
Feel good. Stay fair.
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ALLE
PRODUKTER
FÅS I 
11 FARGER

BLACK DARK GREY LIGHT GREY

NAVY COBALT BLUE TURQUOISE

GRASS GREEN BURGUNDY RED

SUNFLOWER YELLOW WHITE

FAIR TOWEL  står for én ting først og fremst: 
Rettferdighet! Alle artiklene er laget av 100 % 
Fairtrade-sertifisert økologisk bomull. Dette 
betyr at det tyske håndklemerket tilbyr pro-
dukter som ikke bare er behagelig myke, men 
også oppfyller etiske og økologiske standarder.

 
Den første  KOLLEKSJONEN "COZY''  tilbyr 
fire wellness-artikler i forskjellige størrelser 
og et imponerende utvalg av farger. Enten 
du skal vaskes, i dusjen, i badekaret eller 
en tur i badstuen – med Fair Towel finner 
du alltid det perfekte håndkle som føles 
deilig og mykt og har god fuktighetsabsor-
berende evne. Alle artikler har en diagonalt 
stripete søm og en bort som egner seg for 
brodering eller trykk. Og helt spesielt: Alle 
Fair Towel-håndklær har 2 stropper - en på 
langsiden og en på kortsiden.

Prøv selv!



FELLES FOR ALLE PRODUKTENE:

Organic Cozy Hand Towel
FT100HN
50 x 100 cm stort håndkle av Fairtrade- 
sertifisert økologisk bomull // Føles behagelig 
myk // God sugeevne //  Stabil twill-tape 
stropp på kortside og langside //  8 cm bred 
kant for trykk eller broderi // Diagonal stripete 
søm //  Fås i elleve nydelige, friske farger

EXPERIENCE QUALITY... 
EVERY DAY!

Organic Cozy Guest Towel
FT100GN
30 x 50 cm stort gjestehåndkle av Fairtrade- 
sertifisert økologisk bomull // Føles behagelig 
myk // God sugeevne //  Stabil twill-tape 
stropp på kortside og langside // 4 cm bred 
kant for trykk eller broderi // Diagonal stripete 
søm //  Fås i elleve nydelige, friske farger

Organic Cozy Bath Towel
FT100DN
70 x 140 cm stort badehåndkle av Fairtrade- 
sertifisert økologisk bomull // Føles behagelig 
myk // God sugeevne //  Stabil twill-tape 
stropp på kortside og langside //  8 cm bred 
kant for trykk eller broderi // Diagonal stripete 
søm //  Fås i elleve nydelige, friske farger

Organic Cozy Bath Sheet
FT100BN
100 x 150 cm ekstra stort badehåndkle av Fairtrade-sertifisert 
økologisk bomull // Føles behagelig myk // God sugeevne //  
Stabil twill-tape stropp på kortside og langside //  8 cm bred 
kant for trykk eller broderi // Diagonal stripete søm //  Fås i 
elleve nydelige, friske farger



Fairtrade bomullsmerket står for fair dyrket og handlet rå bomull, som 
kan spores direkte tilbake gjennom alle ledd i produksjonskjeden og som  
videreforedles separat fra ikke-Fairtrade bomull. All bomull til Fair Towel- 
artiklene er dyrket av Fairtrade-produsenter, sertifisert og handlet i henhold til 
Fairtrade-standarder. Fairtrade fremmer bedre arbeids- og levevilkår for bomulls- 
produsenter og bedre miljøvern.

Mer informasjon: info.fairtrade.net/sourcing

 
Kombinasjonen av Fairtrade-sertifisert bomull og sertifisert økologisk bomull er 
i dag den beste løsningen for å forbedre den sosiale bærekraften og beskytte 
miljøet i lande hvor bomullen dyrkes.

Det gjelder strenge standarder for produksjon av økologisk bomull:

•   Frø uten genteknikk
Under dyrking av økologisk bomull blir det bare brukt tradisjonelle frø, genmo-
difiserte planter er forbudt.
•   Mindre vanning
Økologisk bomull trenger også vann – men vannforbruket er mindre enn med
konvensjonelle planter. Størstedelen av vannforbruket til dyrking av økologisk 
bomull er dekket av regnvann og fuktighet som er lagret i jorda.
•   Ingen sprøytemidler
Det brukes bare naturlige metoder for gjødsel og plantevern, i stedet for å bruke 
kjemisk-syntetiske midler.
•   Håndplukket
Under innhøstingen brukes det færre maskiner og defolianter. Dette er bra for  
helsen til bøndene og gjør at jorden holder seg fruktbar.

OEKO-TEX 

Alle typer tekstiler, fra garn og tråd til ferdige produkter som er testet og 
ikke inneholder skadelige stoffer, kan bære sertifikatet STANDARD 100.  
Fair Towel har blitt tildelt STANDARD 100-sertifikatet.

BE FAIR:           SHARE THE QUALITY!  

"

Kotnaka Lakshmi
Bomullsdyrker, India

 
E t t e r  a t  v i  b l e  Fa i r t r a de - 
se rt i f ise rt ,  har v i også gått  
over ti l øko logiske dyrkings-
metoder. Før da visste vi ikke 
hva "øko log isk" var for noe, 
men det  lae r t  v i  g jennom 
Fairtrade. Vi oppleve r også 
at he lsen vår har bl itt bedre."



Et håndkle avEt håndkle av
100 % Fairtrade-sertifisert100 % Fairtrade-sertifisert
økologisk bomull – med en økologisk bomull – med en 

intensjon om å gjøre verden intensjon om å gjøre verden 
bedre på sikt.bedre på sikt.

www.fairtowel.eu


