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Add sustainability to what you wear.
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Värit:

Fairtrade Reilu kauppa on kansainvälinen merkintä, joka taistelee köyhyyttä vastaan. 
Reilun kaupan tuotteet voi tunnistaa puuvillavaatteista merkinnän avulla. Puuvillan  
viljelijöille taataan vähimmäishinta, joka kattaa puuvillan kestävän tuotannon kulut.
Puuvilla viljelijä saa myös ylimääräisen palkkion, joka voidaan investoida koko
yhteisön hyväksi esimerkiksi kouluihin, sairaaloihin tai kaivoihin. Reilulla kaupalla
on myös kriteerit demokratiaan ja vaatii, että työntekijöillä on oikeus järjestäytyä.
Lapsilla tulee olla mahdollisuus käydä koulua eikä työskennellä. Kaikki puuvilla
tulee Reilu kauppa-sertifioiduilta tuottajilta.

GOTS on kansainvälinen vaatteiden ja tekstiilien merkinnöistä vastaava organisaatio.
Gots käyttää aina orgaanista puuvillaa ja polyesteri tulee olla kokonaan kierrätys- 
materiaaleista valmistettu. Valmistuksessa ei saa käyttää terveyteen tai ympäristöön
haitallisesti vaikuttavia kemikaaleja. GOTS:n avulla varmistetaan että ILO:n
perussopimuksia noudatetaan ja että jäljitettävyys koko toimitusketjussa on
nähtävissä.

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki on tunnetuin ympäristömerkki
Suomessa. Joutsenmerkittyjen vaatteiden ympäristövaikutukset ovat alhaiset
kaikissa tuotantovaiheissa - raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi.
Haitallisia kemikaaleja vältetään valmistuksen aikana. Joutsenmerkki tekee
vaatimuksia työolojen parantamiseksi ILO:n perusyleissopimusten mukaisesti ja
valvoo myös tiukasti laatuvaatimuksia.

ÖKO-TEX on kansainvälinen tekstiilien testaus- ja sertifiointi järjestelmä. Merkki
takaa ettei valmis tuote sisällä haitta-aineita, jotka voivat aiheuttaa allergioita tai
muita terveysongelmia. Saadakseen Ökö-tex -merkin tulee tuotteen läpäistä  
laboratoriotestit, jotka osoittavat ettei niistä löydy terveydelle haitallisia kemikaaleja.  
Testit tehdään riippumattomissa tutkimuslaitoksissa.
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PEOPLE & PLANET 

Pukeutumisella voimme ilmaista itseämme ja arvojamme.

Cottover vaatteet ovat ensiluokkaisia laadultaan. Kestävät värit, miellyttävä materiaali sekä 
moderni leikkaus yhdistyvät ajattomaan mallistoon. Laaja värivalikoima ja tuotemalliston 
design tekevät tuotteiden brändäämisen yrityksesi työvaatteeksi erittäin helpoksi. 

Valitse vaatteesi harkiten.
Cottover tekee aktiivisesti töitä kestävän kehityksen eteen. Malliston sertifioinnit kattavat 
yhdessä koko tuotantoketjun ja tuotteet. Ne osoittavat tuotteiden täyttävän tietyt laatua,  
terveyttä, ympäristöä ja työoloja koskevat vaatimukset. 
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Hinta: 5,90 €

Uusi Canvas -kassi pitkillä kantokahvoilla. Kangaskassi 
on ekologinen ja vastuullinen vaihtoehto joka päiväi-
seen käyttöön.

Materiaali: 100% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa 
Paino: 150 g/m2

Mitat: 38x40 cm
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Tote Bag    
141028

Hinta: 8,90 €

Jumppapussi kulkee kätevästi mukana harrastuksissa 
ja matkoilla. Jumppapussi on valmistettu on val- 
mistettu Reilun kaupan luovupuuvillasta ja on erittäin 
ympäristöystävällinen. Voidaan käyttää myös reppuna.

Materiaali: 100% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa 
Paino: 150 g/m2

Mitat: 38x45 cm

Gym Bag    
141033
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Hinta: 7,90 €

Uusi Cottover kangaskassi Heavy Small. Kassissa 
kuljetat kätevästi esimerkiksi päivän eväät. Vahva 
kangaskassi on ekologinen ja vastuullinen vaihtoehto 
pitkän käyttöikänsä puolesta. Lyhyet kantokahvat.

Materiaali: 100% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa
Paino: 290 g/m2

Mitat: 24x15x20 cm

Hinta: 7,90 €

Uusi Cottover kangaskassi Heavy Large. Vahva kangas-
kassi on ekologinen ja vastuullinen vaihtoehto pitkän 
käyttöikänsä puolesta. Lyhyet kantokahvat.

Materiaali: 100% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa
Paino: 290 g/m2 
Mitat: 38x8x40 cm

Tote Bag Heavy Small    
141030

Tote Bag Heavy Large    
141029
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Hinta: 54,00 €

Klassinen Oxford -paita. Miesten mallissa button down 
-kaulus. Paita on klassikko, joka toimii siistimpään 
pukeutumiseen mutta myös rentoon. Cottover -mal-
liston vaatteet valmistetaan alusta loppuun kestävää 
kehitystä ajatellen.

Materiaali: 100% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa
Konepesu: 40°
Koko: Miehet XS-3XL, Naiset 34-46
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Oxford shirt L/S Lady  
141031

Oxford shirt L/S Man    
141032 
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Hinta: 17,90 €

Uusi moderni ja joustava Cottover t-paita.  
Miesten mallissa on o-aukkoinen pääntie ja 
naisten mallissa v-aukkoinen pääntie.  
Malli on tyköistuva ja joustava.

Materiaali: 96 % Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa, 4 % elastaania
Paino: 180 g/m2

Konepesu: 40°
Koko: Miehet S-4XL, Naiset XS-XXL
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R-neck Slim fit Man    
141026 
V-neck Slim fit Lady  
141025
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Hinta: 9,90 €

Pyöreä kaula-aukkoinen T-paita miesten ja naisten 
mallina. Kavennettu malli, jossa pääntiellä siisti  
ribbineulos. Valmistettu hienolaatuisesta Reilun  
kaupan luomupuuvillasta.

Materiaali: 100% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa
Paino: 160 g/m2

Konepesu: 60°
Koko: Miehet S-4XL, Naiset XS-XXL
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Hinta: 8,90 €

Lasten t-paita pyöreällä pääntiellä. Pääntiellä siisti ja 
joustava ribbineulos. Valmistettu hienolaatuisesta Rei-
lun kaupan luomupuuvillasta.

Materiaali: 100% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa
Paino: 160 g/m2

Konepesu: 60°
Koko: 90/100-150/160 
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T-shirt  Man    
141008  
T-shirt  Lady   
141007

T-shirt  Kid   
141023
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Hinta: 17,00 €

Pitkähihainen T-paita miesten ja naisten mallina. 
Kavennettu malli, jossa pääntiellä siisti ribbineulos. 
Valmistettu hienolaatuisesta Reilun kaupan  
luomupuuvillasta.

Materiaali: 100% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa
Paino: 160 g/m2

Konepesu: 60°
Koko: Miehet S-4XL, Naiset XS-XXL
 

T-shirt Long Sleeve Man   
141020 
T-shirt Long Sleeve Lady  
141019
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Hinta: 9,90 €

V-aukkoinen t-paita miesten ja naisten mallina.  
Kavennettu malli, jossa pääntiellä siisti ribbineulos. 
Valmistettu hienolaatuisesta Reilun Kaupan  
luomupuuvillasta. 
 
Materiaali: 100% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa
Paino: 160 g/m2

Konepesu: 60°
Koko: Miehet S-4XL, Naiset XS-XXL
 

T-shirt  V-neck Man    
141022 
T-shirt  V-neck Lady   
141021



17

100
white

645
green

105
off-white

725
sky blue

255
yellow

767
royal blue

290
orange

855
navy

425
pink

885
purple

435
cerise

980
charcoal

460
red

990
black

Hinta: 28,00 €

Pitkähihainen pikeepaita on valmistettu pikeeneulok-
sesta. Kavennettu malli, jossa kaulukset ribbineulosta. 
2 nappia ja vahvistetut napinlävet, sekä halkiot paida 
helmassa.

Materiaali: 100% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa
Paino: 200 g/m2

Konepesu: 60°
Koko: Miehet S-4XL, Naiset XS-XXL
 

Hinta: 25,00 €

Lyhythihainen pikeepaita on valmistettu klassisesta 
pikeeneuloksesta. Kavennettu malli, jossa kaulukset  
ja hihansuut ribbineulosta. 2 nappia ja vahvistetut 
napinlävet, sekä halkiot paidan helmassa.

Materiaali: 100% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa
Paino: 200 g/m2

Konepesu: 60°
Koko: Miehet S-4XL, Naiset XS-XXL
 

Pique Long Sleeve Man    
141018 
Pique Long Sleeve Lady  
141017

Pique  Man    
141006 
Pique  Lady  
141005
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Hinta: 30,00 €

Pyöreäkaula-aukkoinen collegepaita unisex-mallina, 
jossa harjattu pehmeä sisäpuoli. Kavennettu malli. 2x2 
ribbineulos kaula-aukossa, hihansuissa ja helmassa. 
Saumurilla ommellut koristetikkaukset sävy sävyyn 
paidan kanssa.  

Materiaali: 80% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa,  
 20 % kierrätetty polyesteri
Paino: 280 g/m2

Konepesu: 40°
Koko: XXS-4XL

100
white

645
green

105
off-white

725
sky blue

255
yellow

767
royal blue

290
orange

855
navy

425
pink

885
purple

435
cerise

980
charcoal

460
red

990
black

645
green

725
sky blue

425
pink

855
navy

435
cerise

980
charcoal

460
red

990
black

Hinta: 23,00 €

Pyöreäkaula-aukkoinen collegepaita lapsille, jossa 
harjattu pehmeä sisäpuoli.  2x2 ribbineulos kaula-au-
kossa, hihansuissa ja helmassa. Saumurilla ommellut 
koristetikkaukset sävy sävyyn paidan kanssa.

Materiaali: 80% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa,  
 20 % kierrätetty polyesteri
Paino: 280 g/m2

Konepesu: 40°
Koko: 90/100-150/160

Crew Neck Unisex  
141003

Crew Neck Kid   
141015
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Hinta: 40,00 €

Halfzip collegepaita, jossa on harjattu pehmeä sisäpuo-
li. Kavennettu unisex-malli. Pystykaulus collegemate-
riaalia vetoketjulla. Kaksi sivutaskua etupuolella. 2x2 
ribbineulos hihansuissa ja paidan helmassa.  

Materiaali: 80% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa,  
 20 % kierrätetty polyesteri
Paino: 280 g/m2

Konepesu: 40°
Koko: S-4XL

Half Zip Unisex   
141012
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Hinta: 35,00 €

Collegehousut miesten ja naisten mitoituksella, jossa 
harjattu pehmeä sisäpuoli. Suorat lahkeet sekä  
sivutaskut. Miesten mallissa takatasku.

Materiaali: 80% Ekologista Reilun kaupan  
 puuvillaa,  
 20 % kierrätetty polyesteri
Paino: 280 g/m2

Konepesu: 40°
Koko: Miehet S-4XL, Naiset XS-XXL 
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Sweat Pants Man    
141014 
Sweat Pants Lady  
141013

Hinta: 28,00 €

Lasten collegehousut, jossa harjattu pehmeä sisäpuoli. 
Suorat lahkeet sekä sivutaskut.

Materiaali: 80% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa,  
 20 % kierrätetty polyesteri
Paino: 280 g/m2

Konepesu: 40°
Koko: 90/100-150/160

Sweat Pants Kid   
141016
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Hinta: 44,00 €

Vetoketjuhuppari miesten ja naisen mallissa, jossa 
harjattu pehmeä sisäpuoli. Kavennettu hupullinen 
malli, jossa vahva vetoketju vankalla vetimellä. Kaksi 
etutaskua ja 2x2 ribbineulos hihansuissa sekä paidan 
helmassa. 

Materiaali: 80% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa,  
 20 % kierrätetty polyesteri
Paino: 280 g/m2

Konepesu: 40°
Koko: Miehet S-4XL, Naiset XS-XXL 

Full Zip Hood Man   
141010 
Full Zip Hood Lady  
141009
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Hood Kid   
141011

Hinta: 40,00 €

Hupullinen miesten ja naisten collegepaita, jossa 
harjattu pehmeä sisäpuoli. Hupussa kaksinkertainen 
kangas. Etutasku sekä 2x2 ribbineulos hihansuissa 
sekä paidan helmassa. 

Materiaali: 80% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa,  
 20 % kierrätetty polyesteri
Paino: 280 g/m2

Konepesu: 40°
Koko: Miehet S-4XL, Naiset XS-XXL 
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Hinta: 28,00 €

Hupullinen lasten collegepaita, jossa harjattu pehmeä 
sisäpuoli. Miellyttävän pehmeä materiaali luomupuu-
villasta ja kierrätetystä polyesterista. Hupussa kak-
sinkertainen materiaali. Etutasku sekä 2x2 ribbineulos 
hihansuissa sekä paidan helmassa.

Materiaali: 80% Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa,  
 20 % kierrätetty polyesteri
Paino: 280 g/m2

Konepesu: 40°
Koko: 90/100-150/160 

Hood Man    
141002 
Hood Lady   
141001
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Hinta: 3,90 €

Pääpanta unisex -mallina. Valmistettu hienolaatuisesta 
Reilun Kaupan luomupuuvilla-elastaanista.

Materiaali: 96 % Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa, 4 % elastaania
Konepesu: 40°

Hinta: 7,90 €

Pipo unisex mallina. Valmistettu hienolaatuisesta Rei-
lun kaupan luomupuuvilla-elastaanista.

Materiaali: 96 % Ekologista Reilun kaupan   
 puuvillaa, 4 % elastaania
Konepesu: 40°
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Headband    
141027

Beanie    
141024
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Cottover valmistetaan ainoastaan 
Reilun kaupan puuvillasta... 

Puuvillaa kutsutaan valkoiseksi kullaksi. Se on 
100 miljoonan talouden tulonlähde yli 70:ssä 
eri maassa. Puuvillanviljely ei kuitenkaan ole 
aina helppoa. Maailmanlaajuisesti kilpailun 
kiristyessä puuvillan hinta on laskenut rajusti 
viimeisillä vuosikymmenillä. Tämä tarkoittaa 
vaikeuksia puuvillan viljelijöille kehitysmaissa,  
sillä heillä ei ole resursseja kilpailla rikkaiden 
maiden, kuten Yhdysvaltojen kanssa.
 
Reilu Kauppa määrittelee kriteerit varmis- 
taakseen, että viljelijöille maksetaan vähim-
mäishinta, joka kattaa kestävän tuotannon 
kustannukset. Viljelijöille maksetaan myös 
Reilun kaupan lisää joka voidaan hyödyntää  
paikallisen yhteisön kehittämiseen kuten  
esimerkiksi uuden koulun rakentamiseen.  
Reilu kauppa on turva viljelijöille. Jokainen  
kerta, kun valitset  Fairtrade-sertifioidun  
puuvillatuotteen, autat näitä maanviljelijöitä 
parantamaan työ- ja elinolosuhteita. 

Ekologisuus viittaa kasvin viljelyyn - tässä  
tapauksessa puuvillaan, joka on kasviperäinen. 
Ekologisuus tarkoittaa viljelyä tasapainossa  
luonnon kanssa, myös kansainvälisesti  
sovittujen kriteerien mukaisesti.

Käytännössä ekologisuus tarkoittaa kolmea 
asiaa:
1. Ei synteettisiä kemikaaleja tai  
torjunta-aineita
2. Ei kemiallisia lannoitteita
3. Ei geenimuunneltuja viljelykasveja

Ekologisen puuvillan ympäristöhyötyjen lisäksi  
sillä on myös muita etuja. Puuvilla, jota vil-
jellään luonnonmukaisesti ilman lannoitteita,  
on laadultaan parempaa, pitkäkuituista, ta-
saista sekä pehmeää. 

Ekologisesta puuvillasta valmistetut vaatteet 
tarkoittavat sitä, että vaatteissa käytetty 
puuvilla on orgaanista, mutta itse vaatteita  
on saatettu valkaista, värjätä tai muuten 
käsitellä tavanomaisesti valmistettujen 
vaatteiden tapaan. Siksi ympäristömerkitty  
tuote on paras vaihtoehto kestävän kehityksen  
kannalta sillä ympäristövaatimukset ulottuvat 
aina raaka-aineista  lopputuotteeseen asti. 

...ja kierrätysmateriaalista  
valmistetusta polyesterista.

Polyesteri on keinotekoista kuitua jota 
käytetään vaatteissa sileän tunteen aikaan-
saamiseksi, kuten esimerkiksi urheilu-
vaatteissa tai verhoilukankaissa. Puuvilla- 
polyesteri sekoite eri tekstiilimateriaaleissa 
on hyvin käytetty yhdiste. Polyesteri
raaka-aineen alkuperä on fossiilisista  
luonnonlähteistä. Ympäristövaikutuksia 
voidaan kuitenkin vähentää käyttämällä  
kierrätysmateriaalista valmistettua polyes-
teria. Se voi olla valmistettu kierrätetyistä 
PET-pulloista, tekstiileistä tai muovijätteestä. 
Energiankulutusta tekstiilikuidun valmistuk-
sessa pystytään tällä tavoin vähentämään 
jopa 70%. Valmistusprosessissa myös vettä 
käytetään hyvin pieniä määriä. Polyesterin 
tuotannossa ei ole myöskään vastaavanlaisia 
kemiallisia ongelmia kuin puuvillan tuotan-
nossa, koska polyesteri ei ole luonnollisesti 
viljelty.

Cottover tuotteissa käytetään ainoastaan
kierrätetysmateriaaleista valmistettua
polyesteria, joka sertifioitu GOTS- ja
Joutsenmerkillä.
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Pukeudu vastuullisesti

Cottover arvostaa nöyrästi luontoa ja käsityötaitoa  
asettamalla kestävän kehityksen mukaiset 
vaatimukset tuotannolleen niin ympäristökuin 
sosiaalisen vastuun näkökulmasta. Vaatteiden 
ja tekstiilin tuotannolla on suuri vaikutus niin  
ihmiseen kuin ympäristöön. Puuvillaviljelmät ovat 
usein vanhanaikaisia ja niissä käytetään kemi- 
allisia torjunta-aineita joilla on haitallinen vaikutus 
ympäristöön ja viljelmillä työskenteleviin ihmisiin.  
Merkittävin ympäristöhaitta tulee kuitenkin  
jälkikäsittelyprosesseista, kehruusta, kudonnasta  
ja värjäyksestä. Vaatteiden valmistuksessa  
kulutetaan paljon vettä ja yhdistettynä vaatteiden 
kulutuksen aiheuttamaan hävikkiin, on 
ympäristöön aiheutuva haittavaikutus merkittävä.

Kestävää tuotantoa 

Cottover tuotteet valmistetaan alusta alkaen 
kestävää kehitystä ajatellen. Puuvilla tulee  
Reilun kaupan ekologisilta puuvillan viljelijöiltä. 
Viljelyssä ei käytetä haitallisia kemikaaleja.  
Viljelijät saavat korvausta Reilun kaupan säädösten  
mukaisesti. Koko tuotantoketjussa on vähennetty  
kemikaalien käyttöä. Vain tietyt väriaineet  ja  
kemikaalit sallitaan jälkikäsittelyprosessissa.
Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti. Kaikkien 
toimittajien on noudatettava YK:n työolosuhteita  
koskevia sopimuksia ja koko tuotanto on  
jäljitettävissä pellolta vaatteisiin. Oikeanlaisen 
tuotannon ja laadukkaan lopputuloksen avulla  
voimme vähentää luonnonvarojen tarpeetonta  
tuhlausta. Valmistamalla hyvälaatuiset 
ympäristölle ystävälliset tuotteet pidennämme 
vaatteiden käytön elinkaarta.

Reilu hinta

Hintavertailussa tulee ennenkaikkea tarkistaa 
ovatko vertailtavat tuotteet saman laatuisia.  
Tarkastele käytettyjä materiaaleja ja miten tuote 
on ommeltu. Millaiselta kangas tuntuu? Millaiselta 
ompeleet näyttävät? 
Kestävä ja laadukas tuote pitää värinsä ja  
muotonsa kuukausienkin käytön jälkeen. 
Ympäristömerkillä varustelluilla vaatteilla voi 
olla korkeammat valmistuskustannukset, mikä 
on todella luonnollista. Esimerkiksi Reilun 
kaupan puuvillan viljelijälle taataan maksu, joka  
kattaa tuotannon kustannukset ja bonuksen, 
jota käytetään paikallisen yhteisön hyväksi.  
Joutsen- ja GOTS –merkityt tuotteet vaativat 
kaikkia toimittajia huomioimaan esimerkiksi  
työolot, ympäristön prosessit sekä kemikaalit  
joita voidaan käyttää tuotannossa – nämä johtavat  
yleensä toimittajien korkeampiin kustannuksiin, 
jotka katetaan tuotteen hinnalla. 
Cottover tuotteiden korkea laatu ja hinnoittelu on 
hyvin oikeudenmukainen.    Suurien  tuotantomäärien  
ansiosta saamme pidettyä hintamme erittäin  
kilpailukykyisinä kestävän kehityksen ja 
ympäristömerkittyjen vaatteiden markkinoilla. 
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Kestävää kulutusta 

Kulutus on kaupankäynnin edellytys ja se on  
myönteinen asia. Kaupankäynti on tärkeää 
taloudelle, sillä se luo työpaikkoja ja hyvinvointia.  
Lähes kaikki köyhyyden vähentyminen on  
tapahtunut maissa, jotka ovat integroituneita 
muuhun maailmaan kaupan ja kansainvälisten  
yritysten kautta. Useat maat jotka ovat päässeet  
köyhyydestä nykyajan teollisuuteen, ovat  
päässeet siihen tekstiiliteollisuuden avulla.  YK:n 
kehitysohjelma (UNDP) on todennut,  että tekstiili- ja  
vaatetusteollisuus on ainutlaatuinen  asia maail- 
mantaloudessa, koska sen avulla maat pystyvät 
kehittymään. Samaan aikaan kaupankäynnin 
täytyy olla  kestävää ja oikeudenmukaista joh- 
taakseen myönteiseen kehitykseen. Siksi yrityksillä 
ja kuluttajilla on tärkeä tehtävä valita kestäviä  
tuotteita vastuullisilta valmistajilta luoden 
positiivisia muutoksia kestävän kehityksen   
edistämiseksi.
Lyhyesti ja ytimekkäästi: Tietoinen kulutus johtaa 
kestävään kehitykseen.
 
 

Kolmannen osapuolen sertifioinnit

Kuluttajan ja yrityksen on vaikea tietää mitä  
ostetaan ja miten tuote on valmistettu. Jopa tava-
rantoimittajilla saattaa olla vaikea tietää toimitus-
ketjun kaikki vaiheet, koska ketju pitää sisällään 
useita eri yhteyksiä. Kolmannen osapuolen  
sertifioinnin ja merkinnän avulla sekä valmistajat 
että kuluttajat saavat luotettavan opastuksen. 

Kolmannen osapuolen sertifiointi tarkoittaa: 
 
• Toimitusketju on kokonaan dokumentoitu ja 
kaikki vaiheet sekä toimittajat kuidusta vaat-
teeksi ovat jäljitettävissä. 

• Riippumaton organisaatio tarkistaa että 
vaatimuksia noudatetaan.

• Vuosittaiset auditoinnit ja tarkastukset turvaa-
vat asetettujen standardien noudattamisen.

• Tunnetut ympäristömerkit auttavat asiakasta 
löytämään kestävän tuotteen markkinoilta.

Valitse vastuullinen vaate  
- valitse Cottover 

Yritysten ja kuluttajien tekemillä valinnoilla on 
erittäin suuri merkitys. Kysyntä ohjaa tarjontaa. 
Kun valitset ekologisesti tuotetun tuotteen lisäät 
kestävien tuotteiden kysyntää markkinoilla. Tämä 
puolestaan kasvattaa kestävämpää tekstiilite-
ollisuutta pitkällä aikavälillä. Yhdessä voimme  
muuttaa tekstiiliteollisuuden suuntaa.

Kiitos, kun valitset Cottoverin!
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V-neck Slim fit
Lady 141025
96% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa
4% elastaania 
5 väriä

R-neck Slim fit
Man 141026
96% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa
4%elastaania 
5 väriä

Tote Bag
141028
100% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa 
5 väriä

Tote Bag Heavy L
141029 
100% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa 
5 väriä
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Oxford L/S Shirt
Man 141032/Lady 141031
100% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa 
2 väriä

Tote Bag Heavy S 
141030
100% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa 
5 väriä

Gym Bag 
141033
100% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa 
5 väriä
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T-shirt
Man 141008/Lady 141007/Kid 141023
100% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa
14 väriä

T-shirt V-neck
Man 141022/Lady 141021
100% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa
14 väriä

T-shirt Long Sleeve 
Man 141020/Lady 141019
100% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa
14 väriä
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Pique
Man 141006/Lady 141005
100% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa
14 väriä

Pique Long Sleeve
Man 141018/Lady 141017
100% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa
14 väriä

Crew Neck 
Unisex 141003/Kid 141015
80% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa
20% kierrätetty polyesteri 
14 väriä
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Half Zip
Unisex 141012
80% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa
20% kierrätetty polyesteri 
14 väriä

Hood
Man 141002/Lady 141001/Kid 141011 
80% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa
20% kierrätetty polyesteri 
14 väriä

Full Zip Hood 
Man 141010/Lady 141009
80% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa
20% kierrätetty polyesteri 
14 väriä
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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

Värit:

Sweat Pants 
Man 141014/Lady 141013/Kid 141016 
80% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa
20% kierrätetty polyesteri 
14 väriä

Beanie
Unisex 141024
96% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa
4% elastaania
14 väriä

Headband 
Unisex 141027
96% Ekologista Reilun kaupan puuvillaa
4% elastaania
14 väriä

106
natural

Miesten mallissa takatasku.

716
light blue

~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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BSCI (Business Social Compliance Initiative)  
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.  

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

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

Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh.  
Accord on sitova sopimus, jonka tarkoituksena on parantaa 
Banghladeshin tekstiiliteollisuuden rakennus ja paloturvalli-
suutta. Accord tekee tarkastuksia, pitää paloturvallisuuskoulu-
tuksia sekä kunnostaa rakennuksia alueella.

Mistra Future Fashion on kestävänkehityksen mukainen 
tutkimusohjelma, joka edistää muotiteollisuuden positiivisen 
tulevaisuuden puolesta. Tutkimusohjelmalla on ainutlaatuinen 
näkökulma, sillä visiona ja päämääränä on varmistaa syste-
maattinen muutos teollisuuden muuttamiseksi kestävänkehi-
tyksen mukaiseksi. Heidän vuorovaikutteinen lähestymistapa 
koostuun mm. suunnitellusta toimistusketjusta, käyttäjistä ja 
kierrätyksestä, yhteistyöstä yli 40 tutkimusryhmän ja alan
yhteistyökumppanin, kuten Cottoverin kanssa.

Olemme mukana monissa projekteissa, jotka tekevät  
maailmasta hiukan paremman.



35

Vastuullista paperipainoa 

Uusi Cottover kuvastomme on painettu Joutsen-
merkityssä paperipainossa. Joutsenmerkin tiukat  
vaatimukset painotalolle kattaa koko tuotteen  
elinkaaren.  Ne koskevat mm. käytettyjen  
papereiden ja kemikaalien laatua ja määrää, 
painoprosessissa syntyviä päästöjä ja jätteitä, 
energiankäyttöä, työturvallisuutta ja laadun-
varmistusta.  Lisäksi tuotteiden on oltava kier-
rätettäviä. Käytettyjen papereiden ja kemikaalien 
tulee olla tarkastettuja, joten ne eivät ole oikein 
käytettyinä vahingollisia ympäristölle tai tervey-
delle.
Asetetut vaatimukset helpottavat painotaloa 
ympäristövaikutuksensa kontrolloimisessa ja 
seuraamisessa. Pohjoismainen Joutsenmerkki an-
taa painotalolle selkeät ohjeet kestävän kehityksen  
edistämiseksi.

FSC- ja Joutsenmerkki  
sertifioitu paperi 

Pohjoismaisen Joutsenmerkin vaatimukset  
paperille ovat erittäin selkeät. Raaka-aine ei saa 
olla tuotettuna metsästä jossa on korkea biolo- 
ginen suojeluarvo. Vähintään 30% tulee olla  
sertifioidusti kestävästä metsätuotannosta tai 75%  
tulee olla kierrätyspaperia. Paperitehtaalla  
tuotanto tulee olla alhainen energiankulutuksel- 
taan ja päästöt vähäiset.
FSC (The Forest Stewardship Council) on voittoa  
tavoittelematon maailmanlaajuinen jäsenjärjestö, 
joka toimii ympäristön huomioon ottavan, sosiaa-
lisesti vastuullisen ja taloudellisesti elinvoimaisen 
metsänhoidon puolesta. Sertifionti takaa, että  
tuotteissa käytetty puuraaka-aine on peräisin 
vastuullisesti hoidetuista metsistä. 

Painoteknisistä tai valokuvauksellisista syistä kuvaston ja itse tuotteen väreissä saattaa olla pi-
eniä eroja. Saman tuotteen tuotekuvan ja imagokuvan välillä saattaa myös esiintyä eroavaisuuksia 
värisävyissä em. syystä. Näissä tapauksissa tuotekuva on ensisijainen.

Cottover kuvaston 2019 on tuottanut Textilgrossisten Hefa AB. Valokuvat: Filmhouse AB ja  
Gothia Reklamfoto AB.
Painettu Ruotsissa ©2019 Strokirk-Landströms AB, Lidköping.




