
Feel good. Stay fair.
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BLACK DARK GREY LIGHT GREY

NAVY COBALT BLUE TURQUOISE

GRASS GREEN BURGUNDY RED

SUNFLOWER YELLOW WHITE

För FAIR TOWEL är det viktigaste : Fairtrade. 
Alla artiklar av detta unga märke består till 100 %  
av fairtrade certifierad ekologisk bomull. Så 
för detta tyska handduksmärke är det viktigt, 
att produkterna inte bara tillverkas mjuka, 
utan att det även är viktigt att de motsvarar 
den etiska och ekologiska standarden.

Den fösta  KOLLEKTIONEN "COZY''  utmär-
ker sig med nya artiklar som omfattar fyra 
"må-bra" artiklar i olika storlekar och med 
en fantastik färgmångfald. Det spelar ingen 
roll efter tvätten, duschen eller om du har 
badat eller var i bastun – med Fair Towel 
har du alltid den idealiska handduken, tack 
vare sin mjuka känsla och att den tar upp 
så mycket fukt. Dessutom har alla artiklar 
en diagonal och randig kant nertill och en 
board som kan användas individuellt  för 
förädling. Och det speciella är att alla Fair 
Towel-handdukar har två hängare – både 
på den långa och på den korta sidan.

Övertyga dig själv.



GEMENSAMT FÖR ALLA PRODUKTER:

Organic Cozy Hand Towel
FT100HN
Den 50 x 100 cm stora handduken från Fairtrade 
är tillverkad av certifierad ekologisk bomull 
// Den känns mjuk och skön // Absorberar 
fukt mycket bra // har två stycken Twill-Tape 
hängare både på den korta och den långa 
sidan // en board som är 8 cm bred lämpar 
sig idealisk för förädling //  diagonalt randig 
som nertill // den finns i elva härliga och 
fräscha färger

EXPERIENCE QUALITY... 
EVERY DAY!

Organic Cozy Guest Towel
FT100GN
Den 30 x 50 cm stora gästhandduken från Fairtrade 
är tillverkad av certifierad ekologisk bomull // 
Den känns mjuk och skön // Absorberar fukt 
mycket bra // har två stycken Twill-Tape 
hängare både på den korta och den långa 
sidan // en board som är 4 cm bred lämpar 
sig idealisk för förädling //  diagonalt randig 
som nertill // den finns i elva härliga och 
fräscha färger

Organic Cozy Bath Towel
FT100DN
Den 70 x 140 cm stora badhandduken från Fairtrade 
är tillverkad av certifierad ekologisk bomull // 
Den känns mjuk och skön // Absorberar fukt 
mycket bra // har två stycken Twill-Tape 
hängare både på den korta och den långa 
sidan // en board som är 8 cm bred lämpar 
sig idealisk för förädling //  diagonalt randig 
som nertill // den finns i elva härliga och 
fräscha färger

Organic Cozy Bath Sheet
FT100BN
Den 100 x 150 cm extra stora badhandduken från Fairtrade är 
tillverkad av certifierad ekologisk bomull // Den känns mjuk 
och skön // Absorberar fukt mycket bra // har två stycken 
Twill-Tape hängare både på den korta och den långa sidan 
// en board som är 8 cm bred lämpar sig idealisk för förädling 
//  diagonalt randig som nertill // den finns i elva härliga och 
fräscha färger



Fairtrade märket för bomull som utmärker sig genom en rättvist odlad och handlad  
rå bomull, som kan följas direkt över alla produktionssteg och som sedan kan 
skiljas från en icke rättvist certifierad bomull. All den bomull som Fair Towel  
använder för sina artiklar odlas rättvist för alla bönder, helt enligt Fairtrade- 
standaderna för certifierad och rättvist handlad bomull. Fairtrade bidrar både 
till böndernas arbets- och levnadsvillkor förbättras och skyddar även vår miljö.

Mer informationer finns på : info.fairtrade.net/sourcing

 
Kombinationen av rättvist certifierad bomull och ekologisk certifierad bomull är 
den bästa lösningen för att förbättra den sociala hållbarheten och för att skydda 
vår miljö i trakterna där bomullen odlas.

För odlingen och tillverkning av ekologisk bomull gäller stränga bestämmelser:

•   Utsädet sker utan genteknik
Vid produktionen av ekologisk bomull används endast traditionellt utsäde,  
gentekniskt förändrade växter är förbjudna.
•   Låg konstgjord bevattning
Även ekologisk bomull behöver vatten – men vattenförbrukningen är lägre än 
hos konventionella växter. Största delen av vattenbehovet som ekologisk bomull 
har sker med regnvatten och i marken lagrad fuktighet.
•   Utan pesticider
I stället för normal gödsling för att skydda växterna används  endast naturliga  
metoder i stället för kemiska medel.
•   Ekologisk bomull plockas för hand
genom att inte använda maskiner och avlövande medel skonas både bönernas 
hälsa och även marken skonas.

OEKO-TEX 

Textilier av alla slag, från garnet till den färdiga artikeln, har kontrollerats 
att de inte innehåller några skadliga ämnen och därför får artiklarna med 
produktetiketten STANDARD 100 ha denna etikett. Fair Towel har utmärkts 
med denna STANDARD 100 etikett.

BE FAIR:           SHARE THE QUALITY!  

"

Kotnaka Lakshmi
Bomullsodlare i Indien

 
Se dan v i  har b l i v i t  rä t tv is t 
ce r t i f ie rade så använde r 
även vi eko logiska odl ingar. 
Tid igare v isste v i inte vad 
"eko logisk“ egentl igen betyder, 
men idag vet v i att det är 
viktigt att undervisa om rättvisa 
produkter. Sedan dess vet vi,  
att det även gäl ler al las hälsa."



En handduk som har  En handduk som har  
tillverkats av 100 % rättvist tillverkats av 100 % rättvist 
certifierad ekologisk bomull  certifierad ekologisk bomull  
–med  avsikten att förbättra –med  avsikten att förbättra 

vår värld på hållbart sätt.vår värld på hållbart sätt.

www.fairtowel.eu


