
Feel good. Stay fair.
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VEŠKERÉ
ZBOŽÍ JE 
DOSTUPNÉ
V 11 BARVÁCH

BLACK DARK GREY LIGHT GREY

NAVY COBALT BLUE TURQUOISE

GRASS GREEN BURGUNDY RED

SUNFLOWER YELLOW WHITE

FAIR TOWEL  znamená jediné: férovost. Všech-
ny výrobky této mladé značky jsou vyrobeny ze 
100% biobavlny s certifikací Fair trade. Ně-
mecká značka ručníků nabízí produkty, které 
jsou nejen pružné a měkké, ale zároveň splňují 
etické a ekologické normy.

 
První  KOLEKCE "COZY''  je novinkou a 
obsahuje čtyři na omak příjemné výrobky 
různých velikostí se zajímavou škálou barev. 
Bez ohledu na to, zda po mytí, sprchování, 
koupání nebo saunování – s Fair Towel 
vždy najdete perfektní ručník, příjemný na 
omak a s dobrou absorpcí vlhkosti. Kromě 
toho mají všechny výrobky diagonální lem a 
okraj, umožňující individuální úpravu. A to 
jedinečné: všechny ručníky Fair Towel jsou 
vybaveny dvěma dva poutky – jedním na 
delší straně a druhým na kratší straně.

Přesvědčte se sami.



PRO VŠECHNY VÝROBKY PLATÍ:

Organic Cozy Hand Towel
FT100HN
Ručník o rozměrech 50 x 100 cm z biobavlny 
s certifikací Fair Trade // Měkkost na dotek // 
Výborná absorpce vlhkosti //  Pevná poutka  
Twill-Tape na krátké a dlouhé straně // 
Obruba 8 cm široká pro zušlechtění //  
Diagonální lem //  Dostupné v jedenácti 
krásných, svěžích barvách

EXPERIENCE QUALITY... 
EVERY DAY!

Organic Cozy Guest Towel
FT100GN
Ručník pro hosty o rozměrech 30 x 50 cm 
z biobavlny s certifikací Fair Trade // Měkkost 
na dotek // Výborná absorpce vlhkosti //  
Pevná poutka Twill-Tape na krátké a dlouhé 
straně // Obruba 4 cm široká pro zušlechtění 
//  Diagonální lem //  Dostupné v jedenácti 
krásných, svěžích barvách

Organic Cozy Bath Towel
FT100DN
Osuška o rozměrech 70 x 140 cm z biobavlny 
s certifikací Fair Trade // Měkkost na dotek // 
Výborná absorpce vlhkosti //  Pevná poutka  
Twill-Tape na krátké a dlouhé straně // 
Obruba 8 cm široká pro zušlechtění //  
Diagonální lem //  Dostupné v jedenácti 
krásných, svěžích barvách

Organic Cozy Bath Sheet
FT100BN
Extra velká osuška o rozměrech 100 x 150 cm z biobavlny 
s certifikací Fair Trade // Měkkost na dotek // Výborná absorpce 
vlhkosti //  Pevná poutka Twill-Tape na krátké a dlouhé straně 
// Obruba 8 cm široká pro zušlechtění //  Diagonální lem //  
Dostupné v jedenácti krásných, svěžích barvách



Pečeť Fair trade pro bavlnu označuje surovou bavlnu, která je 
pěstována a nakupována za férových podmínek a jejíž výrobní  
proces lze sledovat ve všech krocích a je zpracovávána odděleně od bavlny, 
která nenese označení Fair trade.  Veškerá bavlna použitá na výrobu ručníků 
Fair Towel je pěstována fairtradovými producenty a je nakupována a certifikována  
podle fairtradových standardů. Fair trade podporuje lepší pracovní a životní  
podmínky pěstitelů bavlny a ochranu životního prostředí.

Více informací: info.fairtrade.net/sourcing

 
Spojení certifikované fairtradové a biobavlny je nejlepší možné řešení pro 
zlepšení sociální udržitelnosti a ochranu životního prostředí v zemích původu.

Na produkci biobavlny se vztahují přísné normy:

•   Osiva bez genetické úpravy
Při pěstování ekologické bavlny se používají pouze tradiční semena, geneticky 
modifikované rostliny jsou zakázány.
•   Minimální umělé zavlažování
Biobavlna také vyžaduje vodu – i když je její spotřeba nižší než u konvenčních 
rostlin. Většina vody, kterou biobavlna spotřebuje je pokryta dešťovou vodou a 
vlhkostí uloženou v půdě.
•   Bez pesticidů
Pro hnojení a ochranu rostlin se používají výhradně přírodní metody místo che-
micko-syntetických látek.
•   Ruční sklizeň

Odstranění používání strojů a kombajnů prospívá zdraví zemědělců i přírodě.

OEKO-TEX 

Textilie všech druhů, které byly testovány na škodlivé látky od příze až po 
hotový výrobek mohou být označeny štítkem STANDARD 100. Společnost 
Fair Towel získala štítek STANDARD 100.

BE FAIR:           SHARE THE QUALITY!  

"

Kotnaka Lakshmi
Pěstitelka bavlny, Indie

 
Od té doby , co jsme drzi te l i
ce rt i f ikace Fair t rade, jsme 
p re s l i  i  n a  b i o p r o d u k c i . 
Pre dt ím jsme neve de l i ,  co 
znamená "bio“, ale Fair trade  
nás zasko l i l. Od té doby se 
nám darí lépe i zdravotne ."
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Ručník vyrobený z Ručník vyrobený z 
biobavlny se 100% certifikací biobavlny se 100% certifikací 

Fair trade – s cílem  Fair trade – s cílem  
zlepšit svět udržitelným zlepšit svět udržitelným 

způsobem.způsobem.

www.fairtowel.eu


