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Textielkeurmerken

De textielproducten en onder-
delen van Stedman zijn getest op 
schadelijke stoffen. Zo kunnen zij 
een hoge productveiligheid waar-
borgen. Voor de Biker- en Quilted 
jackets geldt op dit moment dat 
Stedman het Oeko-Tex-100-certifi-
caat niet in hun bezit heeft. Wel 
stellen ze dat deze artikelen gepro-
duceerd worden volgens dezelfde 
strenge specificaties.

Stedman is lid van Amfori, een 
internationale beroepsorgani-
satie die zich inzet voor open en 
duurzame handel. In het Business 
Social Compliance Initiative (BSCI) 
staat legale, humane en ethisch 
verantwoorde productie centraal. 
Dit betekent dat kinderarbeid, 
milieuhinder en misbruik ver-
boden zijn. Stedman moet zich dus 
aan de voorschriften houden wat 
betreft werktijden, gezondheid, 
veiligheid en milieu.

De ecologische stijlen met dit 
keurmerk zijn gemaakt van 100% 
OCS-gecertificeerd ringgesponnen 
biologisch katoen. Tijdens het ver-
bouwen van het milieuvriendelijke 
katoen zijn geen giftige pesticiden 
en meststoffen gebruikt. Dit cer-
tificaat is uitgegeven door Control 
Union Certifications (CU 819645).

SPQ staat voor Stedman Proofed 
Quality. Dit is het keurmerk waar-
mee Stedman wil uitdragen dat 
alle artikelen worden onder-
worpen aan strenge kwaliteits-
controles. Dit geldt voor zowel de 
materialen als de producten. 

Duurzaamheid staat gelukkig hoog op de agenda 
bij verschillende merken uit ons assortiment. Soms 
wordt er zo veel aandacht aan besteed, dat het   lastig 
is om het ene keurmerk van het andere te onder-
scheiden. Des te meer reden voor the Choice om de 
textielkeurmerken op een rijtje te zetten. 

Daar waar kan, gebruikt Stedman gerecycled 
 materiaal, zoals polyester. Dit is officieel geen keur-
merk, maar vanuit het kader van duurzaamheid 
wel belangrijk om te noemen. De kwaliteit van dit 
 polyester is hoog. Toch heeft het minder impact op 
het milieu omdat plastic – dat anders op stortplaatsen 
of in de oceaan zou verdwijnen – wordt hergebruikt. 
Verder heeft Stedman de volgende keurmerken.
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www.amfori.org
https://www.stedman.eu/About-us/en
https://certifications.controlunion.com/nl/certification-programs/certification-programs/ocs-100-organic-content-standard
https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex
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