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ZNACZENIE SYMBOLI
CECHY CERTYFIKATY

(Informacje o certyfikatach produktów znajdują się w sklepie internetowym.)

Nowy produkt

Nowy kolor/kolory

Nowy rozmiar/
rozmiary

Topseller

Wodoodporny

Przeciwdeszczowy

Wiatroodporny

Oddychający

Dwustronny

Z kapturem

Temperatura prania

Dopasowany krój

Klasyczny krój

Luźny krój

Ponad 20 kolorów

Dostęp do wykonania 
dekoracji

Modny krój

Tkanina French 
Terry w środku

Duża powierzchnia 
do nadruku

Ułatwienia dla urządzeń 
elektronicznych

Organiczny

Pasujący produkt 
dziecięcy

Produkt dostępny także 
w wersji damskiej lub 
dziecięcej

Możliwość wykonania 
nadruku

Odpowiedni do 
sublimacji

Bez metki/metka 
odrywana

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION (WRAP) to niezależ-
na organizacja non-profit, której celem jest certyfikowanie i promowanie zachowań 
zgodnych z prawem, etyką i prawami człowieka w przemyśle na całym świecie.

Fundacja FAIR WEAR FOUNDATION (FWF) to międzynarodowa inicjatywa, której 
celem jest poprawa życia pracowników na całym świecie.

EN471 to europejska norma dla ubrań odblaskowych (Hi-Vis). Klasa 1 to najniższy, 
klasa 2 – średni, natomiast klasa 3 to najwyższy poziom widoczności.

ORGANIC CONTENT STANDARD 100 (OCS 100) sprawdza obecność oraz 
ilość materiału organicznego w finalnym produkcie (od 95% do 100% bawełny 
organicznej). Ponadto śledzi drogę od surowego materiału do końcowego 
produktu.

BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI) 
Ta inicjatywa ma na celu ciągłą poprawę społecznej działalności dostawców, prow-
adzącą do polepszenia warunków pracy w fabrykach na całym świecie.

SA 8000 to kod dla standardu społecznego opartego na zasadach Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy, ONZ i prawach narodowych, który ma na celu ochronę 
praw pracowników.

Znak FAIRTRADE to zarejestrowany certyfikat przyznawany produktom pozyskiwa-
nym od producentów z krajów
rozwijających się.

SEDEX oznacza przestrzeganie etycznej odpowiedzialności, sprawiedliwości 
społecznej i zrównoważonych zasad w całym łańcuchu dostaw.

3XL+

System STeP OEKO-TEX® (z ang. Sustainable Textile Production) jest niezależnym 
systemem certyfikacji, który umożliwia przejrzystą analizę, ocenę i dokumentowanie 
wyników pod względem uczciwych warunków pracy i przyjaznych dla środkowiska 
technologii produkcyjnych.

MADE IN GREEN OEKO-Tex to certyfikat dla produktów tekstylnych, które zostały 
wyprodukowane w zrównoważony sposób i były przetestowane pod kątem zawarcia 
substancji szkodliwych zgodnie z kryteriami Oeko-Tex.

OEKO-TEX STANDARD 100 to międzynarodowy system certyfikacji oraz badań 
produktów i półproduktów włókienniczych na każdym etapie produkcji. Ma on na 
celu zapewnienie, że produkty włókiennicze nim oznaczone są wolne od substancji 
szkodliwych oraz potencjalnie szkodliwych (mowa o substancjach chemicznych 
zakazanych i kontrolowanych prawnie lub takich, które w negatywny sposób mogą 
oddziaływać na zdrowie człowieka).

Powłoka ochronna 
Teflon

3M™ Scotchlite™ 
odblaskowe 
elementy

Materiał triblend

Bez szwów 
bocznych

ORGANIC CONTENT BLENDED (OCS blended) sprawdza obecność oraz 
ilość materiału organicznego w finalnym produkcie (min. 5% bawełny organicznej). 
Ponadto śledzi drogę od surowego materiału do końcowego produktu.

Bez użycia PFC


