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KEY SYMBOLS
CHARACTERISTICS

Ny modell

Ny färg

Ny storlek

Storsäljare

Vattentät

Regntät

Vindtät

3XL och större

Vändbar

Med huva

Tvättbar upp till

Body fit

Classic fit

Comfort fit

3M™ Scotchlite™ 
ljusreflekterande 
band

Andas

Dekorationsåtkomst

Modern design

French Terry 
på insidan

Stor tryckyta

Finns för herr 
och dam

Plats för media

Finns för barn

Tryckbar

Lämplig för 
sublimering

Utan märke i 
nacken eller 
avrivbar etikett

CERTIFICATES
(For individual product certification details go online to the F&R Marketing Center.)

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) är en oberoende, 
icke-vinstdrivande organisation tillägnad certifiering av laglig, human och 
etisk tillverkning över hela världen.

Fair Wear Foundation (FWF) är en internationell verifiering initiativt inriktat på att 
förbättra arbetarnas liv över hela världen.

EN471 och den nyare EN ISO 20471 är europeiska standarder för varselkläder. 
Klass 1 har den lägsta synligheten, klass 2 mellannivån och klass 3 har den 
högsta synlighetsnivån.

The ORGANIC CONTENT STANDARD 100 (OCS 100) verifies the presence and 
amount of organic material in a final product (min. 95% until 100% organic fabric) 
and tracks the flow of a raw material from its source to the final product. 

Business Social Compliance Initiative (BSCI) syftar till att ständigt förbättra 
de sociala förhållandena hos leverantörer, för att i slutändan främja 
arbetsförhållandena i fabriker över hela världen.

SA 8000-standarden är en kod för socialt ansvar, baserad på den internationella 
arbetsorganisationen, FN och nationella lagar för att skydda arbetstagarnas 
rättigheter.

Fairtrade märket är registrerat och certifierat för produkter som kommer från 
producenter i utvecklingsländer.

SEDEX betyder etiskt ansvar, social rättvisa och hållbara principer genom hela 
leveranskedjan.

minst 20 färger

Sustainable Textile Production (STeP) av OEKO-TEX® är ett oberoende 
certifieringssystem som möjliggör transparent analys, utvärdering och 
dokumentation av hållbara prestanda när det gäller rättvisa arbetsvillkor 
och grön tillverkningsteknologi.

MADE IN GREEN av OEKO-TEX®label är en spårbar konsumentetikett för 
hållbara textilier tillverkade av förorenade testade material som tillverkas med 
säkra och socialt acceptabla hanteringar på miljövänliga företag.

Oeko-Tex® Standard 100 är ett globalt enhetligt test- och certifieringssystem 
för textilråvaror, mellanprodukter och slutprodukter i alla produktionssteg.

Teflon beläggning

Triblend

Tubformat tyg

The ORGANIC CONTENT BLENDED (OCS blended) verifies the presence and 
amount of organic material in a final product (min. 5% organic fabric) and tracks the 
flow of a raw material from its source to the final product. 

PFC free

Refers to styles 
made from 
fabrics derived 
from eco-friendly 
resources such as 
sustainably grown 
fiber crops (e.g. 
organic cotton) or 
recycled materials.


