
DETTA ÄR NEUTRAL® 

Neutral® är premiumkvalitetskläder kläder för män, kvinnor och barn tillverkade av 100% ekologisk 

rättvisemärkt bomull. Neutral® kläder är tillverkade och certifierade enligt de högsta miljömässiga, sociala 

och etiska normerna i världen. Vi definieras och övervakas av externa organisationer och certifikaten ser till 

att varje Neutral® produkt tillverkas med äkta hänsyn till människor och planeten. Med 100% engagemang 

för certifierade kläder, förbättrar vi vår planet,  gör arbetarna friskare och ger bönderna hopp. Det räddar inte 

världen. Det gör oss inte bättre. Men det är rimligt och det gör det okay! 

 

“VI TROR PÅ ATT VARA OKAY. Med 100% engagemang för certifierade kläder, förbättrar vi vår planet,  gör 

arbetarna friskare och ger bönderna hopp. Det är okay.”  

- Lars Bech, en av grundarna av Neutral® 

 

“ANTINGEN ÄR DET OKAY - ELLER SÅ ÄR DET INTE OKAY! Neutral® handlar inte om moralisk 

överlägsenhet, välgörenhet eller rent samvete. Det är så enkelt som att städa upp efter oss och betala ett 

rimligt pris för människors hårda arbete. Det räddar inte världen. Det gör oss inte bättre. Men det är rimligt. 

Och det gör det okay. Okay kläder. Certifierade okay!” 

- Lars Bech, en av grundarna av Neutral® 

 

 

 

 

CERTIFIKAT 
EKOLOGISK BOMULL 

100% ekologisk bomull certifierad i enlighet med internationella hållbara textilmetoder. Hela 

produktionskedjan från bomullsfrö till färdig produkt är ekologiskt certifierad och produceras med 

miljömässigt och socialt ansvarstagande . Kontroller av en oberoende tredje part garanterar trovärdighet och 

spårbarhet. 
 

EU-BLOMMAN 

Det officiella EU-märkte för miljövänliga produkter. Miljömärkta produkter har en jämförelsevis blygsam 

inverkan på luft, vatten, jord, kvalitet, naturlig resursförbrukning, global uppvärmning och biologisk mångfald. 

Produkterna måste passera rigorösa miljötester för lämplighet och resultaten kontrolleras av ett oberoende 

organ. Etiketten tilldelas endast toppresterande produkter. Licens nr. DK/016/049 

 

FAIRTRADE 

Fairtrade/Rättvisemärkt garanterar att denna produkt är certifierad i enlighet med internationella Fairtrade-

kriterier. www.info.fairtrade.net Licens nr. 19007 

 

SA8000 

SA8000 bygger på principer i internationella normer för mänskliga rättigheter. Den mäter prestandan i 

företag inom åtta nyckelområden: barnarbete, tvångsarbete, hälsa och säkerhet, fri förenings- och 

förhandlingsrätt, diskriminering, disciplinära förfaranden, arbetstid och ersättning. 

 

NEUTRAL® RESPONSIBILITY 

Vindkraften är den viktigaste energikällan vid anläggningarna och ger fyra gånger så mycket energi som 

faktiskt används. Överskottet skickas ut i elnätet till förmån för de lokala samhällena och minskar CO2. 

 

 

 

 



OEKO-TEX 

Oeko-Tex Standard 100 behandlar ingående den humanekologiska aspekten av textilprodukter. Enligt den 

bedöms och kontrolleras produkter med avseende på skadliga ämnen i behandlade textiler avsedda att 

komma i kontakt med konsumenter. Licens ZHGO 034436 

 

 

 

 

VARFÖR NEUTRAL®? 

OKAY ORGANISK BOMULL 

Det är daggmaskar i stället för kemikalier, renare grundvatten och floder, och giftfritt handplockat av indiska 

bönder. 

 

OKAY ARBETSFÖRHÅLLANDEN 

Fabriksarbetare är hårt arbetande människor. Det är okej - när de har bra och säkra arbetsförhållanden. 

Genom att använda den högsta standarden för arbetsrätt som finns, SA8000 standarden, vet vi att så är 

fallet. 

 

OKAY MILJÖ 

Vi gillar att dricka rent vatten, äta hälsosam mat och bo i en icke förorenad miljö. Vi antar att människor i 

Indien också gör det. Så vi återanvänder vårt avloppsvatten, minskar och återvinner avfall, och försöker att 

vara så miljövänliga som möjligt. 

 

OKAY ENERGI 

Att ersätta konventionella energikällor med förnybar energi är fördelaktigt för både klimat och närmiljö. 

Neutral® produceras vid anläggningar som drivs av vindkraftverk. 

 

OKAY BÖNDER 

Bomullsodling i Indien bedrivs som förr i världen . Inga moderna maskiner. Endast familjer som odlar bomull 

den hårda vägen. Genom att betala bomullsodlare lite extra med Fairtrade, kan de förändra sina liv. Som att 

skicka sina barn till skolan eller investera i bättre verktyg. Det är okay. 

 

OKAY TEXTILIER 

Neutral® undviker skadliga kemikalier i produktionen. Detta innebär att det färdiga plagget är rent och kan 

användas direkt - inget behov av att tvätta före användning. 

 

 

 

 

UTMÄRKELSER 

VINNARE AV SUSTANIA FASHION 2013 

Sustainia och deras Advisory Board Inklusive WWF & The Sustainable Apparel Coalition, valde Neutral® 

som den mest hållbara lösningen i modebranschen. 

www.sustainia.me 

 

VINNARE AV CSR ABROAD AWARD 2015 

Utrikesdepartementet i Danmark & Investment Fund för utvecklingsländerna har tilldelat Neutral® CSR 

Utomlands Pris till dedikerade företag som främjar socialt ansvar och hållbar tillväxt i utvecklingsländerna. 

www.csrfonden.dk 

 



VARFÖR NEUTRAL®?

Neutral® undviker skadliga kemika-
lier i produktionen. Detta innebär att 
det färdiga plagget är rent och kan 

användas direkt - inget behov av att 
tvätta före användning.

More info at www.neutral.com

Det är daggmaskar i stället för kemikalier, 
renare grundvatten och floder, och giftfritt 

handplockat av indiska bönder.

Fabriksarbetare är hårt arbetande män-
niskor. Det är okay - när de har bra, och 
säkra arbetsförhållanden. Genom att an-
vända den högsta standarden för arbets-
rätt som finns, SA8000 standarden, vet vi 

att det är fallet.

Vi gillar att dricka rent vatten, äta 
hälsosam mat och bo i en icke 

förorenad miljö. Vi antar att männi-
skor i Indien också gör det. Så vi åter-
använder vårt avloppsvatten, minskar 
och återvinner avfall, och försöker att 

var så miljövänliga som möjligt.

Bomullsodling i Indien bedrivs som 
förr i världen . Inga moderna maskin-
er. Endast familjer som odlar bomull 
den hårda vägen. Genom att betala 
bomullsodlare lite extra med Fair-

trade, kan de förändra sina liv. Som 
att skicka sina barn till skolan eller 

investera i bättre verktyg. Det är okay.

Att ersätta konventionella energikäl-
lor med förnybar energi är fördelak-

tigt för både klimat och närmiljö. 
Neutral® produceras vid anläggnin-

gar som drivs av vindkraftverk.
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