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PEOPLE & PLANET 

Våra kläder är effektiva budbärare som förmedlar vilka vi är! 
 
Cottovers plagg är av högsta kvalitet. Bekväma, färgbeständiga med en modern 
passform i kombination med tidlös design. Cottover har ett brett färgspektra för 
hela  baskollektionen och designen är anpassad för att enkelt och smakfullt kunna  
förädla och uttrycka företagets grafiska profil parallellt med er personlighet. 

Välj era profilkläder med omsorg. 
Cottover jobbar aktivt och helhjärtat med hållbarhet därför är samtliga produkter  
certifierade för att uppfylla de krav som ställs beträffande tillverkning, kvalitet,  
hälsa, miljö och arbetsvillkor.

Fairtrade är en internationell märkning som certifierar bomullen i plaggen och 
bekämpar fattigdom hos bomullsodlare genom rättvis handel. Bomullsodlaren är  
garanterad ett minimipris som täcker kostnaden för en hållbar produktion.  
Cottover använder enbart Fairtrade-certifierad bomull.

GOTS är en internationell märkning av kläder och textil. I GOTS produkter 
används alltid ekologisk bomull och återvunnen polyester. GOTS ställer höga 
krav på material, kvalitet, miljö och sociala aspekter hos samtliga aktörer. 
GOTS ger dessutom garanti för full spårbarhet genom hela leverantörskedjan.

Svanen ställer tuffa krav genom hela livscykeln och drivs på uppdrag av 
regeringen. Svanen certifierar produkten med hänsyn till miljöbelastning  
från råvara till användning. Svanen ställer krav på arbetsvillkor enligt 
ILO:s kärnkonvention.

Oeko-Tex är en symbol som visar att slutprodukten inte innehåller skadliga 
kemikalier. Tester utförs endast av aukotoriserade och oberoende laboratorier. 
Oeko-Tex ger en garanti för att produkten möter upp kraven för REACH,  
EU:s kemikalielagstiftning.
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Tote Bag    
141028

 Pris: 55:- (10-25 st) 52:- (26-99 st) 49:- (>100 st)

Väska i canvas med långa handtag.

Material: 100% ekologisk Fairtrade-bomull 
Vikt:  150 g/m2

Mått: 38x40 cm

Gym Bag    
141033

 Pris: 89:- (10-25 st) 84:- (26-99 st) 79:- (>100 st)

Gymbag i smidig canvas, dragsko i överkant med 
kraftiga naturfärgade snören. Kan även bäras som 
ryggsäck

Material: 100% ekologisk Fairtrade-bomull 
Vikt:  150 g/m2

Mått: 38x45 cm
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Tote Bag Heavy Small    
141030

 Pris: 89:- (10-25 st) 84:- (26-99 st) 79:- (>100 st)

Mindre väska i canvas med bälg och korta handtag.

Material: 100% ekologisk Fairtrade-bomull
Vikt:  290 g/m2

Mått: 24x15x20 cm

Tote Bag Heavy Large    
141029

 Pris: 89:- (10-25 st) 84:- (26-99 st) 79:- (>100 st)

Väska i canvas med bälg och korta handtag.

Material: 100% ekologisk Fairtrade-bomull
Vikt:  290 g/m2

Mått: 38x8x40 cm
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100
white

 Pris: 539:- (10-25 st) 519:- (26-99 st) 498:- (>100 st)

Skjorta i en tunn oxfordkvalitet med button down 
krage på herr och turn down på dam.  
Herr i slim fit och dam insvängd modell.

Material: 100% ekologisk Fairtrade-bomull
Maskintvätt: 40°
Storlek: Man XS-3XL, Lady 34-46
 

716
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Oxford shirt L/S Lady  
141031

Oxford shirt L/S Man    
141032 
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R-neck Slim fit Man    
141026 
V-neck Slim fit Lady  
141025

 Pris: 199:- (10-25 st) 189:- (26-99 st) 179:- (>100 st)

Modern T-shirt med stretch, herrmodellen är  
rundhalsad och dam v-neck, båda slim fit.

Material: 96% ekologisk Fairtrade-bomull,  
 4% elastan
Vikt: 180 g/m2

Maskintvätt: 40°
Storlek: Man S-4XL, Lady XS-XXL
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T-shirt  Man    
141008  
T-shirt  Lady   
141007

 Pris: 109:- (10-25 st) 104:- (26-99 st) 99:- (>100 st)

Rundhalsad t-shirt i något smalare passform samt en 
nätt ribb runt halskanten. Dammodellen är insvängd.

Material: 100% ekologisk Fairtrade-bomull
Vikt: 160 g/m2

Maskintvätt: 60°
Storlek: Man S-4XL, Lady XS-XXL
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T-shirt  Kid   
141023

 Pris: 90:- (10-25 st) 86:- (26-99 st) 82:- (>100 st)

Rundhalsad t-shirt till barn. Något smalare modern 
passform samt en nätt ribb runt halskanten.

Material: 100% ekologisk Fairtrade-bomull
Vikt: 160 g/m2

Maskintvätt: 60°
Storlek: 90/100-150/160 
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 Pris: 174:- (10-25 st) 165:- (26-99 st) 159:- (>100 st)

Långärmad rundhalsad t-shirt i något smalare  
passform samt en nätt ribb runt halskanten.  
Dammodellen är insvängd.

Material: 100% ekologisk Fairtrade-bomull
Vikt: 160 g/m2

Maskintvätt: 60°
Storlek: Man S-4XL, Lady XS-XXL
 

T-shirt Long Sleeve Man   
141020 
T-shirt Long Sleeve Lady  
141019
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 Pris: 109:- (10-25 st) 104:- (26-99 st) 99:- (>100 st)

V-ringad t-shirt i något smalare passform samt en nätt 
ribb runt halskanten. Dammodellen är insvängd. 
 

Material: 100% ekologisk Fairtrade-bomull
Vikt: 160 g/m2

Maskintvätt: 60°
Storlek: Man S-4XL, Lady XS-XXL
 

T-shirt  V-neck Man    
141022 
T-shirt  V-neck Lady   
141021
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Pique Long Sleeve Man    
141018 
Pique Long Sleeve Lady  
141017

 Pris: 269:- (10-25 st) 259:- (26-99 st) 249:- (>100 st)

Långärmad piké i klassisk pikéstickning. Modern 
passform, stickad ribb i krage. 2 st. knappar i förstärkt 
knappslå. Herrmodellen har mudd vid ärmslut.

Material: 100% ekologisk Fairtrade-bomull
Vikt: 200 g/m2

Maskintvätt: 60°
Storlek: Man S-4XL, Lady XS-XXL
 

Pique  Man    
141006 
Pique  Lady  
141005

 Pris: 229:- (10-25 st) 214:- (26-99 st) 209:- (>100 st)

Kortärmad piké i klassisk pikéstickning. Modern pass-
form, stickad ribb i krage och ärmslut. 2 st. knappar i 
förstärkt knappslå samt sprund i nederkant.

Material: 100% ekologisk Fairtrade-bomull
Vikt: 200 g/m2

Maskintvätt: 60°
Storlek: Man S-4XL, Lady XS-XXL
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Crew Neck Unisex  
141003

 Pris: 289:- (10-25 st) 279:- (26-99 st) 269:- (>100 st)

Rundhalsad sweatshirt med borstad insida i modern 
passform. 2x2 ribb runt halskant, mudd i ärmslut och 
nederkant. Dekorationssömmar i overlock som ligger 
ton i ton.  

Material: 80% ekologisk Fairtrade-bomull,  
 20% återvunnen polyester
Vikt: 280 g/m2

Maskintvätt: 40°
Storlek: XXS-4XL
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Crew Neck Kid   
141015

 Pris: 229:- (10-25 st) 214:- (26-99 st) 209:- (>100 st)

Rundhalsad sweatshirt med borstad insida i modern 
passform. 2x2 ribb runt halskant, mudd i ärmslut och 
nederkant. Dekorationssömmar i overlock som ligger 
ton i ton.

Material: 80% ekologisk Fairtrade-bomull,  
 20% återvunnen polyester
Vikt: 280 g/m2

Maskintvätt: 40°
Storlek: 90/100-150/160
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 Pris: 399:- (10-25 st) 389:- (26-99 st) 379:- (>100 st)

Sweatshirt med borstad insida och ståkrage i modern 
passform. Dragkedja i kragen och två infällda fickor 
fram. Dekorationssömmar i overlock som ligger ton i 
ton. 2x2 ribb i ärmslut samt nederkant.

Material: 80% ekologisk Fairtrade-bomull,  
 20% återvunnen polyester
Vikt: 280 g/m2

Maskintvätt: 40°
Storlek: S-4XL

Half Zip Unisex   
141012
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Sweat Pants Man    
141014 
Sweat Pants Lady  
141013

 Pris: 329:- (10-25 st) 314:- (26-99 st) 299:- (>100 st)

Byxa i sweatshirtmaterial med borstad insida. Bred  
linning med kraftig dragsko. Sidofickor och raka 
benslut. Herrmodellen har bakficka.

Material: 80% ekologisk Fairtrade-bomull,  
 20% återvunnen polyester
Vikt: 280 g/m2

Maskintvätt: 40°
Storlek: Man S-4XL, Lady XS-XXL 

Sweat Pants Kid   
141016

 Pris: 219:- (10-25 st) 209:- (26-99 st) 199:- (>100 st)

Byxa i sweatshirtmaterial med borstad insida.   
Bred linning med kraftig dragsko.  
Sidofickor och raka benslut.

Material: 80% ekologisk Fairtrade-bomull,  
 20% återvunnen polyester
Vikt: 280 g/m2

Maskintvätt: 40°
Storlek: 90/100-150/160
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 Pris: 439:- (10-25 st) 429:- (26-99 st) 419:- (>100 st)

Huvtröja med borstad insida och hel dragkedja. Något 
smalare i en modern passform. Kraftig dragsko i  
huvan. Två utanpåliggande fickor fram. 2x2 ribb i 
ärmslut samt nederkant.

Material: 80% ekologisk Fairtrade-bomull,  
 20% återvunnen polyester
Vikt: 280 g/m2

Maskintvätt: 40°
Storlek: Man S-4XL, Lady XS-XXL 

Full Zip Hood Man   
141010 
Full Zip Hood Lady  
141009
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Hood Man    
141002 
Hood Lady   
141001

 Pris: 379:- (10-25 st) 369:- (26-99 st) 359:- (>100 st)

Hood med borstad insida i modern passform. Huva i 
dubbelt material och kraftig dragsko samt en utanpå-
liggande ficka framtill. 2x2 ribb i ärmslut samt  
nederkant. Dammodellen är något insvängd. 

Material: 80% ekologisk Fairtrade-bomull,  
 20% återvunnen polyester
Vikt: 280 g/m2

Maskintvätt: 40°
Storlek: Man S-4XL, Lady XS-XXL 

Hood Kid   
141011

 Pris: 289:- (10-25 st) 279:- (26-99 st) 269:- (>100 st)

Hood med borstad insida i modern passform. Huva 
i dubbelt material och samt en utanpåliggande ficka 
framtill. 2x2 ribb i ärmslut samt nederkant.

Material: 80% ekologisk Fairtrade-bomull,  
 20% återvunnen polyester
Vikt: 280 g/m2

Maskintvätt: 40°
Storlek: 90/100-150/160 
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Headband    
141027

 Pris: 45:- (10-25 st) 42:- (26-99 st) 39:- (>100 st)

Skönt och sportigt pannband i singel jersey kvalitet. 
Dekorationssömmar ton i ton. Slätstickad för att  
underlätta märkning.

Material: 96% ekologisk Fairtrade-bomull,  
 4% elastan
Maskintvätt: 40°

Beanie    
141024

 Pris: 89:- (10-25 st) 84:- (26-99 st) 79:- (>100 st)

Skön och sportig mössa i singel jersey kvalitet.  
Dekorations sömmar ton i ton. Slätstickad för att  
underlätta märkning.

Material: 96% ekologisk Fairtrade-bomull,  
 elastan
Maskintvätt: 40°
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Cottover använder enbart  
Fairtrade-certifierad bomull... 

Bomull kallas ibland för det vita guldet. Det är 
en inkomstkälla för ca 100 miljoner  hushåll 
i fler än sjuttio olika länder men livet som 
bomullsodlare är inte alltid lätt. Konkurrensen 
på världsmarknaden är stenhård och priset 
på bomull har de senaste årtiondena sjunkit 
kraftigt. Det innebär stora svårigheter för 
bomullsodlare i länder med utbredd fattigdom 
som inte kan konkurrera med kraftigt subven-
tionerad bomull från rikare länder som exem-
pelvis USA. Fairtrade upprättar kriterier som 
garanterar odlaren ett minimipris som täcker 
kostnaden för en hållbar produktion. Odlarna  
får också en extra premie som används till att 
utveckla lokalsamhället, t.ex. i en ny skola. 
Fairtrade ger trygghet för odlare som inte har 
så stora marginaler att leva på. Varje gång 
du väljer produkter av Fairtrade-certifierad 
bomull bidrar du till att dessa odlare kan för-
bättra sina arbets- och levnadsvillkor. Om 
bomullen skall kunna certifieras av Fairtrade 
måste varje leverantör i kedjan först vara 
certifierade av Flocert (oberoende kontroll- 
organ). Dessa inspektionsbesök upprepas 
varje år för att leverantören ska få behålla 
sin certifiering. Dessutom utfärdas särskilda 
spårbarhetscertifikat, så kallade Transaction 
Certificates, varje gång bomullen, eller mate-
rialet, transporteras genom leverantörsked-
jan. På detta vis kan certifieringsorganen 
kontrollera flödet av ekologisk bomull, d.v.s. 
hur mycket som har köpts in jämfört med 
hur mycket som sålts vidare vilket självklart 
måste överensstämma.

Ekologiskt syftar på odlingen av en gröda,  
i detta fall odling av bomull som är en 
naturfiber. Ekologisk innebär odling i balans  
med naturen (ekologi) enligt internationellt  
överenskomna kriterier.  
I praktiken innebär ekologisk bomull tre 
saker: 

1. Inga naturfrämmade (alt. syntetiska) 
bekämpningsmedel mot insekter och svamp, 
endast fysikalisk ogräsbekämpning. 
2. Inga kemiska konstgödsel
3. Inga genmodifierade (GMO) grödor.

Förutom de uppenbara miljömässiga vin-
ningarna med ekologiskt odlad bomull finns 
det även andra fördelar. När bomullen odlas 
utan att stressas fram med konstgödsel blir 
kvaliteten hög med långa, jämna och mjuka 
fibrer.  
Ekologisk bomull innebär dock att endast 
bomullen är ekologisk, men plagget kan ha 
blekts, färgats och behandlats som konven-
tionellt tillverkade kläder. Ekologisk bomull 
är bra, men miljömärkta kläder är bäst. Då 
har nämligen miljökrav ställts hela vägen från  
råvaran, till exempel bomull, till färdigt plagg. 

... och miljömärkt polyester från  
återvunnet material.

Polyester är en konstfiber och används  
i allt från träningskläder till silkes- 
liknande klännings- och möbeltyger. Det är 
också mycket vanligt att polyester och bomull 
används i blandade textilmaterial. Råmate-
rialet i polyester kommer i regel från fossila 
källor, men miljöpåverkan kan minskas om 
polyestern tillverkas av återvunnet material.  
Det kan vara återvunna PET-flaskor eller 
spillmaterial från textil- och plastproduk-
tion. Då kan energianvändningen i tillverk- 
ningen av fiber minskas med uppåt 70 procent.  
Vatten används i förhållandevis liten mängd 
vid tillverkningen. Polyester har inte samma 
kemikalieproblematik som bomull vid produk-
tion av fibrer eftersom det inte är en odlad fiber. 
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Wear your statement!

Kläder och klädkonsumtion är idag ett stort  
miljöproblem. 
En del av problematiken ligger i själva tillverk- 
ningen samtidigt som miljöbelastningen ökar av 
andelen kläder som slängs i soporna. Genom 
medvetna val kan vi göra större skillnad än vad vi 
tror för att förändra ohållbara mönster. Bakom ett 
klädesplagg finns en lång produktionskedja och 
många som varit involverade i processen. 
På Cottover har vi stor respekt för hantverket och 
ställer höga krav på hållbarhet i alla led, både ur 
miljömässiga samt sociala perspektiv.
Tillverkningen av kläder och andra textilier har 
stor påverkan på både människor och miljö. 
I bomullsodlingar används ofta omoderna och  
allvarligt skadliga bekämpningsmedel, som 
påverkar både naturen och de människor som 
arbetar på bomullsfälten. Den största miljöpå- 
verkan ligger dock i alla efterprocesser såsom  
spinning, stickning och framförallt färgning, den  
sk. våta beredningen. Alla kemikalier som an-
vänds där gör den faktiskt lika farlig som bomull-
sodling. Tillverkningen av kläder kräver mycket 
resurser i form av vatten och  tillsammans med 
andelen kläder som slängs i soporna blir det stor 
belastning på både energi och miljö. Vi svenskar 
köper i snitt 15-20 kilo textil varje år och slänger 
nästintill halva mängden vilket inte är ett hållbart 
mönster.

Hållbarhetsutmaningar 

Cottover är tillverkat för att försöka bemöta de 
sociala och miljömässiga utmaningar som finns 
i hela tillverkningskedjan, från råvara till färdig 
produkt.
Bomullen är ekologiskt odlad utan kemiska 
bekämpningsmedel hos bomullsodlare som får 
rättvist betalt enligt Fairtrades kriterier. Vi har 
minimerat användningen av kemikalier i hela 
tillverkningskedjan och endast särskilt godkända 
färgämnen samt kemikalier är tillåtna i efterpro-
cesserna, allt i enlighet med Svanenmärkets krit-
erier. 
FN:s konventioner för arbetsvillkor måste följas 
av samtliga leverantörer och vi har full spårbarhet  
från bomull till färdigt plagg vilket är sällsynt i 
textilbranschen idag. Kläderna har även testats  
för att säkerställa en god kvalitet. Genom  
att ta fram produkter av god kvalitet kan vi 
minska onödigt slöseri av jordens resurser  
och kläder som snabbt hamnar i soporna. 

En rättvis prisbild

För att kunna jämföra pris på ett rättvisande sätt 
måste man fråga sig om kläderna håller 
samma kvalitet? Titta på materialet och hur plag-
get är sytt. Hur ser fållar och sömmar ut? Hur 
känns tyget? Om plagget ändrar färg och form 
efter en månad har du knappast fått valuta för 
pengarna. Att inte ta hänsyn till plaggets kvalitet 
blir som att jämföra äpplen och päron. Miljö- 
märkta kläder kan ha en högre tillverknings- 
kostnad, det är fullt logiskt. 
Fairtrade-certifierad bomull innebär till exem-
pel att bomullsodlaren är garanterad en betaln-
ing som täcker hållbar produktion samt en extra  
premie som investeras i lokalsamhället. Svanen 
och GOTS ställer krav på alla leverantörer i  
kedjan, till exempel gällande arbetsvillkor,  
miljöprocesser och vilka kemikalier som får  
användas, vilket kan leda till högre omkostnad-
er för leverantörerna som sedan skall täckas av  
kundens betalning. Det är heller inte gratis att 
använda de kända märkena i plaggen. Svanen, 
Fairtrade och GOTS är icke-vinstdrivande organ-
isationer, vilket innebär att vi företag betalar  
avgifter och licenser för att få använda oss av  
certifieringarnas tjänster och varumärken.  
Cottover håller en mycket bra prisbild i relation 
till den höga kvaliteten och är endast marginellt 
högre än konventionella produkter.
Det är tack vare stora volymer och storskalig  
produktion som vi kan erbjuda konkurrenskraftiga 
priser på marknaden för hållbara och miljömärkta 
kläder.



27

Medveten konsumtion 

Konsumtion är i grunden något positivt eftersom  
det är en förutsättning för handel. Handel är 
nödvändigt för vår ekonomi och skapar jobb 
samt välfärd. Nästan all minskning av extrem  
fattigdom har skett i länder som är integrerade 
med omvärlden genom handel och inflöde av  
multinationella företag och nästan alla länder 
som har gått från fattigdom till industrialisering i 
modern tid har använt textilindustrin som språng-
bräda. FN:s utvecklingsprogram UNDP menar att 
textil- och klädindustrin är unik i den globala  
ekonomin i dess förmåga att hjälpa länder till  
utveckling.
Samtidigt måste handel vara rättvis och  
hållbar för att leda till positiv utveckling. Där har 
vi kunder och konsumenter ett viktigt uppdrag, 
nämligen att medvetet välja hållbara produkter 
och ansvarsfulla företag, då skapar vi positiv 
förändring genom vår köpkraft. Ett bättre uttry-
ck är kanske därför medveten konsumtion vilket  
leder till hållbar utveckling. 

 
Det är väldigt svårt för oss konsumenter att veta 
vad vi egentligen köper och hur en produkt blivit  
tillverkad. Det kan till och med vara svårt för le-
verantören att veta hur hela tillverkningskedjan  
ser ut eftersom den ofta sker i många steg. 
Till hjälp har vi tredjepartscertifieringar som  
erbjuder trovärdig vägledning för både tillverkare  
och konsument genom sina märkningar. 

Tredjepartscertifieringar 
 innebär för er att ni får:

• Full spårbarhet från fiber till plagg. Alla steg 
och leverantörer i kedjan är dokumenterade.

• Granskning och verifiering för att säkerställa 
att kraven uppfylls, från en organisation som är 
frikopplad och helt oberoende från leverantören.

• Årliga kontrollbesök och inspektioner för att 
säkerställa att tillverkarna lever upp till kraven

• Märkningar som är kända på marknaden  
och hjälper kunden att snabbt hitta hållbara 
produkter.

Cottovers mest vinnande koncept är 
kunden!  

Det allra största bidraget gör dock våra kunder. 
Det är kundens efterfrågan som styr utbudet. 
Om du vill köpa ekologiska kläder och aktivt  
väljer kläder som blivit tillverkade med hänsyn  
till människa och miljö, leder det på lång 
sikt till fler hållbara produkter på marknaden  
och en mer hållbar textilindustri. Det är först när 
vi konsumenter aktivt väljer hållbara produk-
ter före konventionella som vi tillsammans kan  
förändra textilbranschen på riktigt.

Tack för att ni väljer Cottover!
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V-neck Slim fit
Lady 141025
96% ekologisk Fairtrade-bomull
4% elastan 
5 färger

R-neck Slim fit
Man 141026
96% ekologisk Fairtrade-bomull
4% elastan 
5 färger

Tote Bag
141028
100% ekologisk Fairtrade-bomull 
5 färger

Tote Bag Heavy L
141029
100% ekologisk Fairtrade-bomull 
5 färger
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Oxford L/S Shirt
Man 141032/Lady 141031
100% ekologisk Fairtrade-bomull 
2 färger

Tote Bag Heavy S 
141030
100% ekologisk Fairtrade-bomull 
5 färger

Gym Bag 
141033
100% ekologisk Fairtrade-bomull 
5 färger
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T-shirt
Man 141008/Lady 141007/Kid 141023
100% ekologisk Fairtrade-bomull
14 färger

T-shirt V-neck
Man 141022/Lady 141021
100% ekologisk Fairtrade-bomull
14 färger

T-shirt Long Sleeve 
Man 141020/Lady 141019
100% ekologisk Fairtrade-bomull
14 färger
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Pique
Man 141006/Lady 141005
100% ekologisk Fairtrade-bomull
14 färger

Pique Long Sleeve
Man 141018/Lady 141017
100% ekologisk Fairtrade-bomull
14 färger

Crew Neck 
Unisex 141003/Kid 141015
80% ekologisk Fairtrade-bomull
20% återvunnen polyester 
14 färger
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Half Zip
Unisex 141012
80% ekologisk Fairtrade-bomull
20% återvunnen polyester 
14 färger

Hood
Man 141002/Lady 141001/Kid 141011 
80% ekologisk Fairtrade-bomull
20% återvunnen polyester 
14 färger

Full Zip Hood 
Man 141010/Lady 141009
80% ekologisk Fairtrade-bomull
20% återvunnen polyester 
14 färger
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255
yellow

290
orange

425
pink

435
cerise

460
red

105
off-white

100
white

767
royal blue

645
green

855
navy

725
sky blue

885
purple

980
charcoal

990
black

Färgkarta:

106
natural

Sweat Pants
Man 141014/Lady 141013/Kid 141016 
80% ekologisk Fairtrade-bomull
20% återvunnen polyester 
14 färger

Beanie
Unisex 141024
96% ekologisk Fairtrade-bomull
4% elastan
14 färger

Headband 
Unisex 141027
96% ekologisk Fairtrade-bomull
4% elastan
14 färger

716
light blue

Bakficka endast på herrmodell.

~PMS 
655C

~PMS 
269C

~PMS 
708C

~PMS 
214C

~PMS 
1585C

~PMS 
123C

~PMS 
7499C

~PMS 
200C

~PMS 
287C

~PMS 
543C

~PMS 
360C

~PMS 
432C
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Clean Shipping Index är ett initiativ som vill påverka rederier att 
använda renare och mer miljöanpassade fartyg för att minska 
utsläpp av växthusgaser och kemikalier i våra hav. 

BSCI (Business Social Compliance Initiative)  
BSCI är ett initiativ för företag som vill förbättra arbets-
villkoren i den globala leverantörskedjan. Tillsammans med 
över 2000 andra BSCI-medlemmar har vi en gemensam 
uppförandekod baserad på FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter och ILO:s konventioner. Uppförandekoden ställer 
bland annat krav på minimumlön, reglerad arbetstid och att 
inget barnarbete får förekomma.   

Textile Exchange är en internationell organisation som arbetar 
för en ansvarsfull expansion av ekologisk bomullsodling. Idag 
är utbudet av ekologisk bomull inte tillräckligt stort för att 
mätta den stigande efterfrågan.

Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh.  
Accordet är ett bindande avtal som ska förbättra säkerheten 
inom textilindustrin i Bangladesh. Fokus ligger på byggnad, 
el och brandsäkerhet. Fler än 2 miljoner textilarbetare berörs 
direkt av Ackordets arbete som därmed är ett av våra mest 
betydelsefulla projekt inom socialt ansvar.  

Mistra Future Fashion är ett forskningsprogram om hållbart 
mode och verkar för en framtida positiv modeindustri. Visionen 
är att möjliggöra ett systemskifte till en hållbar industri. Forsk-
ningen görs tvärvetenskapligt inom design, leverantörsled, 
användare och återvinning, i ett stort konsortium med över 40 
forsknings- och industripartners där Cottover ingår.

Det är inte bara våra produkter som gör skillnad.  
Vi är engagerade i många projekt som försöker  

göra världen lite bättre.
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Färgavvikelse, kan av foto- och trycktekniska skäl förekomma mellan bilderna i katalogen och de 
verkliga produkterna. Det kan dessutom av ljusmässiga skäl skilja något mellan produktbild och  
miljöbild på samma produkt. I dessa fall hänvisar vi i första hand till produktbilderna.

Vi förbehåller oss rätten till eventuella prisändringar och att varor kan ta slut under året. Alla priser  
i katalogen är rekommenderade cirkapriser, exkl moms. Lokala avvikelser kan förekomma.  
Kostnader för frakt tillkommer. Kostnad för tryck, brodyr och övrig bearbetning tillkommer.

Katalogen för Cottover 2019 är producerad av Textilgrossisten Hefa AB med hjälp av  
fotografer via Filmhouse AB och Gothia Reklamfoto AB.  
Tryckt i Sverige ©2019 av Strokirk-Landströms AB, Lidköping.

Ansvarsfullt papperstryck. 

Vi har valt att trycka upp våra kataloger för  
Cottover på ett Svanenmärkt tryckeri för 
att säkerställa hållbarhetskedjan i alla led.  
Svanens krav på ett tryckeri omfattar hela  
trycksakens livscykel. De Svanenmärkta tryck- 
erierna bidrar till Svanens mål om ett hållbart  
samhälle genom att ha ett helhetsperspektiv på sitt  
miljöarbete. Det handlar om att utnyttja resurs- 
erna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande 
och hälsoskadliga kemikalier med bättre  
alternativ. För att en trycksak ska kunna Svanen-
märkas måste hårda krav uppfyllas från skogsbruk,  
genom hela produktionskedjan, till tryckeri och 
avfallshantering. En trycksak från ett Svanen-
märkt tryckeri tillhör en av de mest miljö- 
anpassade produkterna på marknaden.

Papper certifierat av Svanen och FSC. 

Pappret står för den största miljöpåverkan 
från en trycksak och det är en självklarhet för  
Cottover att göra bästa möjliga val, därför är vårt 
papper både FSC- och Svanenmärkt.
Svanens krav för att sätta sitt märke på pappret 
är tydliga. Träråvaran får inte komma från skogar 
med höga biologiska eller sociala skyddsvärden. 
Minst 30 procent måste dessutom komma från 
certifierat hållbart skogsbruk (t.ex. FSC), eller så 
skall råvaran består av returpapper till mer än 75 
procent. För massa- och pappersfabriker ställs 
krav på låg energiförbrukning, rening av utsläpp, 
kemikalier samt avfall. 
FSC står för Forest Stewardship Council och 
är en internationell och oberoende miljö- 
organisation. FSC uppmuntrar till ett miljöan- 
passat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt 
bruk av världens skogar genom att koppla samman  
skogsbruk och konsumtion. 
Målet med ursprungsmärkning av skog som  
används i tryck är att främja bärkraftigt skogs-
bruk med god balans mellan de tre aspekterna 
skogsproduktion, miljövård och sociala intressen.

Rent konkret i produktion. 

• Vid tryck används miljövänliga tryckplåtar     
som framkallas utan lösningsmedel. 

• Tryckfärgerna är vegetabiliska och alla 
rengöringsmedel av gummidukar ligger i  
slutna system. 

• Ny teknik i pressarna som effektiviserar  
trycktiderna vilket ger lägre energi- 
förbrukning, mindre makulatur och  
pappersspill.

Vårt tryckeri arbetar med metodiken  
runt ISO9001.



Made with Fairtrade Cotton


