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         VOORWOORD 

Allereerst staat bij Top tot Teen duurzaamheid hoog in het 
vaandel. Zo kiezen wij er bewust voor de nodige duurzame 
kledingmerken in onze collectie op te nemen. 

Duurzame kleding is kleding die wordt geproduceerd met 
behoud én aandacht voor planeet, dier en mens. 

Top tot Teen hoopt zo bij te dragen aan een betere wereld! 
Ieder seizoen, aan het einde van de uitverkoop, verkoopt het 
personeel van Top tot Teen haar gedragen kleding voor kleine 
prijsjes. Zo wordt de kleding nieuw leven ingeblazen. 

In het voorjaar van 2022 zijn er op ons dak zonnepanelen 
geplaatst in het kader van duurzaamheid. Bij het opwekken 
van zonnestroom komen geen milieuvervuilende stoffen of  
broeikasgassen vrij. 

In dit boekje vind je uitleg over onze duurzame merken. 

Ook tref  je tevens een coupon aan in dit boekje. 
Deze coupon is geldig tot en met 31 december 2023. Bij het 
inleveren van deze coupon in de maand dat je jarig bent krijg 
je een cadeautje van Top tot Teen!

Wij wensen jou veel leesplezier!





Het doel van OSKA is om duurzame en tijdloze kleding te
produceren met behoud van de eigen identiteit. 

Het ging OSKA nooit om het maken van fast fashion, maar juist 
om unieke en duurzame items neer te zetten. Er wordt veel 
aandacht en tijd gestoken in het vervaardigen van kwalitatief  
hoogstaande items. Uit onderzoek is gebleken dat méér dan 
85% van de klanten die OSKA kopen langer dan vijf  jaar met 
een OSKA kledingstuk doet!

Door de levensduur van een item te verlengen draag je bij aan 
een betere wereld. Omdat OSKA zo’n sterke eigen identiteit 
heeft, waar aan vast wordt gehouden door de jaren heen, 
kunnen items uit verschillende collecties perfect met elkaar 
worden gecombineerd. 





De doelstelling van OCCURE op het gebied van duurzaamheid 
heeft als speerpunt: produceren met oog voor een duurzame 
footprint. 

OCCURE kiest bewust de grondstoffen waar zij mee werkt. 
Het uitganspunt hierbij is: minder milieubelastend en 
mogelijkheid tot hergebruik. 
• 100% linnen is een mono-stof  en kan hergebruikt worden 
omdat er geen toevoegingen in zitten. 
• OCCURE gebruikt biologisch katoen. Het biologische katoen 
wordt geteeld zonder schadelijke chemicaliën. 
• Lyocell en viscose zijn duurzaam omdat dit gemaakt wordt 
van houtpulp van de eucalyptusboom, welke snelgroeiend is. 
• OCCURE kiest zoveel mogelijk voor Lyocell omdat de 
chemicaliën die gebruikt worden om vezels te maken van 
houtpulp voor 99% hergebruikt worden en niet in het 
afvalwater terecht komen. Bij viscose kunnen deze 
chemicaliën niet hergebruikt worden. 

OCCURE kiest bewust voor productie in Europa. Regelgeving 
m.b.t. arbeidsomstandigheden worden hier in acht 
genomen. De verfstof  wordt in afgesloten buizen aangevoerd 
en in gesloten machines geverfd wordt. Dit in tegenstelling tot 
lagelonenlanden waar vaak in open bakken wordt geverfd en 
werknemers blootgesteld worden aan zware chemicaliën. 

OCCURE kiest bewust voor productie in Europa waarbij 
transport over de weg mogelijk is. Op deze manier is de 
impact van CO2 uitstoot lager dan bij productie in het verre 
oosten waarbij transport via grote zeecontainers of  per 
luchtvracht gaat. 





Het Deense kledingmerk Mansted neemt het onderwerp 
duurzaamheid zeer serieus.

Mansted gebruikt natuurlijke vezels. De biologische garens 
zijn vervaardigd uit pure kwaliteiten of  een mix van pure 
kwaliteiten. Katoen, linnen/hennep, wol en yak worden 
gebruikt. Deze materialen zijn ademend en hernieuwbaar, 
omdat ze continu teruggroeien. Ze zijn ook biologisch 
afbreekbaar. 

Het gemêleerde katoen van Mansted draagt het Oeko-
Tex 100 keurmerk. Het Oeko-Tex 100 keurmerk is een 
gezondheidskeurmerk voor textiel. Aan de hand van zeer 
strenge eisen wordt het textiel getest op stoffen die schadelijk 
kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid van de drager. 
Er zijn dus géén schadelijke stoffen aan toegevoegd!

De biologische garens worden geverfd volgens de Global 
Organic Textile Standard (GOTS). Dit is een internationaal 
keurmerk dat eisen stelt aan zowel de productie van de vezels 
als de verdere verwerking ervan tot kledingstukken. 

Mansted maakt knopen van natuurlijk materiaal, meestal echte 
schelpen, met een transparante en matte afwerking.

Mansted zorgt er ook voor dat de fabrieksmedewerkers niet 
worden uitgebuit en kinderarbeid is natuurlijk uit den boze. 





Het Schotse kledingmerk ERIBÉ denkt bij het produceren van 
hun kledingstukken aan het milieu. Zij kiezen ervoor om de 
beste ecologische en natuurlijke garens te gebruiken. 

Het design is tijdloos waardoor de items nooit uit de 
mode raken. Het draait bij ERIBÉ allemaal om kwalitatief  
hoogwaardige items produceren. Hierdoor heeft de kleding 
een lange levensduur. 

Bij ERIBÉ draait het om slow fashion. Dit fenomeen is het 
tegenovergestelde van fast fashion. Waar het bij fast fashion 
draait om massaproductie en trends, gaat het bij slow fashion 
juist om kwaliteit van de materialen en items zodat deze 
meerdere jaren mee kunnen gaan. 

Extra mooi meegenomen is dat de wollen truien en vesten 
van ERIBÉ je warm houden tijdens de koude wintermaanden 
waardoor je minder zult hoeven stoken! 





Loop.a life is een 100% circulair en duurzaam kledingmerk van 
Nederlandse bodem.

Hoe werkt het circulaire productieproces van Loop.a life?

Loop.a life koopt post-consumer materiaal op bij lokale 
textielsorteerders. Post-consumer materiaal is het textiel dat 
je in textielcontainers op straat kunt gooien. Deze reststromen 
die niet als tweedehands kleding verkocht kunnen worden 
belanden op deze manier niet in de verbrandingsoven maar 
wordt door Loop.a life geupcycled tot nieuwe garens en 
eindproducten! Dit scheelt een hoop CO2-uitstoot. 

Met behulp van de smart Fibersort machine wordt textiel 
gesorteerd op kleur en materiaal. Met hulp van vrijwilligers 
wordt het gesorteerde textiel ontdaan van knopen, ritsen 
en andere fournituren. Deze opgeschoonde kledingstukken 
worden door de productiepartners in Zuid-Europa door 
middel van mechanische recycling teruggebracht tot de 
originele grondstof  (dit proces heet vervezelen). Hierbij wordt 
overigens géén gebruik gemaakt van water en chemicaliën.

Het mengen van vezels heet blenden. Met deze techniek maakt 
Loop.a life nieuwe kleuren zónder verf, water en chemicaliën. 
Om de garens sterker, glanzender of  zachter te maken, 
mengen zij bij met industrieel afval of  natuurlijke vezels: 
gerecyclede PET flessen, houtpulp van eucalyptusbomen 
(lyocell) of  ongeverfde gerecyclede alpacawol.

Van de gekleurde vezelfs spinnen zij nieuwe circulaire garens.
Loop.a life maakt slow fashion: kwalitatief  hoogstaande items 
die lang meegaan. De collectie wordt in Nederland ontworpen. 





MAC werkt niet alleen aan broeken met een perfecte snit die 
past bij de mode van nu. Bij MAC staat duurzaamheid namelijk 
hoog in het vaandel. MAC staat voor een milieubewuste 
benadering van mode en laat zien dat duurzaamheid en stijl 
uitstekend samen kunnen gaan. 

Zij werken aan processen die mens en natuur respecteren, 
vanaf  de productie tot aan de levering!
MAC is zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor het 
milieu. Dankzij hun technische innovaties voor de wassing 
en finish kunnen zij hun broeken aantoonbaar duurzamer 
produceren en verbruiken zij minder water, energie en 
chemicaliën. 

Deze broeken herken je aan het PROTECT OUR PLANET label. 
Ook vind je in een aantal broeken gerecyclede materialen 
terug.





Duurzaamheid is belangrijk voor Studio Anneloes. Sinds 
2016 zijn zij daarom ook lid van het Nederlandse convenant 
voor duurzaamheid in de textielindustrie (SER) en blijven 
zij duurzaamheid prioriteit geven bij al hun activiteiten. Op 
dit moment richten zij zich op het nóg verder verduurzamen 
van hun producten en processen. De stoffen voldoen aan 
belangrijke milieueisen en de producten worden voor een 
eerlijk en leefbaar loon onder goede omstandigheden 
gemaakt. Studio Anneloes werkt al meer dan tien jaar samen 
met dezelfde mensen van dezelfde naaiateliers in Polen. Alles 
wordt in Europa gedaan, close-to-market; het produceren van 
de stoffen, het bedenken van de collecties, het maken van de 
kleding én de verkoop daarvan. Dit valt ook onder de noemer 
duurzame mode!

De productieketen van Studio Anneloes begint bij de 
stofkeuze. Bijna al hun producten (ongeveer 90%) zijn gemaakt 
van een hoogwaardig materiaal met een lage impact op het 
milieu gedurende de hele levensfase van het kledingstuk. 
Deze stof  is de geliefde Travel Quality, een zeer luxe Italiaanse 
kwaliteit die héél lang meegaat en gemaakt wordt van de 
kunstvezels Polyamide en Lycra die zorgen voor een zo hoog 
mogelijk draagcomfort. Het credo van Studio Anneloes luidt 
dan ook: ‘Buy less, choose well, make it last.’
Bij de overige stofkeuzes, al is het maar 10% van de totale 
capaciteit, zoeken zij ook steeds vaker naar duurzame 
alternatieven. Studio Anneloes streeft ernaar om materialen 
te gebruiken waarbij het gebruik van chemicaliën tot het 
minimum beperkt zijn. Naast respect voor mens en milieu 
heeft Studio Anneloes ook aandacht voor dieren. Sinds 2017 
zijn zij aangesloten bij de Bont voor Dieren. Deze stichting zet 
zich in voor dieren en tégen bont. Toepassing van leer en bont 
zijn in de collecties van Studio Anneloes dan ook uitgesloten. 
Verder maken zij geen gebruik van angorawol en dons, omdat 
die veelal op dieronvriendelijke wijze verkregen worden.





Voor Zilch is duurzaamheid belangrijk. Zo kiezen zij bij het 
creëren van collecties voor natuurlijke materialen zoals 
bamboe, viscose en katoen. Standaard gebruiken zij eco-
katoen, tencel® en eco-viscose in hun collecties. Zilch werkt 
enkel met fabrieken die milieuvriendelijke verf  en geen 
agressieve verftechnieken gebruiken. 

Ook wordt gekeken naar de werkomstandigheden van 
de fabrieksmedewerkers. De fabrieken waarmee Zilch 
samenwerkt produceren volgens de International Labour 
Standards. Ieder seizoen brengt Zilch een bezoek aan de 
fabrieken in Azië en Griekenland. Tijdens het productieproces 
houden zij tevens nauw contact over de gang van zaken. 





Rainkiss poncho's zijn gemaakt van 100% gecertificeerd 
gerecycled polyester! 

Gerecycled polyester gebruikt PET (plastic flessen) als 
grondstof. Door deze flessen te recyclen tot nieuw materiaal 
zorgt ervoor dat deze niet op de vuilnisbelt belanden. 

The one size fits all unisex Rainkiss regenponcho's zijn 
gemakkelijk te dragen. Er zijn ook Rainkiss poncho’s voor 
kinderen! 



ww



King Louie streeft ernaar om in elke collectie meer duurzame 
materialen te gebruiken. Bijna alle stoffen die zij gebruiken zijn 
gecertificeerd. Ook heeft King Louie in 2021 de Amsterdamse 
Green Deal Circulair Textiel getekend, een modealliantie om 
volledig circulaire kleding te maken. 70% van alle stoffen die 
King Louie gebruikt zijn gecertificeerd:
Global Organic Textile Standard (GOTS)
Dit is een internationaal keurmerk dat eisen stelt aan zowel 
de productie van de vezels als de verder verwerking ervan tot 
kledingstukken.
Organic 100 Content Standard 
Dit is een keurmerk voor textiel dat uit 95% - 100% biologisch 
materiaal bestaat.
Lenzing EcoVero
Lenzing EcoVero is de duurzame versie van viscose. De 
productie van Lenzing EcoVero wordt, in tegenstelling tot die 
van viscose, uitgevoerd op de meest milieuvriendelijke manier 
mogelijk. 
BC
King Louie is lid van het Better Cotton Initiative. BC heeft 
als doelstelling de katoenproductie van katoenboer tot 
eindproduct te verduurzamen en te verbeteren. 
LWG
King Louie is aangesloten bij de Leather Working Group 
(LWG), dit is een organisatie die zich richt op de milieu-impact 
die wordt veroorzaakt door leerproductie. Het leer dat King 
Louie gebruikt is Gold Rated (hoogste classificatie). King 
Louie accepteert niet dat dieren slecht worden behandeld. 
Zij gebruiken geen angora, dons, bont en exotische huiden in 
onze collecties.

King Louie stimuleert eerlijke arbeidsomstandigen en een 
veilige werkomgeving in samenwerking met Fair Wear 
Foundation.





Het Deense kledingmerk Danefae vindt duurzaamheid 
belangrijk. De leveranciers met wie zij samenwerken voldoen 
dan ook aan de EU-wetgeving inzake chemicaliën. 

Danefae heeft in hun beleid opgenomen dat zij géén illegale 
kinderarbeid bij de productie van hun kleding tolereren.

In de contracten met de fabrikanten verplicht Danefae hen om 
te voldoen aan de nationale en internationale regels omtrent 
de werkomgeving. Dit houdt in dat de mensenrechten moeten 
worden gerespecteerd en de fabrieksmedewerkers onder 
goede arbeidsomstandigheden moeten kunnen werken. 
Danefae zorgt ervoor dat de milieu-eisen en mensenrechten 
worden nageleefd door regelmatig de productielocaties te 
bezoeken.

Danefae heeft verschillende certificeringen:

Oeko-Tex 100 keurmerk
Het Oeko-Tex 100 keurmerk is een gezondheidskeurmerk voor 
textiel. Aan de hand van zeer strenge eisen wordt het textiel 
getest op stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en 
de gezondheid van de drager. 
Nordic Swan Ecolabel
Nordic Swan Ecolabel is het Scandinavische milieukeurmerk 
op textiel. Het keurmerk stelt milieueisen aan de fase voor 
grondstofproductie en de verwerking daarvan.
Business Social Compliance Initiative (BSCI)
Het keurmerk heeft als doel de arbeidsomstandigheden in de 
fabrieken in de textielindustrie te verbeteren. 





Het doel van Seasalt is om ieder jaar meer duurzame stoffen 
in hun collecties te gebruiken. 

Seasalt heeft meerdere certificeringen:

Global Organic Textile Standard (GOTS)
Dit is een internationaal keurmerk dat eisen stelt aan zowel de 
productie van de vezels als de verdere verwerking ervan tot 
kledingstukken.
Leather Working Group (LWG)
Seasalt is aangesloten bij de Leather Working Group, dit is 
een organisatie die zich richt op de milieu-impact die wordt 
veroorzaakt door leerproductie. 
Responsible Wool Standard (RWS)
De Responsible Wool Standard (RWS) is voor boeren een 
manier om aan het publiek te laten zien dat ze op een 
verantwoorde manier te werk gaan. De norm biedt merken en 
consumenten de zekerheid dat de wolproducten die ze kopen 
en verkopen in overeenstemming zijn met hun waarden.

Seasalt vindt het ook belangrijk dat de werkomstandigheden 
van de fabrieksmedewerkers goed zijn.



LEVER DEZE COUPON IN DE MAAND DAT JE 
JARIG BENT IN EN ONTVANG IETS LEUKS VAN 

TOP TOT TEEN!

GELDIG T/M 31 DECEMBER 2023

WEBSITE 

HTTPS://TOPTOTTEEN.INFO/

WEBSHOP

HTTPS://WEBSHOP.TOPTOTTEEN.INFO/

TELEFOON

0343-517883

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG  13:30 - 18:00
DINSDAG  09:30 - 18:00
WOENSDAG 09:30 - 18:00
DONDERDAG 09:30 - 18:00 
VRIJDAG   09:30 - 18:00
ZATERDAG   09:30 - 17:00 
ZONDAG  GESLOTEN


