SYMBOLY
CERTIFIKÁTY

CHAREKTERISTIKA

(Podrobnosti o certifikácii jednotlivých produktov nájdete online na webe Falk&Ross v sekcii Marketing.)

Nový štýl

Odovedajúci
detský štýl

Nová farba (farby)

Partnerský štýl

Nová veľkosť
(veľkosti)

Organické

OEKO-TEX® STANDARD 100 je celosvetovo jednotný testovací a certifikačný
systém pre textilné suroviny, medziprodukty a konečné produkty vo všetkých
fázach výroby.

SUSTAINABLE TEXTILE PRODUCTION (STeP) od OEKO-TEX® je nezávislý
certifikačný systém, ktorý umožňuje transparentnú analýzu, hodnotenie a
dokumentáciu trvalo udržateľného výkonu z hľadiska spravodlivých pracovných
podmienok a ekologických výrobných technológií.

Označenie MADE IN GREEN od OEKO-TEX® je sledovateľná značka spotrebiteľov
pre trvalo udržateľné textilie vyrobené z materiálov testovaných znečisťujúcimi látkami v podnikoch šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa vyrábajú s bezpečnými
a spoločensky prijateľnými činnosťami.
Potlačiteľné

Najpredávanejšie

Obojstranný

Body fit

Obsah organických zmiešaných látok (OCS blended) overuje prítomnosť a množstvo
zmiešaného organického materiálu v konečnom produkte (min. 5% organického
materiálu) a sleduje pohyb suroviny od zdroja až ku konečnému produktu.

Classic fit
Comfort fit

Vodu odpudzujúce

3M™ Scotchlite™
reflexné materiály

Vhodné pre
sublimáciu

20 a viac farieb

Bez štítku /
Odstrániteľný štítok

3XL a väčšie

Teflónová
povrchová úprava

Priedušný

Textíla Triblend

Prístup pre
dekorovanie

Bez bočných švov

Módny štýl

90°

Obsah organických látok Standard 100 (OCS 100) overuje prítomnosť a množstvo
organického materiálu v konečnom produkte (min. od 95% do 100% organického
materiálu) a sleduje pohyb suroviny od zdroja až ku konečnému produktu.

BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI) Iniciatíva má za cieľ
zlepšovanie spoločenských výkonov dodávateľov, zlepšujúcich pracovné
podmienky v továrňach na celom svete.

WORLD RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION (WRAP) je nezávislá,
nezisková organizácia venujúca sa certifikácii zákonnej, humánnej a etickej výroby
po celom svete.

FAIR WEAR FOUNDATION (FWF) je medzinárodná overovacia iniciatíva zameraná
na zlepšenie života pracovníkov po celom svete.

Značka FAIRTRADE je registrované certifikačné označenie pre produkty
pochádzajúce od výrobcov z rozvojových krajín.

Prať do teploty
SEDEX znamená dodržiavanie etickej zodpovednosti, sociálnej spravodlivosti a
dodržiavania princípov v celom dodávateľskom reťazci.

Francúzske
froté vo vnútri

Vode odolný

Standard SA 8000 je sociálny súlad, zhodný s hodnotami Int. Labour Organisation,
UN a národnými zákonmi pre ochranu práv zamestnancov.

Veľká plocha
pre potlač

S kapucňou

Kompaktibilné
pre médiá

Vetru odolný

EN471 a novšia EN ISO 20471 sú Európske normy pre oblečenie s vysokou
viditeľnosťou. Trieda 1 je najnižšia viditeľnosť. Trieda 2 je stredná úroveň.
Trieda 3 je najvyššia úroveň viditeľnosti.

