Press information, Zurich, 22nd March 2015
Talk Show, Jakarta “Berbicara mengenai pakaian yang nyaman dan aman untuk bayi: apakah
parameter pengujian utama yang dibutuhkan untuk pakaian bayi yang aman dan nyaman?”
Zurich/Jakarta (masi) TESTEX menguji pakaian bayi secara menyeluruh demi keamanan dan
keberlanjutan suatu produk tekstil. Hal ini mencakup banyak faktor seperti tanggung jawab dalam
penggunaan zat kimia dan bahan alami, perhatian terhadap para pekerja dan komunitas, praktek
produksi yang aman dan efektif untuk lingkungan serta produk yang bebas dari zat-zat berbahaya.
Produk dengan kelas I, yaitu artikel untuk bayi dan anak-anak hingga usia 3 tahun, mendapatkan
perhatian lebih.
OEKO-TEX® memiliki portofolio program pengujian dan sertifikasi yang membantu produk bayi
mencapai standar tersebut. Pada talk show yang diselenggarakan di Pancious Café, Jakarta, tanggal 22
Maret 2016, perwakilan media, distributor (pemilik toko yang menjual merk LIBBY Baby) dan juga para
orang tua berdiskusi mengenai pentingnya peranan sertifikasi OEKO-TEX® Standard 100 di Indonesia.
“The Safe and Comfortable choice for your little ones” bukan hanya menjadi slogan LIBBY Baby, tetapi
juga menjadi aspek yang signifikan dari OEKO-TEX® dan TESTEX. Label “teruji terhadap zat-zat
berbahaya” sangatlah penting untuk generasi penerus kita.

Untuk pertanyaan sebelum acara, silakan hubungi kontak kami di perwakilan Indonesia:
PT. TESTEX
TESTING AND CERTIFICATION
Sona Topas Tower, 6th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 26
Jakarta, 12920
Indonesia
Titi Susanti
Phone: +62 21 250 6510
Fax : +62 21 250 6511
E-Mail: jakarta@testex.com

PT. TESTEX
TESTING AND CERTIFICATION
Graha KADIN Bandung
4th Floor, Room 401,
Jl. Talaga Bodas No. 31
Bandung 40262
Indonesia
Phone: +62 22 76 33 66 55
Fax: +62 22 76 88 99 55
E-Mail: bandung@testex.com
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OEKO-TEX® memiliki portofolio yang komprehensif
untuk program pengujian dan sertifikasi yang
membantu perusahaan pembuatan produk tekstil
untuk
perlengkapan
rumah
mencapai
keberlanjutan. © OEKO-TEX®
Lebih Lanjut tentang OEKO-TEX®
Asosiasi OEKO-TEX® Internasional, yang berpusat di Zurich, Swiss, telah didirikan sejak 1992 oleh
Institut Penelitian Tekstil Austria dan Institut Penelitian Hohenstein Jerman. Pada saat ini, Asosiasi
OEKO-TEX® telah memiliki anggota 16 institut penelitian dan pengujian tekstil independen dengan
kantor perwakilan yang tersebar di 60 negara di seluruh dunia. Hingga hari ini, lebih dari 150,000
sertifikat OEKO-TEX® Standard 100 telah diterbitkan – dengan lebih 13,300 sertifikat terbit per tahundengan 10,000 pabrik, pemegang merek, dan retailer di 98 negara yang bekerja sama dengan OEKOTEX® untuk memastikan produk mereka diuji terhadap kemungkinan adanya zat-zat yang berbahaya.
Saat ini telah hadir pula sertifikasi STeP by OEKO-TEX®, suatu sertifikasi untuk keberlanjutan suatu
produksi tekstil, MySTeP by OEKO-TEX® untuk perangkat database manajemen dan Made in Green by
OEKO-TEX® yaitu label untuk produk yang tersertifikasi OEKO-TEX® Standard 100 dan dibuat oleh
produksi yang sesuai dengan panduan OEKO-TEX®. Produk dan penyuplai yang telah tersertifikasi
OEKO-TEX® bisa ditemukan di OEKO-TEX® Buying Guide di laman www.oeko-tex.com/products.
Terhubunglah dengan OEKO-TEX® melalui Facebook di www.Facebook.com/oekotex dan Twitter di
www.twitter.com/OEKO_TEX_Int.
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