
Feel good. Stay fair.
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ALLE 
ARTIKLER 
FINDES I 
11 FARVER

BLACK DARK GREY LIGHT GREY

NAVY COBALT BLUE TURQUOISE

GRASS GREEN BURGUNDY RED

SUNFLOWER YELLOW WHITE

FAIR TOWEL står først og fremmest for én ting: 
Fairness! Alle artikler er fremstillet af 100 %  
Fairtrade-certificeret økologisk bomuld. 
Det betyder, at det tyske håndklædemærke 
tilbyder produkter, der ikke bare er dejligt 
bløde, men også opfylder etiske og økologiske 
standarder.

Den første  KOLLEKTION "COZY''  byder på 
fire wellness-artikler i forskellige størrelser 
og et imponerende udvalg af farver. Uanset 
om du skal "etage-vaskes", i bruse- eller 
karbad eller en tur i saunaen - med Fair 
Towel finder du altid det perfekte hånd-
klæde, der føles dejligt blødt og har en god 
fugtabsorberingsevne. Alle artikler har en 
diagonalt stribet søm og en bort, der er 
velegnet til broderi eller tryk. Og det hélt 
specielle: Alle Fair Towel-håndklæder har 
2 stropper - én på den lange side og én på 
den korte side.

Prøv selv



FÆLLES FOR ALLE PRODUKTER:

Organic Cozy Hand Towel
FT100HN
50 x 100 cm stort håndklæde af Fairtrade- 
certificeret, økologisk bomuld // Føles  
behageligt blødt // God fugtighedsabsorbering 
// Stabil twill-tape-strop på både den korte 
og den lange side // 8 cm bred bort, velegnet 
til broderi eller tryk // Diagonalt stribet søm 
// Leveres i 11 dejlige, friske farver

EXPERIENCE QUALITY... 
EVERY DAY!

Organic Cozy Guest Towel
FT100GN
30 x 50 cm stort gæstehåndklæde af Fairtrade- 
certificeret, økologisk bomuld  // Føles  
behageligt blødt // God fugtighedsabsorbering 
// Stabil twill-tape-strop på både den korte 
og den lange side // 4 cm bred bort, velegnet 
til broderi eller tryk // Diagonalt stribet søm 
// Leveres i 11 dejlige, friske farver

Organic Cozy Bath Towel
FT100DN
70 x 140 cm stort badehåndklæde af Fairtrade- 
certificeret, økologisk bomuld // Føles  
behageligt blødt // God fugtighedsabsorbering 
// Stabil twill-tape-strop på både den korte 
og den lange side // 8 cm bred bort, velegnet 
til broderi eller tryk // Diagonalt stribet søm 
// Leveres i 11 dejlige, friske farver

Organic Cozy Bath Sheet
FT100BN
100 x 150 cm ekstra stort badehåndklæde af Fairtrade- 
certificereT, økologisk bomuld // Føles behageligt blødt // God 
fugtighedsabsorbering // Stabil twill-tape-strop på både den 
korte og den lange side // 8 cm bred bort, velegnet til broderi 
eller tryk // Diagonalt stribet søm // Leveres i 11 dejlige, friske 
farver



Fairtrade-mærket for bomuld står for fair dyrket og handlet råbomuld, der 
kan spores direkte tilbage gennem alle led i produktionskæden og som  
viderebehandles adskilt fra ikke-Fairtrade-bomuld. Alt bomuld til Fair Towel- 
artiklerne er dyrket af Fairtrade-producenter og certificeret og handlet i henhold til  
Fairtrade-normer. Fairtrade fremmer bedre arbejds- og levevilkår for bomulds- 
producenterne og bedre miljøbeskyttelse.

Yderligere oplysninger: info.fairtrade.net/sourcing

Kombinationen af Fairtrade-certificeret bomuld og certificeret, økologisk bomuld 
er lige nu den bedste løsning til at forbedre den sociale bæredygtighed og til at 
beskytte miljøet i dyrkningslandene.

Der gælder strenge standarder for produktionen af økologisk bomuld:

•   Udsæd uden genteknologi
Ved dyrkning af økologisk bomuld anvendes kun traditionel udsæd, mens  
genmodificerede planter er forbudte.
•   Mindre kunstvanding
Økologisk bomuld har også brug for vand – men vandforbruget er mindre end 
ved konventionelle planter. Størstedelen af vandforbruget til dyrkning af  
økologisk bomuld dækkes af regnvand og fugtighed lagret i jorden.
•   Ingen pesticider
Der anvendes kun naturlige metoder til gødning og plantebeskyttelse, i stedet for 
at bruge kemisk-syntetiske midler.
•   Håndplukket
Ved ikke at bruge maskiner og afløvningsmidler, sikres landbrugsarbejdernes 
sundhed og jordens frugtbarhed.

OEKO-TEX 

Alle typer tekstiler, lige fra garn og tråd til færdige produkter, som er  
testet og ikke indeholder skadelige stoffer, kan opnå certificering iht. 
STANDARD 100. Fair Towel er tildelt STANDARD 100-certifikatet.

BE FAIR:           SHARE THE QUALITY!  

"

Kotnaka Lakshmi
Bomuldsbonde, Indien

 
    Siden v i b lev Fair t rade- 
ce r t i f i ce re de ,  har v i  også 
omsti l let ti l øko logiske dyrk- 
ningsmetoder.Inden da vidste  
vi ikke hvad "øko logi" egentl ig 
var, men det har vi laert af 
gennem Fairtrade. Vi oplever 
også, at vores sundhed er blevet 
bedre."



Et håndklæde af Et håndklæde af 
100 % Fairtrade-certificeret, 100 % Fairtrade-certificeret, 

økologisk bomuld - med  økologisk bomuld - med  
intentionen om en varig  intentionen om en varig  

forbedring af verden.forbedring af verden.

www.fairtowel.eu


