
Miljøsertifisering ISO 14001:2015
Texstar er ISO-sertifisert for miljø 
(ISO14001:2015), noe som gjenspeiler 
ambisjonen vår om hele tiden å bli bedre 
og kunne utvikle miljøarbeidet slik at 
alle i bedriften trekker i samme retning. 
Sertifiseringen er også et verktøy for å 
sikre at alle underleverandørene lever 
opp til miljømålene våre. Vi ser ISO-
sertifiseringen som en støtte i arbeidet 
med kontinuerlige forbedringer på miljøområdet.

GOTS, Global Organic Textile Standard
GOTS stiller høye krav til hele produksjonskjeden, både 
når det gjelder miljøpåvirkningen og arbeidsforholdene 
i tekstil- og klesindustrien. Organisk landbruk støttes, 
som inkluderer både hvordan jorda utnyttes på en 
bærekraftig måte uten bruk av skadelige plantevern-
midler og gjødsel. Visjonen er å kunne produsere 
produkter på en økologisk bærekraftig måte med 
hensyn til materialer, emballasje og logistikk. Les mer 
på global-standard.org

REACH – hindre spredning av farlige 
kjemikalier
REACH er EUs kjemikalielovgivning, som er utformet 
med det som mål å redusere spredningen av farlige 
kjemiske stoffer. Det betyr at alle stoffer på markedet, 
både nye og eldre, skal registreres, risikovurderes og 
godkjennes. For Texstar betyr det at vi:
■ skal registrere stoffene vi produserer eller importerer
■ skal opprette og levere sikkerhetsdatablad eller annen 
 informasjon til mottakerne av stoffet
■ skal kontrollere om stoffet er underlagt krav om 
 tillatelser 
■ hvis vi vil fortsette å bruke eller slippe ut et stoff på 
 markedet som krever tillatelse, må søke om tillatelse
■ må overholde eventuelle begrensninger for stoffet 
 eller blandingen.
Du kan lese mer om REACH på den svenske Kemikalie-
inspektionens hjemmeside, på www.kemi.se.

Amfori – handel med et formål
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) 
samler mer enn 2000 forhandlere, importører, 
varemerker og foreninger fra mer enn 40 land. 
Organisasjonen arbeider for at hver og en av 
medlemmene skal bidra til økt velferd blant mennesker, 
ansvarlig bruk av naturressurser og åpen global 
handel. 
 Dette er store utfordringer som vi må samarbeide 
om å håndtere. Sammen kan vi påvirke og medvirke til 
positive endringer i stor skala. Les mer om arbeidet og 
Amfori BSCIs elleve prinsipper på amfori.org. 

Amfori BEPI gir kontroll i alle ledd
Plattformen Amfori BEPI hjelper oss å overvåke hele 
produksjonskjeden fra et bærekraftperspektiv, og 
den gir oss et verktøy for å drive utviklingen ned på 
fabrikknivå.  Ved å konsentrere bærekraftarbeidet om 
de viktigste områdene og stedene støtter vi de globale 
målene i Paris-avtalen og FNs klimamål nr. 12, som 
handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Les mer 
på amfori.org.

Standard 100 fra Oeko-Tex
Klesproduksjonen foregår globalt, og produksjonsleddene 
– fra råvare til ferdig produkt – er ofte spredt 
rundt om på kloden. Oeko-Tex er en internasjonal 
organisasjon med uavhengige, internasjonale institutter 
som tester og sertifiserer tekstilprodukter i alle 
bearbeidingsleddene. Kriteriene deres har som formål 
å skape et felles globalt syn på helsefarlige stoffer. 
 Oeko-Tex gir bedriftene i tekstil- og klesbransjen 
en felles evalueringsnorm. For forbrukerne betyr det 
at de får en testet trygghet i form av blant annet 
hudvennlige varer. 
 Kravene i standarden varierer avhengig av hva 
slags bruk sluttproduktet er beregnet på, og er delt inn 
i fire produktklasser. Alle materialer og komponenter 
som brukes i Texstars produkter, oppfyller kravene i 
produktklasse II. For deg betyr det at Texstars klær 
er trygge å bruke nærmest kroppen. Les mer om 
Oeko-Tex på www.oeko-tex.com.
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Design, produktutveckling, lagerhållning och försäljning av 
lätta arbetskläder och profilkläder.

Certifikatet är giltigt förutsatt att Qvalify AB:s certifieringsbestämmelser följs.

Jönköping 2016-07-07

Per-Olof Winberg
På uppdrag av Qvalify AB

FEM VIKTIGE TILTAK


