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TELL IT LIKE IT IS
Santino zegt waar het op staat en doet wat het belooft.
Onze medewerkers hebben relevante productkennis,
zorgen

voor

betrouwbare

een

consistent

levertijden

en

productaanbod
leveren

met

kleurvaste,

kwalitatieve producten. En dat merk je.
Wij maken ons sterk voor ons product en de keten die
daar achter zit. Dit doen we onder andere door het
integreren van duurzaamheid. Duurzaamheid zit niet
alleen in het productieproces maar ook in de relatie
met jou als klant en de omgang met ons product.
Transparantie omtrent onze producten en onze relatie
vinden we essentieel. Bij Santino heb je met echte
mensen te maken die zeggen waar het op staat,
gewoon helder, direct en loyaal naar elkaar. What you
see is what you get, and we tell it like it is.

DUURZAME
COLLECTIE
De vezels die Santino gebruikt zijn in principe allemaal
gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Voor het grootste
deel katoen. Wij adviseren jou altijd bij een verantwoorde
keuze, zodat ook volgende generaties kunnen blijven
genieten van onze planeet.
BIOLOGISCH KATOEN
Organisch (of biologisch) katoen wordt verbouwd zonder
chemische

bestrijdingsmiddelen

om

vervuiling

van

landbouwgrond en water tegen te gaan. Voor de bemesting
van de grond wordt plantaardig en dierlijk afval gebruikt,
terwijl men insecten inzet als bestrijdingsmiddel. Het
katoen wordt ouderwets met de hand geplukt zodat er geen
chemische stoffen nodig zijn zoals bij de machinale pluk.
Wij zijn vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid
en het produceren van kleding in natuurlijke grondstoffen.
Deze producten maken we onder het GOTS label (Global
Organic Textile Standard) bij onze productiepartners.
BAMBOE
Bamboe groeit enorm snel, heeft weinig water nodig en
geen pesticide of kunstmest. Tijdens de snelle groei neemt
de plant veel broeikasgassen op en voorkomt erosie. Het is
net als katoen, hennep, linnen en tencel, een hernieuwbare
grondstof en biologisch afbreekbaar.

Bamboe stof heeft een luxe uitstraling, is zacht, ademend,
slijtvast en duurzaam. Het absorbeert 60% meer vocht dan
katoen en de vezels van bamboe zijn oersterk, waardoor de
kleding een lange levensduur heeft. Bamboe kleding is ook
antibacterieel en anti-allergeen, minder kreuk gevoelig, is
vormvast en wordt niet snel vaal.
Prachtig materiaal dus waarmee je kleding krijgt die ideaal
is voor sport of werk.
GERECYCLED KATOEN
Het gebruik van gerecyclede producten is belangrijk voor
onze planeet en daardoor ook heel belangrijk voor volgende
generaties. Door gerecyclede vezels te gebruiken hoeft er
minder virgin ofwel materiaal geproduceerd te worden en
kunnen we enorm besparen op water en CO2-uitstoot, wat
automatisch betekent dat de aarde weer een stukje langer
meegaat. We hergebruiken hiervoor ingezameld textiel of
snijresten. Deze producten maken we onder het GRS -label
bij onze productiepartners.
GARENS VAN rPET
Santino gebruikt garens van gerecycled polyester gemaakt
uit PET flessen. Stoffen die gebreid of geweven zijn van
rPET garens kunnen industrieel gewassen worden. Het is
duurzaam, functioneel en ook nog eens mooi en comfortabel.
Het voordeel van deze manier van gerecycled polyester is dat
er geen nieuw polyester gemaakt wordt waarbij grondstoffen
en energie verbruikt worden en uitstoot plaatsvindt.
Zo worden de afvalbergen verkleind en de oceanen schoner.

DOOR GERECYCLEDE VEZELS
TE GEBRUIKEN KUNNEN
W E E N O R M B E S PA R E N O P
W A T E R E N C O 2 - U I T S T O O T.

POLOSHIRT MET BORSTZAK

|

MILAN

MODERN FIT

MATEN

S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 7XL
KLEUREN

BLACK

REAL
NAVY

60º

180
gr/m2

MICRO PIQUE

MODERN FIT

ORGANISCH KATOEN/
r P E T P O LY E S T E R

Poloshirt, 80% organisch katoen / 20% rPET, 180 gr/m²,
micro pique, modern fit, borstzak, verlengd achterpand, met
ribmanchetten en zware ribkraag.

|

POLOSHIRT

MONZA

MODERN FIT

MATEN

S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL
KLEUREN

BLACK

REAL
NAVY

ROYAL
BLUE

60º

RED

WHITE

GRAPHITE

180
gr/m2

MICRO PIQUE

MODERN FIT

ORGANISCH KATOEN/
r P E T P O LY E S T E R

Poloshirt, 80% organisch katoen (GOTS) / 20% rPET polyester
(GRS), 180 gr/m², micro pique, modern fit, verlengd achterpand,
met ribmanchetten en zware ribkraag.

POLOSHIRT

|

MONZA LADIES

LADIES FIT

MATEN

XS / S / M / L / XL / XXL
KLEUREN

BLACK

REAL
NAVY

ROYAL
BLUE

60º

RED

WHITE

GRAPHITE

180
gr/m2

MICRO PIQUE

LADIES FIT

ORGANISCH KATOEN/
r P E T P O LY E S T E R

Poloshirt, 80% organisch katoen (GOTS) / 20% rPET polyester
(GRS), 180 gr/m², micro pique, ladies fit, verlengd achterpand,
met ribmanchetten en zware ribkraag.

T- S H I R T

|

JORT

BAMBOE MODERN FIT

MATEN

XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
KLEUREN

WHITE

40º

180
gr/m2

SINGLE JERSEY

MODERN FIT

BAMBOE/KATOEN/
ELASTAAN

ADEMEND

ANTIBACTERIEEL

T-shirt, 65% bamboe / 32% katoen / 3% elastaan, 180 gr/m², single
jersey, modern fit met diepe V-hals, ademend en anti-bacterieel.

VOOR SANTINO IS
DE AARDE NET ZO
DUURZAAM ALS DE
R E L AT I E M E T A L
O N Z E PA R T N E R S .

T- S H I R T

|

JORDAN

BAMBOE MODERN FIT

MATEN

XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
KLEUREN

BLACK

WHITE

40º

180
gr/m2

SINGLE JERSEY

MODERN FIT

BAMBOE/KATOEN/
ELASTAAN

ADEMEND

ANTIBACTERIEEL

T-shirt, 65% bamboe / 32% katoen / 3% elastaan, 180 gr/m², single
jersey, modern fit met ronde hals, ademend en anti-bacterieel.

T- S H I R T

|

JONAZ

BAMBOE MODERN FIT

MATEN

XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
KLEUREN

BLACK

WHITE

40º

180
gr/m2

SINGLE JERSEY

MODERN FIT

BAMBOE/KATOEN/
ELASTAAN

ADEMEND

ANTIBACTERIEEL

T-shirt, 65% bamboe / 32% katoen / 3% elastaan, 180 gr/m²,
single jersey, modern fit met V-hals, ademend en anti-bacterieel.

BOXERSHORT

|

BOXER

BAMBOE MODERN FIT

MATEN

S / M / L / XL / XXL
KLEUREN

BLACK/RED

GRAPHITE/
BLACK

REAL NAVY/
ROYAL
BLUE

RED /
BLACK

40º

WHITE /
GRAPHITE

220
gr/m2

SINGLE JERSEY

MODERN FIT

BAMBOE/KATOEN/
ELASTAAN

ADEMEND

ANTIBACTERIEEL

Boxershort, 65% bamboe / 32% katoen / 3% elastaan,
220 gr/m², single jersey, modern fit, met elastieke jaquard band,
ademend en anti-bacterieel.

|

S W E AT V E S T

BERLIN

MODERN FIT

MATEN

XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL
KLEUREN

BLACK

COMING
SOON:

GRAPHITE

REAL NAVY

ROYAL BLUE

RED

ASH GREY

D. GREY

WHITE

B I J PA S S E N D D A M E S M O D E L

60º

280
gr/m2

INTERLOCK

MODERN FIT

ORGANISCH KATOEN/
r P E T P O LY E S T E R

YKK RITS

Sweatvest, 80% organisch katoen (GOTS) / 20% rPET polyester
(GRS), 280 gr/m², Interlock, modern fit met opstaande kraag,
mouw met elastieke binding, 2 steekzakken en mouwzak allen
met YKK ritsen.

S W E AT V E S T

|

BERLIN LADIES

LADIES FIT

MATEN

XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
KLEUREN

BLACK

COMING
SOON:

GRAPHITE

REAL NAVY

ROYAL BLUE

RED

ASH GREY

D. GREY

WHITE

B I J PA S S E N D H E R E N M O D E L

60º

280
gr/m2

INTERLOCK

LADIES FIT

ORGANISCH KATOEN/
r P E T P O LY E S T E R

YKK RITS

Sweatvest, 80% organisch katoen (GOTS) / 20% rPET polyester
(GRS), 280 gr/m², Interlock, ladies fit met opstaande kraag,
mouw met elastieke binding, 2 steekzakken en mouwzak allen
met YKK ritsen.

C O R P O R AT E S O C I A L
RESPONSIBILITY
DUURZAAMHEID IS NIET STOFFIG
Santino

weet

wat

maatschappelijk

verantwoord

ondernemen betekent. Wij streven naar duurzame
productie

met

duurzame

grondstoffen

en

goede

arbeidsomstandigheden. Met onze productie-partners
kijken we voortdurend naar nieuwe innovaties. Samen
met onze producenten zijn we al jaren bezig om de
arbeidsomstandigheden stap voor stap te verbeteren in
de productielanden. Daarom maken we ook deel uit van
het Amfori netwerk.
HET AMFORI NETWERK
Amfori heeft als wereldwijde bedrijfsvereniging tot doel
om een open en duurzame handel te creëren voor meer
dan 2000 retailers, importeurs, merken en verenigingen.
Onze missie richt zich op drie doelen:
-

de welvaart van de mens vergroten

- 	op een verantwoorde manier gebruik maken
van natuurlijke hulpbronnen
-

wereldwijd open handel drijven

Als actief lid streeft Santino ernaar om samen met Amfori
een grootschalige, positieve verandering te realiseren via
twee initiatieven:
-

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)

-	Amfori BEPI (Business Environmental
Performance Initiative)
BSCI
Naast de vanzelfsprekendheid van het Maat
schappelijk
Verantwoord Ondernemen van Santino, zijn wij lid van
BSCI (Business Social Compliance Initiative). Het Business
Social Compliance Initiative zet zich wereldwijd in voor
de verbetering van de werkomstandigheden in het
handelsverkeer.
OEKOTEX
Oekotex

Standard

100

is

een

gezondheidskeurmerk

voor textiel dat Santino standaard vereist. Textiel met dit
keurmerk bevat geen stoffen die schadelijk kunnen zijn voor
de gezondheid. In laboratoria en via bedrijfsaudits wordt
naleving van de eisen permanent gecontroleerd.

BETTER COTTON INITIATIVE
Naast de certificeringen Oekotex, Global Organic Textile
Standard (GOTS) en Global Recycled Standard (GRS), werken
we ook samen met het Better Cotton Initiative (BCI). Dit is een
samenwerkingsverband tussen ontwikkelingsorganisaties,
milieuorganisaties en het bedrijfsleven. BCI stelt eisen aan
milieuvriendelijke productie en waardig werk voor boeren
en plantages. Het richt zich op het verduurzamen van de
katoenteelt en het opleiden van boeren om bewustere
keuzes te maken en duurzamer te telen. Dat is in het belang
van ons allemaal.
DE MENS IN HET BEDRIJF
Santino onderschrijft de doelstellingen welke door ILO
Conventions

(International

Labour

Organization)

zijn

geformuleerd op het gebied van sociale werkcondities en
sociale omstandigheden, zoals kinderarbeid en discriminatie.
Santino is een handelsonderneming die textiel afneemt
van fabrikanten in de landen Bangladesh, China, India,
Turkije en Portugal. Wij hechten er waarde aan dat de

internationaal geldende normen en waarden ten alle tijden
gerespecteerd worden in al onze zakelijke activiteiten.
Sinds 2007 heeft Santino hiervoor een gedragscode oftewel
‘Code of Conduct’ opgesteld welke in acht genomen moet
worden en geldt voor alle fabrieken waar onze producten
vervaardigd worden.
In de contracten die jaarlijks met onze leveranciers worden
afgesloten, worden ook deze gedragscodes vastgelegd. De
Code of Conduct is een essentieel onderdeel van onze ‘General
Terms and Conditions for Purchase and Deliveries’. Deze
General Terms and Conditions worden door de leveranciers
voor acceptatie ondertekend. Onze agenten, werkzaam op
onze inkoopkantoren in de productielanden, zien er op toe
dat deze eisen nageleefd worden.
DUURZAME PARTNERSHIPS
Tot slot nodigt Santino jou direct uit om, in partnership, de
textielketen verder te verduurzamen via bijvoorbeeld lange
termijn samenwerking. Want voor Santino is de aarde net zo
duurzaam, als de relatie met ál onze partners.

www.blancpromotietextiel.nl

