 50 % Polyester.

STØRRELSER: XS - 4XL (XXL)

ADV UNIFY PANTS
1909136/ DAME 1909137  

Myk joggebukse i behagelig passform produsert av resirkulert 
polyester. To lommer med glidelås.

• Helfarget: 100 % Resirkulert Polyester
• Melert: 60 % Resirkulert Polyester, 40 % Polyester.

STØRRELSER: XS - 4XL (XXL)



ADV ESSENCE WIND JACKET W
1911241  

Vind- og vannavvisende damejakke perfekt for intens trening, løping 
og lignende aktiviteter. Jakken er laget av vevd, myk og lett resirkulert 
polyester og har perforeringer på brystet og under ermene for bedre 
ventilasjon.

• 60 % Resirkulert Polyester, 40 % Polyester

STØRRELSER: XS - XXL

ADV ESSENCE WIND JACKET M
1911443  

Vind- og vannavvisende herrejakke perfekt for intens 
trening, løping og lignende aktiviteter. Jakken er laget av 
vevd, myk og lett resirkulert polyester og har perforeringer 
på brystet og under ermene for bedre ventilasjon.

• 60 % Resirkulert Polyester, 40 % Polyester

STØRRELSER: XS - XXL

ADV ESSENCE SS SLIM TEE W
1908767  

En tight og funksjonell trenings t-shirt produsert i gjenvunnet polyester. 
Avanserte treningsplagg i 9 ulike farger med et ergonomisk design for 
optimal passform, effektiv fukttransport, bevegelsesfrihet og komfort.

• 95 % Resirkulert Polyester, 5 % Elastan

STØRRELSER: XS - 3XL

ADV ESSENCE SS TEE M
1908753  

En tight og funksjonell trenings t-shirt produsert i gjenvunnet polyester. 
Avanserte treningsplagg i 11 ulike farger med et ergonomisk design for 
optimal passform, effektiv fukttransport, bevegelsesfrihet og komfort.

• 95 % Resirkulert Polyester, 5 % Elastan

STØRRELSER: XS - 4XL



ADV ESSENCE LS TEE M
1908754  

En tight og funksjonell langermet trenings t-shirt produsert i 
gjenvunnet polyester. Avanserte treningsplagg i 5 ulike farger med 
et ergonomisk design for optimal passform, effektiv fukttransport, 
bevegelsesfrihet og komfort.

• 95 % Resirkulert Polyester, 5 % Elastan

STØRRELSER: XS - 4XL

ADV ESSENCE LS TEE W
1908769  

En tight og funksjonell langermet trenings t-shirt produsert i 
gjenvunnet polyester. Avanserte treningsplagg i 5 ulike farger med 
et ergonomisk design for optimal passform, effektiv fukttransport, 
bevegelsesfrihet og komfort.

• 95 % Resirkulert Polyester, 5 % Elastan

STØRRELSER: XS - 3XL

ADV ESSENCE COMPRESSION TIGHTS
1908766/ DAME 1908785  

Vår beste kompresjonstights som gir god balanse mellom 
muskelstøtte og fleksibilitet ved høyintensiv trening. En avansert 
treningstights produsert i Lycra Sport Energy og har gradert 
kompresjon for optimal komfort og stabilitet.

• 72 % Resirkulert Polyamide, 28 % Elastan

STØRRELSER: XS - 3XL

ADV ESSENCE TRAINING PANTS
1908716/ DAME 1908725  

Training Pants produsert i gjenvunnet polyester med god stretch 
og effektiv fukttrasport, perfekt til høyintensiv trening. Denne 
avanserte treningsbuksen har dessuten smalere benavslutning 
med elastisk trikot i nederkant for en tight passform.

• Øvre del: 88 % Resirkulert Polyester, 12 % Elastan
• Nedre del: 92 % Resirkulert Polyester, 8 % Elastan

STØRRELSER: XS - 3XL



CLASSIC-T ORGANIC COTTON
029364/ DAME 029365

En modernisert t-shirt laget av 100 % økologisk bomull. T-skjorten 
er rundstrikket og har forsterkede skuldersømmer og nakkebånd. 
Classic OC T-shirt er forkrympet og enzymbehandlet.

• 100 % Økologisk bomull

STØRRELSER: XS - 3XL (XXL)

ØKOLOGISK
BOMULL

RESIRKULERT
POLYESTER



PREMIUM OC HOODY
021002/ DAME 021003   

Vår fineste hettegenser i en økologisk bomull og resirkulert 
polyesterblanding. Snor i hette med metallavslutning og 
dekorative flatlocksømmer. Tilpasset for hodetelefoner.

• 85 % Økologisk bomull, 15 % Resirkulert polyester

STØRRELSER: S - 3XL (XXL)

PREMIUM OC ROUNDNECK
021000/ DAME 021001  

Vår fineste sweatshirt i en økologisk bomull og resirkulert 
polyesterblanding. Skjult sidelomme med glidelås. CVC french 
terry og herringbone nakkebånd. Tilpasset for hodetelefoner.

• 85 % Økologisk bomull, 15 % Resirkulert polyester

STØRRELSER: S - 3XL (XXL)

PREMIUM OC HOODY FULL ZIP
021004/ DAME 021005 

Vår fineste hettejakke i en økologisk bomull og resirkulert 
polyesterblanding. Snor i hette med metallavslutning og 
dekorative flatlocksømmer. Tilpasset for hodetelefoner.

• 85 % Økologisk bomull, 15 % Resirkulert polyester

STØRRELSER: S - 3XL (XXL)

CLASSIC OC POLO
028264/ DAME 028265  

En klassisk polo pique laget av 100 % økologisk bomull, har tre 
ton-i-ton knapper, splitt i sidene og forsterket nakkebånd. Classic 
OC Polo er forkrympet og enzymbehandlet.

• 100 % Økologisk bomull

STØRRELSER: XS - 3XL (XXL)



Bomullsdyrking står for omtrent 25 
% av den globale bruken av kjemiske 
plantevernmidler. Plantevernmidlene 
er skadelige for dyr, planter og ikke 
minst for de menneskene som jobber 
med dem. For å kunne kalle bomull for 
økologisk, må den dyrkes uten kjemiske 
plantevernmidler eller kunstgjødsel. 

De siste årene har det vært et klart 
skifte mot flere produkter laget av 
resirkulerte materialer. Materialet 
som er mest representert blant 
New Wave Groups produkter er 
resirkulert polyester - og nærmere 
bestemt rPET. Det kommer fra plast 
som allerede har blitt brukt som 
emballasje, for eksempel PET-flasker. 

ØKOLOGISK
BOMULL

RESIRKULERT
POLYESTER


