Textilgyártás –
fenntarthatóság –
fairtrade

Aludjon pihentetően
és békésen ...

100%-ban ökológiai
gazdálkodás
Gyermek- és
kényszermunka nélkül

46%-kal kevesebb
üvegházhatású gáz
kibocsátás

91%-kal kevesebb
vízfelhasználás

100% bio-vetőmag

... a SALESIANER bio és fairtrade
pamutból készült ágyneműjében!
Bio

Fairtrade

✓ Gyapotültetvény 		

✓ Garantált, méltányos és stabil minimum

✓ Kémiai növényvédőszerek és

✓ Helyi fejlesztések, képzések 			

✓ Mesterséges öntözés nélkül, a

✓ Gyermek-, vagy kényszermunka nélkül

génmódosítás nélkül

műtrágya felhasználása nélkül
monszun esővizét tudatosan
hasznosítva

✓ Kézzel szedve 		

(manuális minőségellenőrzéssel)

felvásárlási ár a kistermelőknek
és minőségbiztosítás

✓ Jobb élet- és munkakörülmények 		

a termelésben résztvevő családok tagjainak

✓ Ellenőrzés a Fairtrade Labelling Organizations
International (FLO) által

Pamut, tanúsított
bio-gyapotból
A bio, fairtrade gyapotot kistermelők ökológiai gazdálkodásban termesztik Indiában génmódosítás nélküli
vetőmagból és a környezetre káros növényvédőszerek
mellőzésével.
A növények növekedéséhez szükséges vizet a monszun esők természetes csapadéka biztosítja.
A bio gyapotföldek mesterséges öntözésére nincs
szükség, ezzel értékes vízkészletek őrizhetők meg a
régióban.
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A SALESIANER bio, fairtrade gyapot felhasználásával
készült ágyneműje egyidejűleg szimbolizálja embertársaink és a természet iránt érzett felelősségünket.
A fairtrade minősítésnek köszönhetően sok, az
alapanyag termesztésében résztvevő indiai
kistermelő családjának életminősége javul. Az
előállított termék méltányos kereskedelmével a
helyi lakosság számára stabilabb és biztosabb
bevétel garantálható. Az oktatások és
minőségbiztosítás révén pedig élet- és
munkakörülményeik is jelentősen javulnak.
Pamut frottírnemű 100% bio, fairtrade gyapotból

Több, mint méltányos

Együttműködés a helyi gazdálkodókkal
és egy indiai leányiskola támogatása

Indiában, a bio, fairtrade gyapot termesztési helyén, meglehetősen sivár körülmények és a helyi iskolaépület látványa fogadta a SALESIANER cégcsoport odalátogató vezetőségét.
Ezt látva még az utazás alkalmával döntöttek a madingpadari Seva Ashram iskola hosszútávú támogatásáról. Első lépésként iskolapadok és székek, valamint
egy ivóvizet biztosító berendezés kerültek beszerzésre, hogy a helyi gazdálkodók
gyermekei jobb körülmények között tanulhassanak.
A helyi szövetkezettel jelenleg sikeresen együttműködve zajlik a legkülönbözőbb
bio-gyapot vetőmagok szárazsággal és elárasztással szembeni tűrőképességének vizsgálata. A gazdálkodók így a legjobb eredményeket hozó fajták vetőmagját vethetik el, ezzel garantálva a minőségi gyapotot, a lehető legbőségesebb termést és jobb megélhetést.

Szeretne vendégei számára
valami különlegeset nyújtani?
Forduljon hozzánk bizalommal!

office@salesianer.hu

SALESIANER MIETTEX
Magyarországi Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42-44.
+36 1 463 7100
salesianer.hu

100% újrahasznosított papírra nyomtatva.

