
FEM VIKTIGA ÅTAGANDEN

CERTIFIERING

Miljöcertifiering ISO 14001:2015
Texstar är ISO-certifierade för miljö (ISO14001:2015) vilket 
visar vår ambition att hela tiden bli bättre och utveckla vårt 
miljöarbete så att alla i företaget drar åt samma håll. Den är också 
ett verktyg för att säkerställa att våra underleverantörer lever 
upp till våra miljömål. Vi ser vår ISO-certifiering som ett stöd för 
att arbeta med ständiga förbättringar på miljöområdet.

GOTS, Global Organic Textile Standard
GOTS ställer höga krav på hela produktionskedjan, både 
på miljöpåverkan som arbetsförhållanden i textil- och 
klädindustrin. Man stödjer ekologiskt jordbruk som innefattar 
både hur man brukar jorden hållbart utan användning av 
skadliga bekämpnings- och gödningsmedel. Visionen är att 
kunna producera produkter på ett ekologiskt hållbart vis, med 
avseende på material, förpackning och logistik. Läs mer på global-
standard.org

Amfori – handel med ett syfte
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) samlar över 
2000 återförsäljare, importörer, varumärken och föreningar 
från mer än 40 länder. Man verkar för att var och en av dess 
medlemmar ska bidra till att förbättra människors välstånd, 
använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt och driva öppen 
handel globalt. 
 Det är stora utmaningar som kräver samarbete för att lösas. 
Tillsammans kan vi påverka och driva positiva förändringar i  
stor skala. Läs mer om arbetet och Amfori BSCIs 11 principer  
på amfori.org. 

Amfori BEPI ger kontroll i alla led
Plattformen Amfori BEPI hjälper oss att övervaka hela 
produktionskedjan ur ett hållbarhetsperspektiv och blir ett 
verktyg för att driva utvecklingen ner på fabriksnivå.  Genom 
att fokusera på de viktigaste områdena och platserna för 
hållbarhetsarbetet stöds de globala målen i Parisavtalet och 
FNs klimatmål #12 som handlar om Hållbar konsumtion och 
produktion. Läs mer på amfori.org

REACH – hindra spridning av farliga kemikalier
REACH är EUs kemikalielagstiftning, som har utformats för att 
minska spridningen av farliga kemiska ämnen. Det innebär att 
alla, både nya och äldre, ämnen på marknaden måste registreras, 
riskbedömas och godkännas. För Texstar innebär det att vi ska:
• registrera de ämnen som vi tillverkar eller importerar
• upprätta och överlämna säkerhetsdatablad eller annan  
 information till mottagarna av ämnet
• kontrollera om ämnet är föremål för tillståndskrav 
• om vi vill fortsätta att använda eller släppa ut ett ämne på  
 marknaden som omfattas av krav på tillstånd, så måste vi  
 ansöka om tillstånd
• följa eventuella begränsningar av ämnet eller blandningen.
Mer om REACH hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida, 
www.kemi.se

Standard 100 från Oeko-Tex
Klädproduktion sker globalt, där alla produktionsled – från råvara 
till färdig produkt ofta är utspridda runt jorden. Oeko-Tex är en 
internationell organisation, där oberoende internationella institut 
testar och certifierar textilprodukter genom alla bearbetningsled. 
Deras kriteriekatalog syftar till att skapa samsyn globalt vad 
gäller hälsofarliga ämnen. 
 För företag  inom textil- och klädbranschen ger Oeko-Tex en 
gemensam bedömningsnorm. För konsumenter innebär det att 
man får en testad säkerhet i form av hudvänlighet mm. 
 Kraven i standarden är olika beroende på vilken typ av 
användning slutprodukten är avsedd för och är indelat i fyra olika 
produktklasser. I Texstars produkter uppfyller alla ingående 
material och komponenter kraven i ProduktklassII. För dig 
betyder det att Texstars kläder är trygga att bära närmast 
kroppen. Se mer om Oeko-Tex på www.oeko-tex.com
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CERTIFIKAT 
Härmed intygas att 
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556455-1900 

Norrtälje 
 

har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt 
 

ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 

 

avseende 
 

Design, produktutveckling, lagerhållning och försäljning av 
lätta arbetskläder och profilkläder. 
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