
Pälsfria listan
www.palsfrihandel.se

Tack för att du väljer att handla hos klädbutiker 
som tar avstånd från pälsprodukter. 

Vill du göra mer för djuren?  
Läs mer om våran kampanj för pälsdjuren på:  
www.djurensratt.se/mink

Plusgiro: 90 10 87-7
Telefon: 08-555 914 00

Har du sett vår konsumentapp  
                        Djurvänligt? 

I den finns våra listor som hjälper dig att 
leva ett djurvänligare liv: pälsfria listan, 
sminksmart och vegolistan. Appen är extra 
smart att ha nedladdad eftersom dessa 
listor uppdateras hela tiden – via appen 
har du alltid den senaste versionen. Appen 
hittar du på App Store och Google Play.

Bli pälsfri och djurvänlig!
Klädföretagen i den här foldern har anslutit 
sig till Fur Free Retailer Program som är ett 
internationellt samarbete inom koalitio-
nen Fur Free Alliance, där Djurens Rätt ingår. 
Med denna överenskommelse visar företagen 
att de bryr sig om pälsdjuren genom att inte sälja kläder med 
päls. Detta är den officiella symbolen för pälsfri handel och den 
får bara användas av företagen på pälsfria listan.
Läs mer på: www.palsfrihandel.se

E-post: info@djurensratt.se
www.djurensratt.se



 Djurens Rätts  
 pälsfria lista 
American Apparel  
www.americanapparel.net
Asos www.asos.com
Bik bok www.bikbok.se
Bobbys (Jönköping) www.bobbys.se
Boomerang www.boomerangstore.com
The Brian and Nephew  
www.brianandnephew.com
Brothers www.brothers.se
Brunotti www.brunotti.com
Butik Donna (Ronneby)
Carl &Co (Enhörna, Södertälje)  
www.carl-co.se
Carlings www.carlings.se
Cheap Monday www.cheapmonday.se
COS www.cosstores.com
Cubus www.cubus.se

Din sko www.dinsko.se
Dressman www.dressman.se
Ekipage www.ekipage.nu
Elisabetta Franchi www.elisabettafranchi.it
Ellos www.ellos.se
Elsien Gringhuis www.elsiengringhuis.com
Elvine www.elvine.se
Esprit www.esprit.com
Etnies www.etnies.com
Filippa K www.filippa-k.com
Gina Tricot www.ginatricot.se
gsus sindustries www.g-sus.com
Guarda Spirit www.guarda.se
H&M www.hm.com
Helly Hansen www.hellyhansen.com
Indiska www.indiska.se
Jack Wolfskin www.jack-wolfskin.com
JC www.jc.se
Jerns www.nilsonshoes.com
Justine & Juliette www.justinejuliette.se
KappAhl www.kappahl.se

KIK KID www.kik-kid.nl
King Louie kinglouie.nl
Lindex www.lindex.se
Lunis www.lunishund.se
Monki www.monki.com
Monta Soccer www.montasoccer.com
MQ www.mq.se
Next www.next.co.uk
Nilson shoes www.nilsonshoes.com
Nono www.nono.eu
Noppies www.noppies.com
Nümph www.numph.dk
Ó Neill www.oneill.com
Odd Molly www.oddmolly.com
Olsen Haus www.greenlaces.se
Perfect sit of Sweden www.psofsweden.se
Petrol Industries www.petrolindustries.com
Polarn och Pyret www.polarnopyret.se
Pongo.se www.pongo.se
Radical Sports www.nilsonshoes.com
Rocka Dolly (Skövde) www.rockadolly.se

Rågårds www.ragards.se
Sage and Ivy www.sageandivy.com
Sandwich www.sandwich.eu
Scorett www.scorett.se
Sherri Hill www.sherrihill.com
Shock www.shock.se
Sisters www.sisters.se
Skopunkten www.skopunkten.se
Sol och Måne www.solochmane.se
Solo www.solo.se
Stadium www.stadium.se
STAT divisions www.statdivisions.com
Suezia www.suezia.se
Team Sportia www.teamsportia.se
Topshop www.topshop.com
Turnover www.turnover.com
Twin couture www.twin-couture.com
Weekday www.weekday.se
Zalando www.zalando.se
Åhlens www.ahlens.se


