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Przy produkcji naszej odzieży jak i dodatków w 100% rezy-
gnujemy z użycia futer naturalnych i pierza. Dlatego dla dobra 
zwierząt dołączyliśmy do programu Fur Free Retailer. 

Przejmujemy odpowiedzialność: za naszych klientów, naszych pracowni-
ków, producentów naszych artykułów i za środowisko naturalne. Po naszym 
emblemacie jakościowym „Quality by Takko Fashion” można łatwo i 
bez problemu rozpoznać, które z naszych artykułów charakteryzują się 
szczególną jakością komfortu noszenia. Konkretnie oznacza to: 

Świadomie wybrane surowce: Nasz towar produkowany jest ze 
starannie wybranych materiałów, przede wszystkim z materiałów 
naturalnych takich jak bawełna.

Systematyczna kontrola pod kątem substancji szkodliwych: 
Zlecamy wykonanie testów pod kątem substancji szkodliwych 
niezależnym instytucjom zewnętrznym jak również przeprowa-
dzamy testy własne.

Wygodny fason: Dzięki użyciu materiałów przyjemnych dla 
skóry oraz kontrolom fasonów nasze artykuły zapewniają wysoki  
komfort noszenia.

Jasno zdefiniowane standardy socjalne: Zobowiązujemy 
wszystkich naszych partnerów i dostawców do tego, aby przy 
produkcji naszego towaru dotrzymywali ustawowych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i warunków pracy.

Emblemat jakościowy „Quality by Takko Fashion“ oznacza 
artykuły, które w szczególnym stopniu spełniają nasze wysokie 
wymagania jakościowe.

Wspólnie z Fair Wear Foundation angażujemy się w działania, 
mające na celu polepszenie warunków pracy w branży 
odzieżowej i tekstylnej. Już od 2011 jesteśmy członkami tej 
organizacji pożytku publicznego. 

Jesteśmy członkiem Better Cotton Initiative (BCI), która  
globalnie angażuje się w zrównoważoną produkcję bawełny w 
krajach jej produkcji. Każdy zakup jednego z artykułów z metką 
BCI wpiera działania tej organizacji. 
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BETTER COTTON INITIATIVE 
Nasza odzież powinna być produkowana w sposób możliwie chroniący 
środowisko naturalne. Jako członek Better Cotton Initiative angażujemy 
się zatem w zrównoważoną uprawę bawełny. BCI pokazuje farmerom i 
ich pracownikom m.in. dzięki jakim technikom można oszczędzać wodę 
i zredukować do minimum środki ochrony roślin. Oprócz tego BCI szkoli 
także w temacie „bezpieczeństwa i higieny pracy“.

FAIR WEAR FOUNDATION 
To dla nas wielka sprawa, aby nasz towar powstawał wyłącznie w spraw-
dzonych i bezpiecznych fabrykach i aby pracownicy w tych placówkach 
produkcyjnych byli traktowani uczciwie. Jako członek Fair Wear Foun-
dation angażujemy się już od wielu lat w polepszenie warunków pracy 
w fabrykach tekstyliów, które dla nas produkują i regularnie zlecamy 
kontrolę tych działań. W naszym corocznym raporcie Sourcing Report 
przedstawiamy m.in. publicznie, jakie ulepszenia mogliśmy uzyskać w 
tych fabrykach i jakie ustalamy dla siebie, jako kolejne cele.

FUR FREE RETAILER
Zarówno nasza odzież jak i nasze akcesoria są w 100% wolne od natural-
nych futer. Dlatego dla dobra zwierząt dołączyliśmy do programu Fur Free 
Retailer. Ta wiodąca w świecie inicjatywa zrzeszająca przedsiębiorstwa z 
produkcją wolną od futer zwierzęcych pokazuje klientom z ponad 25 kra-
jów, kto przy produkcji artykułów modowych przestrzega praw zwierząt.
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DZIĘKI TYM WSKAZÓWKOM BĘDZIESZ DŁUŻEJ 
CIESZYĆ SIĘ Z TWOICH ULUBIONYCH RZECZY: 

Wypróbuj to! 

WSKAZÓWKI PIELĘGNACYJNE, 
ABY DŁUGOFALOWO CIESZYĆ 
SIĘ Z PRODUKTU

Takko Fashion Polska Sp. z.o.o., Legnicka 56, 54-204 Wrocław

Pierz odzież zawsze odwróconą na lewą stronę. W ten 
sposób chroni się materiał zewnętrzny. 

1

Korzystaj z woreczków na pranie części garderoby takiej 
jak biustonosze, bielizna osobista i koronkowe topy, aby 
chronić delikatne materiały.

2

Po jednorazowym noszeniu nie musisz zaraz prać swojego 
ulubionego swetra, jeśli nie ma on plam. Zamiast tego 
powieś go na dworze celem przewietrzenia. 

3

Ostrożnie z prasowaniem! Delikatne materiały powinno 
się prasować wyłącznie przy niewielkiej temperaturze. 

4

Kłaczki i supełki można usunąć specjalnymi golarkami 
do odzieży. Wygląda ona potem jak nowa. 

5



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

