
Działajmy 
razem.

Otwórz 
nową drogę

PORADNIK JAK SIĘ ZA ANGAŻOWAĆ



Oto, dlaczego
angażujemy się*

PODRĘCZNIK OBERALP

Rozejrzyj się. Nasza planeta jest bardzo 
cenna, musimy się o nią troszczyć.

*
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Tworzymy produkty dla 
miłośników gór, kreowane przez 
miłośników gór. I chcemy sprawić, 
by byli oni odpowiedzialni. Nasza 
misja nie zależy jednak tylko od 
nas.Zależy również od naszych 
klientów, sportowców, właścicieli 
i pracowników. Zależy również 
od Ciebie. Chcemy podzielić się 
z Tobą swoimi osiągnięciami, 
jak również wskazać Ci, w jaki 
sposób możesz się zaangażować.

Kupuj świadomie.
Troszcz się o swój produkt. 
Ciesz się górami.

Podręcznik Oberalp

Oto kilka wskazówek, 
którymi chcemy się z 
Tobą podzielić.



PODRĘCZNIK OBERALP

SPRAWDZAJ PRZED ZAKUPEM

Kupuj świadomie.

Podstawowym priorytetem w 
Oberalp jest zdrowie i komfort 
każdego, kto wytwarza nasze 
produkty - nie tylko naszych 
pracowników.

Nasza odpowiedzialność nie wiąże 
się więc wyłącznie z fizycznymi 
produktami, które nabywasz, lecz 
ze wszystkim co ma z nimi związek.

Obejmuje ona warunki pracy w 
fabrykach wytwarzających artykuły, 
komfort lokalnych społeczności, 
w których pracujemy i żyjemy oraz 
nasze oddziaływanie na zwierzęta, 
naturę i góry.

Wszyscy nasi dostawcy muszą 
przestrzegać naszego kodeksu 

postępowania, wyznaczającego 
podstawowe zasady etyki
i bezpiecznego miejsca pracy. 
Regularnie wizytujemy i 
monitorujemy fabryki, aby 
zapewnić przestrzeganie tych 
standardów, prowadzimy szkolenia, 
aby zwiększyć kompetencje 
robotników, reagujemy na wszelkie
rodzące się problemy, a każdego 
roku ekspert z organizacji Fair 
Wear Foundation sprawdza nas, 
aby upewnić się, że podążamy 
zgodnie z głoszonymi deklaracjami.

Upewnij się, że kupujesz wyroby 
marek, które prowadzą otwartą i 
transparentną politykę na temat 
swojej pracy. Upewnij się, że są to 
marki, którym ufasz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

» Nie patrz tylko  
na etykietę “made in”
Sama etykieta „made in” niewiele 
mówi. Kraj produkcji nie definiuje 
jakości artykułów. To, co się liczy, 
to typ dostawcy, jego sposób wy-
konywania pracy oraz relacje, jakie 
z nim nawiązaliśmy. Dowiaduj się 
i pytaj o nasze wysokie standardy 
jakości.

1 Zmiana nadchodzi, gdy ludzie są na 
pierwszym miejscu
Prowadzimy produkcję na skalę 
globalną i bardzo ostrożnie dobieramy 
naszych partnerów w produkcji. Około 
48% naszej produkcji znajduje się w 
Europie, a pozostałe 52% w Azji, na 
Bliskim Wschodzie i w Afryce. Nasze 
wysokie standardy w zakresie produkcji 
są takie same dla każdego z naszych 
dostawców. Testujemy nasz sprzęt i 
procesy produkcyjne, aby zapewnić, że 
spełniają wymogi naszych standardów 
jakościowych i chemicznych.

Monitorujemy, prowadzimy audyty i 
wizytujemy fabryki, aby sprawdzać 
warunki pracy i rozwiązywać wszelkie 
powstałe problemy. Udzielamy otwarcie 
informacji na temat naszej pracy, 
ponieważ masz prawo do wiedzy oraz 
zakupu artykułów marek, którym ufasz.

Zapoznaj się ze stroną poświęconą 
transparentności Salewa, dostępną pod 
adresem salewa.com/transparency
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Wybieraj właściwe materiały 
Tworząc nasze produkty pragniemy 
darzyć szacunkiem wszelkie stworzenia. 
Wełna i puch to materiały pochodzenia 
odzwierzęcego, które wykorzystujemy 
najczęściej, dlatego dokładamy wszelkich 
starań, aby owce i gęsi były traktowane 
w humanitarny sposób. 100% wykor-
zystywanego przez nas puchu posiada 
certyfikat Responsible

» Pytaj o skład produktów
Patrz dalej. Co zawiera Twój produkt?
Czy zadałeś sobie pytanie, w jaki sposób i z jakich materiałów 
został wykonany?
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Down Standard (RDS), dotyczący 
odpowiedzialnego pozyskiwania puchu 
gęsiego i polegający na kontroli każdego 
etapu łańcucha dostaw w celu zapobie-
gania maltretowaniu zwierząt.
Ociepliny wełniane Salewa wykona-
ne są z wełny tyrolskiej, pochodzącej 
bezpośrednio z naszego podwórka - 
Dolomitów - dzięki czemu wspieramy 
lokalnych farmerów.

» Wynajmuj lub pożyczaj
Jeśli nie chodzisz często w góry, 
może nie potrzebujesz zupełnie 
nowych rzeczy na swoją wyprawę. 
Poszukaj niezbędnego sprzętu 
w wypożyczalni lub pożycz od 
przyjaciela!

» Kupuj od zaufanych marek
Zwracaj uwagę na to, co kupujesz 
oraz na zaangażowanie marek, od 
których kupujesz. Popatrz na pro-
dukt z szerszej perspektywyct.

Ulepszanie fabryk tekstylnych
Promujemy bezpieczne i uczciwe warunki 
pracy, wspierając pracowników i tworząc 
trwałe relacje z naszymi partnerami. 
Zostaliśmy wyróżnieni przez organizację 
Fair Wear Foundation odznaczeniem 
"Lidera" za nasze wyjątkowe 
zaangażowanie w monitorowanie i 
ulepszanie warunków pracy.

"Tak" dla wynajmu
Niektóre z naszych sklepów oferują 
usługę wynajmu zaawansowanego 
technicznie sprzętu górskiego, a nasze 
najbardziej wyspecjalizowane sklepy 
umożliwiają przetestowanie sprzętu 
przed zakupem. Porozmawiaj z naszym 
personelem, aby uzyskać porady i 
sugestie, dzięki którym dokonasz 100% 
udanego zakupu!
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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Największym obecnie 
wyzwaniem dla przedsiębiorstw 
pod względem zrównoważonego 
rozwoju jest nadmierna 
konsumpcja. Produkujemy 
odzież techniczną i sprzęt do 
sportów górskich dla alpinistów 
- pasjonatów. Naszym celem jest 
sprawić, aby byli odpowiedzialni.

Naszymi największymi 
priorytetami są jakość, trwałość 
i bezpieczeństwo - chcemy, aby 
nasze produkty były Twoimi 
wieloletnimi towarzyszami. 
Aby to osiągnąć, nasi eksperci 
stale pracują nad wyborem 
najlepszych materiałów, doborem 
najbardziej wydajnych procesów 
produkcji oraz zapewnieniem Ci 
najdoskonalszych usług.

TWOI WIELOLETNI TOWARZYSZE

Troszcz się o 
swój sprzęt.

Przejście z tradycyjnego podejścia 
"wziąć, użyć i wyrzucić"
na cyrkularny model biznesowy 
to najlepszy sposób na 
zmniejszenie oddziaływania 
na środowisko. Oznacza to na 
przykład zwiększenie wydajności 
produkcji, recykling materiałów, 
projektowanie artykułów o dużej 
trwałości oraz wydłużanie ich 
cyklu życia poprzez naprawy. 
Robimy, co w naszej mocy, aby 
podążać w tym kierunku, a nasz 
zespół pracuje obecnie nad 
licznymi projektami.

Kiedy dokonujesz zakupu 
sprzętu, przechodzi on w Twoje 
ręce i to na Tobie spoczywa 
odpowiedzialność za jego 
pielęgnację i odpowiedzialne 
użytkowanie. Wymaga on 
konserwacji tak samo jak Twój 
samochód, rower czy dom.

TROSZCZ SIĘ

Mikrowłókna
Mikrowłókna to cienkie fragmenty tkaniny 
(poniżej 10 mikrometrów). Wszystkie 
tkaniny (naturalne i syntetyczne) 
gubią mikrowłókna podczas produkcji i 
użytkowania, jednak nasza uwaga skupia 
się na mikrowłóknach syntetycznych, 
takich jak poliester i nylon, jako 
część naszej szeroko pojętej troski o 
zanieczyszczenie planety plastikiem, ze 

względu na przypisywane im zagrożenie 
dla zdrowia ludzi oraz długi proces 
rozkładu materiałów. Analizujemy 
możliwe rozwiązania w zakresie 
stosowanych przez nas materiałów.
To, co ogromnie ważne, to troska o 
własne produkty w celu zmniejszenia 
zanieczyszczenia, zwłaszcza podczas 
prania i mycia.

» Podczas prania: 

Stosuj niską temperaturę
Im niższa temperatura, tym mniej-
szemu uszkodzeniu ulegają ubrania i 
mniej włókien przedostaje się do wody. 
Wystarczy 30°!

Stosuj pełen ładunek
Więcej mikrowłókien wydziela się, kiedy 
pralka pracuje z połową załadunku.

Stosuj płynny detergent
Używaj detergentu w płynie zamiast  
w proszku. Unikaj detergentów o 
wysokim pH. 

Rozwieszaj swoje ubrania do 
wyschnięcia
Suszarki do ubrań wyrywają duże ilości 
mikrowłókien i zużywają bardzo dużo 
energii!

Po prostu pierz mniej
Pierz swoje ubrania i tekstylia domowe, 
kiedy to naprawdę kon 

1

1



PODRĘCZNIK OBERALP

» Pozostań suchy
Czas i użytkowanie mogą zmniejszyć 
zdolność Twojej garderoby do 
zapobiegania przenikaniu wody. Gdy Twoja 
kurtka lub buty zaczynają przepuszczać 
wodę, nałóż na nie ponownie impregnat 
w sprayu lub wypierz je w środku 
impregnującym i nie przestawaj z nich 
korzystać!Grangers® posiada w swojej 
ofercie wysokiej jakości preparaty bez 
związków PFC.

» Nie wyrzucaj zużytych ubrań, 
oddaj je do recyklingu 
Wykorzystaj swoją wyobraźnię i nadaj 
swoim zużytym ubraniom nowe życie. 
Albo rozejrzyj się za możliwością odda-
nia ich do recyklingu lub punktu odbioru 
w pobliżu Twojego domu.

Związki PFC 
PFC to rodzaj związków chemicznych 
stosowanych do wyrobu artykułów 
wodoodpornych. Niestety zaczęto je 
wiązać z negatywnym wpływem na 
zdrowie ludzi i dzikich zwierząt. Obecnie 
eliminujemy te substancje zastępując 
je alternatywnymi (bez związków PFC), 
które mają mniejsze oddziaływanie na 
środowisko.

Recykling i Upcykling
Niektóre artykuły wykonywane są z 
odzyskiwanych włókien, to dlatego tak 
ważne jest oddawanie starych ubrań do 
recyklingu! My również tworzymy artykuły 
z resztek produkcyjnych, ponownie 
wykorzystując materiały, które w 
przeciwnym razie zostałyby zmarnowane.
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» Naprawiaj swoje artykuły
Każdy zasługuje na drugą szansę! Jeśli 
Twój produkt ulegnie uszkodzeniu, nie 
wyrzucaj go. Napraw go. I skorzystaj z 
usługi gwarancyjnej. Nasze marki oferują 
preferencyjne usługi gwarancyjne. 
Zarejestruj swój sprzęt online i dowiedz 
się więcej.

Pielęgnuj i naprawiaj
Nasze marki oferują usługi naprawcze 
oraz dożywotnią gwarancję na wiązania 
skiturowe i wymianę podeszw w obuwiu 
wspinaczkowym.
Możesz również nabyć części zapasowe 
na naszych stronach internetowych lub w 
naszych sklepach stacjonarnych.
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» Wykonuj proste 
działania
Podróżuj w pobliżu 
domu. Weź ze sobą 
butelkę wody i napełniaj 
ją czystą, orzeźwiającą 
wodą górską ze źródeł 
lub w schronisku.

CIESZ SIĘ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NATURĘ

Idź w góry.

Uwielbiamy spędzać większość naszego czasu 
pracując oraz przebywając na zewnątrz i w górach.

To czyni nas w pełni odpowiedzialnymi za troskę o 
naturę. Wyjdź na zewnątrz i ciesz się górami, ale nie 
pozostawiaj po sobie śladu!

WYJDŹ NA ZEWNĄTRZ

» Sprzątaj
Weź ze sobą na wyprawę worek i 
rękawiczki. Pokonując trasę napełniaj go 
napotkanymi śmieciami.

» Zostaw samochód w domu
Zabierz rower, idź pieszo lub pojedź 
transportem publicznym. Jeżeli żadna 
z tych opcji nie jest dostępna, poproś o 
podwiezienie swoich przyjaciół.

» Pozostaw naturę nietkniętą
Zachowaj ciszę i pozostaw zwierzęta i 
kwiaty takimi, jakie stworzyła je natura.
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NASZA PODRÓŻ PO ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Misja, w którą wszyscy 
wierzymy.

Stale się uczymy i udoskonalamy 
naszą drogę do zrównoważonego 
rozwoju. Analizujemy i aktualizujemy 
naszą strategię w oparciu o 
informacje zwrotne otrzymane 
od Was i naszych partnerów 
biznesowych. Pomaga to nam w 
ustaleniu kierunku. Zrównoważony 
rozwój oznacza ciągłą ewolucję. 
Zawsze staramy się zrobić coś lepiej. 
I sądzimy, że najlepszym sposobem 
na to jest transparentność - mówienie 
o tym, co robimy i dzielenie się 
rezultatami.

Możesz dowiedzieć się wszystkiego na 
temat naszych najnowszych osiągnięć 
zapoznając się z naszym Raportem na temat 
Zrównoważonego Rozwoju, dostępnym na 
stronie oberalp.com

Wierzymy, że zrównoważony rozwój nie 
jest tylko odległym celem, lecz podejściem, 
które znajduje odzwierciedlenie w naszych 
bezpośrednich codziennych działaniach 
i wyborach. Chodzi o to, jak każdy z nas 
decyduje się postępować. Każdego dnia.

TROSZCZYMY SIĘ
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Chcesz dowiedzieć się 
więcej? Odwiedź  
oberalp.com lub strony 
internetowe naszych marek.


