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Miljø og sosialt ansvar  

Aclima Støtter FNs ”Global compacts” 10 grunnprinsipper for menneskerettigheter, arbeidsmiljø, 

miljø og korrupsjon. Alle våre ansatte har de samme rettighetene som gjelder for EU/EØS-området, og vi er 

prisbelønnet for vårt humanitære arbeid i området rundt vår estiske søsterfabrikk. Sikkerhet og godt 

arbeidsmiljø er viktig for oss. Alle skal føle seg trygge på jobb, uansett hvor i verden deres arbeidsplass 

befinner seg. Vi har vår egen ”Code of conduct” som alle våre samarbeidspartnere må skrive under på. 

Disse besøker vi regelmessig og kontrollerer alle ledd i produksjonen. Holdbarhet og kvalitet er en av 

grunnpillarene i Aclimas produktutviklingsfase, og føres deretter videre i alle ledd i produksjon og håndtering 

av varer. På hovedkontoret kjøpes det i stor grad økologiske produkter til lunch og selvfølgelig Fairtrade-

kaffe! 

Vi verner om mennesker, dyr og natur – fra fiber til ferdig produkt! 

Vår produksjon  

Aclima Baltic 
Vårt søsterselskap, syfabrikken Aclima Baltic, ligger i Valga sør i Estland. På fabrikken finnes det 

alltid egnet verneutstyr tilgjengelig for å kunne unngå skader. Vi har i tillegg et fåtall underleverandører i 

Baltikum. Alle disse må følge samme reglement for miljø, arbeidsmiljø og sikkerhet som vår egen fabrikk, og 

skrive under på at de følger vår ”Code of conduct”. Aclima Baltic bruker et CAD-program i produksjonen for å 

optimalisere materialbruken, og dermed minske produksjonsavfall. Det stoffet som blir til overs fra 

produksjonen gis bort til en estisk bedrift som lager boksesekker.   

Annensorteringsplagg kastes aldri. Disse selges i vår outlet-butikk.  

Aclima Baltic har en skandinavisk ledelsesfilosofi, dette er for å motvirke hierarkier på arbeidsplassen som er 

vanlig andre steder i Estland.  

Kortreiste produkter 
Garnet til våre produkter kommer fra europeiske spinnerier. Både strikking, farging og 

etterbehandling skjer i Nord-Europa, hos dyktige og godt kontrollerte aktører. De har egne vannrenseverk og 

lukkede systemer der både vann og kjemikalier gjenvinnes på best mulig måte. Deres prosesser er 

sertifiserte av Reach og Øko-tex, og de jobber etter ISO 14001 (miljøstyringssystem) og SA 8000 (Social 

Accountability) for å sikre at både miljø og arbeidsforhold er godt ivaretatt og stadig forbedres. 

Vår merinoull 
Ulla i våre produkter kommer hovedsakelig fra Australia. 

En liten del kommer også fra New Zealand, Patagonia og Sør-

Afrika. Ull er et miljøvennlig fiber fordi det er fornybart og holdbart, 

samt at det ikke trengs å vaskes så ofte. Vi bruker kun 

leverandører som sikrer at dyrevern tas på alvor, og vi krever at 

”mulesing” aldri benyttes på dyr som vi kjøper ull fra. Alle våre 

garnleverandører har sertifikater for ”No-mulesing”. 

Kjemikalier 
Alle våre produkter er giftfrie. De kjemikaliene som brukes i farging av stoff er strengt kontrollerte og 

godkjente av Øko-tex 100.  
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Våre sertifikater 

 

Alle våre produkter er Øko-tex-sertifiserte. 
Dette betyr at plaggene er helt frie for giftige kjemikalier. Vi sørger for at garn, farger, 

etterbehandling og alle deler i plagget er godkjente etter Øko-tex 100. Dette gjør at vi 

kontrollerer hele produksjonsprosessen, og stiller krav til våre samarbeidspartnere at de har 

rene og holdbare prosesser. Vi har to sertifikater: SE 11-202 og Ø 98-056. Førstnevnte er av 

klasse 1, og er godkjent for undertøy til barn under 3 år. Det andre er av klasse 2, og er 

godkjent for undertøy til voksne og barn over 3 år. Alle våre barneklær har klasse 1 sertifikat.  

 

 

Våre feltskjorter er produsert i økologisk bomull.  
Det betyr at de består av bomull fra økologisk produksjon godkjent av GOTS, som igjen 

kontrolleres av Control Union. 

 

 

Alle Aclimas produktpakninger og hangtags er FSC-sertifiserte.  
Forest Stewardship Counsil (FSC) bidrar til holdbart skogbruk, en mer miljøvennlig 

papirproduksjon og bevaring av urskog. 

 
 

Alt kontorpapir på våre kontorer er PEFC-sertifiserte.  
PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største 

organisasjon for skogbrukssertifisering. De kontrollerer også papirproduksjonen, og har 

miljø- og sosialpolitikk inkludert i sertifiseringen. 

 

 

Kataloger, orderbooks og salgsbrosjyrer er svanemerkede.      
Denne sertifiseringen kalles også Nordic eco-label og kontrollerer både skogbruks- og 

papirproduksjon. Trykkeriene der materiellet produseres må også være sertifiserte for å 

kunne bruke svanelogoen. Svanemerket er den mest kjente miljøsertifiseringen i Norden og 

dekker nesten alle produktkategorier.  

 

 Aclima støtter ”Grønt punkt”. 
”Grønt punkt” er en global organisasjon som arbeider  for kildesortering og gjennvinning av 

ulike materialer. Aclima er medlem i norske ”Grønt punkt”, som viser at vi er tilsluttet den 

nasjonale gjennvinningsorganisasjonen, hvor vi betaler lisensavgift for vårt forpakningsavfall. 


