Trajnostno naravnana
proizvodnja tekstila.
Fairtrade - Pošten odnos do
proizvajalcev.

Sproščen spanec
z dobrim občutkom ...

100% ekološko
neoporečna pridelava
Garantirano brez
dela otrok ali
prisilnega dela

46% manj
toplogrednih plinov

91% prihranek pri
porabi vode

100% biološko seme

... v SALESIANER posteljnini
iz Bio »Fairtrade« bombaža
Bio

Fairtrade

✓ Naravno vzgojene rastline

✓ Zajamčene, poštene in stabilne najnižje cene

bombaža brez uporabe genske
tehnike

✓ Brez uporabe pesticidov in
kemičnih gnojil

✓ Brez uporabe industrijskega

namakalnega sistema
(izkoriščanje voda monsunskega
deževja)

✓ Ročno nabrano (ročna kontrola
kakovosti)

za male pridelovalce

✓ Razvoj, izobraževanje in jamstvo kakovosti
na mestu pridelave

✓ Brez dela otrok ali prisilnega dela
✓ Izboljšano življenje in delovni pogoji v
družinah pridelovalcev

✓ Preverjeno s pomočjo mednarodnih

organizacij, ki dodeljujejo kategorizacije
Fairtrade (FLO)

Certificiran naraven
bombaž (Bio bombaž)
Bio Fairtrade bombaž raste na ekološko naravnanih
majhnih plantažah v Indiji, brez gensko spremenjenih
semen in brez uporabe nevarnih pesticidov.
V fazi rasti bombaž zaliva monsunsko deževje, zato ni
potrebno nikakršno industrijsko namakanje, s tem pa
se ohranjajo pomembni vodni viri v regiji.

Rogner Bad Blumau ©
arhitekturni projekt Hundertwasser

Posteljno perilo iz Bio Fairtrade bombaža, ki ga nudi
SALESIANER, predstavlja hkrati tudi zavezo spoštovanju
človeka in narave.
Zahvaljujoč certifikatu poštene trgovine Fairtrade
lahko številni manjši indijski pridelovalci in njihove
družine živijo boljše življenje. Poštena trgovina
-Fairtrade po eni strani omogoča stabilen in višji
dohodek, po drugi strani pa z izobraževanjem in
jamstvom kakovosti izboljšuje samo življenje ter
delovne pogoje prebivalcev na tem področju.

perilo iz frotirja iz 100% Bio Fairtrade bombaža

Več kot pošteno

Podpora dekliški šoli v Indiji
in sodelovanje z lokalnimi zadrugami pridelovalcev

V okviru potovanja v Indijo z namenom odkrivanja proizvajalcev Bio Fairtrade
bombaža si je vodstvo podjetja SALESIANER ustvarilo sliko in se prepričalo o
akutni problematiki stanja in razmer na tamkajšnji šoli.
Zato se je vodstvo odločilo o takojšnji finančni podpori Seva Ashram šoli v kraju
Madingpadar, ki jo obiskujejo učenke iz družin proizvajalcev Bio Fairtrade bombaža. Na samem začetku so se nakupile šolske klopi in stoli, investirali pa smo tudi
v izdelavo nove napeljave pitne vode.
Ob tem je bilo vzpostavljeno dobro sodelovanje z lokalnimi zadrugami, ki preizkušajo različne vrste semen Bio bombaža na odpornost proti suši in poplavam.
Najbolj odporna semena so predana pridelovalcem Bio bombaža, s čimer se zagotavlja uspešne letine in najboljše lastnosti bombaža, ki zagotavljajo dober prihodek.

Bi želeli tudi vi ponuditi vašim
gostom nekaj boljšega?
Z veseljem vas osebno seznanimo
s podrobnostmi!

info@salesianer.si
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