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Det tøj, som du vælger at gå i, har indflydelse på miljøet og vores held-
bred - det har indflydelse på arbejdsvilkår i produktionslandene og på 
befolkningen over hele kloden. Cottover er certificereret med internatio-
nale anerkendte mærkninger, som garanterer at leverandører arbejder 
for et bedre miljø, sikrer en retvis handel og bekæmper fattigdom. Tred-
jepartscertificeringer gør det lettere for os, som forbrugere, at tage et 
aktivt valg, der mindsker indvirkningen på vores miljø.

Det er svært for forbrugerne at vide, hvad vi køber og hvordan 
produktet er fremstillet. Endnu værre, kan det være svært for le-
verandøren at kende alle involverede i produktionskæden. For at 
hjælpe med dette har vi vores tredjepartscertificeringer, der giv-
er vejledning til både producenter og forbrugere med mærkning. 

Tredjeparts certificeringer giver følgende til dig
som forbruger:
• Fuld sporbarhed fra fiber til beklædningsgenstand.
• Alle trin og leverandører i kæden er dokumenteret.
• Undersøgelse og verifikation for at sikre, at standarderne er opfyldt, 
foretaget af en neutral organisation uden forbindelse til leverandøren.
• Årlige revisioner og inspektioner for at sikre, at
fabrikanterne overholder standarderne.
• Miljømærkning, som er velkendt af forbrugere, der nemt kan identificere 
et bæredygtigt produkt. 

THE STATEMENT IS YOURS TO MAKE

COTTOVER  - PEOPLE & PLANET
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Made with Fairtrade Cotton

“THE CLOTHES AGAINST YOUR SKIN 
DEFINES WHO YOU ARE AND BY CHOOSING 
PRODUCTS WITH CARE YOU CAN IMPACT 
ON  LABOUR CONDITIONS FOR WORKERS 

AND THE ENVIRONMENT. 
IT´S NOT ONLY OUR PRODUCTS 

THAT MAKES A DIFFERENCE. WE 
ARE ALSO INVOLVED IN MANY 

PROJECTS AIMED MAKING 
THE WORLD A BETTER 

PLACE”

4

Fairtrade er en international standard som certificerer bomuld i beklædningen og bekæmper fattigdom 
for bomuldsbønder ved at sikre fairtrade. Bomuldsbonden er garanteret en minimumpris til dækning af 
omkostningerne til en bæredygtig produktion. Derfor bruger Cottover Fairtrade-certificeret bomuld.

GOTS er en international standard for tøj og tekstiler.
GOTS produkter indeholder altid økologisk bomuld og genanvendt 
polyester. GOTS sætter høje standarder for stof, kvalitet, miljø og 
social ansvarlighed. Bortset fra dette garanterer GOTS også fuld 
sporbarhed i hele produktionskæden.

The Nordic Ecolabel stiller høje krav gennem hele livscyklusen og drives af den 
svenske regering. Svanen certificerer produktet, der tager hensyn til den mil-
jømæssige påvirkning, fra råmaterialet til det færdige produkt. Svanen stiller 
krav til arbejdsvilkår i henhold til ILO’s konventionelle kerne.

Oeko-Tex er et symbol, der viser, at den færdige beklædnings-
genstand ikke indeholder skadelige kemikalier. Det garanterer, at 
produktet er REACH-kompatibelt og opfylder de standarder, der er 
omfattet af EU’s kemiske regulering.
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Accord om brand og byggesikkerhed i Bangladesh
Accord er en femårig kontrakt til forbedring af sikkerhedeni teks-
tilindustrien i Bangladesh, der fokuserer på bygningselektricitet og 
brandsikkerhed. Over 2 millioner tekstilarbejdere er direkte berørt af 
Accords arbejde, hvilket er en af vores vigtigste projekter vedrøren-
de social ansvarlighed.

Mistra Future Fashion er et forskningsprogram med fokus på bæredygtig mode og 
arbejder for en positiv fremtid for modeindustrien. Programmet har et unikt system-
perspektiv, og programmets vision og mål er at sikre en systemisk forandring for at 
omdanne branchen til en bæredygtig branche. Deres interdisciplinære tilgang består 
af forskning indenfor områder som design, forsyningskæder, brugere og genbrug i 
samarbejde med et stort konsortium af mere end 40 forsknings- og industripartnere, 
herunder Cottover.

Clean Shipping Index er et initiativ, der sigter mod at inspirere rede-
rierne til at bruge mere miljøvenlige skibe, for at reducere udslip af 
kemikalier og drivhusgasser i vores oceaner.

Textile Exchange er en international organisation, der arbejder for 
en ansvarlig udvidelse af økologisk bomuldsopdræt. I dag er det til-
gængelige udbud af økologisk bomuld ikke nok til at imødekomme 
den stigende efterspørgsel.

BSCI (Business Social Compliance Initiative)
BSCI er et initiativ til virksomheder, der ønsker at forbedre arbejdsvilkårene i den glo-
bale forsyningskæde. Deres adfærdskodeks stiller krav til alle medlemers leverandø-
rer, for eksempel vedrørende lønninger og forbud mod børnearbejde, tvangsarbejde 
og diskrimination.
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Lang forstykke med bindebånd. Delt frontlomme. længden giver god komfort. Tone 
i tone søm, denim med gule søm. 

Mål:  90x88 cm (bindebånd 90 cm) 
Vægt: Twill 210 g/m² (farve 665, 990),  
 Denim 10,5 oz (farve 840)
Materiale: 100 % økologisk Fairtrade bomuld
Maskinvask: 60°

WAIST APRON LONG | 141047
Kort forstykke med bindebånd, delt frontlomme, søm i tone i tone og denim med 
gule søm. 
 
Mål:  84x50 cm (bindebånd 90 cm)
Vægt: Twill 210 g/m² (farve 665, 990),  
 Denim 10,5 oz (farve 840) 
Materiale: 100 % økologisk Fairtrade bomuld
Maskinvask: 60°

WAIST APRON SHORT | 141045

Forklæde med dobbeltfunktion, delt frontlomme på midten og bindebånd, samt 
justerbar nakkebånd.1/smækforklæde 2/forstykke, da brystklappen kan skjules, 
søm er tone i tone men på denim er de gule. 
 
Mål:  90x81 cm alt. 90x52 cm (bindebånd 90 cm) 
Vægt: Twill 210 g/m² (farve 665, 990),  
 Denim 10,5 oz (farve 840)
Materiale: 100 % økologisk Fairtrade bomuld 
Maskinvask: 60°

COMBI APRON | 141049
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Taske i canvas med rundede sider. Synlig frontlomme. YKK lynlåse, smarte antikke 
detaljer i bronze. Inderlomme. Begge farver har sort foer. 

Volym:  25 liter
Mål: 50 cm, ø 26 cm
Vægt:  310 g/m 2 
Materiale:  100 % økologisk Fairtrade bomuld

CANVAS DUFFLEBAG |  141034

Canvas rygsæk med synlig frontlomme. YKK lynlås. Bronze farvede metal detaljer 
med antik look. Kraftig regulerbar bærerem og håndtag. Inderlomme. Sort foer på 
begge farver.  

Volym:  13 liter
Mål:  28x12x38 cm
Vægt:  310 g/m 2 
Materiale:  100 % økologisk Fairtrade bomuld

CANVAS DAYPACK | 141039
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GYMBAG
Gym pose i blød canvas med naturfarvet snøre i  
toppen. Kan også bruges som rygsæk.

Mål:  38x45 cm
Vægt: 150 g/m²
Materiale: 100% økologisk  
 Fairtrade bomuld
Maskinvask: 40°

|  141033

Canvas pose med lang hank og uden fals.

Mål:  38x40 cm
Vægt:  150 g/m²
Materiale: 100% økologisk  
 Fairtrade bomuld
Maskinvask: 40°

TOTE BAG |  141028
Canvas pose med kort hank og fals i kraftig kvalitet. 

Mål:  46x8x30 cm
Vægt:  290 g/m²
Materiale: 100% økologisk  
 Fairtrade bomuld
Maskinvask: 40°

TOTE BAG HEAVY LARGE |  141029

Lille canvas pose med kort hank samt side- og  
bundfals, i kraftig kvalitet.

Mål: 24x15x20 cm
Vægt: 290 g/m²
Materiale: 100% økologisk  
 Fairtrade bomuld
Maskinvask: 40°

TOTE BAG HEAVY SMALL |  141030
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AL VORES BOMULD ER ØKOLOGISK!
Økologi, er en naturlig dyrkning af afgrøden i henhold til interna-
tionale retningslinjer og aftaler. Når bomuld dyrkes under øko-
logiske forhold - uden kunstgødning - bliver kvaliteten høje-
re grundet de lange, jævne og bløde fibre denne dyrkning giver. I 
praksis skal økologisk bomuld produceres i henhold til nedenstående 3 krav: 

1: Ingen pesticider mod insekter og svampe
– kun fysisk ukrudtsbekæmpelse.
2: Ingen kemisk kunstgødning
3: Ingen genmodificerede afgrøder (GMO) 

Når bomulden skal forarbejdes og sendes videre igennem forædlingsproces-
sen udstedes der transaktionscertifikationer for alle processer bomulden 
kommer igennem. Disse certifikantioner gør det muligt at spore bomulds-
fibrene tilbage til underleverandørerne og bekræfte ægtheden af bomulden.



716

100

Made with Fairtrade Cotton

17

Klassisk Oxford skjorte med button down krave på herremodellen og turn down på 
damemodellen. Slim Fit model.

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Maskinvask: 40°

OXFORD LADY |  141031 - 34-46
OXFORD SLIM FIT MAN |  141032 - XS-3XL 



820

Made with Fairtrade Cotton

18

Skjorte i lækkert blødt denim materiale. Skjorten er enzymbehandlet, hvilket 
giver den et naturligt og unikt look. Cut away krave på herremodellerne og 
turn down på damemodellen. Herre i Slim Fit og Comfort, dame med to indstik i 
ryggen for at give en skræddersyet silhuet. 

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Maskinvask: 40°

|  141036 - XS-3XL DENIM COMFORT MAN
|  141035 - 34-46

|  141046 - XS-3XL 

DENIM LADY

DENIM SLIM FIT MAN
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|  141048 - XS-3XL TWILL SLIM FIT MAN
|  141038 - XS-3XL TWILL COMFORT MAN

Bomuldsskjorte i fin twill med en let peach finish, der giver en blød og lækker 
overflade. Cut away krave på herremodellerne og turn down på damemod-
ellen. Herre i Slim Fit og Comfort, dame med to indstik i ryggen for at give en 
skræddersyet silhuet. 

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Maskinvask: 40°

|  141037 - 34-46TWILL LADY
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Rundhalset T-shirt til herrer, damer og børn udført i moderne stil og i lækker 
kvalitetsbomuld. Alle er fittede modeller. 

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vægt: 160 g/m²
Maskinvask: 60°

T-SHIRT KID* |  141023 - 90/100-150/160
T-SHIRT LADY |  141007 - XS-XXL 
T-SHIRT MAN |  141008 - S-4XL 

V-hals T-shirt til herrer og damer udført i moderne stil og i lækker kvalitets-
bomuld. Begge er fittede modeller. 

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vægt: 160 g/m²
Maskinvask: 60°

 

T-SHIRT V-NECK LADY |  141021 - XS-XXL
T-SHIRT V-NECK MAN |  141022 - S-4XL 
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Moderne T-shirt i stretch materiale. Herremodel med rund hals og dame med 
V-hals. Slim fit model. 

Materiale: 96% økologisk Fairtrade bomuld,  
 4% elastan
Vægt: 180 g/m²
Maskinvask: 40°

V-NECK SLIM FIT LADY |  141025 - XS-XXL
R-NECK SLIM FIT MAN |  141026 - S-3XL 

Langærmet T-shirt til herrer og damer udført i moderne stil og i lækker 
kvalitetsbomuld. Begge modeller er fittede.

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vægt: 160 g/m²
Maskinvask: 60°

T-SHIRT LONG SLEEVE LADY |  141019 - XS-XXL
T-SHIRT LONG SLEEVE MAN |  141020 - S-4XL 
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Kortærmet polo til herrer og damer i moderne stil. En klassisk piqué med 2-knapsstol-
pelukning, sideslids samt rib kant på krave og ærme. Begge er fittede modeller.

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vægt: 200 g/m²
Maskinvask: 60°

|  141005 - XS-XXLPIQUE LADY
PIQUE MAN |  141006 - S-4XL 

Langærmet polo til herrer og damer i moderne stil. En klassisk piqué med 2-knapps- 
stolpelukning, sideslids samt rib kant på krave og ærme. Begge er fittede modeller. 

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vægt: 200 g/m²
Maskinvask: 60°

PIQUE LONG SLEEVE LADY |  141017 - XS-XXL
PIQUE LONG SLEEVE MAN |  141018 - S-4XL 
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BÆREDYGTIGHEDENS UDFORDINGER

Cottover ønsker, igennem de økologiske certificeringer, 
at imødekomme de sociale og miljømæssige udfordringer, 
der er i produktionen af bomuld – fra råmateriale til fær-
digsyet tekstil. Den økologiske bomuld dyrkes uden skadeli-
ge pesticider, af landmænd som får kompensation i henhold til 
Fairtrade kriterier. Brugen af kemikalier er minimeret ved dyrkning 
af certificeret bomuld, og det er kun tilladt at bruge godkendte far-
vestoffer og kemikalier i forædlingsprocessen i henhold til kriterier fra 
Nordic Ecolabel, Svanemærket. Ligeledes følges FN-konventionener om 
arbejdsvilkår hos alle leverandører, og der er fuld sporbarhed fra dyrk-
ningen af bomuld til den færdigsyede tekstil, hvilket er meget sjældent i 
tekstilbranchen. Herudover testes alle tekstiler for at sikre en høj kvalitet. 
Igennem vores høje kvalitet, er vi i stand til at mindske spildet af globale 
ressourcer, om ikke andet i form af længere holdbarhed af tekstilet. Når 
vi som forbruger tager et aktivt valg, om at bruge bæredygtige tekstiler i 
stedet for konventionelle, er vi med til at påvirke tekstilbranchen i en po-
sitiv retning.
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BEVIDST VALG 

Det er vigtigt at alle tager et valg, hvis vi skal forbe-
dre klimaet og stoppe med at nedbryde jordens 
ressourcer. Ved at vælge Cottover, garanteres der 
via tredjepartscertificeringerne, at vi opfylder de 
højeste krav, når det kommer til miljø, sundhed 
og kvalitet på såvel det færdige tekstil, men også 
af leverandører. Hvis vi ønsker, at skabe en bære- 
dygtig tekstilindustri, skal vi fokusere på produk-
tionslandene, og give dem mulighed for at ændre og 
forbedre betingelserne og vilkårerne i deres lande. 
Alle leverandører med licens abejder på løbende 
forbedringer af abejdsvilkår, processer og kun med 
godkendte materialer. Jo større efterspørgsel efter 
certificerede tekstiler, desto flere omlægger deres 
landbrug og fakbrikker for at blive certificeret. Dit 
valg gør en forskel, og som bevidst forbruger er du 
med til at skabe en grønnere fremtid for dig og de 
næste generationer.
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Hættesweat til herrer, damer og børn i moderne snit. Børstet inderside og 
med kænguru lomme. 2X2 ribstrik i talje og manchetter. Hætte i 2-lags 
materiale og med kraftig snøre. Alle er fittede modeller. 

Materiale: 80% økologisk Fairtrade bomuld,   
 
 20% Resirkulert polyester
Vægt: 280 g/m²
Maskinvask: 40°

HOOD KID* |  141011 - 90/100-150/160
Hættesweat til herrer og damer med gennemgående lynlås i moderne snit. 
Børstet inderside. 2X2 ribstrik i taljer og manchetter. Sidelommer og med 
kraftig snøre i hætte. Begge er fittede modeller. 

Materiale: 80% økologisk Fairtrade bomuld,   
 
 20% Resirkulert polyester
Vægt: 280 g/m²
Maskinvask: 40°

FULL ZIP HOOD LADY |  141009 - XS-XXL
FULL ZIP HOOD MAN |  141010 - S-4XL HOOD LADY |  141001 - XS-XXL 

HOOD MAN |  141002 - S-4XL 



290255

105100

425* 435*

460* 645*

767725*

885855*

980* 990*

290255

105100

425* 435*

460* 645*

767725*

885855*

980* 990*

Made with Fairtrade CottonMade with Fairtrade Cotton

28

Sweat buks til herrer, damer og børn med børstet inderside og kraftig snøre i talje. 
Sidelommer samt baglomme på herremodel. Lige snit i ben. 

Materiale: 80% økologisk Fairtrade bomuld,    
 20% Resirkulert polyester 
Vægt: 280 g/m²
Maskinvask: 40°

SWEAT PANTS KID* |  141016 - 90/100-150/160
SWEAT PANTS LADY |  141013 - XS-XXL 
SWEAT PANTS MAN |  141014 - S-3XL 

Sweatshirt med rund hals i moderne stil og unisex, børstet inderside, 2X2 rib med 
elastan i talje og manchetter. Dekorative overlock syninger i tone-i-tone farve. 

Materiale: 80% økologisk Fairtrade bomuld,    
20% Resirkulert polyester
Vægt: 280 g/m²
Maskinvask: 40°

CREW NECK KID* |  141015 - 90/100-150/160
CREW NECK UNISEX |  141003 - XXS-4XL
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Sweatshirt med 1/2 zip i unisex og med moderne snit. Børstet inderside. 2X2 ribstrik i 
talje og manchetter. Fitted model. 

Materiale: 80% økologisk Fairtrade bomuld,  
 20% Resirkulert polyester
Vægt: 280 g/m²
Maskinvask: 40°

HALF ZIP UNISEX |  141012 - S-4XL
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Single Jersey pandebånd med elastan for bedre komfort. One Size. 
 

Materiale: 96% økologisk Fairtrade bomuld,  
 4% elastan
Vægt: 200 g/m²
Maskinvask: 40°

HEADBAND |  141027 - one size
Single Jersey hue med elastan for bedre komfort. Dekorative tone-i-tone 
overlock syninger på toppen af huen. One size. 

Materiale: 96% økologisk Fairtrade bomuld,  
 4% elastan
Vægt: 200 g/m²
Maskinvask: 40°

BEANIE |  141024 - one size
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WEAR YOUR STATEMENT 
 
Værdsætter du tøj i høj kvalitet, og vil du beskytte mennesket og miljøet?

Flere og flere tænker sådan. Tekstilindustrien udgør efterhånden en stor belastning på miljøet. Fremstilling af 
tekstil giver ofte ringe arbejdsvilkår og er i forædlingsprocessen miljøbelastende. I bomuldsplantager bruges 
ofte skadelige pesticider, der påvirker både naturen og de mennesker, der arbejder i bomuldsmarkerne. Men 
en anden også væsentlig del af belastningen sker i de efterfølgende processer såsom, når garnet bliver spun-
det eller vævet og ikke mindst indfarvet. Alle kemikalier der bruges ved indfarvningerne belaster miljøet lige 
så meget som selve dyrkningen af bomulden. Ligeledes kræver fremstilling af tøj også en masse ressourcer i 
form af vand, og sammen med mængden af bortskaffet tøj, har det en stor indflydelse på både energiforbrug 
og miljø, men sådan behøver det ikke at være. 

Handel er en nødvendighed for økonomien, det skaber jobs og dermed velfærd, og netop derfor er forbruget 
nødvendigt. Næsten al reduktion af ekstrem fattigdom har fundet sted i lande, der er integreret med om-
verdenen gennem handel og tilstrømning af multinationale virksomheder. Og næsten alle lande, der er gået fra 
fattigdom til industrialisering i moderne tid, har brugt tekstilindustrien som et springbræt, men det skal gøres 
på en ordentlig og kontrolleret måde. 

Vælger du Cottover imødekommer du disse store udfordinger. Vores certificeringer garanterer, at vi opfylder 
de højeste krav indenfor miljø-, sundheds- og kvalitetskrav for såvel til det færdige tekstil, men også for 
leverandører. Alle leverandører med licens abejder på løbende forbedringer af abejdsvilkår, processer og kun 
med godkendte materialer. Vi ønsker, at vores produkter er bæredygtige, har høj kvalitet og en lang levetid. Vi 
har udviklet produkterne, men det er først når du vælger certificerede produkter frem for konventionelle, at 
vi gør en reel forskel.

Selvom det virker kompliceret, er det ret simpelt. Du skal blot vælge produkter med tredjepartscertifikater, så 
ved du med sikkerhed, at produkterne er fremstillet med bæredygtighed i fokus.

THE STATEMENT IS YOURS TO MAKE!
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Farveafvigelse kan af foto- og udskrivningstekniske 
årsager forekomme mellem billederne i kataloget 
og de faktiske produkter. Det kan også af lysårsager 
skelne let mellem produktbillede og miljøbillede på det 
samme produkt. I disse tilfælde vi henviser primært 
til produktbillederne. Vi forbeholder os ret til at fore-
tage eventuelle prisændringer, og at varer kan løbe 
tør i løbet af året. Alle priser i kataloget anbefales 
vejledende priser ekskl. Moms. Lokale afvigelser kan 
forekomme. Forsendelsesomkostninger tilføjes. Om-
kostninger til trykning, broderi og anden behandling 
tilføjes.

Kataloget til Cottover 2022 er produceret af Tg-h AB 
ved hjælp af en fotograferna Andreas Borg Scheller/
Gothia Annonceringsfoto og Christian Forsling/ 
Forsling Foto. Grafisk mønster skabt af Angelina 
Sheremet. 

Trykt i Sverige © 2022 af Risbergs Adbox, Uddevalla.



Made with Fairtrade Cotton


