
Udržitelná výroba textilu.
Jednoduše „fair”.



Spát s čistým 
svědomím a klidně….

... v ložním prádle SALESIANER 
s bio fairtrade bavlnou!

FairtradeBio
 ✓ Garantované, fér a stabilní minimální  
ceny pro malozemědělce

 ✓ Vývoj, školení     
& zajištění kvality v místě

 ✓ Žádná dětská a nucená práce 

 ✓ Zlepšená pracovní a životní situace rodin 

 ✓ Kontrola pomocí Fairtrade označení  
Organizations International (FLO)

 ✓ Přírodní pěstovaná bavlna   
bez genové techniky 

 ✓ bez pesticidů    
& chemických hnojiv

 ✓ bez umělého zavlažování  
(Využití monzunového deště)

 ✓ Ručně trhané    
(manuální kontrola kvality)

100% ekologické
hospodaření

46% méně
skleníkových plynů

91% úspora při 
spotřebě vody

žádná práce dětí a 
žádné nucené práce

100% Bio-osivo



Rogner Bad Blumau ©
Architektonický  projekt Hundertwasser 

 ✓ Garantované, fér a stabilní minimální  
ceny pro malozemědělce

 ✓ Vývoj, školení     
& zajištění kvality v místě

 ✓ Žádná dětská a nucená práce 

 ✓ Zlepšená pracovní a životní situace rodin 

 ✓ Kontrola pomocí Fairtrade označení  
Organizations International (FLO)

Prádlo s fairtrade biobavlnou připravené SALESIANER 
znamená rovněž živoucí odpovědnost pro člověka a 

přírodu. 

Díky certifikaci fairtrade je mnoha indickým 
malozemědělcům a jejich rodinám umožněn 
lepší život.  Protože faire obchod zajišťuje 
jednak stabilní příjem a také školeními a 
zajištěním kvality vede k lepší životní a 
pracovní situaci lidí v místě. 

Froté prádlo ze 
100% bio fairtrade bavlny

Certifikovaná biobavlna

Bio fairtrade bavlna je pěstována malozemědělci na 
ekologicky obhospodařovaných polích v Indii, bez 
genově upravených osiv a bez použití nebezpečných 
pesticidů. 

Růstová fáze rostlin probíhá v souladu s přirozenými 
fázemi monzunových srážek.

Proto je nezbytné umělé zavlažování biobavlny a 
jsou šetřeny důležité zdroje vody v regionu.



Přidaná hodnota „fair”.
Podpora dívčí školy v Indii a spolupráce s místním 
farmářským družstvem

V rámci cesty k původu bio fairtrade bavlny v Indii si mohlo vedení SALESIANER 
udělat obrázek o poměrně chudých poměrech a zoufalém stavu tamních škol. 

Proto se okamžitě začne dlouhodobě podporovat škola Seva Ashram  v Madin-
gpadaru, kterou navštěvují děti bio fairtrade zemědělců. Nejdříve byly již zafinan-
covány školní lavice a židle stejně jako zdroj pitné vody.

Tomu přispívá i dobrá spolupráce s místním družstvem, které testuje různá osiva 
biobavlny na odolnost vůči suchu resp. záplavám. Nejlepší osiva jsou předána far-
mářům s biobavlnou, aby byla zajištěna úspěšná sklizěň a nejlepší kvalita bavlny 
tak zajistila dobrý příjem.

Vytisknuto na 100% recyklovaném papíru.

Chcete svým hostům nabídnout 
také něco zvláštního?
Rádi Vám poradíme!

info@salesianer.cz

SALESIANER MIETTEX 
CHEMUNG s.r.o.

27801 Kralupy n. Vlt., Vodárenská 1161
+420 315 724 221

salesianer.cz


