
Feel good. Stay fair.
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ALLE
ARTIKELEN
IN 11 KLEUREN
VERKRIJGBAAR

BLACK DARK GREY LIGHT GREY

NAVY COBALT BLUE TURQUOISE

GRASS GREEN BURGUNDY RED

SUNFLOWER YELLOW WHITE

FAIR TOWEL staat vooral voor fairness. Alle 
producten van het jonge merk zijn gemaakt 
van 100% Fairtrade gecertificeerd biologisch 
katoen. Het Duitse handdoekenmerk biedt 
dus producten aan die niet alleen zacht en 
soepel zijn, maar ook voldoen aan ethische  
en ecologische normen.

De eerste  KOLLEKTION "COZY''  bestaat 
uit vier wellness-artikelen verkrijgbaar in 
verschillende maten en een indrukwekkende 
variëteit aan kleuren. Na het wassen,  
douchen, baden of de sauna - met Fair Towel 
vindt u altijd de perfecte handdoek, die 
indruk maakt door zijn aangenaam zachte 
touch en goede vochtopname. Bovendien 
hebben alle artikelen een diagonaal  
gestreepte zoom en een boord voor indi-
viduele veredeling. Bijzonderheid: alle Fair 
Towel-handdoeken hebben twee ophang-
bandjes - eentje aan de lange en één aan 
de korte zijde.

Overtuig uzelf.



VOOR ALLE ARTIKELEN GELDT:

Organic Cozy Hand Towel
FT100HN
50 x 100 cm handdoek Fair Trade  
gecertificeerde bio-katoen // Aangenaam 
zachte greep //  Goede vochtigheidsopname 
// stabiele Twill-Tape ophangers aan de 
korte en aan de lange zijde // boord van 
8 cm breed voor veredeling // Diagonaal 
gestreepte zoom // verkrijgbaar in elf mooie, 
frisse kleuren

EXPERIENCE QUALITY... 
EVERY DAY!

Organic Cozy Guest Towel
FT100GN
30 x 50 cm gastenhanddoek Fair Trade  
gecertificeerd bio-katoen  // Aangenaam zachte 
greep //  Goede vochtigheidsopname //  
stabiele Twill-Tape ophangers aan de korte 
en aan de lange zijde // boord van 4 cm 
breed voor veredeling // Diagonaal gestreepte
zoom // verkrijgbaar in elf mooie, frisse 
kleuren

Organic Cozy Bath Towel
FT100DN
70 x 10 cm badhanddoek Fair Trade  
gecertificeerde bio-katoen // Aangenaam 
zachte greep //  Goede vochtigheidsopname 
// stabiele Twill-Tape ophangers aan de  
korte en aan de lange zijde // boord van 
8 cm breed voor veredeling // Diagonaal 
gestreepte zoom // verkrijgbaar in elf mooie, 
frisse kleuren

Organic Cozy Bath Sheet
FT100BN
100 x 150 cm extra groot badhanddoek Fair Trade
gecertificeerde bio-katoen // Aangenaam zachte greep //  
Goede vochtigheidsopname // stabiele Twill-Tape ophangers 
aan de korte en aan de lange zijde // boord van 8 cm breed 
voor veredeling // Diagonaal gestreepte zoom // verkrijgbaar 
in elf mooie, frisse kleuren



De Fairtrade-productzegel voor katoen staat voor fair geteelde en verhandelde  
ruwe katoen, die rechtstreeks  traceerbaar is door alle productiestappen 
en afzonderlijk verwerkt wordt van niet-fairtrade-katoen. Al het katoen 
dat gebruikt wordt voor de Fair Towel-artikelen wordt geteeld door Fairtrade- 
producenten gecertificeerd en volgens de Fairtrade-normen verhandeld.  
Fairtrade stimuleert betere arbeids- en levensvoorwaarden voor katoenpro-
ducenten en voor de bescherming van het milieu.

Meer informatie: info.fairtrade.net/sourcing

De verbinding van Fairtrade-gecertificeerde en bio-gecertificeerde katoen is de 
best mogelijke oplossing om de sociale duurzaamheid te verbeteren en het milieu  
in de aanbouwlanden te beschermen.

Voor de productie van bio-katoen gelden strenge normen:

•   Zaadgoed zonder gentechniek
Bij de aanbouw van bio-katoen wordt alleen traditioneel zaadgoed gebruikt,  
gentechnisch veranderde planten zijn verboden.
•   Geringe kunstmatige bewatering
Ook bio-katoen heeft water nodig  – maar het waterverbruik is lager dan bij 
conventionele planten. Het grote deel van het vereiste water van bio-katoen 
wordt door regenwater en in de grond opgeslagen vochtigheid gedekt. 
•   Zonder pesticide
Om te mesten en als plantenbescherming worden alleen natuurlijke methoden in 
plaats van chemisch-synthetische middelen gebruikt.
•   Handmatig geplukt
Door het wegvallen van machines en ontbladeringsmiddelen wordt de gezondheid 
van de landbouwers en de vruchtbaarheid van de gronden beschermd.

OEKO-TEX 

Op schadelijke stoffen gekeurde textielartikelen van alle aard van garen 
tot het afgewerkte artikel mogen het productlabel STANDARD 100 dragen. 
Fair Towel is met het STANDARD 100 label  uitgerust. 

BE FAIR:           SHARE THE QUALITY!  

"

Kotnaka Lakshmi
Katoenlandbouwster, India

 
S inds w i j  Fa i r t rade-gece r t i -
ficeerd zijn, zijn wij ook naar 
bio-aanbouw omgeschake ld. 
Vroege r wisten wi j niet wat 
"bio" betekent, maar Fairtrade 
heeft ons scho l ingen gegeven. 
Sindsdien gaat het ons ook 
qua gezondheid beter."



Een handdoek vanEen handdoek van
100% Fairtrade-gecertificeerde100% Fairtrade-gecertificeerde
bio-katoen – met de intentie bio-katoen – met de intentie 

de wereldduurzaam  de wereldduurzaam  
te verbeteren. te verbeteren. 

www.fairtowel.eu


