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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 

 

VIISI TÄRKEÄÄ SITOUMUSTAMME

SERTIFIOINTI

ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti
Texstarilla on ISO-ympäristösertifikaatti (ISO14001:2015), 
mikä osoittaa tahtomme tulla koko ajan paremmaksi ja kehittää 
ympäristötyötämme niin, että kaikki yrityksessä puhaltavat 
yhteen. Se on myös työkalu sen varmistamiseksi, että kaikki 
alihankkijamme noudattavat ympäristövaatimuksiamme. 
ISO-sertifikaattimme toimii tukena työssämme jatkuvien 
ympäristöllisten parannusten hyväksi.

GOTS, Global Organic Textile Standard
GOTS asettaa korkeat vaatimukset koko tuotantoketjulle
– sekä ympäristövaikutusten että tekstiili- ja vaatealan 
työolosuhteiden osalta. Tuetaan ekologista maataloutta, niin, 
että maata viljellään kestävästi ilman haitallisia torjunta-aineita 
ja lannoitteita. Visiona on kyetä valmistamaan tuotteita 
ekologisesti kestävällä tavalla materiaalien, pakkausten ja 
logistiikan suhteen. Lue lisää osoitteessa global-standard.org.

Amfori – kaupankäyntiä, jolla on tarkoitus
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) kokoaa 
yhteen lähes 2000 jälleenmyyjää, maahantuojaa, tuotemerkkiä 
ja yhdistystä yli 40 maasta. Tavoitteena on, että jokainen 
jäsen pyrkii parantamaan ihmisten hyvinvointia, käyttämään 
luonnonresursseja vastuullisesti ja edistämään avointa 
kaupankäyntiä maailmanlaajuisesti.
 Kyseessä ovat suuret haasteet, joiden ratkaiseminen vaatii 
yhteistyötä. Yhdessä me voimme vaikuttaa ja edistää positiivisia 
muutoksia suuressa mittakaavassa. Lue lisää tästä työstä ja 
Amfori BSCI:n 11 periaatteesta osoitteessa amfori.org.

Amfori BEPI mahdollistaa kattavan valvonnan
Amfori BEPI -alusta auttaa meitä valvomaan koko tuotantoketjua 
kestävän kehityksen näkökulmasta, ja se on myös työkalu 
kehityksen edistämiseen aina tehdastasolla asti. Keskittymällä 
tärkeimpiin kestävän kehityksen työn osa-alueisiin tuetaan 
Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävää kulutusta sekä 
tuotantoa koskevan ympäristötavoitteen numero 12 mukaisia 
maailmanlaajuisia tavoitteita. Lue lisää osoitteessa amfori.org.

REACH – ehkäisee varallisten kemikaalien leviämistä
REACH on EU:n kemikaalilainsäädäntö, joka on luotu 
vähentämään vaarallisten kemiallisten aineiden leviämistä. Sen 
mukaan kaikki markkinoilla olevat aineet, niin vanhat kuin uudet, 
on rekisteröitävä, riskiarvioitava ja hyväksyttävä. Texstarissa 
tämä tarkoittaa sitä, että meidän on:
• rekisteröitävä valmistamamme tai maahantuomamme aineet
• laadittava ja luovutettava käyttöturvallisuustiedote tai 
 vastaavat tiedot aineen vastaanottajille
• tarkistettava, onko aine luvanvarainen 
• haettava lupa, jos jatkamme luvanvaraisuuden piiriin kuuluvan  
 aineen käyttöä tai sellaisen päästämistä markkinoille
• noudatettava aineen tai sekoitteen mahdollisia rajoituksia
Lisätietoa REACHista on Kemikalieinspektionenin kotisivuilla 
www.kemi.se.

Oeko-Tex Standard 100
Vaatetuotanto on maailmanlaajuista, ts. eri tuotantoportaat 
raaka-aineista valmiiseen tuotteeseen ovat usein eri puolilla 
maailmaa. Oeko-Tex on kansainvälinen järjestö, jossa 
riippumaton kansainvälinen instituutti testaa ja sertifioi 
tekstiilituotteita kaikissa tuotantovaiheissa. Sen kriteeristön 
tavoitteena on saada aikaan maailmanlaajuinen yksimielisyys 
terveydelle vaarallisista aineista.
 Tekstiili- ja vaatealan yrityksille Oeko-Tex tarjoaa yhteiset 
arviointinormit. Kuluttajille tämä tarkoittaa sitä, että saadaan 
aikaan testattua turvallisuutta mm. aineiden ihoystävällisyyden 
muodossa.
 Standardien vaatimukset ovat myös erilaiset riippuen sitä, 
minkälaiseen käyttöön lopputuote on tarkoitettu. Ne on jaettu 
neljään eri tuoteluokkaan. Texstarin tuotteet täyttävät kaikki 
tuoteluokan II materiaali- ja komponenttivaatimukset. Sinulle 
kuluttajana se merkitsee sitä, että Texstarin tuotteet ovat 
turvallisia käyttää myös lähinnä vartaloa. Lisätietoja Oeko-
Texistä osoitteessa www.oeko-tex.com.


