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We care about the 
many people who work 
hard to provide our 
customers with products 
of good quality. An 
important part of this  

effort is our work with Corporate Social 
Responsibility (CSR), which reflects 
how companies should act based on 
sustainable responsibility. Human rights, 
discrimination, child labour, working 
conditions and working environment are 
some of the areas included in the concept 
of CSR. Over the years we have developed 
a solid foundation in the practice of CSR, 
rooted in the ILO conventions and the UN 
Universal Declaration of Human Rights. Our 
factories are carefully selected with this in 
mind and systematically controlled by both 
internal and third-party inspections.

Vi bryr oss om de 
många människor  
som arbetar för att vi 
ska kunna erbjuda våra 
kunder kvalitetsmässigt 
bra produkter. Ett 

viktigt led i denna strävan är vårt CSR- 
arbete. CSR står för Corporate Social 
Responsibility och speglar hur företag bör 
agera utifrån ett hållbart ansvarstagande. 
Mänskliga rättigheter, diskriminering, 
barnarbete, arbetsvillkor och arbetsmiljö 
är några av de områden som inkluderas 
i begreppet CSR. Genom åren har vi 
arbetat fram ett gediget CSR-arbete som 
har sin grund i ILO:s konventioner och 
FN:s mänskliga rättigheter. Våra fabriker 
är noggrant utvalda med hänsyn till detta 
och kontrolleras systematiskt genom såväl 
interna som tredjepartsinspektioner.

MATERIAL: COTTON

MADE IN PAKISTAN

PRODUCT: 
Cottonbag Trip
250gsm recycled cotton
Size: 45 x 41 x 17,5 cm
60 cm handles

ART.NO: 
4011

COLOUR:

HANGTAG:

Kassen du håller i din hand är speciell. 
Den är handsydd i södra Pakistan, i en 
fabrik där socialt ansvarstagande är viktigt. 
Där en hållbar produktion, utan skadliga 
kemikalier, är det givna valet.

Tyget är tillverkat av återvunnen bomull. 
Det bridrar till att världens sopberg hålls 
nere och att jordens resurser tas tillvara på 
ett klokt sätt.

Och nu bär du den - tryggt, medvetet, 
hållbart och lite stoltare - om och om igen.
Det gör också Dig speciell.

Tack för ditt val! 

Vi bryr oss om de många människor som arbetar 
för att vi ska kunna erbjuda produkter av bra 
kvalitet till våra kunder. Ett viktigt led i denna 
strävan är vårt CSR-arbete. CSR står för Corporate 
Social Responsibility och syftar till hur  företag 
bör agera utifrån ett hållbart ansvarstagande. 
Mänskliga rättigheter, diskriminering, barn-
arbete, arbetsvillkor och arbetsmiljö är några av 
de områden som inkluderas i begreppet CSR. 
Genom åren har vi utarbetat system och rutiner 
för det sociala ansvarstagandet. Detta gedigna 
CSR-arbete har sin grund  i ILO:s konventioner 
och FN:s mänskliga rättigheter. 
Våra fabriker är noggrant 
utvalda med hänsyn till detta 
och kontrolleras systematiskt 
genom såväl interna som 
tredjepartsinspektioner.


