
Feel good. Stay fair.
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WSZYSTKIE 
ARTYKUŁY 
DOSTĘPNE 
W 11 KOLORACH

BLACK DARK GREY LIGHT GREY

NAVY COBALT BLUE TURQUOISE

GRASS GREEN BURGUNDY RED

SUNFLOWER YELLOW WHITE

FAIR TOWEL  jest przede wszystkim synonimem 
uczciwości. Wszystkie artykuły tej młodej  
marki są wykonane w 100 % z bawełny orga-
nicznej posiadającej certyfikat Fairtrade. W ten 
sposób niemiecka marka ręczników Fair Towel 
oferuje produkty, które są nie tylko gładkie i 
miękkie, lecz również spełniają normy etyczne 
i ekologiczne.

 
Pierwsza  KOLEKCJA "COZY''  obejmuje  
cztery artykuły dostępne w  różnych   
wymiarach i w imponującej różnorodności 
kolorów. Niezależnie od tego, czy do kąpieli 
czy do sauny - z Fair Towel zawsze znajdzie 
się doskonały ręcznik, który urzeka  
miękkością i dobrze pochłania wilgoć. 
Wszystkie artykuły posiadają bordiurę, 
która umożliwia indywidualne wykończenie. 
Wszystkie ręczniki Fair Towel posiadają dwie 
pętelki do zawieszenia po długiej i po  
krótkiej stronie.

Przekonaj się sam



DOTYCZY WSZYSTKICH ARTYKUŁÓW:

Organic Cozy Hand Towel
FT100HN
Ręcznik o wymiarach 50 x 100 cm z  
bawełny organicznej z certyfikatem Fair Trade 
// Przyjemnie miękki w dotyku // Dobra 
absorpcja wilgoci Dobra absorpcja wilgoci // 
Tasiemki twill-tape po krótkiej i długiej stronie 
// Bordiura o szer. 8 cm do indywidualnego 
wykańczania // Paskowany po przekątnej 
brzeg // Dostępny w jedenastu atrakcyjnych 
kolorach

EXPERIENCE QUALITY... 
EVERY DAY!

Organic Cozy Guest Towel
FT100GN
Ręcznik dla gości o wymiarach 30 x 50 cm z 
bawełny organicznej z certyfikatem Fair Trade 
// Przyjemnie miękki w dotyku // Dobra 
absorpcja wilgoci Dobra absorpcja wilgoci // 
Tasiemki twill-tape po krótkiej i długiej stronie 
// Bordiura o szer. 4 cm do indywidualnego 
wykańczania // Paskowany po przekątnej 
brzeg // Dostępny w jedenastu atrakcyjnych 
kolorach

Organic Cozy Bath Towel
FT100DN
Ręcznik kąpielowy o wymiarach 70 x 140 cm z 
bawełny organicznej z certyfikatem Fair Trade 
// Przyjemnie miękki w dotyku // Dobra 
absorpcja wilgoci Dobra absorpcja wilgoci // 
Tasiemki twill-tape po krótkiej i długiej stronie 
// Bordiura o szer. 8 cm do indywidualnego 
wykańczania // Paskowany po przekątnej 
brzeg // Dostępny w jedenastu atrakcyjnych 
kolorach

Organic Cozy Bath Sheet
FT100BN
Ręcznik kąpielowy o wymiarach 100 x 150 cm z bawełny  
organicznej z certyfikatem Fair Trade // Przyjemnie miękki  
w dotyku // Dobra absorpcja wilgoci Dobra absorpcja wilgoci 
// Tasiemki twill-tape po krótkiej i długiej stronie // Bordiura 
o szer. 8 cm do indywidualnego wykańczania // Paskowany 
po przekątnej brzeg // Dostępny w jedenastu atrakcyjnych 
kolorach



Oznaczenie produktu Fairtrade dla bawełny jest synonimem uczciwie uprawianej  
i sprzedawanej  bawełny, która jest przetwarzana oodzielnie i monitorowana 
na  wszystkich etapach produkcji. Cała bawełna, która wykorzystywana jest do 
produkcji artykułów Fair Towel była uprawiana przez producentów Fairtrade,  
certyfikowana i sprzedawana zgodnie ze standardami Fairtrade. Fairtrade promuje  
lepsze warunki pracy i dba o producentów bawełny oraz ochronę środowiska.

Więcej informacji: info.fairtrade.net/sourcing

 
Połączenie bawełny z certyfikatem Fairtrade i bawełny z certyfikatem Bio jest 
najlepszym możliwym rozwiązaniem dla poprawy zrównoważonego rozwoju 
społecznego i ochrony środowiska w krajach rozwijających się.

Dla produkcji bawełny organicznej obowiązują surowe standardy:

•   Nasiona bez inżynierii genetycznej
Przy uprawie bawełny organicznej stosuje się wyłącznie tradycyjne nasiona,  
rośliny modyfikowane genetycznie są zabronione.
•   Niewielki udział sztucznego nawadniania
Również bawełna organiczna potrzebuje wody - jednak jej zużycie jest mniejsze 
niż w przypadku konwencjonalnych roślin.Większość zapotrzebowania na wodę 
w przypadku bawełny organicznej pokrywa woda deszczowa oraz wilgoć zmaga-
zynowana w glebie.
•   Bez pestycydów
Do nawożenia i ochrony roślin stosowane są wyłącznie naturalne metody zamiast 
syntetycznych środków chemicznych.
•   Ręczne zbiory
Wykluczenie zastosowania maszyn i defoliantów zapewnia ochronę zdrowia  
rolników i żyzności gleby.

OEKO-TEX 

Wszelkiego rodzaju tekstylia, począwszy od przędzy aż po gotowy artykuł, 
które zostały przebadane pod kątem substancji szkodliwych, mogą zostać  
opatrzone etykietą produktu STANDARD 100. Marka Fair Towel została  
wyróżniona etykietką STANDARD 100.

BE FAIR:           SHARE THE QUALITY!  

Kotnaka Lakshmi
Rolniczka trudniąca się zbiorem bawełny, Indie

"
 
Odkad otrzymal ismy certyfikat 
Fairtrade, przestawi l ismy sie 
na up rawe eko log i czna .
Wczesniej nie wiedzie l ismy, 
co oznacza "Bio”,  w ramach 
Fairtrade zapewniono nam 
szko leni a. Od tego czasu 
popraw i l  s ie równ iez stan  
naszego zdrowia."
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Ręcznik w 100% wykonany Ręcznik w 100% wykonany 
z bawełny organicznej z bawełny organicznej 

z certyfikatem Fairtrade z certyfikatem Fairtrade 
– z zamiarem – z zamiarem 

ulepszania świata.ulepszania świata.

www.fairtowel.eu


