
KONFERENS
Canvas

       42 x 38 cm 50 cm handtag�
      Finns i svart och natur.� 
      Lig�ht 115 g�, Medium 140 g�.�  
      Fairtrade + eko bomull

fair trade & organic

Oria | Teg�elbruksväg�en 20  | 723 48 Västerås | 070-40 28 658  | info@oria.�se | www.�oria.�se

tygkassar  
AV FAIRTRADE OCH EKOLOGISK BOMULL

Detta är certifieringar vi kan erbjuda för olika  
produkter.� Våra samarbetspartners i Indien är  
även certifierade för ISO 14001 och SA8000.

SHOPPER
Twill 

     43 x 45 x 14 cm 
     ( 4 cm botten/bälg� )�
    40 cm handtag�, 220 g� 
    Finns i svart och natur.�
    Fairtrade + eko bomull

CARRY
Canvas / Twill 220

       32  x 40.� 10 cm sida + botten 
       50 cm handtag�
       Finns i två tjocklekar.
       Finns i svart och natur.�
       Fairtrade + eko bomull

Dessa kassar är Orias standardkassar. De finns normalt i lager i svart och i natur och kan   
levereras otryckta inom en vecka. Kontakta oss för en offert och för egen modell och färg.



EKOLOGISKT OCH RÄTTVIST
Textilier av bomull produceras i sju steg där man odlar,  

rensar, spinner, väver/stickar, färgar, syr och trycker.  

Vi erbjuder ekologisk certifiering i alla dessa led.  

 

Odlingen av bomullen sker utan farliga bekämpningsmedel  

och odlarna får garanterade priser för bomullen. Färgning  

sker i slutna kärl där man tar reda på restavfallet. Vindkraft  

används i de flesta delarna av produktionen för våra t-shirts.  

 

Oria betalar inte bara minimilöner utan levnadslöner.  

Levnadslöner utgår från vad det kostar att leva för en  

familj på två vuxna en två barn. Tygkassar betalas med  

levnadslöner genom en av våra samarbetspartners.

FAIRTRADE
Alla våra produktionsled i våra bomullsprodukter är  

registrerade hos Fairtrade.  

 

Oria får årligen uppdaterade etiska rapporter från  

våra partners, gjorda av en oberoende tredje part.

När du köper Fairtrade bidrar du till förbättrade arbets-  

och levnadsförhållanden för bomullsproducenter i  

utvecklingsländer.
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fair trade & organic

TYGKASSAR I LAGER
Alla kassar i lager är av fairtrade certifierad och ekologisk bomull.  Vi har standarkassar i lager i svart  
och natur. Leveranstiden för lagervaror är normalt 5 dagar. 

TRYCK PÅ TYGKASSAR
De svenska tryckerier som vi samarbetar med använder miljövänliga färger som är ftalatfria. 
Vi kan även leverera våra produkter till ett tryckeri som ni vill anlita. Antalet tryck och färger  
påverkar tryckpriset. 

 
EGEN FÄRG OCH MODELL
Tygkassar kan beställas i egen färg och modell  Minimikvantiteten är då 5000 st och leveranstiden  
är 4-5 månader. 
 

OFFERT OCH BESTÄLLNING
Kontakta oss för priser. För större kvantiteter och för egen modell ges pris på offert. Offerförfrågan kan  
skicka via mail eller från vår hemsida. www.oria.se.

Bubhubai i Gujarat odlar Orias Fairtrade 
certifierade bomull.

LIVINGWAGES
We pay


