
VASTUUMME

Vesiprojektit  
Intiassa ja 
Bangladeshissa

Ensimmäinen 
 ympäristösertifioitu 
muotiketju

Newbie
100 prosenttia 
 ekologista puuvillaa

TÄMÄN VOIT TEHDÄ ITSE
•  Älä heitä käyttökelpoisia vaatteitasi roskiin – kierrätä 

tai myy ne tai lahjoita ne hyväntekeväisyyteen.

•  Säästä energiaa esim. ripustamalla vaatteesi kuivu-
maan ja pesemällä kevyesti likaantuneet vaatteesi 
 alhaisissa lämpötiloissa.

•  Vältä huuhteluaineita – ne sisältävät usein ympäristö-
ämme kuormittavia aineosia.

•  Vähennä pesujen määrää – tuuleta vaatteitasi usein.

Esitteestämme ”Pese oikein” löydät helppoja vinkkejä,
jotka säästävät ympäristöä, vaatteita ja lompakkoa.
Esitteeseen, kestävyysraporttiimme ja KappAhlin
kestävyystyöhön liittyviin lisätietoihin voit tutustua osoit-
teessa www.kappahl.com välilehdellä ”Future Friendly 
Fashion”.
  

www.kappahl.com
@FFFbyKappAhl
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 Sosiaalinen sponsorointi



 Koulumme
 Bangladeshissa

Osallistumalla esim. Clean 
Shipping Indexiin pyrimme 
 merikuljetustemme ympäristö‑
vaikutusten vähentämiseen.

Bangladeshin valmennuskes‑
kuksessamme satakunta köy‑
hää ja kouluttamatonta naista 
saa vuosittain koulutusta, ruo‑
kaa ja hoitoa.

Yksi esimerkki tästä on ”It’s all about being 
friendly” ‑mallistomme. Materiaalit ovat 
kestäviä, esim. ekologista puuvillaa, kier‑
rätettyä villaa ja kierrätettyä polyesteriä.

VASTUUMME

KappAhlin liikeidea on 
”Edullista muotia monille 
 ihmisille”. Se pitää sisällään 
myös ajatuksen, että 
 haluamme sinun olevan 
tyytyväinen KappAhliin 
 yrityksenä. Koko toiminta‑
ketjun – suunnittelusta, 
 tuotannosta, kuljetuksesta 
ja varastosta myymälään – 
on perustuttava kestävän 
toiminnan periaatteeseen. 
Vastuumme ulottuu sekä 
ihmisiin että ympäristöön. 
Oikealla näet muutaman 
esimerkin kestävyyttä 
 parantavista toimenpiteis‑
tämme.

”Haluamme myötävaikut-
taa planeettamme parempaan 
 tulevaisuuteen”

Future merkitsee KappAhlin
ympäristötyötä, jonka tavoit-
teena on maapallon resurssien
kestävämpi käyttö, viljelystä
valmiiksi tuotteeksi.

”Rakennamme pitkäaikaisia 
liikesuhteita” 

Friendly merkitsee 
 KappAhlin suhteita koko
ketjussa. Pyrimme paranta-
maan toimintaamme osal-
listuvien ihmisten ja yhdys-
kuntien olosuhteita. 

”Hintansa arvoista muotia monille 
ihmisille, vastuullisesti”

Fashion merkitsee tuotteidemme 
parissa tehtävää kestävyystyötä. 
Oma suunnittelumme auttaa 
meitä kehittämään tuotteitamme 
optimaalisen resurssien käytön ja 
materiaalivalintojen mukaan.
 

Future 
Friendly 
Fashion FUTURE FRIENDLY FASHION

 ”It’s all

 friendly”
 about being

 Clean Shipping




