
DUURZAME ZAKEN 

www.mantisworld.com

Er worden geen schadelijke 
chemicaliën gebruikt in de hele 

supply chain, dit is vriendelijker en 
minder irriterend voor onze huid.

Gerecycleerd polyester van PET-
flessen hergebruikt plastic, waardoor 
het niet als stortplaats of in de oceaan 

terecht komt.

Het gebruik van viscose van 
gecertificeerde bronnen 
spaart bomen in kritisch 

bedreigde bossen

Werknemers en boeren verdienen een 
redelijk inkomen, werken onder

veilige omstandigheden en investeren 
in de toekomst van hun gezin.

Biologische landbouw stimuleert een 
hogere kwaliteit van de 'levende' 

grond, waardoor deze beter bestand 
is tegen externe weerspatronen

zoals overstromingen en droogtes.

Biologisch katoen wordt op natuurlijke 
wijze geteeld zonder genetisch

gemodificeerde zaden, kunstmeststoffen 
of chemische bestrijdingsmiddelen.

Ieder van ons kan een verschil maken voor de toekomst van onze planeet 
door organisch, duurzaam en verantwoord geproduceerd textiel 

te gebruiken. Laten we onze kleding langer dragen, zorg goed voor 
ze en recycle ze voor een maximale impact.

Biologische landbouw stimuleert 
biodiversiteit door het gebruik van
giftige pesticiden te vermijden en zo 

ons wilde dier- en plantenleven
te beschermen

Biologische landbouw gebruikt minder 
water omdat het katoen vaker door de 
regen wordt gevoerd en het water niet 

vervuild met giftige chemicaliën en 
stikstofhoudende meststoffen.

Biologische landbouw kan de 
klimaatverandering feitelijk omkeren door 

koolstof in de bodem te blokkeren. 
Het voorkomt ook meststoffen en pesticiden 

die sterk afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen die gebruikt worden in de 

conventionele landbouw.

MANTIS WORLD gebruikt sinds 2005 biologisch katoen en zal hun 
volledige collectie in 2021 omzetten naar meer duurzame vezels
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Biologisch 
gerecycled. 
Gemaakt om lang 
mee te gaan

Introducing the Baby Rocks capsule 
collection: 100% organic cotton denim 

and designed for decoration.
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De M191 & M192 Tipped polo's: Gladde micro-piquéstof 
van biologisch katoen met kokosnoot-knopen

De M136 'one' Bretonse top: Unisex in zachte organische 
interlock.Ook beschikbaar voor kinderen en baby's.

De M194 - The French Terry sweatshirt 
- op verantwoordelijke wijze gemaakt van biologisch

katoen en polyester van gerecycleerde plastic
flessen.
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