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verantwoord ingekochte en geproduceerde kleding  

 
PARIJS, 1 september 2015 - SOL'S, Europees leider in promotionele kleding en accessoires, heeft 
vandaag bekendgemaakt dat het is toegetreden tot de Sustainable Apparel Coalition (SAC). De 
toetreding is onderdeel van de permanente doelstelling van SOL’S om te voldoen aan de hoogste 
ethische standaarden en productienormen. 
 
De toetreding tot de SAC biedt SOL'S de mogelijkheid om de  
zogeheten Higg Index, de duurzaamheidsmaatstaaf van de 
SAC, te gebruiken om een duurzame en verantwoordelijke 
omgeving te creëren door de hele productieketen.  
 
SOL'S is daarmee één van de ruim 160 wereldwijde merken, detailhandelaren en fabrikanten die zijn 
aangesloten bij de SAC en zich gezamenlijk inzetten voor het verder verduurzamen van de 
productieketen in de kleding- en schoenenindustrie.  

 
SOL's streven naar perfectie heeft zich ook uitgebreid  naar de kwaliteit 
van de productieketen en het productieproces. Één jaar na de allereerste 
certificering van het ISO 9001: 2008 voor kwaliteitsmanagement, heeft 
een externe audit onlangs zonder enige reserves SOL's naleving bevestigd. 
 
 

De derde aanbeveling is afkomstig van de Fair Wear Foundation. De uitkomst van 
een audit uitgevoerd na de eerste zes maanden van SOL'S lidmaatschap van de 
FWF, was "GOED". SOL'S heeft zich ertoe verbonden om blijvend concrete 
verbeteringen in arbeidsnormen te bevorderen in samenwerking met de managers 
van de kledingfabrieken, op basis van een actieplan dat de goedkeuring heeft van 
de onafhankelijke, non-profitorganisatie Fair Wear Foundation. 
 

In een toelichting zegt Alain Milgrom, de oprichter en 
bestuursvoorzitter van SOL’S, hierover: "Al meer dan 15 jaar is SOL'S 
ethisch en maatschappelijk betrokken dankzij de de toewijding van 
de mannen en vrouwen die deel uitmaken van ons team. Deze 
waarden zitten in het DNA van SOL'S en dragen bij aan een merk waar 
detailhandelaren en eindgebruikers op kunnen vertrouwen".  
 
De SAC telt momenteel meer dan 150 leden, voornamelijk 
wereldwijde merken en detailhandelaren, zoals: Adidas, C&A, Gap, 
H&M, Kohl’s, Levi’s, Macy’s, Nike, Puma, REI, Target, en VF 
Corporation. Voor meer informatie over SAC:  
www.apparelcoalition.org   
 
Voor informatie over Fair Wear: www.fairwear.org  

 
Voor meer information, zie www.sols-europe.com voor readymade, aanpasbare artikelen, of 
www.joythai.com voor made-to-order artikelen. 
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Over SOL'S: 

SOL'S werd opgericht in 1991 en is sindsdien de Europese marktleider op het gebied van promotionele 

kleding en textiel, dankzij een catalogus met meer dan 346 artikelen. SOL'S wordt ook algemeen 

beschouwd als ijkpunt in de textielindustrie op het gebied van het milieu, ethische waarden en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het uitgebreide assortiment van artikelen, een 

permanente voorraad van meer dan 25 miljoen artikelen en de aanwezigheid in meer dan 60 landen 

zorgen ervoor dat u volledig controle behoudt over het imago van uw merk via een uitgebreid 

assortiment hoogwaardige artikelen. SOL'S is in staat om op een dynamische manier aan uw hoogste 

verwachtingen te voldoen op het gebied van textielproducten, dankzij het strenge 

kwaliteitscontrolesysteem, respect voor menselijke waarden en een concurrerend aanbod van 

diensten. Voor meer informatie, ga naar: www.sols-europe.com 
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