
En välmående planet är väsentligt för vårtEn välmående planet är väsentligt för vårt
välbefinnande, våra djur och vår sport.välbefinnande, våra djur och vår sport.  

Det är därför Equality Line väljer att jobbar medDet är därför Equality Line väljer att jobbar med
högkvalitativa produkter som är gjorda för atthögkvalitativa produkter som är gjorda för att

hålla länge, - tillverkade av företag som harhålla länge, - tillverkade av företag som har
schyssta villkor för djur, natur & människor.schyssta villkor för djur, natur & människor.  

  
Här presenterar vi våra leverantörers riktlinjer,Här presenterar vi våra leverantörers riktlinjer,

åtaganden, mål, och värderingar gällande miljö ochåtaganden, mål, och värderingar gällande miljö och
hållbarhet.hållbarhet.

  
  



"Ride Into Green" är ett åtagande i linje med"Ride Into Green" är ett åtagande i linje med
Equiline's vision och värderingar:Equiline's vision och värderingar:  

  Hållbarhet.
Ansvar för miljön.
Produktionsprocesser med låg
miljöpåverkan.



REUSE/ÅTERANVÄNDREUSE/ÅTERANVÄND
""Använd varje produkt fullt ut och ge fullt värde till alla produkterAnvänd varje produkt fullt ut och ge fullt värde till alla produkter
som du äger."som du äger."

"När du handlar från"När du handlar från
Equiline gör du ettEquiline gör du ett
miljövänligt val då Equilinemiljövänligt val då Equiline
återanvänder material pååteranvänder material på
ett hållbart sätt."ett hållbart sätt."

REDUSE/MINSKAREDUSE/MINSKA
"Minska miljöpåverkan genom att välja högkvalitativa produkter"Minska miljöpåverkan genom att välja högkvalitativa produkter
som är gjorda för att hålla länge och som är hållbart producerade."som är gjorda för att hålla länge och som är hållbart producerade."

RECYKLE/ÅTERVINNRECYKLE/ÅTERVINN
"Återvinn alla produkter för att ge dem ett andra liv.""Återvinn alla produkter för att ge dem ett andra liv."

BiodegradableBiodegradable  
  EcoPure- förpackning.EcoPure- förpackning.



ECO-DUVET / EKO-DUNECO-DUVET / EKO-DUN
""Materialet Materialet tillverkas med hänsyn till djurtillverkas med hänsyn till djur
och miljö. Det är en ekologisk stoppningoch miljö. Det är en ekologisk stoppning
med dun-egenskaper: väldigt lätt medmed dun-egenskaper: väldigt lätt med
mjuk termo-reglering."mjuk termo-reglering."

ECO-FRIENDLY / MILJÖVÄNLIGTECO-FRIENDLY / MILJÖVÄNLIGT
""Naturlig ecru-beläggning säkerställer att ingaNaturlig ecru-beläggning säkerställer att inga
färgämnen kommer i kontakt med hästen, samtfärgämnen kommer i kontakt med hästen, samt
hjälper till att skydda miljön."hjälper till att skydda miljön."

OCTAGON SCHABRAKOCTAGON SCHABRAK  



 

Miljövänligt lackerat bokträMiljövänligt lackerat bokträ
från Thuringian-skogen.från Thuringian-skogen.

KNUDDELKNUDDEL  

"Vi tillverkar ca 190 olika högkvalitativa och"Vi tillverkar ca 190 olika högkvalitativa och
hållbara borstar för hästar och hundar.hållbara borstar för hästar och hundar.

Vi använder endast noggrant bearbetat trä frånVi använder endast noggrant bearbetat trä från
europeiska skogar. Alla ryktborstar är PEFC-europeiska skogar. Alla ryktborstar är PEFC-

eller FSC®-certifierade."eller FSC®-certifierade."  
  



"All vår förpackning är tillverkad av återvunnet material. Genom att"All vår förpackning är tillverkad av återvunnet material. Genom att
erbjuda stora behållare, exempelvis 5 kg hovolja och hovfett,erbjuda stora behållare, exempelvis 5 kg hovolja och hovfett,
försöker vi minska mängden förpackningsmaterial. försöker vi minska mängden förpackningsmaterial. Vi använderVi använder
100% naturliga ingredienser, inklusive flera som kommer från100% naturliga ingredienser, inklusive flera som kommer från
ekologiska odlingar, så som lavendeln som används i "The Green".ekologiska odlingar, så som lavendeln som används i "The Green".
I jakten på de bästa råvarorna tar vi hänsyn till råvarornas ursprung,I jakten på de bästa råvarorna tar vi hänsyn till råvarornas ursprung,
därför kommer de flesta av våra råvaror från Belgien eller dedärför kommer de flesta av våra råvaror från Belgien eller de
närmaste europeiska länderna för att minska vårt koldioxidavtryck."närmaste europeiska länderna för att minska vårt koldioxidavtryck."

"Vårt mål har förblivit oförändrat sedan 1984;
Att tillhandahålla hästvårdsprodukter av

bästa kvalitet, producerade i en
tillverkningsprocess som tar hänsyn till djur

och natur. 



Lädervårdskitten från Renaissance och Prestige ärLädervårdskitten från Renaissance och Prestige är
tillverkat i R-PET, en miljömässigt hållbar produkt,tillverkat i R-PET, en miljömässigt hållbar produkt,
tillverkad i en produktionsprocess baserad påtillverkad i en produktionsprocess baserad på
återvunnen plast med biologiskt nedbrytbara ochåtervunnen plast med biologiskt nedbrytbara och
komposterbara material. Prestige har skapat fodralkomposterbara material. Prestige har skapat fodral
som ärsom är    mycket snygga och praktiska för att man skamycket snygga och praktiska för att man ska
kunna återanvända fodralen för olika ändamål om såkunna återanvända fodralen för olika ändamål om så
önskas.önskas.  

Prestige är i en utvecklingsprocess av hållbararePrestige är i en utvecklingsprocess av hållbarare
material för sina förpackningar. De har åtagit sig attmaterial för sina förpackningar. De har åtagit sig att
vara mer hållbara totalt sett och har därför startar ettvara mer hållbara totalt sett och har därför startar ett
arbete med en förnyad kvalitetsavdelning för attarbete med en förnyad kvalitetsavdelning för att
göra en profilkartläggning för att definierar en plangöra en profilkartläggning för att definierar en plan
för en officiell certifiering.för en officiell certifiering.



"Vi är passionerade handskmakare och arbetar"Vi är passionerade handskmakare och arbetar
helhjärtat med utveckling och produktion avhelhjärtat med utveckling och produktion av
högkvalitativa handskar – alltid med målet atthögkvalitativa handskar – alltid med målet att
uppfylla de specifika förväntningarna hos ryttareuppfylla de specifika förväntningarna hos ryttare
på bästa möjliga sätt. på bästa möjliga sätt. Tillverkningen av handskarTillverkningen av handskar
lämnar dock oundvikligen spår i naturen. Spår somlämnar dock oundvikligen spår i naturen. Spår som
vi vill minska för att bevara det vi älskar- för ossvi vill minska för att bevara det vi älskar- för oss
och alla kommande generationer."och alla kommande generationer."

SKAPAT MEDSKAPAT MED
NATUREN I TANKE,NATUREN I TANKE,
ENASTÅENDEENASTÅENDE
PRESTATION &PRESTATION &
RESURSEFFEKTIVITET.RESURSEFFEKTIVITET.



MATERIALMATERIAL  
"Vi fortsätter att arbeta intensivt för att ersätta våra material"Vi fortsätter att arbeta intensivt för att ersätta våra material
med ekologiskt orienterade alternativ, inte bara i ECO.SERIES.med ekologiskt orienterade alternativ, inte bara i ECO.SERIES.
Modeller med en särskilt hög andel återvunnet materialModeller med en särskilt hög andel återvunnet material
markeras med etiketten "hög återvinningsgrad". Naturligtvismarkeras med etiketten "hög återvinningsgrad". Naturligtvis
utan negativ inverkan på funktion, bärkomfort ochutan negativ inverkan på funktion, bärkomfort och  
  produktlivslängd – för en handske som inte uppfyller dessaproduktlivslängd – för en handske som inte uppfyller dessa
förväntningar är inte hållbar."förväntningar är inte hållbar."

ÅÅtervunnet material.tervunnet material.
FFörnybara råvaror.örnybara råvaror.
EEkonomisk och effektiv materialanvändning.konomisk och effektiv materialanvändning.

ROECKL FÖRLITAR SIG PÅ:ROECKL FÖRLITAR SIG PÅ:

YYtterligare öka andelen resurseffektiva material.tterligare öka andelen resurseffektiva material.
TTesta ny materialteknik med hänsyn till ekologiskaesta ny materialteknik med hänsyn till ekologiska
perspektiv.perspektiv.
KKontinuerligt implementera ekologiska lösningar inomontinuerligt implementera ekologiska lösningar inom
textilförsörjningskedjan.textilförsörjningskedjan.

AMBITIONER OCH MÅL:AMBITIONER OCH MÅL:



FÖRPACKNINGFÖRPACKNING
"Förpackningar är nödvändiga för att skydda våra produkter från"Förpackningar är nödvändiga för att skydda våra produkter från
smuts och skador under transport och lagring så att de kommersmuts och skador under transport och lagring så att de kommer
fram hos konsumenten i ett oklanderligt skick. Vi arbetar intensivtfram hos konsumenten i ett oklanderligt skick. Vi arbetar intensivt
med att minska mängden förpackningsmaterial och håller striktamed att minska mängden förpackningsmaterial och håller strikta
riktlinjer när vi väljer material. riktlinjer när vi väljer material. Tack vare tidig och effektivTack vare tidig och effektiv
planering inom produktion och logistik vi kan anskaffa råvaror påplanering inom produktion och logistik vi kan anskaffa råvaror på
ett resurseffektivt sätt, behålla andel förbrukningsvaror låg underett resurseffektivt sätt, behålla andel förbrukningsvaror låg under
produktionsprocessen och transportera de färdiga produkternaproduktionsprocessen och transportera de färdiga produkterna
med fartyg eller godståg när det är möjligt."med fartyg eller godståg när det är möjligt."

SYMBOLERSYMBOLER
Roeckl har utvecklat mer än 20 olika symboler för hållbaraRoeckl har utvecklat mer än 20 olika symboler för hållbara
textilmaterial.textilmaterial.  

ENGAGEMANGENGAGEMANG
""Som ett familjeföretag i sjätte generationen är hållbartSom ett familjeföretag i sjätte generationen är hållbart
företagande djupt rotat i vår företagsfilosofi. Hållbara, funktionellaföretagande djupt rotat i vår företagsfilosofi. Hållbara, funktionella
produkter är ett särskilt effektivt sätt att minska negativ påverkanprodukter är ett särskilt effektivt sätt att minska negativ påverkan
på miljön. Men bara det räcker inte för oss. Det är därför vipå miljön. Men bara det räcker inte för oss. Det är därför vi
konsekvent följer vägen mot en mer hållbar framtid på allakonsekvent följer vägen mot en mer hållbar framtid på alla
områden."områden."



"Enastående kvalitet, funktion och hållbarhet har alltid varit fast"Enastående kvalitet, funktion och hållbarhet har alltid varit fast
förankrad i vårt DNA. En annan viktig pelare för ROECKL SPORTSförankrad i vårt DNA. En annan viktig pelare för ROECKL SPORTS
idag är användningen av resursbesparande och ekologiskaidag är användningen av resursbesparande och ekologiska
material.material.  

Alla handskar i ECO.SERIES har designats för att vara såAlla handskar i ECO.SERIES har designats för att vara så
resurseffektiv som möjligt. Vi använder konsekvent högkvalitativa,resurseffektiv som möjligt. Vi använder konsekvent högkvalitativa,
ekologiska material med den största möjliga andelen återvunnaekologiska material med den största möjliga andelen återvunna
material och avstår helt från PFC-beläggning. Med löfte om attmaterial och avstår helt från PFC-beläggning. Med löfte om att
funktionalitet, prestanda och kvalitet inte försämras."funktionalitet, prestanda och kvalitet inte försämras."

ROECKLS LÖFTE TILL RYTTAREN:ROECKLS LÖFTE TILL RYTTAREN:
Hög produktfördel: konsekvent prestanda.Hög produktfördel: konsekvent prestanda.
Långvarig produktkvalitet: hög hållbarhet.Långvarig produktkvalitet: hög hållbarhet.
Högkvalitativa, ekologiska material.Högkvalitativa, ekologiska material.
Särskilt högt återvunnet innehåll. PFC-fri.Särskilt högt återvunnet innehåll. PFC-fri.

Hög omsättningspotential på grund av ökandeHög omsättningspotential på grund av ökande
efterfrågan på ekologiskt orienterade produkter.efterfrågan på ekologiskt orienterade produkter.
Medvetenhet genom märkning på produkten.Medvetenhet genom märkning på produkten.

MERVÄRDE FÖR ÅTERFÖRSÄLJAREN:MERVÄRDE FÖR ÅTERFÖRSÄLJAREN:



MANIVAMANIVA

Handflatan är förstärkt med
ECO.SENSE® syntetisk
mocka. Ett mycket bekvämt,
mjukt och robust material
med bra grip. ECO.SENSE®
är en delvis återvunnen
syntetisk mocka bestående
av 92% polyester och 8%
elastan. 60% av polyestern
består av återvunnet GRS-
certifierat garn som i sin tur
kommer från avfall som t.ex.
gamla PET-flaskor. 



"Charles Owen har åtagit sig att minimera påverkan av sin"Charles Owen har åtagit sig att minimera påverkan av sin
verksamhet på miljön. Strax efter att vår nya miljöcentreradeverksamhet på miljön. Strax efter att vår nya miljöcentrerade

anläggning byggdes, vann vi 2003 Welsh Civic Trust-priset föranläggning byggdes, vann vi 2003 Welsh Civic Trust-priset för
våra ansträngningar att stödja och förbättra den lokala miljön.våra ansträngningar att stödja och förbättra den lokala miljön.  
Som innehavare av Royal Warrant granskas vi regelbundet somSom innehavare av Royal Warrant granskas vi regelbundet som

företag för att säkerställa att vi uppfyller eller överträffar ettföretag för att säkerställa att vi uppfyller eller överträffar ett
brett spektrum av hållbarhets- och miljöstandarder."brett spektrum av hållbarhets- och miljöstandarder."



  Uttag av regnvatten från fabrikens tak, som används förUttag av regnvatten från fabrikens tak, som används för
produktionsprocesser.produktionsprocesser.
Återanvänd kartongavfall till förpackningar.Återanvänd kartongavfall till förpackningar.
Utgående tyger som används för att göra filtar till lokala hemlösaUtgående tyger som används för att göra filtar till lokala hemlösa
välgörenhetsorganisationer och tillhandahålls till skolor förvälgörenhetsorganisationer och tillhandahålls till skolor för
hantverkslektioner.hantverkslektioner.
Alla våra hjälmar lämnar vår fabrik i hållbart framställda,Alla våra hjälmar lämnar vår fabrik i hållbart framställda,
återvinningsbara förpackningar.återvinningsbara förpackningar.
Våra fraktkartonger, band och tejp är nu återvinningsbara ochVåra fraktkartonger, band och tejp är nu återvinningsbara och
plastfria.plastfria.
  FSC-papper används i hela vår fabrik och på våra kontor.FSC-papper används i hela vår fabrik och på våra kontor.
All belysning i hela vår fabrik och på våra kontor är nuAll belysning i hela vår fabrik och på våra kontor är nu
rörelseaktiverad med LED-lågenergilampor.rörelseaktiverad med LED-lågenergilampor.
  Till sommaren 2022 planerar vi att installera solpaneler på över 60 %Till sommaren 2022 planerar vi att installera solpaneler på över 60 %
av vårt tak, vilket innebär att majoriteten av energin som används förav vårt tak, vilket innebär att majoriteten av energin som används för
att tillverka våra hjälmar drivs av solen."att tillverka våra hjälmar drivs av solen."

"Charles Owen är medlem i Planet Mark, en internationell"Charles Owen är medlem i Planet Mark, en internationell
hållbarhetscertifiering. Planet Mark hjälper oss att mäta vårthållbarhetscertifiering. Planet Mark hjälper oss att mäta vårt
koldioxidavtryck och hur vi kan göra ständiga förbättringar för att minskakoldioxidavtryck och hur vi kan göra ständiga förbättringar för att minska
det. Att uppnå Planet Mark-certifiering innebär att övervaka allt vi gör,det. Att uppnå Planet Mark-certifiering innebär att övervaka allt vi gör,
från vatten- och elanvändning till avfall, återvinning ochfrån vatten- och elanvändning till avfall, återvinning och
bränsleförbrukning. För att behålla certifieringen måste medlemmarnabränsleförbrukning. För att behålla certifieringen måste medlemmarna
uppfylla sina lägsta minskningsmål varje år. Med Planet Mark skyddar viuppfylla sina lägsta minskningsmål varje år. Med Planet Mark skyddar vi
också hotade regnskogar genom att stoppa avskogningen i Peru ochockså hotade regnskogar genom att stoppa avskogningen i Peru och
stödja Eden-projektet."stödja Eden-projektet."

"Utöver detta har vi MÅNGA nya initiativ för 2022 som gör oss mer"Utöver detta har vi MÅNGA nya initiativ för 2022 som gör oss mer
miljövänliga. Här är några av dem:miljövänliga. Här är några av dem:



 

EKO-KOMMITTÉEKO-KOMMITTÉ
""Förutom vårt arbete med Planet Mark, träffas en intern kommittéFörutom vårt arbete med Planet Mark, träffas en intern kommitté
kvartalsvis för att se över vår praxis för att säkerställa attkvartalsvis för att se över vår praxis för att säkerställa att
verksamheten uppfyller sina miljömål och mål som fastställts avverksamheten uppfyller sina miljömål och mål som fastställts av
företagets direktörer. Huvudpunkterna i strategin syftar till attföretagets direktörer. Huvudpunkterna i strategin syftar till att
minimera avfallet genom att utvärdera verksamheten ochminimera avfallet genom att utvärdera verksamheten och
säkerställa att den är så effektiv som möjligt, minimera utsläppen avsäkerställa att den är så effektiv som möjligt, minimera utsläppen av
växthusgaser och aktivt främja återvinning både internt och hosväxthusgaser och aktivt främja återvinning både internt och hos
våra kunder och leverantörer.våra kunder och leverantörer.
Vi planerar även hur vi kan minimera miljöpåverkan från bådeVi planerar även hur vi kan minimera miljöpåverkan från både
produktion och distribution, samt hur vi kan uppfylla eller överträffaproduktion och distribution, samt hur vi kan uppfylla eller överträffa
alla miljölagstiftningar."alla miljölagstiftningar."

SKYDDASKYDDA
VÅRVÅR
MILJÖMILJÖ



"Allt material som används vid ti l lverkningen av denna"Allt material som används vid ti l lverkningen av denna
förpackning är hållbara, återvinningsbara ochförpackning är hållbara, återvinningsbara och
komposterbara. Hjälp Charles Owen att ta hand omkomposterbara. Hjälp Charles Owen att ta hand om
miljön och disponera lådan noggrant och ansvarsfullt."miljön och disponera lådan noggrant och ansvarsfullt."  



Produktionen styrs avProduktionen styrs av
Europeiska bestämmelserEuropeiska bestämmelser
för arbetsvillkor samtför arbetsvillkor samt
skydd av natur och djur.skydd av natur och djur.    
Kortare transportstreckor.Kortare transportstreckor.

Spanskt läder=Spanskt läder=      

X-FIT ANATOMISKT TRÄNS,X-FIT ANATOMISKT TRÄNS,  
DYÓN COLLECTIONDYÓN COLLECTION

Förpackning till chaps.Förpackning till chaps.

"Vår reparationsavdelning ger dina gamla chaps ett nytt liv!"Vår reparationsavdelning ger dina gamla chaps ett nytt liv!

Vi bryr oss om miljön och vi hoppas att du gör detsamma!"Vi bryr oss om miljön och vi hoppas att du gör detsamma!"


