
vårt ansvar

Vattenprojekt 
i Indien och  
Bangladesh

Första miljö- 
certifierade  
modekedjan

Newbie
100 procent
ekologisk bomull

Social sponsring

DEt HÄr Kan DU sJÄLv GÖra
•  Släng inte kläder som går att använda – ge bort, sälj 

 vidare eller lämna till välgörenhet.

•  Spara energi genom att lufttorka din tvätt och tvätta på 
lägre temperaturer om plaggen bara är lätt smutsade.

•  Undvik sköljmedel – det innehåller ämnen som 
 belastar vår miljö.

• Minska antalet tvättar – vädra dina kläder ofta.

I vår folder ”Tvätta rätt!”, hittar du fler enkla tips som 
skonar både miljö, plagg och plånbok. Foldern, vår håll-
barhetsredovisning och mer information om KappAhls 
hållbarhetsarbete  finns på www.kappahl.com under 
 fliken ”Future Friendly Fashion”.  

www.kappahl.com
@FFFbyKappAhl
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Future 
Friendly 
Fashion
vårt ansvar

KappAhls affärsidé är 
”Prisvärt mode för många 
människor”. Det handlar 
också om att du ska vara 
nöjd med KappAhl som 
företag. Hela flödet – från 
design, produktion, 
transport och lager till 
butik – ska präglas av en 
hållbar helhetssyn. Vårt 
ansvar omfattar både 
människor och miljö.  
Till höger ser du några 
exempel på hur vi arbetar 
med hållbarhet.

FUtUrE
”Vi ska bidra till en bättre 
framtid för vår planet”

Future symboliserar 
 KappAhls arbete med 
 miljöfrågor. Det handlar  
om hur vi hanterar jordens 
resurser på ett mer hållbart 
sätt, från odling till färdig 
produkt. 

FriEnDLy
”Vi bygger långsiktiga 
 relationer” 

Friendly symboliserar 
 KappAhls relationer genom 
hela kedjan. Vi arbetar för 
bättre förhållanden för alla 
de människor och samhäl-
len som bidrar till vår verk-
samhet. 

FasHion
”Prisvärt mode för många  
på ett ansvarsfullt sätt”

Fashion symboliserar håll-
barhetsarbetet med våra 
produkter. Vår egen design 
bidrar till att utveckla våra 
produkter för bästa resurs-
användning och materialval. 

 Clean Shipping

 Vår skola i  ”It’s all
 Bangladesh

 friendly”

Genom vårt deltagande i ex-
empelvis Clean Shipping Index 
arbetar vi för minskad miljöpå-
verkan i våra sjötransporter.

På vårt träningscenter i Bang-
ladesh får varje år ett hundratal 
fattiga, utsatta kvinnor utbild-
ning, mat och sjukvård.

Ett exempel är vår kollektion ”It’s all about 
being friendly”. Materialen är hållbara, till 
exempel ekologisk bomull, återvunnen 
ull och återvunnen polyester.

 about being




