Wear a better world
CHOOSE SOMETHING THAT’S GOOD FOR YOU

Onze Travel Suit Collectie onderscheid
zicht in optimaal draagcomfort. De soepel
vallende, ademende, kreuk- en pillingvrije
stof is uitermate comfortabel en laat zich
meer dan gemakkelijk onderhouden. Met
de inmiddels meer dan vijftig items in de
collectie kunt u eindeloos combineren.

Recent is onze collectie aangevuld met Travel
Suit Men. Een corporate collectie in Travel Suit
kwaliteiten en Travel Suit PRINTED! waarin wij u
een keuze bieden uit een groot aantal prints en
u tevens in de gelegenheid stellen om uw eigen
dessin, print, corporate kleuren of logo in tops en
blouse terug te laten komen.

Met de introductie van onze Travel Suit Collectie,
inmiddels bijna 10 jaar geleden bieden wij
een optie te kiezen voor de meest modieuze
corporate fashion collectie, geproduceerd
onder de beste en de meest verantwoorde
omstandigheden.

ECO CONSIUS OP WEG NAAR DE
KLEINST MOGELIJKE FOOTPRINT
Naast optimaal draagcomfort en een tijdloze look hechten wij veel waarde aan de
duurzaamheid van onze collecties. De meest voor de hand liggende manier waarop we
duurzaamheid realiseren is door het leveren van producten van hoge kwaliteit die lang
meegaan, zodat dat u jarenlang plezier heeft van uw items. De kledingindustrie vervuilt
jaarlijks enorm veel water en stoot heel veel CO2 uit. Door te kiezen voor onze Travel Suit
kwaliteiten proberen wij onze footprint zo klein mogelijk te houden.
Zo werkt onze productielocatie is al sinds 2007 aan het verduurzamen van het productieproces.
Hergebruik van water om waterverspilling tegen te gaan evenals het gebruikmaken van
hernieuwbare energiebronnen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Ook
besteden we aandacht aan het optimaliseren van het proces omtrent het verven en printen van
stoffen en hebben we het gebruik van verpakkingsmaterialen tot een minimum teruggedrongen.
Het gehele productieproces vindt plaats op één locatie om vervoersbewegingen als transport tot
een nul te beperken. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat het productieproces en daarmee
onze producten optimaal verduurzaamd zijn.

Certificeringen
Onze productie van Travel Suit kwaliteiten is ISO 14001, OEKO-TEX en Global Recycled Standard gecertificeerd. De leverancier van de stoffen
maakt deel uit van de EU Reach Regulation en heeft een ‘advanced’ status bij het Chemical Management 4Sustainability protocol.

Kies voor meer 2dan
4,5x minder CO uitstoot!
Daadwerkelijke footprint van fashion collecties is lastig te achterhalen. Als indicatie
kunt u ervan uitgaan dat binnen de fashion de uitstoot gemiddeld 16,5 Kg CO2 pér
geproduceerd kledingstuk bedraagt! Voor onze Travel Suit Collecties kunt u vertrouwen
op onderstaand overzicht.
Uni Dark Colors
Colbert
Jurkje
Pantalon
Blouse / overhemd
Top

Classic
4,81 Kg CO2
3,25 Kg CO2
3,54 Kg CO2
3,25 Kg CO2
2,41 Kg CO2

Power
6,68 Kg CO2
4,52 Kg CO2
4,91 Kg CO2
4,53 Kg CO2
3,34 KG CO2

Tot maar liefst 4x minder CO2 uitstoot
met onze Travel Suit Collecties
In het bepalen van de uitstoot van een kledingstuk komen heel veel factoren kijken: Hoe vaak en lang heeft het product moeten
reizen? Welke stof wordt gebruikt? Hoe veel water is hierbij gebruikt? Door een gelokaliseerd productieproces kan onze
stoffenleverancier zowel toezicht houden op de productie als een duurzaam product garanderen.
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