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Det du väljer att ha närmast kroppen har en avgörande betydelse för miljön 
och din hälsa, men också för andra människors hälsa och deras arbetsvillkor. 

Cottover är certifierat med internationellt erkända certifieringar som 
garanterar ett aktivt arbete för bättre miljö, rättvis handel och bekämp-
ning av fattigdom. Tredjepartscertifieringarna gör det enkelt för oss  
kunder att göra trygga val som belastar miljön så lite som möjligt. 

Det är väldigt svårt för oss konsumenter att veta vad vi egentligen köper och 
hur en vara är tillverkad. Det kan till och med vara svårt för leverantören att 
veta hur hela tillverkningskedjan ser ut eftersom den ofta sker i så många 
steg.  Till hjälp har vi tredjepartscertifieringar som erbjuder trovärdig vägled-
ning för både tillverkare och konsument genom sina märkningar, detta innebär: 

• 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.

COTTOVER  - PEOPLE & PLANET

THE STATEMENT IS YOURS TO MAKE
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Made with Fairtrade Cotton

“THE CLOTHES AGAINST YOUR SKIN 
DEFINES WHO YOU ARE AND BY CHOOSING 
PRODUCTS WITH CARE YOU CAN IMPACT 
ON  LABOUR CONDITIONS FOR WORKERS 

AND THE ENVIRONMENT. 
IT´S NOT ONLY OUR PRODUCTS 

THAT MAKES A DIFFERENCE. WE 
ARE ALSO INVOLVED IN MANY 

PROJECTS AIMED MAKING 
THE WORLD A BETTER 

PLACE”

4

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 pro-
dukter används alltid ekologisk bomull och återvunnen polyester. 
GOTS ställer höga krav på material, kvalitet, miljö och sociala aspek-
ter hos samtliga aktörer. GOTS ger dessutom garanti för full spårbar-
het genom hela leverantörskedjan.

Svanen ställer tuffa krav genom hela livscykeln och drivs på uppdrag av re-
geringen. Svanen certifierar produkten med hänsyn till miljöbelastning från 
råvara till användning. Svanen ställer krav på arbetsvillkor enligt ILO:s kärn-
konvention.

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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Accordet är ett internationellt avtal som ska leda till ökad säkerhet 
inom textilindustrin i Bangladesh. Avtalet innebär bland annat att 
fabriker ska genomgå el- och byggnadsinspektioner samt träning 
och utbildning i 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 av världens största forskning-
sprogram kring hållbart mode med visionen att skapa ett 
systemskifte till en hållbar industri. Forskningen görs tvär-
vetenskapligt inom design, leverantörsled, användare och  
återvinning, i ett stort konsortium med över 40 forsknings- 
och industripartners där Cottover ingår.

Clean Shipping Index är ett initiativ som vill påverka rederier att an-
vända renare och mer miljöanpassade fartyg för att minska utsläpp 
av växthusgaser och kemikalier i våra hav. 

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

BSCI är ett initiativ för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala lever-
antörskedjan. Tillsammans med över 2000 andra BSCI-medlemmar har vi en gemens-
am 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.
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Långt midjeförkläde med knytband. Frontficka delad på mitten. Sömmar ton i ton 
på twill, förklädet i denim har gula sömmar. Långt sprund fram för bästa komfort. 
Sömmar ton i ton på twill, förklädet i denim har gula sömmar. 
 
Mått:  90x88 cm (knytband 90 cm) 
Vikt:  Twill 210 g/m² (färg 665, 990),  
 Denim 10,5 oz (färg 840)
Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull
Maskintvätt: 60°

Rek. pris: 269 kr

WAIST APRON LONG | 141047
Kort midjeförkläde med knytband. Frontficka delad på mitten. Sömmar ton i ton på 
twill, förklädet i denim har gula sömmar. 

 
Mått:  84x50 cm (knytband 90 cm)
Vikt:  Twill 210 g/m² (färg 665, 990),  
 Denim 10,5 oz (färg 840) 
Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull
Maskintvätt: 60°

Rek. pris: 199 kr

WAIST APRON SHORT | 141045

Förkläde med dubbelfunktion, frontficka delad på mitten och knytband i midjan. 
Använd som bröstlappsförkläde med justerbart nackband, alt som midjeförkläde 
då bröstlappen kan vikas ner och döljas. Sömmar ton i ton. Förklädet i denim har 
gula sömmar. 
 
Mått:  90x81 cm alt. 90x52 cm (knytband 90 cm) 
Vikt:  Twill 210 g/m² (färg 665, 990),  
 Denim 10,5 oz (färg 840)
Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull
Maskintvätt: 60°

Rek. pris: 279 kr

COMBI APRON | 141049
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Väska i canvas med rundade sidor. Kraftig, avtagbar och justerbar axelrem. 
Synlig frontficka. YKK dragkedjor. Bronsfärgade detaljer i metall med antik finish. 
Innerficka. Svart foder på båda färgerna. 

Volym:  25 liter 
Mått:  50 cm, ø 26 cm
Vikt:  310 g/m²
Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull

Rek. pris: 479 kr

CANVAS DUFFLEBAG |  141034

Ryggsäck i canvas med en synlig frontficka. YKK dragkedjor. Bronsfärgade 
detaljer i metall med antik finish. Innerficka. Kraftiga reglerbara bärremmar samt 
handtag. Svart foder på båda färgerna. 

Volym:   13 liter 
Mått:  28x12x38 cm
Vikt:  310 g/m² 
Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull

Rek. pris: 449 kr

CANVAS DAYPACK | 141039
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Väska i canvas med långa handtag.  
 
Mått:  38x40 cm
Vikt:  150 g/m²
Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull
Maskintvätt:  40°

Rek. pris: 59 kr

TOTE BAG |  141028

GYMBAG
Gymbag i canvas, dragsko i överkant med kraftiga naturfärgade 
snören. Kan även bäras som ryggsäck. 
 
Mått:  38x45 cm
Vikt:  150 g/m²
Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull
Maskintvätt:  40°

Rek. pris: 99 kr

|  141033
Mindre väska i canvas med bälg och korta handtag. 
 
 
Mått:  24x15x20 cm
Vikt:  290 g/m²
Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull
Maskintvätt:  40°

Rek. pris: 99 kr

TOTE BAG HEAVY SMALL |  141030

Väska i canvas med bälg och korta handtag.  
 
Mått:  46x8x40 cm 
Vikt:  290 g/m²
Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull
Maskintvätt:  40°

Rek. pris: 99 kr

TOTE BAG HEAVY LARGE |  141029
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ALL VÅR BOMULL ÄR EKOLOGISK!

Ekologiskt syftar på odlingen av en gröda och innebär att odlingen sker 
i balans med naturen (ekologi) enligt internationellt överenskomna krit-
erier. När bomullen odlas utan att stressas fram med konstgödsel blir 
kvaliteten hög med långa, jämna och mjuka fibrer, i praktiken innebär 
ekologisk bomull tre saker:

1. Inga kemikalier/bekämpningsmedel!  
(Endast manuell insekts- och ogräsbekämpning)
2. Inga kemiska konstgödsel
3. Inga genmodifierade (GMO) grödor.

När bomullen ska fraktas till nästa leverantör i tillverkningskedjan kon-
taktas alltid ett kontrollorgan som utfärdar ett särskilt intyg. Det hälper 
oss att spåra bomullen genom tillverkningens alla steg och förvissar 
oss om att rätt bomull finns i slutprodukten.
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Skjorta i tunn oxfordkvalitet med button down krage på herr och turn down på 
dam. Herr i slim fit och dam i insvängd modell med två insnitt i ryggen, för att ge en 
skräddarsydd silhuett.

Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull
Maskintvätt: 40°

Rek. pris: 599 kr

OXFORD LADY |  141031 - 34-46
OXFORD SLIM FIT MAN |  141032 - XS-3XL 
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Skjorta i denimmaterial med mjuk känsla. Skjortan är enzymbehandlad vilket 
ger varje skjorta ett naturligt och unikt utseende. Cut away krage på herr och 
turn down på dam. Herr i Slim fit och Comfort, dam i insvängd modell med två 
insnitt i ryggen, för att ge en skräddarsydd silhuett. Vikt 6,5 oz. 

Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull
Maskintvätt: 40°

Rek. pris: 599 kr

|  141036 - XS-3XL DENIM COMFORT MAN
|  141035 - 34-46

|  141046 - XS-3XL 

DENIM LADY

DENIM SLIM FIT MAN
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|  141048 - XS-3XL TWILL SLIM FIT MAN
|  141038 - XS-3XL TWILL COMFORT MAN

Bomullsskjorta i fin twill med lätt peach finish som ger en mjuk och smidig 
känsla. Cut away krage på herr och turn down på dam. Herr i Slim fit och 
Comfort, dam i insvängd modell med två insnitt i ryggen, för att ge en 
skräddarsydd silhuett. 

Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull
Maskintvätt: 40°

Rek. pris: 599 kr

|  141037 - 34-46TWILL LADY
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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°

Rek. pris: 139/109* kr

T-SHIRT KID* |  141023 - 90/100-150/160
T-SHIRT LADY |  141007 - XS-XXL 
T-SHIRT MAN |  141008 - S-4XL 

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°

Rek. pris: 139 kr

T-SHIRT V-NECK LADY |  141021 - XS-XXL
T-SHIRT V-NECK MAN |  141022 - S-4XL 
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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°

Rek. pris: 139 kr

V-NECK SLIM FIT LADY |  141025 - XS-XXL
R-NECK SLIM FIT MAN |  141026 - S-3XL 

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

Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull
Vikt: 160 g/m²
Maskintvätt: 60°

Rek. pris: 209 kr

T-SHIRT LONG SLEEVE LADY |  141019 - XS-XXL
T-SHIRT LONG SLEEVE MAN |  141020 - S-4XL 
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Kortärmad piké i klassisk pikéstickning. Normal passform, 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°

Rek. pris: 279 kr

|  141005 - XS-XXLPIQUE LADY
PIQUE MAN |  141006 - S-4XL 

Långärmad piké i klassisk pikéstickning. Normal passform, stickad ribb i krage. 2 st. 
knappar i förstärkt knappslå och mudd vid ärmslut på herrmodellen. Dammodellen 
är insvängd. 

Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull
Vikt: 200 g/m²
Maskintvätt: 60°

Rek. pris: 339 kr

PIQUE LONG SLEEVE LADY |  141017 - XS-XXL
PIQUE LONG SLEEVE MAN |  141018 - S-4XL 
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HÅLLBARHETSUTMANINGAR
Cottover är tillverkat för att försöka bemöta de sociala och 
miljömässiga utmaningar som finns i hela tillverkningsked-
jan, från råvara till färdig produkt. Bomullen är ekologiskt odlad 
utan kemiska bekämpningsmedel hos bomullsodlare som får  
rättvist betalt enligt Fairtrades kriterier. Vi har minimerat använd- 
ningen av kemikalier i hela tillverkningskedjan och endast särskilt 
godkända färgämnen samt kemikalier är tillåtna i efterprocesserna, allt i  
enlighet med Svanenmärkets och GOTS kriterier. FN:s konventioner för  
arbetsvillkor måste följas av samtliga leverantörer och vi har full spårbar-
het 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 som håller länge kan vi minska onödigt 
slöseri av jordens resurser och kläder som snabbt hamnar i soporna. 
Men det är först när kunden väljer de certifierade produkterna och därmed 
konkurrerar ut de konventionella som den verkliga skillnaden görs. 
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MEDVETEN KONSUMTION 
Det är bråttom om vi ska rädda världen och minska vår 
belastning på miljö och klimat. Vi måste kliva ur köp- och 
slängsamhället, välja rätt, använda rätt och bli bättre på att 
hushålla med jordens resurser. 

Att välja Cottover med dess tredjepartscertifieringar är en 
del i att möta dessa stora utmaningar, vi ställer tuffa miljö-, 
hälso- och kvalitetskrav på produkterna och producenterna. 
Om vi vill skapa en hållbar textilindustri måste vi fokusera på 
de länder där tillverkningen faktiskt äger rum och förändra på 
plats, Producenterna som innehar licenserna ändrar sin pro-
duktion, gör om sina arbetsrutiner och byter ut ingredienser 
för att klara kraven.

Ju fler som ställer krav på certifierade produkter, desto fler 
fabriker och odlingar ställs om. Ditt val av kläder har global 
påverkan och dina köp kan göra skillnad. Med medveten kon-
sumtion bidrar du för din och din nästkommandes framtid.
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Hood med borstad insida i normal passform. Huva i dubbelt material och 
kraftig dragsko samt en utanpåliggande ficka framtill. 2x2 ribb i ärmslut 
samt nederkant. Dammodellen är insvängd. 

Material: 80% ekologisk Fairtrade bomull,   
 20% återvunnen polyester
Vikt: 280 g/m²
Maskintvätt: 40°

Rek. pris: 499/329* kr

HOOD KID* |  141011 - 90/100-150/160
HOOD LADY |  141001 - XS-XXL 
HOOD MAN |  141002 - S-4XL 

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

Material: 80% ekologisk Fairtrade bomull,   
 20% återvunnen polyester
Vikt: 280 g/m²
Maskintvätt: 40°

Rek. pris: 579 kr

|  141009 - XS-XXLFULL ZIP HOOD LADY
|  141010 - S-4XL FULL ZIP HOOD MAN
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Byxa i sweatshirtmaterial med borstad insida. Bred linning med kraftig dragsko, 
sidofickor och raka benslut. Hermodellen har bakficka. 

Material: 80% ekologisk Fairtrade bomull,    
 20% återvunnen polyester 
Vikt: 280 g/m²
Maskintvätt: 40°

Rek. pris: 399/249* kr

SWEAT PANTS KID* |  141016 - 90/100-150/160
SWEAT PANTS LADY |  141013 - XS-XXL 
SWEAT PANTS MAN |  141014 - S-3XL 

Rundhalsad sweatshirt i unisexstorlekar med borstad insida i normal 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°

Rek. pris: 379/259* kr

CREW NECK KID* |  141015 - 90/100-150/160
CREW NECK UNISEX |  141003 - XXS-4XL
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Sweatshirt i unisexstorlekar med borstad insida och ståkrage i normal 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°

Rek. pris: 499 kr

HALF ZIP UNISEX |  141012 - S-4XL
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Pannband i singeljersey med dekorationssömmar ton i ton. Slätstickad 
för att underlätta märkning. Pannbandet är 10cm brett. 

Material: 96% ekologisk Fairtrade bomull,  
 4% elastan
Vikt: 200 g/m²
Maskintvätt: 40°

Rek. pris: 49 kr

HEADBAND |  141027 - one size
Mössa i singeljersey kvalitet med dekorationssömmar ton i ton. Slät-
stickad för att underlätta märkning, mössan är 23 cm hög. 

Material: 96% ekologisk Fairtrade bomull,  
 4% elastan
Vikt: 200 g/m²
Maskintvätt: 40°

Rek. pris: 99 kr

BEANIE |  141024 - one size
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COTTOVER - PEOPLE AND PLANET 
 

Uppskattar du kläder med kvalitet och vill värna om människa och miljö? Fler och fler tänker som du. 
Kläder och klädkonsumtion kan vara ett stort miljöproblem, tillverkningen innebär ofta undermåli-
ga arbetsvillkor och en process som ökar miljöbelastningen. I bomullsodlingar används ofta  omoderna 
och allvarligt skadliga bekämpningsmedel, som påverkar både naturen och de människor som arbetar 
på bomullsfälten. En annan stor del av plaggets miljöpåverkan är alla efterprocesser såsom spinning, 
stickning och framförallt färgning, den sk. våta beredningen. Tillverkningen av kläder kräver också  
mycket resurser i form av vatten och alltför många plagg slängs i slutändan i  soporna på grund av dålig 
hållbarhet. Tillsammans blir detta en stor belastning på både energi och miljö, men så behöver det inte vara. 

Konsumtion i grunden något positivt eftersom det är en förutsättning för handel. Handel är nödvändigt för vår 
ekonomi, skapar jobb och välfärd. Nästan all minskning av extrem fattigdom har skett i länder som är integre-
rade 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 språngbräda, men det måste ske 
på ett schysst vis. Att välja Cottover med dess tredjepartscertifieringar är en stor hjälp för att möta dessa stora 
utmaningar. Certifieringarna ställer tuffa miljö-,hälso- och kvalitetskrav på produkterna och producenterna. Pro-
ducenterna som innehar licenserna ändrar sin produktion, gör om sina arbetsrutiner och byter ut ingredienser 
för att klara kraven.

Vi vill att produkterna skall vara hållbara, med god kvalitet för att hålla och användas länge.  Vi har tagit fram 
produkterna, men det är först när ni väljer certifierade produkter framför konventionella som vi gör verklig 
skillnad. Det är komplicerat, men det blir lätt för er, välj produkter med tredjepartscertifieringar så vet ni att det 
är en hållbart tillverkad produkt.

THE STATEMENT IS  
YOURS TO MAKE!
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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 produkt-
bilderna. Vi förbehåller oss rätten till eventuella prisänd-
ringar och att varor kan ta slut under året. Alla priser i 
den digitala 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 2022 är producerad av Tg-h 
AB med hjälp av fotograf Andreas Borg Scheller,  
Gothia Reklamfoto och Christian Forsling, Forsling Foto.  
Grafiskt mönster skapat av Angelina Sheremet. 
Tryckt i Sverige ©2022 av Risbergs Adbox, Uddevalla.
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