
Cliquen luomupuuvillasta valmistettu 
Premium -mallisto.
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ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH
Accord on sitova sopimus, jonka tarkoituksena on parantaa Bangladeshin 
tekstiilliteollisuuden rakennus- ja paloturvallisuutta. Accord tekee tarkastuksia, 
pitää paloturvallisuuskoulutuksia sekä kunnostaa rakennuksia alueella.

AMFORI BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)
Amfori BSCI on eurooppalaisten kauppaketjujen kehittämä sosiaalisen 
laadunvalvonnan malli, jonka tavoitteena on ns. riskimaiden tavarantoimittajien 
työolojen parantaminen kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle sekä 
selkiyttää ja yhtenäistää yritysten tekemää tavarantoimittajien valvontaa. Yhteistyön 
tavoitteena on varmistaa, että kuluttajille tarjottavat tuotteet on valmistettu 
sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa.

TEXTILE EXCHANGE
Textile Exchange on ei-kaupallinen organisaatio, joka työskentelee tekstiiliteollisuuden 
vastuullisen laajenemisen sekä luomupuuvillan tuotannon puolesta.

HAND IN HAND
Hand in Hand taistelee köyhyyttä vastaan koulutuksen ja yrittäjyyden kautta. 
Seitsemässä vuodessa organisaatio on luonut yli 2,6 miljoonaa työpaikkaa joissain 
maailman köyhimmistä maista. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 5 miljoonaa ihmistä 
on kyennyt jättämään äärimmäisen köyhyyden ja sadat tuhannet lapset ovat 
voineet mennä kouluun. New Wave tukee Hand-in- Hand -organisaatiota niin 
että kolme kokonaista kylää on osana hanketta. Tämä auttaa noin 1500 ihmistä 
muuttamaan elämänsä pitkäaikaisesti.

CLEAN SHIPPING INDEX
Clean Shipping Indexin tavoitteena on vaikuttaa laivayhtiöitä käyttämään 
puhtaampia aluksia antamalla korkeat pisteet tehokkaimille aluksille. Kuljetusten 
ostajat voivat käyttää Clean Shipping Indexiä laskeakseen ja minimoidakseen 
ekologisen jalanjälkensä.

ÖKO-TEX STANDARDI 100
on kansainvälinen tekstiilien testaus- ja sertifiointijärjestelmä. ÖKO-TEX -sertifiointi 
tarkoittaa, että tuotteen koko arvoketju on testattu puolueettomasti ja että tuotteet 
ovat turvallisia iholle. Merkintä auttaa ostopäätöksen tekemisessä, kun kuluttaja 
haluaa valita kestävästi tuotetun tekstiilin.

Yrityksen yhteiskuntavastuu 
Meillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin ja ympäristöasioihin 

globaalien toimintojemme kautta. New Wave Group tekee töitä kestävän kehityksen eteen, huomioiden niin 
sosiaaliset, ekologiset kuin taloudellisetkin näkökulmat. Meidän asiakkaanamme olette tukemassa tätä työtä.

New Wave Groupille täydet pisteet kestävästä kehityksestä! Dagens Industrin, Pohjoismaiden
suurimman talouslehden lokakuussa 2019 tekemässä listauksessa ainoastaan kahdeksan pörssiyhtiötä 170:stä sai 
täydet pisteet. Listauksessa tutkittiin miten pörssiyhtiöt ovat reagoineet Agenda 2030 ja YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteisiin. Yhtiöiden tuli osoittaa, että ne tunnistavat omat vaikutuksensa kestävään kehitykseen ja tekevät 
parhaansa että Agenda 2030 tavoitteet toteutuvat.



Luomupuuvilla. Valistunut valinta.

Clique®                   luomupuuvilla

Olemme ylpeitä voidessamme tästä vuodesta lähtien tarjota Clique Premium -mallistossa 
luomupuuvillasta valmistettuja tuotteita. Näin asiakkaillamme on mahdollisuus hankkia kestävän 
kehityksen mukaista muotia. Vaatteet ovat yhtä laadukkaita ja hyvin istuvia kuin muutkin Clique 

Premium -tuotteet, ja niiden ekologisemmista tuotantomenetelmistä hyötyvät sekä ympäristö 
että tuotantoon osallistuvat ihmiset. 

Luomupuuvilla on parempi vaihtoehto maaperän, ekosysteemien ja ihmisen terveyden 
kannalta, koska tuotannossa käytetään luonnollisia viljelyprosesseja myrkyllisten kemikaalien ja 

geenimuunneltujen organismien sijaan. 

• Pienentää tuotannon ympäristöjalanjälkeä. 
• Kuluttaa vähemmän vettä. 

• Parantaa viljelijöiden työturvallisuutta ja -terveyttä. 
• Edistää kestävää kehitystä.
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Premium OC Roundneck 021000
Premium OC Roundneck Ladies 021001

Luomupuuvillasta ja kierrätetystä polyesterisekoitteesta valmistettu 
laadukas collegepaita, jossa pyöreä kaula-aukko. Raglanhihat ja 
edessä flatlock-koristesaumat. Sivussa vetoketjullinen piilotasku. 
Collegeneulosta, harjaamaton sisäpuoli, vahvistettu niskasauma ja 
1x1-resorit hihansuissa ja helmassa. Kätevä ratkaisu kuulokkeille.

Materiaali: 85 % luomupuuvillaa, 15 % kierrätettyä polyesteriä 
Paino: 300 g/m2 
Miesten koot: XS–3XL | Naisten koot: 34/XS–44/XXL
Hinta: 32,00 € 

Luomupuuvilla pienentää tuotannon ympäristöjalanjälkeä.
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Premium OC Hoody 021002 
Premium OC Hoody Ladies 021003

Laadukas luomupuuvillasta ja kierrätetystä polyesterisekoitteesta 
valmistettu huppari. Kaksi taskua, joissa YKK-vetoketjut. Flatlock-
koristesaumat ja hupussa kiristysnauha, jossa metallipäät. 
Collegeneulosta, harjaamaton sisäpuoli, vahvistettu niskasauma ja 
1x1-resorit hihansuissa ja helmassa. Kätevä ratkaisu kuulokkeille.

Materiaali: 85 % luomupuuvillaa, 15 % kierrätettyä polyesteriä 
Paino: 300 g/m2 
Miesten koot: XS–3XL | Naisten koot: 34/XS–44/XXL
Hinta: 39,00 €  
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Premium OC Hoody Full Zip 021004 
Premium OC Hoody Full Zip Ladies 021005

Luomupuuvillasta ja kierrätetystä polyesterisekoitteesta valmistettu 
laadukas huppari, jossa täyspitkä YKK-vetoketju patinoitua metallia. 
Kaksi taskua, joissa YKK-vetoketjut. Flatlock-koristesaumat 
ja hupussa kiristysnauha, jossa metallipäät. Collegeneulosta, 
harjaamaton sisäpuoli, vahvistettu niskasauma ja 1x1-resorit 
hihansuissa ja helmassa. Kätevä ratkaisu kuulokkeille.

Materiaali: 85 % luomupuuvillaa, 15 % kierrätettyä polyesteriä 
Paino: 300 g/m2 
Miesten koot: XS–3XL | Naisten koot: 34/XS–44/XXL
Hinta: 49,00 €  

Luomupuuvilla kuluttaa vähemmän vettä.
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Premium OC Cardigan 021006 
Premium OC Cardigan Ladies 021007

Laadukas luomupuuvillasta ja kierrätetystä polyesterisekoitteesta 
valmistettu collegetakki, jossa täyspitkä YKK-vetoketju patinoitua 
metallia. Flatlock-koristesaumat ja kaksi taskua, joissa YKK-vetoketjut. 
Collegeneulosta, harjaamaton sisäpuoli, vahvistettu niskasauma ja 
1x1-resorit hihansuissa ja helmassa. Kätevä ratkaisu kuulokkeille.

Materiaali: 85 % luomupuuvillaa, 15 % kierrätettyä polyesteriä 
Paino: 300 g/m2 
Miesten koot: XS–3XL | Naisten koot: 34/XS–44/XXL
Hinta: 44,00 €  

Luomupuuvilla parantaa viljelijöiden työturvallisuutta ja -terveyttä. 
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Premium OC Pants 021008 
Premium OC Pants Ladies 021009

Luomupuuvillasta ja kierrätetystä polyesterisekoitteesta valmistetut 
laadukkaat collegehousut. Hieman korkeammat lahkeensuut 
ja vyötärökaitale tuntuvat mukavilta ja näyttävät trendikkäiltä. 
Vyötäröllä kiristysnauha, jossa metallipäät. Collegeneulosta, 
harjaamaton sisäpuoli. 1x1-resori lahkeensuissa.

Materiaali: 85 % luomupuuvillaa, 15 % kierrätettyä polyesteriä 
Paino: 300 g/m2 
Miesten koot: XS–3XL | Naisten koot: 34/XS–44/XXL
Hinta: 39,00 €  

Luomupuuvilla edistää 
kestävää kehitystä.




