
Ondertussen vind je bij bijna alle merken verschillende duurzame materialen terug. Deze merken zijn alert voor 
duurzame oplossingen en helpen mee aan de verkleining van de afvalberg. Toch is duurzaam shoppen vaak niet 
evident. Om het voor jou iets makkelijker te maken om de juiste producten te kiezen leggen we hieronder enkele 

termen uit die je kan tegenkomen op de etiketten van onze producten.  

MILIEUVRIENDELIJKE TERMINOLOGIE

BPA FREE

DUURZAAM LEDER  

FSC

LIVAECO 

PEFC

ECOVERO 

UPCYCLING

GERECYCLEERDE MATERIALEN 

NORDIC SWAN ECOLABEL

ORGANISCHE MATERIALEN

TENCEL  

BCI

EU ECOLABEL 

LEATHER WORKING GROUP 

SAVING WATER 

In veel plastic producten zoals 
brooddozen en drinkflessen zit BPA 

(Bisfenol A), een chemische stof. Als 
je te veel BPA binnenkrijgt, kan dit 

neveneffecten hebben op je lichaam. 
Onze eigen  Chilly’s bottles  hebben niet 
enkel hele leuke designs, maar zijn ook 

eco-friendly en BPA-vrij! 

Tijdens het productieproces van o.a. 
lederen jassen te koop bij ZEB, worden 
zo weinig mogelijk chemische stoffen 

en water gebruikt. Dit proces is 
gecertificeerd door de Leather Working 

Group.  

Op veel van onze etiketten zal je het  
FSC  (Forest Stewardship Council) 

logo terugvinden. Dit toont aan dat het 
papier van deze prijskaartjes, net zoals 

het product, ook duurzaam zijn. 

Producten van  Livaeco by Birla 
Cellulose  zijn gemaakt uit kunstmatige 
cellulosevezels afkomstig uit pulp van 

FSC gecertificeerde duurzaam beheerde 
bossen. Dankzij dit label kan je te weten 

komen welke reis jouw kledingstuk 
afgelegd heeft.  

The Endorsement Of Forest Certification 
Schemes. Het PEFC is een programma 

dat wereldwijd garantie biedt voor 
duurzaam bosbeheer. Als je dit label 
op je etiket ziet staan, weet je dat dit 
product afkomstig is uit duurzaam 

beheerde bossen. 

Verschillende van onze producten zijn 
gemaakt van EcoVero, een duurzame 

versie van viscose. De productie 
gebeurt op de meest milieuvriendelijke 
manier mogelijk.  De vezels die gebruikt 
worden zijn afkomstig van duurzaam 

hout en pulp en zijn gecertificeerd met 
het EU Ecolabel.  

Een term die we tegenwoordig steeds vaker 
tegenkomen is upcycling. Dit is een vorm 
van recycling waarbij het product na de 

verwerking dezelfde of soms zelfs een betere 
kwaliteit heeft dan het oorspronkelijke 

product. Bij upcycling wordt niet alleen de 
grondstof van een product hergebruikt, maar 

het gehele product.

Als je kiest voor gerecycleerde 
materialen, kies je voor het besparen 

van natuurlijke bronnen en verminder 
je de hoeveelheid textielafval.  

  Merken met dit officiële milieulabel 
op hun etiket kiezen er voor om actief 

bij te dragen aan een duurzamere 
samenleving. Het  Nordic Swan Ecolabel  
is één van ‘s werelds strengste en meest 

erkende milieucertificeringen. 

Om de textielindustrie minder vervuilend 
te maken wordt er vaak gebruik 

gemaakt van organische materialen. 
Deze komen uit plantaardige vezels 

die geteeld worden volgens biologische 
normen.  

Tencel (gemaakt van 
eucalyptusbomen) is zacht als zijde en 
net zo sterk als polyester. Deze stof is zo 
milieuvriendelijk dat het het Europese 

Ecolabel heeft gekregen.  

Het  Better Cotton Initiative  (BCI) is het 
grootste duurzaamheidsprogramma 

voor katoen ter wereld. BCI bestaat 
om de wereldwijde katoenproductie 
beter te maken voor de mensen die 

het produceren, voor het milieu waarin 
het groeit en voor de toekomst van de 

sector. 

Dit label, ook wel “de bloem” genoemd, 
is het officiële  Europese milieulabel 
. Het toont welke producten beter zijn 
voor het milieu zonder aan kwaliteit in 
te boeten. Dit label heeft als doel de 
negatieve effecten van productie en 

verbruik te verminderen. 

LWG  streeft ernaar om de milieu-
impact van de leerindustrie 

te verbeteren. Dit doen ze door 
lederfabrikanten te beoordelen 

en te certificeren. Staat deze 
organisatie op je etiket? Dan 

weet je dat jou lederen item op 
duurzame wijze geproduceerd is!  

Geproduceerd met minder 
waterverbruik 


