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VaLiTSe

Cottover
me CottoveriLla uSkoMme reiLuun
tekStiiLiteoLlisuUteen ja keStäväMpään TuLevaisUuTeen.
Siksi olemme luoneet laadukkaan, niin tekstiiliteollisuuden eettisiä ongelmia,
kuin ympäristökysymyksiäkin aidosti ratkovan vaatemalliston.
Riippumattomat sertiﬁkaatit varmistavat, että Cottoverin tuotantoketju täyttää
kansainvälisten sopimusten vaatimukset työoloista sekä ympäristöystävällisemmät
valmistusprosessit ja kuljetukset.
Haluamme vähentää luonnonvarojen tarpeetonta käyttöä ja torjua köyhyyttä.
Tuemme ekologisen puuvillan viljelijöitä, jotka hyödyntävät maataan viljelyyn
ilman kemiallisia torjunta-aineita sekä kemikaaleja. Teemme yhteistyötä ILO:n keskeisiä
sopimuksia noudattavien toimittajien kanssa. Samojen toimittajien tulee myös
pidättäytyä monien terveydelle ja ympäristölle haitallisten tuotantokemikaalien
käytöstä.
Emme halua viedä Bangladeshille elintärkeää tekstiiliteollisuutta muualle,
vaan tuoda reilut ja kestävät toimintamallit sinne, missä niitä kipeimmin tarvitaan.
Haluamme lisätä kestävän kehityksen mukaisen tuotannon kysyntää ja kannustaa
täten muitakin tekstiiliteollisuuden toimijoita tarkistamaan prosessejaan.

me CottoveriLla oLeMMe SitoUtuneet
kesTävän keHityksen edisTäMiSeen.
Tee SaMOin ja VaLitSe VaStuUlLinen vaate.
– VaLiTSe Cottover.

VastUu
pukee sinUa

VaLiTSe

VaStuUlLisemmin
LaatU

YMpÄriStÖYsTÄVÄLlinen

OikeUDenMUkainen

Laadukas proﬁilivaatemallisto

100% luomu- ja Reilun kaupan puuvillaa

Valmistetaan Bangladeshissa

Kulutuksen ja pesun kestävä

Polyester kierrätetty vanhoista PET-pulloista

14 upeaa väriä läpi malliston

Täyttää Joutsenmerkin tiukat ympäristö-,
terveys- ja laatuvaatimukset

Kansainväliset sopimukset
täyttävät työolot

Hinta-laatusuhde erinomainen

Ilman kemiallisia lannoitteita viljelty puuvilla
on laadukasta, pitkäkuituista, tasaista
ja pehmeää

muUtetaan YHdesSä paikalLeen
juUrtUneita, jUroja asenTeita, kohti
kesTäväMpää tUleVaiSuutta. VaLiTSe
VaStuUlLisemmin ja YMpärisTöYsTäväLlisemmin kestäväMmän keHityksen
MukaiseT tYöVaatteeT.
www.CoTtover.Fi.

Ei haitallisia kemikaaleja
Reilun kaupan lisä viljelijöille
hyödyttää koko yhteisöä

VALITSE

t-paidat
T-paita pyöreäaukkoinen
Pyöreäaukkoinen t-paita. Kavennettu
malli, jossa pääntiellä siisti ribbineulos.
Valmistettu hienolaatuisesta puuvillasta.
Naisten ja miesten malli.
Materiaali: 100% ekologista
Reilun kaupan puuvillaa
Koot: XS–XXL / S–4XL
Tuotenro: 141008/141007

9.90€

T-paita v-aukkoinen
V-aukkoinen t-paita. Kavennettu malli,
jossa pääntiellä siisti ribbineulos.
Valmistettu hienolaatuisesta puuvillasta.
Naisten ja miesten malli.
Materiaali: 100% ekologista
Reilun kaupan puuvillaa
Koot: XS–XXL / S–4XL
Tuotenro: 141021/141022

9.90€

T-paita pitkähihainen
Pitkähihainen t-paita. Kavennettu malli,
jossa pääntiellä siisti ribbineulos. Valmistettu
hienolaatuisesta puuvillasta.
Naisten ja miesten malli.
Materiaali: 100% ekologista Reilun kaupan
puuvillaa
Koot: XS–XXL / S–4XL
Tuotenro: 141019/141020

17€

Lasten T-paita pyöreäaukkoinen
Lasten pyöreäaukkoinen t-paita. Kavennettu
malli, jossa pääntiellä siisti ribbineulos.
Valmistettu hienolaatuisesta puuvillasta.
Materiaali: 100% ekologista Reilun kaupan
puuvillaa
Koot: 90/100, 110/120, 130/140, 150/160
Tuotenro: 141023

8.90€

Hinnat Alv 0 %.

VALITSE

HUPPARIT
Vetoketjuhuppari
Vetoketjuhuppari, jossa harjattu pehmeä
sisäpuoli. Kavennettu malli, jossa vetoketju
vankalla vetimellä. Kaksi etutaskua ja 2x2
ribbineulos hihansuissa sekä paidan helmassa.
Naisten ja miesten malli.
Materiaali: 80% ekologista
Reilun kaupan puuvillaa,
20% kierrätettyä polyesteria

44€

Koot: XS–XXL / S–4XL
Tuotenro: 141009/141010

Huppari
Hupullinen collegepaita, jossa harjattu
pehmeä sisäpuoli. Kavennettu malli, jossa
hupussa kaksinkertainen materiaali. Etutasku
sekä 2x2 ribbineulos hihansuissa sekä paidan
helmassa. Naisten ja miesten malli.
Materiaali: 80% ekologista
Reilun kaupan puuvillaa,
20% kierrätettyä polyesteria

40€

Koot: XS–XXL / S–4XL
Tuotenro: 141001/141002

Crew Neck Unisex
Pyöreäkaula-aukkoinen collegepaita, jossa
harjattu pehmeä sisäpuoli. Kavennettu malli.
Saatavissa unisex-mallina mallina. 2x2
ribbineulos kaula-aukossa, hihansuissa ja
helmassa. Saumurilla ommellut koriste-tikkaukset
sävy sävyyn paidan kanssa.
Materiaali: 80% ekologista
Reilun kaupan puuvillaa,
20% kierrätettyä polyesteria

30€

Koot: XXS–4XL. Tuotenro: 141003

Lasten huppari ja Crew Neck
Hupullinen tai pyöreäkaula-aukkoinen
collegepaita, joissa harjattu pehmeä sisäpuoli.
2x2 ribbineulos kaula-aukossa, hihansuissa ja
helmassa.
Materiaali: 80% ekologista
Reilun kaupan puuvillaa,
20% kierrätettyä polyesteria

23€

Koot: 90/100, 110/120,
130/140, 150/160. Tuotenro:
Huppari 141011/Crew Neck 141015

28€

Hinnat Alv 0 %.

VALITSE

pikeet ja päähineet
PIKEE LYHYTHIHAINEN
Lyhythihainen pikeepaita valmistettu
klassisesta pikeeneuloksesta. Kavennettu
malli, jossa kaulukset ja hihansuut
ribbineulosta, 2 nappia ja vahvistetut
napinlävet, sekä halkiot paidan helmassa.
Naisten ja miesten malli.
Materiaali: 100% ekologista
Reilun kaupan puuvillaa.

25€

Koot: XS–XXL / S–4XL
Tuotenro: 141005/141006

PIKEE PITKÄHIHAINEN
Pitkähihainen pikeepaita valmistettu
klassisesta pikeeneuloksesta. Kavennettu
malli, jossa kaulukset ribbineulosta sekä
miesten mallissa hihansuiden rannekkeet
ribbineulosta. 2 nappia ja vahvistetut
napinlävet, sekä halkiot paidan
helmassa.Naisten ja miesten malli.
Materiaali: 100% ekologista
Reilun kaupan puuvillaa.

28€

Koot: XS–XXL / S–4XL
Tuotenro: 141017/141018

PÄÄPANTA
Pääpanta unisex mallina. Valmistettu
hienolaatuisesta puuvilla-elastaanista.
Cottover –malliston vaatteet valmistetaan
alusta loppuun kestävää kehitystä ajatellen.
Materiaali: 96% ekologista
Reilun kaupan puuvillaa, 4% elastaania
Koot: unisex, yksi koko
Tuotenro: 141027

3.90€

PIPO
Pipo unisex mallina. Valmistettu
hienolaatuisesta puuvilla-elastaanista.
Cottover –malliston vaatteet valmistetaan
alusta loppuun kestävää kehitystä ajatellen.
Materiaali: 96% ekologista
Reilun kaupan puuvillaa, 4% elastaania
Koot: unisex, yksi koko
Tuotenro: 141024

7.90€

Hinnat Alv 0 %.

Cottover on mukana monissa projekteissa, jotka
tekevät maailmasta hiukan paremman.
Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen
ympäristömerkki, joka takaa että tuotteet
on valmistettu mahdollisimman pienin
ympäristövaikutuksin valmistuksen jokaisessa
vaiheessa. Vaatteet täyttävät kovat
ympäristö- ja laatuvaatimukset.

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.

Reilun kaupan periaatteiden mukaisesti
viljelijöille maksetaan puuvillasta vähintään
Reilun kaupan takuuhintaa ja sen päälle
Reilun kaupan lisää. Reilu kauppa asettaa
viljelylle tiukat ympäristökriteerit. Pakkotyö ja
lapsityövoiman hyväksikäyttö ovat kiellettyjä.

Clean Shipping Indexin tavoitteena
on vaikuttaa laivayhtiöitä käyttämään
puhtaampia aluksia antamalla korkeat
pisteet tehokkaimille aluksille. Kuljetusten
ostajat voivat käyttää Clean Shipping Indexiä
laskeakseen ja minimoidakseen ekologisen
jalanjälkensä.

Global Organic Textile Standard on
kansainvälinen sertiﬁkaatti tekstiilin ja
sen tuotantoketjun ekologisuudesta ja
eettisyydestä. Vähintään 70% GOTS-tekstiilin
kuiduista tulee olla luomutuotantoa. GOTSsertﬁkaatti osoittaa myös, että tuotantoketjun
työolot täyttävät ILO:n vähimmäiskriteerit.

Mistra Future Fashion on kestävänkehityksen
mukainen tutkimusohjelma, jonka visiona ja
päämääränä on varmistaa systemaattinen
muutos teollisuuden muuttamiseksi kestävän kehityksen mukaiseksi. Heidän
vuorovaikutteinen lähestymistapa koostuu
mm. suunnitellusta toimistusketjusta,
kierrätyksestä ja yhteistyöstä yli 40 tutkimusryhmän ja alan yhteistyökumppanin,
kuten Cottoverin kanssa. Lisätietoa:
www.mistrafuturefashion.com

Öko-tex 100 on tekstiiliteollisuuden käytössä
oleva standardi, jolla varmistetaan, että tuote
on turvallinen käyttää. Öko-tex –sertiﬁkaatti
takaa, ettei tuote sisällä haitallisia aineita.

Accord on sitova sopimus, jonka tarkoituksena on parantaa Bangladeshin tekstiiliteollisuuden rakennus- ja paloturvallisuutta.
Accord tekee tarkastuksia, pitää paloturvallisuuskoulutuksia sekä kunnostaa
rakennuksia alueella.

www.cottover.fi

Textile Exchange on ei-kaupallinen organisaatio, joka työskentelee tekstiiliteollisuuden vastuullisen laajenemisen sekä
luomupuuvillan tuotannon puolesta.

COTTOVER HAASTAA KAIKKI SUOMEN TYÖNANTAJAT
VALITSEMAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖVAATTEET
Älä ole juro – valitse kestävän kehityksen työvaatteet! 
Cottover käynnistää tammikuussa 2019 #työvaatehaaste
-kampanjan, jonka tarkoituksena on herättää suomalaisia
työnantajia pohtimaan tarkemmin sitä, mistä heidän työvaatteensa
tulevat ja valitsemaan kestävän kehityksen työvaatteet.
Seuraa kampanjaa ja osallistu keskusteluun somessa #työvaatehaaste.
Lisätietoja:

cottover.tyovaatehaaste.fi

