
Informacje dla konsumentów
Dokonuj świadomych zakupów – 
poszukuj etykiety OEKO-TEX® Standard 100

To jest symbol, 
 na którym możesz polegać!



Dobrze jest czuć się 
 bezpiecznym
Jesteśmy w bliskim kontakcie 
z wyrobami włókienniczymi w 
ciągu całego naszego życia – 
dniem i nocą. Nosimy je blisko 
skóry, śpimy w nich,  osuszamy 
się nimi, stosujemy je do 
dekoracji wnętrz itd. Czy nie jest 
dobrze wiedzieć, że tekstylia, 
niezależnie czy wykonane z 
 włókien syntetycznych czy 
naturalnych, są wolne od 
substancji szkodliwych dla 
naszego zdrowia? 

Kiedy robisz zakupy poszukuj 
znaku bezpieczeństwa – etykiety 
„TEKSTYLIA GODNE  ZAUFANIA 
zbadane na substancje  szkodliwe 
według OEKO-TEX® Standard 100”.

Ten znak potwierdza, że produkt 
został przebadany przez 
niezależny instytut badawczy 
Stowarzyszenia OEKO-TEX® pod 
kątem ponad 100 parametrów 
istotnych dla zdrowia i uzyskał 
pozytywne wyniki.

OEKO-TEX® Standard 100 
powstał w 1992 roku w celu 
zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa 
zdrowotnego na wszystkich 
poziomach produkcji wyrobu 
włókienniczego począwszy 
od wytwa rzania przędz aż do 
produkcji wyrobu gotowego 
włączając  akcesoria takie jak 
zamki błyskawiczne, guziki.

Tekstylia oznakowane ety-
kietą OEKO-TEX® spełniają 
wysokie wymagania 
humanoekologiczne. 

Nasza zasada brzmi: Im większy 
kontakt produktu ze skórą, tym 
ostrzejsze kryteria musi on 
spełnić.

Możesz na tym 
polegać!
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    Ten język  
jest zrozumiały na 
 całym świecie
Nie ma znaczenia gdzie 
kupujesz tekstylia lub gdzie 
zostały one wyprodukowane: 
Wszystkie produkty z etykietą 
OEKO-TEX® są bezpieczne 
ponieważ są wolne od 
substancji szkodliwych.

Gwarantujemy to dzięki 
jednolitym na całym świecie 
kryteriom OEKO-TEX®, 
które wszystkie laboratoria 
instytutów członkowskich 
są zobligowane stosować 
podczas systematycznego 
prowadzenia badań wyrobów 
włókienniczych. 

Ponad 9.500 fi rm z 80 krajów 
posiada swoje produkty 
przebadane przy zastosowaniu 
najnowszych technik 
laboratoryjnych i certyfi kowane 
zgodnie z surowymi 
standardami badawczymi 
OEKO-TEX® uwzględniającymi 
parametry dla substancji 
szkodliwych według bieżących 
doniesień naukowych.

Dla twojego 
bezpieczeństwa 
i pewności

Możesz znaleźć markowe tekstylia 
ze znakiem OEKO-TEX® na całym 
świecie. Są one dostępne w różnych 
punktach sprzedaży detalicznej – 
sklepach, hipermarketach, w sprze-
daży wysyłkowej.

Strona  4

 Strona  5



Zawsze o krok 
naprzód
Stowarzyszenie OEKO-TEX® 
zdołało być o krok naprzód w 
stosunku do swoich czasów. 
Oznaczanie substancji 
szkodliwych to tylko część 
jego działalności.

Odkąd zostało utworzone, 
Stowarzyszenie  OEKO-TEX® 
odgrywa istotną rolę w 
ustanawianiu nowych 
kryteriów dla przemysłu 
poprzez prowadzenie badań 
naukowych oraz rozwój metod 
badawczych. 

Badania uwzględniają 
substancje zakazane lub 
regulowane przez prawo takie 
jak np. kancerogenne  barwniki 
azowe.

Poza tym, badania dotyczą 
substancji chemicznych 
uznanych jako stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia. Od 
wielu już lat Stowarzyszenie 
OEKO-TEX® wykluczało 
stosowanie barwników 
alergogennych chociaż nie ma 
prawnych regulacji dotyczących 
ich stosowania.

W trosce o zdrowie kryteria 
obejmują także parametry takie 
jak: wysoka odporność wybawień 
i przyjazne dla skóry pH.

Tutaj znajdziesz szczegółowy wykaz        naszych kryteriów badawczych:
www.     oeko-tex.com/limitvalues
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4 Klasy produktów
Badania OEKO-TEX® na 
zawartość substancji 
szkodliwych  uwzględniają 
sposób użytkowania produktu.

Delikatne rzeczy noszone blisko 
skóry, takie jak ubranka dla 
dzieci, bielizna osobista, muszą 
spełniać bardziej rygorystyczne 
wymagania aniżeli wyroby 
włókiennicze, które mają 
mały kontakt lub nie mają 
kontaktu ze skórą np. tkaniny 
dekoracyjne.

Odpowiednio, OEKO-TEX® 
Standard 100 ma 4 klasy 
produktów. 

I Klasa produktów
Wyroby włókiennicze oraz 
tekstylne zabawki dla dzieci 
poniżej 3. roku życia:  
bielizna, śpioszki,  pościel, pluszowe 
zabawki itp.

II Klasa produktów
Wyroby włókiennicze, których 
duża część powierzchni jest w 
bezpośrednim kontakcie ze skórą: 
bielizna, koszule, bluzki, wyroby 
pończosznicze, pościel, wyroby 
frotowe itp.

III Klasa produktów
Wyroby włókiennicze, które nie 
mają kontaktu ze skórą lub tylko 
mała część ich powierzchni ma 
kontakt ze skórą: 
kurtki, płaszcze, odzież wierzchnia 
itp.

IV Klasa produktów
Materiały do celów dekoracyjnych: 
bielizna stołowa, fi ranki, wyroby 
tapicerowane
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Zbadana jakość – 
coś na co możesz liczyć!
Jeśli chcesz znaleźć tekstylia, 
które są bezpieczne z 
humanoekologicznego punktu 
widzenia, etykieta OEKO-TEX® 
jest na to dowodem.

Nawet po przeprowadzeniu 
 badań i wydaniu certyfi katów 
dla przedsiębiorców, 
wykonywane są okresowe 
badania  kontrolne wyrobów 
pobranych z punktów sprzedaży 
detalicznej. Kontrola dotyczy 
15 % wydanych certyfi katów. 

Dodatkowo, Stowarzyszenie 
OEKO-TEX® prowadzi ciągły 
monitoring certyfi kowanych 
fi rm. Niezależni audytorzy 
oraz instytuty certyfi kujące 
wizytują fi rmy w celu 
dokonania oceny czy system 
zapewniania jakości spełnia 
wymagania OEKO-TEX®.

Ważność etykiety OEKO-TEX® może          być sprawdzona w każdej chwili na 
stronie internetowej: www.     oeko-tex.com/validity
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Wszystko albo nic–
 modularna 
zasada
Tylko te wyroby mogą 
być oznakowane znakiem 
OEKO-TEX®, których wszystkie 
składniki, bez wyjątku, 
spełniają  wymagania kryteriów 
badawczych. Tak więc oprócz 
tkaniny i nici także akcesoria: 
tj. guziki, zamki błyskawiczne, 
podszewki, wkłady odzieżowe 
są badane na obecność 
substancji, które mogłyby być 
szkodliwe dla naszego zdrowia.

W końcu, całość jest tak dobra 
jak jej części składowe.

Możesz mieć zaufanie 
do etykiety OEKO-TEX®!
Wszystkie fi rmy – począwszy 
od wytwórców przędzy, tkalni, 
 dziewiarni, wykończalni, 
poprzez  producentów odzieży 
i sprzedawców – biorą pod 
 uwagę wymagania OEKO-
TEX® Standard 100 podczas 
codziennej produkcji i tym 
samym zdobywają Twoje 
zaufanie do tekstyliów poprzez 
deklarację i wdrożenie tych 
wymagań.

Z ponad 90 tysiącami 
certyfi katów wydanych do tego 
czasu etykieta „Tekstylia Godne 
Zaufania” jest najbardziej znaną 
i rozpowszechnioną na całym 
świecie etykietą dla wyrobów 
włókienniczych zbadanych na 
substancje szkodliwe.

Każdy artykuł, który pomyślnie         przeszedł badania otrzymuje cer-
tyfi kat z numerem badań. Kiedy          robisz zakupy poszukuj produktów 
z numerem na etykiecie.

Nici

Etykieta

Zamki 
błyskawiczne

Napy

Tkaniny Dżinsy

Strona  12

 Strona  13



Zasłony, tkaniny 
dekoracyjne i bielizna 
stołowa
Niektóre produkty stosowane 
do dekoracji wnętrz pokrywają 
duże powierzchnie i mogą 
mieć istotny wpływ na jakość 
powietrza w pomieszczeniach.

Niezależnie czy są to zasłony, 
obrusy, tkaniny dekoracyjne, 
materiały obiciowe, czy 
włókiennicze pokrycia 
podłogowe:

Możesz mieć pewność, że 
wyroby włókiennicze ze 
znakiem OEKO-TEX® nie 
emitują nieprzyjemnych 
zapachów!

Wyroby frotowe
Podczas codziennej higieny, 
w sali gimnastycznej, w 
saunie czy w podróży: 
wyroby frotowe takie jak 
ręczniki są często w bliskim 
kontakcie ze skórą. Dlatego 
ważne jest, żeby te produkty 
nie zawierały żadnych 
substancji szkodliwych dla 
zdrowia. Ręczniki ze znakiem 
OEKO-TEX® spełniają to 
wymaganie i dodatkowo 
cechuje je dobra odporność 
wybarwień.

Pościel
Tego typu wyroby włókiennicze 
badane są zgodnie z 
wymaganiami OEKO-TEX® dla 
produktów w bezpośrednim 
kontakcie ze skórą. 

Materace, poduszki z etykietą 
OEKO-TEX® nie zawierają 
substancji szkodliwych w 
ilościach, które mogłyby 
stanowić zagrożenie dla 
naszego zdrowia. Biorąc 
pod uwagę, że jedną trzecią 
naszego życia spędzamy w 
łóżku powinniśmy zadbać o to, 
by czas tam spędzony był tak 
relaksujący i zdrowy jak tylko to 
możliwe.

Wielkogabarytowe wyroby 
produkowane z pianki są 
również dostarczane do 
badań laboratoryjnych, gdzie 
muszą sprostać dodatkowym 
wymaganiom dotyczącym 
emisji związków lotnych.

Bielizna dziecięca, ubranka 
dla dzieci, tekstylne 
zabawki i inne wyroby 
dla dzieci
OEKO-TEX® stawia najsurowsze 
wymagania wyrobom 
włókienniczym, które mają 
kontakt z wrażliwą skórą 
niemowląt i dzieci. Z tego 
powodu wszystkie produkty 
dla dzieci muszą być tak 
barwione, żeby ich kolory były 
odporne na ślinę. Formaldehyd 
jest zakazany. Co jest ważne, 
wielu producentów spełnia te 
specjalne wymagania nawet 
w odniesieniu do tekstyliów 
nie przeznaczonych dla małych 
dzieci i niemowląt!

OEKO-TEX® Standard 100: 
odpoczywaj mając pewność, 
że wyroby dla dzieci spełniają 
najbardziej rygorystyczne 
wymagania.

Więcej informacji o certyfi kowanych i markowych      produktach w internecie:
www.oeko-   tex.com/products oraz www.oeko-tex.com/brands
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Odzież wierzchnia
Moda jest ważnym środkiem 
ekspresji twojej osobowości w 
pracy, podczas wypoczynku i 
zabawy.

Poszukuj etykiety OEKO-TEX® 
kiedy robisz zakupy, żeby mieć 
pewność, że wybierasz rzeczy 
nie tylko dobrze wyglądające, 
ale i nieszkodliwe dla zdrowia.

Począwszy od podkoszulek 
poprzez spodenki kolarskie, 
czapki, paski, skarpety, aż po 
smokingi: Etykieta OEKO-TEX® 
pozwala ci wszędzie znaleźć 
wyroby zbadane na substancje 
szkodliwe, dlatego możesz 
dokonywać świadomych 
zakupów.

Odzież robocza i ochronna
W celu spełnienia ogólnych i 
szczegółowych wymagań dla 
odzieży roboczej, stawiane są 
surowe techniczne wymagania 
dotyczące konstrukcji 
wyrobów. Stosuje się wiele 
skomplikowanych układów 
materiałów oraz nowoczesne 
specjalistyczne wykończenia.

Bezpieczeństwo wyrobów 
włókienniczych wraz z 
komfortem użytkowania 
jest szczególnie istotne 
ponieważ odzież robocza musi 
być zaakceptowana przez 
użytkownika w obszarze jej 
zastosowania.

Bielizna dzienna i nocna
Bielizna osobista, piżamy, 
 koszule nocne w związku z 
 codziennym ich noszeniem są z 
zasady badane i certyfi kowane 
zgodnie z wymaganiami 
OEKOTEX® dla II klasy 
produktów.

Ze zdrowotnego punktu 
widzenia, bielizna ze 
znakiem OEKO-TEX® oferuje 
nieograniczoną przyjemność 
noszenia oraz przyjazne dla 
skóry pH.

Produkty medyczne
Niezależnie czy jest to bandaż 
czy rajstopy uciskowe, gorsety 
ortopedyczne, skarpety 
dla diabetyków, odzież dla 
cierpiących na alergie skórne: 
produkty medyczne są wysoce 
funkcjonalne i przyczyniają się do 
polepszenia samopoczucia oraz 
jakości życia każdego dnia.

Szczególnie dla ludzi z wrażliwą 
skórą bezpieczeństwo tekstyliów 
stosowanych w wyrobach 
medycznych jest priorytetem. 
Wiodąca organizacja opieki 
zdrowotnej w Niemczech (MDS) 
wymaga żeby tego typu produkty 
były wolne od substancji 
szkodliwych dla zdrowia.

Wyroby włókiennicze zbadane 
według OEKO-TEX® Standard 
100 przez niezależne instytuty 
badawcze spełniają to 
wymaganie.

Zapytaj o to: specjalista sprzedaży z chęcią udzieli ci więcej      informacji o produktach ze znakiem OEKO-TEX®!
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Przyjazne dla 
środowiska pranie – 
tyle możesz zrobić!
Zrób coś dodatkowego dla 
swojego zdrowia – używaj 
tekstyliów zbadanych 
na obecność substancji 
szkodliwych.
Stowarzyszenie OEKO-TEX® 
prowadzi kompleksowe badania 
i skrupulatny monitoring 
w celu zapewnienia, że 
produkty znakowane etykietą 
OEKO-TEX® są nienaganne z 
humanoekologicznego punktu 
widzenia. 

Jeśli chcesz nie tylko dbać o swoje 
zdrowie, ale również przedłużyć 
żywotność twoich tekstyliów, 
możesz tego dokonać w prosty 
sposób poprzez właściwą ich 
pielęgnację.

W celu utrzymania ubrań w 
dobrym stanie:
Stosuj detergenty do prania 
wedle zaleceń i bądź świadom/a 
twardości wody w twoim domu

Postępuj zgodnie z przepisem 
konserwacji znajdującym się na 
etykiecie ubrania.

Delikatne ubrania pierz 
wywrócone na lewą stronę.

Dodawaj odpowiednią ilość 
detergentu biorąc pod uwagę 
stopień zabrudzenia odzieży oraz 
sortuj ją według kolorów ( jasne, 
ciemne). To powinno zapewnić 
optymalne rezultaty.

Oszczędzaj energię – 
redukuj emisję CO2 dla 
poprawy klimatu
Sposobem na redukcję 
kosztów energii jest obniżenie 
temperatury prania (np. z 60°C 
to 40°C). To spowoduje 
również redukcję emisji CO2 
dwuosobowego gospodarstwa 
domowego o ok. 33 kg rocznie.

Podczas suszenia możesz 
naprawdę zaoszczędzić i pomóc 
środowisku naturalnemu – 
polegaj na ładnej pogodzie, 
nie używaj suszarki bębnowej, 
rozwieś pranie na świeżym 
powietrzu. Suszarki bębnowe 
zużywają więcej energii niż pralki.

Przyjazne dla      środowiska pranie
Pielęgnacja     tekstyliów
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miejsce na pieczątkę fi rmową

International OEKO-TEX® Association  |  Secretariat
Gotthardstrasse 61  |  Postfach 2156  |  CH-8027 Zürich

Tel. +41 44 206 42 35  |  Fax +41 44 206 42 51  |  info@oeko-tex.com

Zakład Certyfi kacji TEXTIL-CERT
ul. Gdańska 118
90-520 Łódź 
Poland
tel. +48 42 253 44 00
fax +48 42 253 44 90
atest@iw.lodz.pl   |   www.iw.lodz.pl

 Kompletny wykaz adresów instytutów oraz jednostek certyfi kujących
dostępny jest na stronie internetowej www.oeko-tex.com
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