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DIT IS HOE HET  
GEDAAN WORDT
EEN TRANSPARANTE REIS VAN 
ONZE KATOENKWEKERS IN DE 
VELDEN TOT BIJ U THUIS

EERLIJKE OMSTANDIGHEDEN, ZOWEL 
THUIS ALS OP HET WERK. KIES   

FAIRTRADE  EN MAAK HET VERSCHIL.

GOTS VOOR JOU, MIJ 
EN ALLE ANDEREN.

OEKO-TEX MAAKT 
DUURZAAMHEID 
GEMAKKELIJK

DE GROOTSTE UITDAGING DE 
DAG VAN VANDAAG.  

CERTIFICATEN VAN DERDEN  
OMDAT HET TOTAALPLAATJE  

BELANGRIJK IS VOOR ONS
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De kleding die we dragen heeft invloed op het milieu en onze gezond-
heid, maar ook op de arbeidsomstandigheden van  
werknemers wereldwijd. Cottover is gecertificeerd met erkende labels 
die er allemaal naar streven het milieu te verbeteren, eerlijke handel te 
waarborgen en armoede te bestrijden. Al onze certificeringen helpen 
onze klanten een actieve keuze te maken met een minimale impact op 
ons milieu. 

Certificeringen van derden betekent: 

Dat het moeilijk is voor consumenten om echt te weten wat we kopen 
en hoe het product is vervaardigd. Erger nog, het kan soms zelf moeilijk 
zijn voor de leverancier om alles te weten.  
Certificeringen van derden zorgen voor duidelijkheid ten aanzien van de 
leverancier maar ook de klant.
 
Certificeringen van derden verlenen u het volgende als consument; 

• Volledige traceerbaarheid van vezel tot kledingstuk. Alle stappen maar 
ook de verschillende leveranciers in de keten zijn gedocumenteerd.
• Onderzoek en verificatie om te verzekeren dat aan
de normen is voldaan, uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie 
zonder verbinding met de leverancier.
• Jaarlijkse audits en inspecties om te verzekeren dat de fabrikanten 
aan de normen voldoen.



Made with Fairtrade Cotton

IMAGINE IF YOU COULD 
HELP THE PLANET WITH 

A SINGLE T-SHIRT...
WELL, YOU CAN!
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Fairtrade is een internationale norm die het katoen in het kledingstuk certificeert en armoede bij katoen-
boeren bestrijdt door eerlijke handel te waarborgen. De katoenboer krijgt gegarandeerd een minimumprijs 
om de kosten voor een duurzame productie te dekken. Dat is de reden waarom Cottover Fairtrade-gecer-
tificeerd katoen gebruikt.

GOTS is een internationale norm voor kleding en textiel. GOTS-pro-
ducten bevatten altijd biologisch katoen en gerecycled polyester. 
GOTS stelt hoge eisen aan stof, kwaliteit, milieu en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Afgezien hiervan garandeert GOTS ook volle-
dige traceerbaarheid in de productieketen.

Het Nordic Swan Ecolabel stelt hoge eisen tijdens de hele levenscyclus en 
wordt in opdracht van de Zweedse overheid beheerd. Nordic Swan certificeert 
het product rekening houdend met de milieu-impact, van de grondstof tot het 
gereed product. Nordic Swan stelt ook eisen aan de arbeidsomstandigheden 
volgens de conventie van het ILO (International Labour Organization).

Oeko-Tex is een symbool dat aangeeft dat het kledingstuk geen 
schadelijke chemicaliën bevat. Het garandeert dat het product 
voldoet aan REACH en voldoet aan de normen die vallen onder de 
chemische regelgeving van de Europese Unie.
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De Accord is een vijfjarig contract voor het verbeteren van de vei-
ligheid in de textielindustrie in Bangladesh, gericht op bouw-, elek-
triciteit- en brandveiligheid. Meer dan twee miljoen textielarbeiders 
worden rechtstreeks getroffen door het werk van Accord, daarom 
is dit een van onze belangrijkste projecten op het gebied van maat- 
schappelijke verantwoordelijkheid.

Mistra Future Fashion is een onderzoeksprogramma gericht op 
duurzame mode en werkt aan een positieve toekomst voor de 
mode-industrie. Het programma heeft een unieke visie met als 
doel de fashion industrie om te vormen tot een meer duurzame 
industrie. Hun interdisciplinaire aanpak bestaat uit onderzoek 
op gebieden van ontwerp, toeleveringsketens, gebruikers en re-
cycling, in samenwerking met een groot consortium van meer 
dan 40 onderzoeks- en industriepartners, waaronder Cottover.  

De Clean Shipping Index is een initiatief om de scheepvaart te sti-
muleren schonere schepen te gebruiken die minder chemicaliën en 
broeikasgassen uitstoten.

Textile Exchange is een internationale organisatie die werkt voor 
het uitbreiden van de biologische katoenteelt. Tegenwoordig is het 
beschikbare aanbod van biologisch katoen niet voldoende om aan 
de stijgende vraag te voldoen.

BSCI (Business Social Compliance Initiative)
BSCI is een initiatief voor bedrijven die de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde 
toeleveringsketen willen verbeteren. Hun gedragscode stelt eisen aan de leveran- 
ciers van alle leden, bijvoorbeeld met betrekking tot lonen en het verbod op kinderar-
beid, dwangarbeid en discriminatie.
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NIEUW!
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Schort met dubbele functie. Voorzak in het midden opgesplitst en tailleband in 
de heup. Te gebruiken als slabschort met verstelbare nekband of als heupschort. 
Het slabbetje kan neergevouwen en verborgen worden. Decoratiestiksels in kleur 
van keperstof, denimschort heeft gele stiksels.

Afmetingen:  90x81 cm alt. 90x52 cm (Tailleband 90 cm)
Gewicht:  Twill 210 g/m² (665, 990),  
 Denim 10,5 oz ( 840)
Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen
Wasvoorschriften:  60°C

COMBI APRON 141049

Korte heupschort met tailleband. Voorzak in het midden opgesplitst. Decoratie- 
stiksels in kleur van keperstof, denimschort heeft gele stiksels.

Afmetingen:  84x50 cm (Tailleband 90 cm)
Gewicht:  Twill 210 g/m² (665, 990), 
 Denim 10,5 oz (840)
Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen
Wasvoorschriften:  60°C

WAIST APRON SHORT 141045
Lange heupschort met tailleband. voorzak in het midden opgesplitst. Lange split 
in het midden voor comfort. Decoratiestiksels in kleur van keperstof, denim-
schort heeft gele stiksels.

Afmetingen:  90x88 cm (Tailleband 90 cm)
Gewicht:  Twill 210 g/m² (665, 990),  
 Denim 10,5 oz (840)
Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen
Wasvoorschriften:  60°C

WAIST APRON LONG 141047
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COTTOVER PEOPLE & PLANET 
 
Wilt u, wanneer u voor kwaliteitskledij kiest, zowel mens als milieu beschermen? Meer en meer mensen denken zoals u. Kle- 
dingconsumptie kan een groot milieuprobleem vormen. Productie is vaak afhankelijk van ondermaatse arbeidsomstandigheden 
en een proces dat de milieubelasting verhoogt. Op katoenplantages worden vaak niet-moderne en schadelijke pesticiden  
gebruikt die een negatief effect hebben op zowel de natuur als de mensen die in de katoenvelden werken. De meest negatieve 
impact zit nog in de nabewerkingen zoals spinnen, breien en vooral verven. Het produceren van kleding verbruikt veel water en 
dat samen met de hoeveelheid afgedankte kleding heeft een grote impact op zowel energie als milieu, maar het hoeft niet zo 
te zijn. Consumptie is positief omdat het nodig is voor handel. Handel is een noodzaak voor de economie die banen en rijkdom 
creëert. Bijna elke vermindering van extreme armoede heeft plaatsgevonden in landen die door handel en de oprichting van 
multinationale bedrijven met andere landen zijn geïntegreerd, terwijl de meeste landen die uit armoede zijn opgestaan en geïn-
dustrialiseerd zijn, de textielindustrie als springplank hebben gebruikt. Maar dit moet gebeuren op een eerlijke en gecontroleerde 
manier. Wanneer u iets uit onze Cottover-collectie kiest, garanderen de certificeringen van derden dat we aan de hoogste eisen 
voldoen als het gaat om milieu, gezondheid en kwaliteit voor zowel producenten als kant-en-klare kledingstukken. Alle erkende 
producenten leggen eerlijke voorwaarden voor en werken alleen met goedgekeurde ingrediënten om aan de gewenste vereisten 
te voldoen. Wij bieden duurzame producten aan van goede kwaliteit die lang meegaan. Wij hebben de duurzame kleding ontwik-
keld, maar het is vooral u die het verschil maakt wanneer u kiest voor gecerfiticeerde producten in plaats van conventionele 
confectie. Zelfs als het ingewikkeld lijkt, is het eigenlijk eenvoudig. Kies gewoon producten met certificeringen van derden en u 
weet zeker dat de producten op een duurzame manier zijn vervaardigd.

THE STATEMENT IS  
YOURS TO MAKE!
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NIEUW!

Kleine toilettas, één groot vak en twee binnenvakken. Bronskleurige YKK rits in 
metaal met een antieke afwerking. Zwarte voering op beide kleuren.

Afmetingen:  16x10x17 cm
Gewicht:  320 g/m²
Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen

CANVAS TOILET CASE 141041
Gewatteerde computertas geschikt voor laptop tot 13¨. Bronskleurige YKK rits in 
metaal met een antieke afwerking. Zwarte voering op beide kleuren. Stevige 
handgrepen.

Afmetingen:  36x 2,5x27 cm
Gewicht:  320 g/m²
Materiaal: 100%  organisch Fairtrade katoen

CANVAS COMPUTER CASE 141040
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Canvas rugzak met zichtbaar voorvak. YKK ritsen. Bronskleurige details in metaal 
met een antieke afwerking. Binnenzak. Sterke verstelbare draagriemen en 
handvaten. Zwarte voeringen bij beide kleuren.

Volume:  13 liter
Afmetingen:  28x12x38 cm
Gewicht:  310 g/m²
Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen

CANVAS DAYPACK 141039

Canvas tas met afgeronde zijkanten. Sterke afneembare en verstelbare schoud-
erriem. Zichtbaar voorvak. YKK ritsen. Bronskleurige details in metaal met een 
antieke afwerking. Binnenzak. Zwarte voeringen bij beide kleuren.

Volume:  25 liter 
Afmetingen:  50x26 cm
Gewicht:  310 g/m²
Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen

CANVAS DUFFLEBAG 141034
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Draagtas met lange handvaten. 

Afmetingen:  38x40 cm, handvaten 72 cm
Gewicht:  150 g/m²
Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen
Wasvoorschriften:  40°C

TOTE BAG 141028
Canvas tas met korte handvaten. 
 

Afmetingen:  38x8x40 cm, handvaten 36 cm
Gewicht:  290 g/m²
Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen
Wasvoorschriften:  40°C

TOTE BAG HEAVY LARGE 141029
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Kleine canvas tas met korte handvaten. 
 

Afmetingen:  24x15x20 cm
Gewicht:  290 g/m²
Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen
Wasvoorschriften:  40°C

TOTE BAG HEAVY SMALL 141030
Gymtas in soepele canvas met bovenaan een trekkoord in natuurlijke kleuren. 
Kan ook gebruikt worden als rugzak. 

Afmetingen:  38x45 cm
Gewicht:  150 g/m²
Materiaal: 100% organisch Fairtrade-katoen
Wasvoorschriften:  40°C

GYMBAG 141033
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Klassiek oxford hemd met buttondown boord voor heren en turn-down boord 
voor dames. Nauwsluitende pasvorm.

Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen
Wasvoorschriften:  40°C

OXFORD LADY 141031 - 34-46
OXFORD SLIM FIT MAN 141032 - 36-48
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Al het katoen dat voor Cottover wordt gebruikt,  
is organisch!

Organisch betekent de groei van een gewas, in dit geval katoen, dat 
een natuurlijke vezel is. Organisch betekent groei in harmonie met de 
natuur volgens internationaal overeengekomen criteria. Wanneer het 
katoen zonder stress van chemische meststoffen wordt gekweekt, 
ontwikkelt het een hoge kwaliteit met lange, gladde en zachte vezels. 
Praktisch gezien betekent organisch katoen de volgende drie dingen: 

1. Geen synthetische pesticiden tegen insecten en
schimmels, alleen fysieke onkruidbestrijding
2. Geen chemische meststoffen
3. Geen genetisch gemodificeerde gewassen (GMO) 

Terwijl het katoen van productieketen naar een andere productieketen 
beweegt, worden transactiecertificaten uitgegeven door een certifi-
catie-instelling telkens wanneer het wordt vervoerd. De transactie-
certificaten maken het mogelijk om de katoenvezels te volgen tijdens 
overdrachten tussen alle onderaannemers en de echtheid van het eind-
product te certificeren.
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Overhemd van denim dat zacht aanvoelt. Het shirt is met enzymen behandeld, 
wat elk shirt een natuurlijke en unieke uitstraling geeft. “Cut away” kraag voor 
mannen en “turn down” kraag voor het damesmodel. Mannenmodel beschikbaar 
in slim fit en comfort fit.

Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen
Wasvoorschriften:  40°C

DENIM LADY 141035 - 34-46
DENIM COMFORT MAN 141036 - 36-48
DENIM SLIM FIT MAN 141046 - 36-48
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Katoenen shirt in een fijne keperstof met een lichte perzikafwerking die 
een zacht en soepel gevoel geeft. “Cut away” kraag voor mannen en “turn 
down” voor het damesmodel. Het mannenmodel is beschikbaar in slim fit 
en comfort fit.

Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen
Wasvoorschriften:  40°C

TWILL LADY 141037 - 34-46
TWILL COMFORT MAN 141038 - 36-48
TWILL SLIM FIT MAN 141048 - 36-48
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The Cottover
Journey
From cotton to clothes.

Katoenteelt
Het organische katoen is afkomstig van een selectie aan kleinschalige 
katoenkwekers in India die een eerlijke prijs krijgen voor hun katoen.

Ontginning
Eens de katoen geplukt is, komt het terecht bij een lokale ontginning 
dat de zaden, de zaaddozen en het ander vuil van de katoenvezels 
van elkaar scheidt. De katoenen tussenvulling vertegenwoordigt 
slecht 32-35% van de geplukte katoenbalen. De rest wordt gebruikt 
als veevoeder en de voor olieproductie enz.

Vezels van gerecycleerd polyester
Gebruikte PET-flessen worden verzameld en gekuist vooraleer ze gemalen 
worden tot kleinere deeltjes, gesmolten en omgevormd tot pellets. Van die 
pellets worden vervolgens vezels gemaakt.

Spinnerij
De grondstoffen worden tot garen gesponnen. De garen worden 
dan per boot of per vrachtwagen getransporteerd naar onze 
partners in Bangladesh of India. 

Vervaardiging
Het merendeel van de producten zijn geproduceerd door onze partner in Bangladesh, waar het 
moederbedrijf New Wave Group haar eigen inkoopkantoor heeft met bijna vijftig werknemers. Ons eigen 
personeel is aanwezig in de fabriek om ervoor te zorgen dat er aan de gestelde eisen worden voldaan 
wat betreft de kwaliteit, milieu en sociale aspecten. Daarbovenop wordt er gekeken dat er doorstroming 
is doorheen alle stadia van het productieproces.
Naast interne controles wordt de fabriek regelmatig onderworpen aan onafhankelijke sociale audits in 
het kader van de Amfori BSCI. De New Wave Group heeft ook het internationaal akkoord ondertekend, 
wat betekent dat de fabriek elektrische inspecties en bouwinspecties ondergaat, alsook brandtraining-
en en -opleidingen.

Stof productie
De garen worden gebreid en geweven tot stof. De meerderheid 
van de producten zijn gebreide stoffen.
Kwaliteitscontrole*



21

Kwaliteitscontrole*
De fabrieken ondergaan kwaliteitscontroles om ervoor te zorgen dat 
ze een hoge standaard behouden en dat aan alle vereisten worden 
voldaan. De kwaliteitscontroles worden meerdere keren tijdens de 
keten uitgevoerd.

Verven en wassen
De stoffen worden geverfd en nat verwerkt onder strikte eisen betreffende 
het gebruik van chemicaliën en waterzuivering.
Kwaliteitscontrole*

Snijden en naaien
De stoffen worden geknipt in patroondelen en aan 
elkaar genaaid om zo het finaal product te vormen.
Kwaliteitscontrole*

Strijken en verpakken
De producten worden gestreken, gevouwen en verpakt 
voor verder transport.
Kwaliteitscontrole*

Transport naar het magazijn in Zweden
De producten worden verstuurd per boot naar Zweden 
en verder per vrachtwagen naar Cottover’s magazijn in 
Stenungsund.

Distributie door heel Europa
De producten worden verdeeld door heel Europa over verschillende zusteron-
dernemingen onder de New Wave Group. Alle zusterondernemingen worden 
 jaarlijks gecontroleerd en gecertificeerd door GOTS. Tot slot eindigen de  
producten bij onze partners alvorens ze de eindconsument bereiken.
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T-shirt in organische katoen met ronde hals, dubbelgestikte halsopening met 
ribboord en zijnaden. 

Gewicht:  160 g/m²
Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen
Wasvoorschriften:  60°C

T-SHIRT KID* 141023 - 90/100-150/160

T-SHIRT MAN 141008 - S-4XL
T-SHIRT LADY 141007 - XS-XXL

T-shirt in organische katoen met V-hals, dubbelgestikte halsopening met ribboord 
en zijnaden. 

Gewicht:  160 g/m²
Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen
Wasvoorschriften:  60°C

T-SHIRT V-NECK LADY 141021 - XS-XXL
T-SHIRT V-NECK MAN 141022 - S-4XL

T-shirt in organische katoen met lange mouwen en ronde hals. Dubbelgestikte 
halsopening met ribboord en zijnaden. 

Gewicht:  160 g/m²
Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen
Wasvoorschriften:  60°C

T-SHIRT LONG SLEEVE LADY 141019 - XS-XXL
T-SHIRT LONG SLEEVE MAN 141020 - S-4XL

Moderne T-shirt in stretchmateriaal met voor heren een ronde hals en voor 
dames een V-hals. Beide modellen zijn slim fit.

Gewicht:  180 g/m²
Materiaal: 96% organisch Fairtrade katoen / 4% elastaan
Wasvoorschriften:  40°C

STRETCH V-NECK LADY 141025 - XS-XXL
STRETCH R-NECK MAN 141026 - S-3XL
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Polo piqué in organische katoen met tweeknoopsluiting en ribboord aan de kraag 
en de manchetten. Met zijsplitjes. 

Gewicht:  200 g/m²
Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen
Wasvoorschriften:  60°C

PIQUE LADY 141005 - XS-XXL
PIQUE MAN 141006 - S-4XL

Polo piqué in organische katoen met tweeknoopsluiting en ribboord aan de kraag 
en de manchetten. Met zijsplitjes.  
 

Gewicht:  200 g/m²
Materiaal: 100% organisch Fairtrade katoen
Wasvoorschriften:  60°C

PIQUE LONG SLEEVE LADY 141017 - XS-XXL
PIQUE LONG SLEEVE MAN 141018 - S-4XL
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DUURZAME UITDAGINGEN
Cottover wordt vervaardigd met als doel de sociale en ecologische uitdagingen aan te gaan binnen de hele productieketen, van grondstof tot het 
kant-en-klare kledingstuk. Het katoen wordt biologisch geteeld zonder schadelijke pesticiden, dit door boeren die een eerlijke vergoeding ontvangen in 
overeenstemming met de criteria van Fairtrade. We hebben het gebruik van chemicaliën in de hele productieketen geminimaliseerd en alleen specifiek 
goedgekeurde kleurstoffen en chemicaliën zijn toegestaan in het nabewerkingsproces, allemaal volgens de criteria van het Nordic Swan Ecolabel. De 
VN-conventies met betrekking tot arbeidsvoorwaarden moeten ook door alle leveranciers worden gevolgd en we hebben volledige traceerbaarheid 
van katoen tot het kant-en-klare kledingstuk wat uiterst zeldzaam is binnen de textielindustrie. De kleding is ook getest om een hoge kwaliteit te 
garanderen. Door producten van goede kwaliteit te produceren zijn we in staat om de verspilling van wereldwijde hulpbronnen te verminderen, in onze 
termen dus kleding die te snel / te vaak wordt weggegooid.  Wanneer we als klanten actief kiezen voor duurzame producten in plaats van conventionele 
confectie hebben we een grote impact op de textielindustrie.

NIEUW!

Polo piqué in stretchkwaliteit van organisch katoen met elastan voor een 
betere pasvorm.  Zijsplitjes en ribboord aan de kraag en manchetten.

Gewicht:  200 g/m²
Materiaal: Kleur 855 & 990: 
 96% organisch Fairtrade katoen 
 4% elastaan 
 Kleur 955: 
 90% organisch Fairtrade katoen 
 6% viscose, 4% elastaan
Wasvoorschriften:  40°C 

STRETCH PIQUE LADY 141505 - XS-XXL
STRETCH PIQUE MAN 141506 - S-4XL
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Sweater met lange ritssluiting in metaal en ribboord aan de manchetten en de zoom 
onderaan. Twee voorzakken.

Gewicht:  350 g/m²
Materiaal: Kleur 855 & 990:
 80% organisch Fairtrade katoen /  
 20% gerecycled polyester 
 Kleur 955: 
 80% organisch Fairtrade katoen 
 14% gerecycleerd polyester, 6% viscose
Wasvoorschriften:  40°C   

F. TERRY FZ COLLAR LADY 141511 - XS-XXL
F. TERRY FZ COLLAR MAN 141512 - S-4XL

Klassieke hoodie met lange ritssluiting in metaal en ribboord aan de manchetten 
en de zoom onderaan. Gevormde capuchon met dubbele naden en trekkoord. Twee 
voorzakken.

Gewicht:  350 g/m²
Materiaal: Kleur 855 & 990:
 80% organisch Fairtrade katoen /  
 20% gerecycled polyester 
 Kleur 955: 
 80% organisch Fairtrade katoen 
 14% gerecycleerd polyester , 6% viscose
Wasvoorschriften:  40°C  

F. TERRY FZ HOOD LADY 141509 - XS-XXL
F. TERRY FZ HOOD MAN 141510 - S-4XL
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Hoody met ribboord aan de manchetten en de zoom onderaan.  Binnenkant van 
de capuchon in single jersey. Twee voorzakken.  

Gewicht:  280 g/m²
Materiaal: 80% organisch Fairtrade katoen,  
 20% gerecycleerd polyester
Wasvoorschriften:  40°C

HOOD KID* 141011 - 90/100-150/160
HOOD LADY 141001 - XS-XXL
HOOD MAN 141002 - S-4XL

Hoody met lange ritssluiting in metaal en ribboord aan de manchetten en de 
zoom onderaan.  Binnenkant van de capuchon in single jersey. Twee voorzakken.  

Gewicht:  280 g/m²
Materiaal: 80% organisch Fairtrade katoen,  
 20% gerecycleerd polyester
Wasvoorschriften:  40°C

FULL ZIP HOOD LADY 141009 - XS-XXL
FULL ZIP HOOD MAN 141010 - S-4XL
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Sweater met ronde hals en decoratieve vlakke naad aan de schouders en armo-
pening. Kruis in vlakke naad onder de kraag en ribboord aan de hals, manchetten 
en de zoom onderaan.  

Gewicht:  280 g/m²
Materiaal: 80% organisch Fairtrade katoen, 
  20% gerecycleerd polyester
Wasvoorschriften:  40°C

CREW NECK KID* 141015 - 90/100-150/160
CREW NECK LADY 141004 - XS-XXL
CREW NECK UNISEX 141003 - XXS-4XL

Joggingbroek met decoratieve vlakke naad. Trekkoord in de taille en twee 
zijzakken. 

Gewicht:  280 g/m²
Materiaal: 80% organisch Fairtrade katoen,  
 20% gerecycleerd polyester
Wasvoorschriften:  40°C

SWEAT PANTS KID* 141016 - 90/100-150/160
SWEAT PANTS LADY 141013 - XS-XXL
SWEAT PANTS MAN 141014 - S-3XL

NIEUW!
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Sweater met korte ritssluiting in metaal en ribboord aan de manchetten  
en de zoom onderaan. Twee voorzakken.  

Gewicht:  280 g/m²
Materiaal: 80% organisch Fairtrade katoen,  
 20% gerecycleerde polyester
Wasvoorschriften:  40°C

HALF ZIP UNISEX 141012 - S-4XL
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Haarband in organische katoen. 

Gewicht:  200 g/m²
Materiaal: 96% organisch Fairtrade katoen,  
 4% elastaan
Wasvoorschriften:  40°C

HEADBAND 141027 - ONE SIZE
Beanie in organische katoen

Gewicht:  200 g/m²
Materiaal: 96% organisch Fairtrade katoen,  
 4% elastaan
Wasvoorschriften:  40°C

BEANIE 141024 - ONE SIZE
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We zouden het kunnen blijven hebben over Fairtrade. Zo geweldig is het! En 
we zijn verheugd over het feit dat Cottover zijn bijdrage kan leveren. Kort 
samengevat: Fairtrade is een internationaal certificaat van grondstoffen, 
geteeld in landen met wijdverspreide armoede. Het certificaat betekent dat 
het product vervaardigd werd in overeenstemming met hoge milieu-, sociale 
en economische normen. Maar Fairtrade is zoveel meer: altijd de mensen 
achter het product beschermen.

Ongeveer één vierde van de beroepsbevolking wereldwijd werkt in de 
landbouw, en het is ook op deze categorie dat Fairtrade zich focust. Achter 
de producten die wij dagelijks consumeren, zijn mensen die deze goederen 
planten en produceren, zoals koffie, bananen, wijn en de katoen in onze kleren. 
Verschillende criteria werden opgesteld voor landbouwers in coöperatieven, 
werknemers op plantages en voor diverse grondstoffen. Alle criteria staan in 
teken van de mens.

Eerlijke omstandigheden voor iedereen

Iedere persoon heeft recht op eerlijke werkomstandigheden in het leven. Jij, 
ik en alle anderen. Een belangrijk deel van Fairtrade’s werk is ervoor zorgen 
dat zowel de landbouwer als de werknemer zichzelf uit de armoede kunnen 
halen. Hierdoor kunnen hun werk- en leefomstandigheden verbeteren. Men 
kan eigenlijk zeggen: Fairtrade helpt mensen zichzelf verder te helpen.
Door landbouwers samen te brengen in coöperatieven, gecertificeerd door 
Fairtrade, kunnen ze hun katoen gezamenlijk verkopen. Dit zorgt ervoor 
dat ze toegang krijgen tot een grotere, internationale afzetmarkt met de 
kans op hogere verkoopcijfers. Ook krijgen ze een minimumprijs voor hun 
grondstoffen. Dit dient als een vangnet voor de landbouwer wanneer de 
marktprijs laag is.
Jammer genoeg moeten de dag van vandaag nog steeds miljoenen kinderen 
werken, in plaats van naar school te kunnen gaan. Dit komt door het extreem 
lage loon van hun ouders, wat gewoonweg niet voldoet om het gezin te 
onderhouden. Als we die lonen kunnen verhogen, krijgen kinderen effectief de 
kans om naar school te gaan. Wetende dat onderwijs een van de belangrijkste 
manieren is om uit de armoede te geraken.
Bovendien genereert de verkoop van grondstoffen een premie voor 
de landbouwers, wat vaak gebruikt wordt om scholen mee te bouwen. 
De premie kan ook ingezet worden voor bedrijfsinvesteringen of voor 
gemeenschapsontwikkeling, zoals de gezondheidszorg, een verbeterde 
infrastructuur en de biologische landbouw.
 

De harde katoenindustrie

De industrie voor katoenkwekers is een harde wereld. Miljoenen kleinschalige 
kwekers in landen met wijdverspreide armoede zijn volledig afhankelijk van 
katoen om te overleven.
De katoenbloem groeit op struiken in landen met droge klimaten, waar er een 
natuurlijke waterschaarste heerst. Dit creëert een uiterst moeilijk dilemma, 
aangezien conventionele katoenteelt een grote hoeveelheid water vereist. 
Daarnaast is er ook een hoge nood aan pesticiden en meststoffen. Zoals u 
misschien al merkt, heeft het conventioneel telen van katoen niet alleen een 

enorme impact op de mens, maar ook op de natuur. 
De prijzen voor katoen zijn de afgelopen decennia enorm gekelderd: 
momenteel is de prijs slechts één derde van wat het was in 1980. Hierdoor 
kunnen kwekers en werkers nog amper zichzelf en hun families onderhouden. 
Hierin is Fairtrade verandering aan het brengen, namelijk door de eerder 
vermelde minimumprijzen, premiums, enz. De Fairtrade Premium kan 
gebruikt worden om te investeren in druppelirrigatie, wat tot wel 70% aan 
waterconsumptie kan besparen. 
Gecertificeerd Fairtrade katoen wordt hoofdzakelijk geproduceerd in India, 
waar Cottover’s katoen vandaan komt. Individuele katoenkwekers kunnen 
niet Fairtrade gecertificeerd worden, enkel coöperatieven. En de katoen wordt 
voornamelijk geteeld in kleine familiekwekerijen. Bovendien heeft Fairtrade, 
naast de minimumprijs en premiums, ook duidelijke regels met betrekking 
tot het omgaan met chemicaliën. Er worden eveneens maatregelen genomen 
voor de gezondheid van iedereen in de coöperatie. Fairtrade’s criteria sporen 
zelfs lange termijn werkrelaties aan, wat verkoopcijfers verzekert en daardoor 
ook het inkomen.

Voor mensen en het milieu

Is fairtrade en biologisch hetzelfde? Nee, dat is het niet, toch zijn 
ze vaak onderling verbonden. Fairtrade’s voornaamste focuspunt is 
armoedevermindering en werkomstandigheden. Alles staat dus in teken 
van de mens achter het product. Er zijn ook enkele milieuvereisten die 
behaald moeten worden, zoals waterefficiëntie en een verbod op genetisch 
gemanipuleerde organismen (GMO’s). Biologisch telen focust zich op het 
milieu, maar houdt ook rekening met de kweker zelf, aangezien het pleit voor 
minder gebruik van chemische pesticiden. 
Het merendeel van Fairtrade gecertificeerde katoenkwekers zijn ook 
biologisch gecertificeerd. Het unieke aan een Fairtrade certificaat is dat het 
kwekers verzekert beter betaald te worden, wat niet zo is bij een biologische 
certificaat. Een dubbel certificaat – Fairtrade en biologisch – beslaat beide 
aspecten. Alle katoen in Cottover’s collectie is zowel door Fairtrade als GOTS 
gecertificeerd, wat betekent dat het biologisch is. Echter is enkel het beste 
goed genoeg: Cottover is ook gecertificeerd door Nordic Swan en OEKO-TEX. 
Dit om zo veel mogelijk aspecten van duurzaamheid te dekken doorheen de 
productieketen. 

Kies Fairtrade en maak het verschil

Als je jezelf afvraagt waarom jij als consument zou moeten kiezen voor 
Fairtrade, is het antwoord: een simpele manier om het verschil te maken voor 
je medemens. Door te kiezen voor Fairtrade gelabelde producten help je de 
werk- en leefomstandigheden te verbeteren van mensen die de goederen 
produceren die wij dagelijks gebruiken. Bovendien geef je hierdoor kinderen 
de kans om naar school te gaan, i.p.v. verplicht te moeten werken. Dit klinkt als 
een positieve stap naar de toekomst toe, als je het ons vraagt!

LATEN WE HET OVER FAIRTRADE HEBBEN



Foto: Mizanur Rahman, NWG Bangladesh
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Gelieve er rekening mee te houden dat kleurafwijkingen tussen catalogusafbeeldingen en de werkelijke producten kunnen 
optreden. Bovendien kunnen de productafbeeldingen en de sfeerbeelden enigszins verschillen als gevolg van variaties in 
belichting. Wij behouden ons het recht om eventuele prijswijzigingen door te voeren. Tevens bestaat de kans dat bepaalde 
items worden stopgezet gedurende het jaar. Alle prijzen in de catalogus zijn adviesverkoopprijzen, exclusief btw. Lokale af-
wijkingen kunnen voorkomen. Verzendkosten zijn van toepassing. Kosten voor bedrukking of borduren zijn niet inbegrepen. 
 
De catalogus van Cottover 2023 werd geproduceerd door Textilgrossisten Hefa AB met hulp van fotografen bij Andreas 
Borg Scheller,  Gothia Reklamfoto AB en Christian Forsling, Forsling Foto.
Grafisch patroon gemaakt door Angelina Sheremet.



Made with Fairtrade Cotton

WE DON´T NEED A FEW PERSONS 
WHO CAN HANDLE SUSTAINABILITY 
PERFECT... WE NEED MILLIONS OF 

PEOPLE DOING THEIR BEST!

Deze productcatalogus bevat informatie over het eco-gecertificeerde merk COTTOVER® 
en de certificaten van derden die aan het merk gekoppeld zijn. Ontwopen voor diegenen 
die geven om mens en milieu. 


