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ZIJN WE GROOT GENOEG OM
VERSCHIL TE KUNNEN MAKEN?
DE TOEKOMST VAN GROOTSCHALIGE PRODUCTIE IS EEN WERELDWIJDE UITDAGING
Blåkläder behoort tot de grootste producenten van
werkkleding op de internationale markt. Met onze groei
komt ook het inzicht dat er verschil gemaakt kan worden
in een wereld die om verandering vraagt. Ons doel is om
een voorbeeld te zijn voor de branche en de ontwikkeling
van duurzame textielproductie te stimuleren. Dat zijn
we simpelweg verschuldigd aan de wereld om ons heen:
onze klanten, partners en toekomstige generaties.
DE WAARHEID ONDER OGEN DURVEN KOMEN
Ruim zestig jaar geleden begonnen we het bedrijf met één
doel voor ogen: de duurzaamste werkkleding op de markt
maken. Dat doel is onveranderd gebleven. Blåkläder is
het snelst groeiende merk in de branche, met een eigen
productie en wereldwijde verkoop. Ondanks de successen
mogen we de ogen niet sluiten voor de feiten: de textielindustrie wordt in het algemeen gekenmerkt door een onverantwoorde verspilling van natuurlijke hulpbronnen, veroorzaakt door overproductie en overmatige consumptie. We
staan nu op een kruispunt waar het gaat om de moed en
de macht hebben om een complete industrie te veranderen.
Die reis begint bij onszelf. Feit is dat de fabrieken waar de
kleding gemaakt wordt, de grootste impact op het milieu
hebben. Alleen door ons bewust te zijn van onze ecologische voetafdruk kunnen we de verantwoordelijkheid
nemen om onze impact te verkleinen. Wij denken dat
nieuwe technologie en internationale samenwerking de
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oplossing is. Door onze productie te moderniseren en
samen te werken met anderen die onze waarden delen
creëren wij de voorwaarden.
INNOVATIE EN KWALITEIT ALS TROEF
De werkkleding van Blåkläder wordt gemaakt om jarenlang intensief gebruikt te worden. In dit Mega Magazine
geven we een voorproefje van onze nieuwe industriecollectie; een goed voorbeeld van duurzame innovatie. De
wetenschap dat onze werkkleding langer meegaat dan
gemiddeld, motiveert ons om tegen de stroom in te gaan
en openlijk te stellen dat het tijd is om de handrem aan te
trekken. Dat doen we door volledig in te zetten op kwaliteitskleding met een lange levensduur. Minder stuks verkopen kenmerkt onze hele zienswijze: waarom recyclen
als je het nog kunt gebruiken?
STERKE FAMILIEBANDEN ZIJN ONS WAPEN VOOR EEN
GEZONDE ONTWIKKELING
Bij Blåkläder hebben we er nooit een geheim van gemaakt
dat wij, onze werknemers, klanten en partners tot één en
dezelfde familie behoren. Daarom kunnen we het onszelf
veroorloven om transparant te zijn over wat we willen bereiken en hoe we werken. Met vereende krachten zullen
we de trend keren en het voortouw nemen in een meer
verantwoorde textielproductie wereldwijd. Noem het een
merkbelofte. Wij staan er voor honderd procent achter.
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FOCUS OP DE TOEKOMST

KAN DUURZAAMHEID
WINSTGEVEND ZIJN?
ZESTIG JAAR KWALITEIT
GEEFT HET ANTWOORD.
ANDEREN DENKEN AAN RECYCLEN.
WIJ DENKEN EEN STAPJE VERDER.
Sinds 1959 maakt Blåkläder werkkleding voor vakmensen die waarde hechten aan functionaliteit,
slijtvastheid en slimme details. Kwaliteitskleding die tegen een stootje moet kunnen, lang meegaat
en waar over elk detail nagedacht is.
Voor Blåkläder speelde het begrip duurzaamheid al een grote rol lang voordat het op aller
lippen lag. Tegenwoordig is duurzaamheid
een vanzelfsprekendheid en een invloedrijke
factor op onze gehele productie. De brandende vraag is echter wat werkkleding echt duurzaam maakt en hoe dit samenhangt met
ons idee om minder kleding te verkopen. Ja,
dat leest u goed. In onze ogen moeten we de
verantwoordelijkheid nemen om de volumes
te verkleinen en kleding te maken die langer
dan gemiddeld meegaat. Voor ons is dat een
simpel rekensommetje.
RECYCLEN VERSUS EEN LANGE
LEVENSDUUR
Dat kleding van gerecyclede materialen
wordt gemaakt, betekent niet dat het automatisch als duurzaam beschouwd kan worden. Om de duurzaamheid van kleding te
meten, moet je, naast elke stap in het productieproces doorlichten, het verbruik van
de hulpbronnen meten, van de eerste schets
tot wanneer het kledingstuk in de kringloop
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terechtkomt. Blåkläders duurzaamheidsmanager Ann Carlsson legt uit waarom de
levensduur van kleding zo belangrijk is vanuit
het duurzaamheidsperspectief.
”Neem als voorbeeld ons bekende broekmodel
1530, dat we van 100% katoen maken. Als deze
50% langer dan andere vergelijkbare broeken
gedragen kan worden, dan besparen we meer
dan een derde aan hulpbronnen per broek.”
Dan vervolgt ze:
”Vergelijk deze percentages met broeken
van gerecyclede materialen, waar de besparing ten hoogste ongeveer 10% bedraagt. Als
de levensduur van het kledingstuk even snel
afneemt, dan is de milieuwinst praktisch

gelijk aan nul. Als het kledingstuk nog sneller
slijt, dan is het effect tegenovergesteld, dan
is de CO2-uitstoot juist toegenomen.”
EEN SOM MET EEN POSITIEVE UITKOMST
Als onze werkkleding drie keer langer meegaat
dan kleding van mindere kwaliteit, wordt het verbruik met de tijd steeds lager. Daardoor wordt ook
de belasting op de kringloop verkleind. Met minder
aankopen en een langere levensduur wordt kleding op de lange termijn voordeliger. Kortom: een
simpel rekensommetje. Schoner vanuit milieuoogpunt, economisch voordeliger voor de koper
en beter voor de gebruiker, die er zeker van kan zijn
dat de kleding van goede kwaliteit is.

”KLEDING DIE LANG MEEGAAT IS SCHONER
VANUIT MILIEUOOGPUNT, ECONOMISCH
VOORDELIGER VOOR DE KOPER EN BETER
VOOR DE GEBRUIKER.”

KOOP MINDER KLEDING.
GOED VOOR ONZE PLANEET.
GOED VOOR UW BEDRIJF.
EENVOUDIGE REKENSOM.

HULPBRONNEN VOOR HET PRODUCEREN
VAN EEN KATOENEN WERKBROEK:
BENZINE: 4-5 LITER (10,6 KILO CO2)
WATER: 11.000 LITER

33%
50%
BESPARING BIJ

LANGERE LEVENSDUUR:

BENZINE: 1 - 1,5 liter benzine (3,5 kg CO2)
WATER: 3.200 LITER
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AFNEEMBARE,
VERSTELBARE
CAPUCHON

+
+

REFLECTIE OP DE
SCHOUDERS VOOR EXTRA
ZICHTBAARHEID

+

GETAPETE NADEN

+

4496 HIGH VIS SHELLJACK € 255.20

REKBAAR
RIPSTOP
MATERIAAL

High Vis shelljack gemaakt van gelamineerd, rekbaar ripstop-materiaal dat uitstekende scheurweerstand biedt. Het jack heeft getapete naden, verlengde mouwen met versterkte manchetten en zorgvuldig geplaatste reflecterende details die, samen met de reflecterende stof, garandeert dat de drager zichtbaar is vanuit
alle richtingen. ID-kaarthouder op de linkermouw. Het jack heeft een 2-weg ritssluiting, een dubbele windvanger aan de voorkant, een grote napoleon-zak met
ruimte voor een tablet, een geplooid voorzak met twee openingen, waarvan één met een rits en borstzakken met ritsen. Binnenzak van mesh, grote binnenzak met
lycra-band en binnenzak voor mobiele telefoon met een rits en opening voor een headset-kabel. De afneembare capuchon heeft een gevoerde klep en kan worden
aangepast aan drie verschillende niveaus. De binnenkant van de jas heeft een geborstelde mesh-voering en een stretchy camo-print voor ultiem comfort en bewegingsgemak. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343, Klasse 3,3. 100% polyester, ripstop, stretch, gelamineerd, wind- en waterdicht 10.000 mm,
ademend vermogen 4.000 g/m²/24u, 195 g/m².

6 / BLÅKLÄDER

ADVIES VERKOOPPRIJZEN, EXCLUSIEF BTW. ONDER VOORBEHOUD VAN DRUK- EN ZETFOUTEN.

4922 GEBREID VEST HIGH VIS
€ 91.10

4923 GEBREID VEST MET
CAPUCHON HIGH VIS € 96.60

UVBESCHERMING
EN VENTILATIE

Wanneer je buitenshuis werkt,
waardeer je functionele kleding
wanneer de zon schijnt en
temperatuur stijgt. Deze T-shirts
bieden UV-bescherming en
geurbestrijding. De gesneden
reflectietape zorgt voor optimale
bewegingsvrijheid en tegelijkertijd
een beetje ventilatie.

UV
PROTECTION
40+

3397 UV-T-SHIRT HIGH VIS € 53.30

UV
PROTECTION
40+

3386 UV-T-SHIRT HIGH VIS € 38.80

UV
PROTECTION
40+

3420 UV-T-SHIRT HIGH VIS € 45.60

MET DE NIEUWE 4-WEG STRETCH BROEKEN
IS ALLES MOGELIJK
4-WAY
STRETCH

Wanneer je jezelf wilt zijn en tegelijkertijd indruk wilt maken op de wereld dan is
Blåkläder er om jou te helpen. We hebben comfort en flexibiliteit gecombineerd zonder
afbreuk te doen aan het iconische ontwerp in onze nieuwe 4-weg stretchbroek.
DOE WAT JE MOET DOEN - VERLEG JE GRENZEN
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BLÅKLÄDER
GOES STRETCH
Bij Blåkläder willen we voortdurend het gebruikelijke
uitdagen. Met meer dan 60 jaar ervaring hebben we
veel kennis betreffende werkkleding. Nieuwe materialen
worden continu ontwikkeld en onze missie is om ze
verstandig te gebruiken. Onze nieuwste 4-weg stretchbroek is daar een bewijs van.

1998 WERKBROEK MET 4-WEG
STRETCH X1900 € 145.30

Door de zachte mesh-stretch in de knieholte ervaar
je perfecte ventilatie gecombineerd met CORDURA®stretch voor goede bewegingsvrijheid. Als je ze eenmaal
hebt geprobeerd, wil je nooit meer zonder die tweede huid.

1997 HIGH VIS WERKBROEK
MET 4-WEG STRETCH € 156.60

1989 4-WEG STRETCH ZONDER
SPIJKERZAKKEN X1900 € 136.90

ADVIES VERKOOPPRIJZEN, EXCLUSIEF BTW. ONDER VOORBEHOUD VAN DRUK- EN ZETFOUTEN.
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4064 / JACK HIGH VIS € 103.20

4987 / SHELLJACK HIGH VIS € 165.20

4877 / SOFTSHELL JACK HIGH VIS € 93.10

NIEUWE KLEUR! 9633/3396

MEDIUM GRIJS HIGH VIS GEEL

1585 / HIGH VIS BROEK
MET STRETCH € 87.00

1551 / WERKBROEK MET STRETCH
HIGH VIS € 81.80
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1592 / HIGH VIS BROEK
MET STRETCH € 133.50

1564 / WERKBROEK HIGH VIS
€ 64.60

1568 / WERKBROEK
HIGH VIS € 83.40

ADVIES VERKOOPPRIJZEN, EXCLUSIEF BTW. ONDER VOORBEHOUD VAN DRUK- EN ZETFOUTEN.

1552 / WERKBROEK MET STRETCH
HIGH VIS € 92.10

1566 / WERKBROEK HIGH VIS ZONDER
SPIJKERZAKKEN € 79.70

IJSLAND

FINLAND
NOORWEGEN

ZWEDEN
ESTLAND

VERENIGD
KONINKRIJK

DENEMARKEN

IERLAND

NEDERLAND
BELGIË
LUXEMBURG

DUITSLAND

POLEN

OOSTENRIJK
FRANKRIJK

ZWITSERLAND

ITALIË

SPANJE

FOCUS OP DE TOEKOMST

DENK MONDIAAL.
DOE LOKAAL.

LOKALE AANWEZIGHEID IS DE
RUGGENGRAAT VAN ONZE
WERELDWIJDE GROEI

DICHT BIJ DE MARKT ZIJN IS CRUCIAAL
Binnen de organisatie van Blåkläder hebben we altijd nauw samengewerkt met onze
partners, met korte beslissingspaden in een
opvallend familiaire sfeer. Hoe kunnen we
die bijzondere sfeer behouden als we uitbreiden in landen met verschillende culturen
en voorwaarden? Het antwoord ligt in onze
sterke lokale verankering. Door dicht bij onze
klanten en de markten waarin we actief zijn
te zijn, kunnen we het merk Blåkläder zowel
binnen als buiten Europa vestigen. Met lokale
verkoopkantoren in elk land kunnen we bovendien een sterke wereldwijde organisatie
opbouwen met een hoog en voor elke markt
op maat gemaakt serviceniveau.
EÉN FAMILIE, LOKAAL EN WERELDWIJD
De voor Blåkläder kenmerkende cultuur is
gebaseerd op één sterke gemeenschappelijke drijfveer: altijd voorop willen lopen en

de ontwikkeling vooruit willen helpen. Door
onze partners te betrekken bij alles wat we
doen, willen we het gevoel versterken dat we
allemaal in hetzelfde team zitten. Op deze
manier willen we dat het bedrijf zich blijft
ontwikkelen, als één grote, groeiende familie
waarbij de kracht van binnenuit komt en die
zich via alle wegen uitbreidt.
GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID,
GEZAMENLIJK SUCCES
Elke markt, ook in Europa, is uniek. Dat betekent dat we voortdurend worden geconfronteerd met verschillen in wetgeving, regels
voor de branche en algemeen aanvaarde
eisen. Bij het internationaal vestigen en
ontwikkelen van het merk Blåkläder werken
we als één team samen aan deze kwesties,
waarbij we zowel verantwoordelijkheden als
uitdagingen delen. Als wereldwijd bedrijf met
wortels in Scandinavië en Europa streven we

naar grenzeloze samenwerking waarbij acceptatie van en begrip voor onze verschillende omstandigheden bijdragen aan ons gezamenlijke succes.

DOOR GOED TE
LUISTEREN, KUNNEN
WE SAMEN MET ONZE
PARTNERS OPLOSSINGEN
BEDENKEN DIE AAN DE
BEHOEFTEN VAN ONZE
KLANTEN VOLDOEN
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FOCUS OP DE TOEKOMST

SCHONE ENERGIE IN
ONZE FABRIEKEN – EEN
ZONNIG VERHAAL.
Naden met levenslange garantie zijn altijd het sterkste duurzaamheidsargument
geweest om voor Blåkläder te kiezen. Nu kan hernieuwbare energie ook als
reden worden aangedragen waarom Blåkläder een verstandige keuze is voor
wie eisen stelt aan duurzame kleding.
Zestig jaar ervaring deed ons tot het inzicht
komen dat het niet langer duurzaam is
om een grootschalige productie te runnen
waarbij de energie afkomstig is van fossiele
brandstoffen.
De vraag waar we lang mee geworsteld hebben is hoe we het energieverbruik van onze
fabrieken konden verlagen zonder op onze
kwaliteitseisen in te leveren. Het antwoord
lag meer voor de hand dan we in eerste instantie dachten. Door gebruik te maken van
een natuurlijke energiebron die in overvloed
aanwezig is waar onze kleding gemaakt
wordt, vielen de puzzelstukjes op hun plek.
WELKE ROL SPEELT ZONNE-ENERGIE IN DE
PRODUCTIE VAN UW WERKKLEDING?
Moderne zonnepanelen leveren twee keer
zoveel energie op als tien jaar geleden. Tegenwoordig produceren de fabrieken in Sri
Lanka en Myanmar tot de helft van al onze
kleding met behulp van zonne-energie. En
we staan pas aan het begin van deze ontwikkeling. Nu zonnepanelen steeds effectiever
worden, kunnen we milieuwinst boeken zonder dat de kosten die pan uit rijzen.

De voordelen spreken voor zich: Blåkläder
blijft groeien met duurzame elektriciteit als
toekomstige energiebron.
EEN LOGISCHE KEUZE EN EEN
BELANGRIJK STANDPUNT
”Het inzetten op duurzame energie in onze
fabrieken is een mijlpaal in ons werk. Ook
kunnen we de wereld zo laten zien dat we
verschil willen maken”, zegt Anders Carlsson,
directeur van Blåkläder.
Blåkläder produceert miljoenen kledingstukken
per jaar voor de internationale markt. Dat nu
bijna de helft van onze kleding geproduceerd
wordt met behulp van zonne-energie zien

we in ons bedrijf als een belangrijke keuze
in ons streven om de duurzaamste speler
op de markt te worden. Naast de investering
in zonne-energie worden er nu ook nieuwe
systemen geïnstalleerd om afvalwater te
herbruiken, samen met het zogeheten Water
Cooling System dat de werkomstandigheden
op een milieuvriendelijke manier verbetert.
”We leunen niet achterover, maar nemen
de volledige verantwoordelijkheid voor onze
belofte om elke dag een stukje duurzamer
te worden. Dat is onze missie en de enige
manier voor ons om onze geloofwaardigheid
als wereldspeler te behouden”, vertelt Anders
Carlsson.

FEITEN
: NAAST DE ZONNEPANELEN DIE DE FABRIEKEN VAN
ENERGIE VOORZIEN, ZIJN DE DAKEN UITGERUST MET LICHTKOEPELS
VOOR NATUURLIJK LICHT, ZOGENOEMDE PRISMATIC SKYLIGHTS. ZE
LATEN ZONLICHT BINNEN TERWIJL ZE WARMTE EN UV-STRALING BUITEN
HOUDEN. AUTOMATISCHE SENSOREN ACTIVEREN DE LED-VERLICHTING
ALS HET BUITEN BEWOLKT OF DONKER IS. HET RESULTAAT IS EEN
LAGER ELEKTRICITEITSVERBRUIK EN EEN LICHTERE, AANGENAMERE
WERKOMGEVING.
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3485 DAMES T-SHIRT LANGE MOUW HIGH
VIS € 51.30

NEW!

4967 DAMES HIGH VIS GEBREID
VEST € 96.60

4904 DAMES SHELL JACK HIGH
VIS € 165.20

7163 DAMES WERKBROEK
HIGH VIS MET STRETCH
€ 92.40

2430 LAGE
VEILIGHEIDSSCHOEN S1P
€ 109.40

4047 RIEM STRETCH
ZONDER METAAL
€ 16.20

3336 DAMES
T-SHIRT
HIGH VIS
€ 38.80

WERK
VEILIG MET
HIGH VIS
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ADVIES VERKOOPPRIJZEN, EXCLUSIEF BTW. ONDER VOORBEHOUD VAN DRUK- EN ZETFOUTEN.

BL ÅKL ÄDER PROUDLY PRESENTS

TRICOT BAND
VAN 4-WEG STRETCH

KNIE

BESCHERMING
BINNENKANT

THE GAME CHANGER — ZWANGERSCHAPSBROEKEN VAN BLÅKLÄDER
Zwangerschapsbroeken van Blåkläder Workwear veranderen de omstandigheden voor alle zwangere
vrouwen in de bouw en technische sector. De zwangerschapsbroek is verkrijgbaar in twee modellen High Vis en Service. De broek heeft een neutraal ontwerp en is volledig van stretch gemaakt. 		
Meer info en Blåkläder verkooppunten vind u op www.blaklader.com

NABIJHEID,
PARTICIPATIE EN
VERANTWOORDELIJKHEID.
Erop toezien dat het meest personeelsintensieve deel van
onze productieketen op een maatschappelijk verantwoorde en
ethische manier wordt uitgevoerd, vinden we niet alleen vanzelfsprekend, het is een voorwaarde om onze geloofwaardigheid te
behouden en verder te kunnen groeien in een wereldwijde markt.
Blåkläder heeft veel minder partners in
de productieketen dan gebruikelijk is
in de branche. De reden is simpel: wij
kopen, in tegenstelling tot veel anderen,
geen kant-en-klare kleding in. We nemen
de verantwoordelijkheid voor elke stap in
de productieketen, van de eerste schetsen tot de levering van het kledingstuk bij
de klant. Door de naaiproductie dichtbij
te houden, zijn we niet alleen betrokken
bij de daadwerkelijke productie van de
kleding, maar kiezen we ook alle materialen en componenten zelf.
DIRECT CONTACT MET
ALLE LEVERANCIERS
Binnen Blåkläder dragen we zelf onze
partners en leveranciers aan, waardoor
we nauw kunnen samenwerken met de
stappen achter in de productieketen:
de leveranciers aan de naaifabrieken.

Het geeft ons volledig inzicht in het hele
productieproces; we weten precies wie
de stof, de knopen en het garen voor
onze kleding produceert, wat vrij uniek is.
Door alle materialen en componenten te
coördineren, kunnen veel verschillende
modellen worden gemaakt van stof en
andere materialen van dezelfde fabrikanten.

“ONZE HECHTE, EN
LANGDURIGE RELATIES
ZIJN DE SLEUTEL TOT
ONZE DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN”

SA 8000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze fabrieken zijn gecertificeerd volgens SA8000, een vrijwillige, internationale norm met betrekking tot
de sociale voorwaarden voor de werknemers. De SA8000 baseert zich op de internationale normen voor
de werkomstandigheden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO-conventies) en de VN-verklaringen
over de Rechten van het Kind en de Rechten van de Mens. Dit houdt in dat onze fabrieken geïnspecteerd
worden op acht punten: kinderarbeid, dwangarbeid, gezondheid en veiligheid, vrijheid van vereniging en het
recht op collectieve onderhandelingen, discriminatie, discipline, werktijden en loon.

ISO 9001:2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blåkläder heeft een ISO 9001-certificaat. We doen er alles aan om te zorgen dat onze producten van de beste
kwaliteit zijn, evenals onze productie en bedrijfsvoering.

ISO 14001:2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------We zijn ISO 14001 gecertificeerd. Dat betekent dat we voortdurend proberen zo goed mogelijk rekening te
houden met het milieu.
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WE KENNEN IEDEREEN
We kennen elke eenheid van binnen en
van buiten en streven er altijd naar om
met iedereen langdurig samen te werken. Met sommige partners werken we al
vijftien tot dertig jaar samen, waardoor er
in de loop van de tijd hechte samenwerkingen zijn ontstaan. Voor ons betekent
deze transparantie zelfbeschikking over
onze hele productie en daarom kunnen
we onze productieketen in alle eerlijkheid door en door duurzaam noemen. De
langdurige en hechte relaties met onze
leveranciers zijn de sleutel tot onze duurzaamheidsdoelstellingen.
HOE MINDER HOE BETER
Onze visie is dat hoe meer onderleveranciers er achter in de keten zijn, hoe minder
overzicht je hebt over het eindproduct.
Het leveranciersbestand van Blåkläder
bestaat uit iets minder dan honderd spelers, wat bijzonder is gezien het feit dat
andere bedrijven niet zelden over een tien
keer zo groot bestand beschikken.
In dat geval wordt het veel moeilijker, om
niet te zeggen onmogelijk, om erop toe te
zien dat de sociale en ethische voorwaarden worden nageleefd, dat er geen kinderarbeid voorkomt of dat materialen en

componenten voldoen aan aanvaardbare
milieunormen.
85% van al onze kleding wordt geproduceerd in fabrieken waar we langdurig
en nauw mee samenwerken. Daardoor
kunnen we met zekerheid stellen dat al
het werk in de fabrieken gedaan wordt
volgens onze eigen waarden op het gebied van veiligheid, arbeidswetgeving en
goede voorwaarden voor de medewerkers. De mogelijkheden voor coördinatie
van en betrokkenheid bij de productieketen waarborgen de hoge kwaliteit van
de eindproducten. Onze nabijheid biedt
ook andere voordelen; soepele, snelle beslissingspaden en flexibiliteit waardoor
we onze productie kunnen aanpassen
aan de specifieke behoeften van onze
klanten.

“WE ZITTEN ZO DICHT BIJ
ONZE NAAIFABRIEKEN
DAT ZE ALS ONS EIGEN
PROCES WERKEN”

V O O R D E L E N VA N D E
PRODUCTIEKETEN
VA N B L Å K L Ä D E R
• Dicht bij onze naaifabrieken.
• Voortdurend keuze en coördinatie
van materialen en componenten voor
alle kleding.
• Volledige aandacht voor stappen
achter in de productieketen: onderleveranciers aan de naaifabrieken.
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DISTILLERY

SPEYBURN
RUIGE STREEK MET
EEN WHISKY VAN
WERELDKLASSE.

SPEYSIDE IS EEN GEBIED MET WILDE NATUUR EN BIJ WIJLEN EEN GUUR
KLIMAAT MET VEEL NEERSLAG. KORTOM: IDEAAL OM DE WERKKLEDING
VAN BLÅKLÄDER TE TESTEN.

TLACHD A GHABHAIL AIR AN ÒR LEACHTACH AGAD!
(GENIET VAN JE VLOEIBARE GOUD!)

Als je langs de noordkust van Schotland rijdt, is de kans groot dat je de streek Speyside passeert. Je bevindt
je in het hart van de Schotse Hooglanden. Dit kleine, dunbevolkte en ruige gebied is zonder twijfel de grootste
producent van kwaliteitswhisky in Schotland, en misschien wel van de wereld. We namen onze meest weerbestendige kleding mee en reisden af naar Speyside om zowel onze kleding als onze smaakpapillen op de proef
te stellen.
Schotland kent ongeveer honderd actieve
distilleerderijen, waarvan de helft in Speyside
gevestigd is. Uit deze regio komen een aantal
van de gerenommeerdste zwaargewichten
onder de whisky: Glenlivet, Macallan en Glenfiddich om er een paar te noemen. Dit zijn
grote, moderne fabriekscomplexen met toeristische rondleidingen als belangrijk onderdeel van hun branding.
Maar tussen de beboste bergen en dalen
gaat ook een paar minder bekende, maar
even klassieke distilleerderijen schuil, die hun
vloeibare goud nog altijd op oude beproefde
wijze produceren. De weg ernaartoe vinden
vereist wellicht wat kaartleestalent (we spreken uit ervaring), maar het is de moeite meer
dan waard, want de whisky die hier gemaakt
wordt is van wereldklasse. Een van deze distilleerderijen is de Speyburn Distillery, met
zijn eeuwenoude tradities en het kabbelende rivierwater als belangrijkste waarmerk.
WHISKY WORDT NIET IN ÉÉN DAG GESTOOKT
Andy Fiske werkt in de productie van Speyside.
Hij is geboren en getogen in het kustplaatsje
Lossiemouth, aan de Moray Firth Coast. Zelf
vindt hij deze plek een van de mooiste van de
streek, op ongeveer 20 minuten rijden van de
Speyburn Distillery.
Hoewel de productie in volle gang is, neemt hij
de tijd om onze vragen te beantwoorden over
hoe het kan dat Speyside Whisky haast iconische proporties heeft aangenomen.
”Het water van de Granty Burn is nog steeds
het geheim”, zegt Andy. ”En we laten het proces
iets langer dan gebruikelijk duren. Speyburn
mout (bewerkt de gerst) en fermenteert vier
uur (in plaats van de gangbare twee uur) om zo
veel mogelijk suikeroplossing te halen uit de
grofgemalen gerst, wat vervolgens verandert
in wort. Bij het fermenteren laten de meeste

andere distilleerderijen het wort 48 uur gisten,
maar wij laten dit proces gewoontegetrouw 72
uur duren”, licht hij toe.
EEN MALTWHISKY DIE HET WACHTEN
WAARD IS
Er zijn drie ingrediënten nodig om maltwhisky
te maken: zetmeelrijke gerst, water en gist.
Het proces van gerst tot whisky bestaat uit
vijf stappen: de gerst wordt gemout en gemalen, daarna wordt het beslag en vervolgens
wordt het gefermenteerd en gedistilleerd.
De alcohol wordt in twee rondes gedistilleerd. De smaaknuances zijn afkomstig van
de vaten en tonnen waarin de whisky wordt
gerijpt. Zoals Andy Fiske net onthuld heeft,
is de specialiteit van Speyburn het mouten
en het lange fermenteren. Nadat de gist is
toegevoegd, verandert de suikeroplossing in
alcohol. Wanneer het gisten klaar is, krijg je
een zogeheten beslag, wat overigens hetzelfde
proces volgt als bij het brouwen van ale. In
het eerste distilleerstadium wordt de mout
verhit tot ongeveer 65°C. Wanneer dit weer
wordt afgekoeld (tot 17°C) verandert de stoom
in een alcoholische vloeistof. In de volgende
distilleerfase wordt de vloeistof naar een
ketel geleid, waarin het verwarmd wordt en
nogmaals wordt gecondenseerd. Uiteindelijk
wordt de whisky in een eiken sherry- of bourbonvat bewaard, afhankelijk van de gewenste
tonen. Belangrijk om te weten: om de drank
whisky te mogen noemen, moet het in eiken
vaten gerijpt worden.
Ook de leeftijd van het vat speelt een belangrijke rol voor de smaak en de kwaliteit. In
de opslagplaats (the dunnage) van Speyside
kunnen 2500 vaten verschillende periodes rijpen,
voordat de whisky wordt getest en gebotteld en
verscheept wordt naar de whisky liefhebbende
Schotten en de rest van de wereld.

Speyburn is net als Blåkläder een merk dat
zijn erfgoed en ambacht in ere houdt. De
hoge kwaliteit is zijn prijs waard. Een duidelijk
bewijs daarvoor is dat het merk tot de top
tien in de Verenigde Staten behoort.
”Wij produceren momenteel ongeveer
100.000 liter per week en hopen ons merk
wereldwijd te kunnen uitbreiden”, zegt Andy
voordat hij weer verdergaat met zijn mooie
ambacht.

D R I E W E E TJ E S O V E R W H I S K Y:

• Whisky rijpt alleen in het vat waarin
het wordt bewaard. Wanneer het in
een glazen fles wordt gebotteld,
behoudt het dezelfde smaak, hoe
lang de fles ook blijft staan.
• De rokerigheid van whisky wordt
bepaald door hoe de mout in de eerste
fase wordt bewerkt. Wanneer de
mout alleen met warme lucht wordt
gedroogd, krijg je een whisky zonder
rooksmaak. Als de mout wordt
gedroogd door turf te stoken, krijg
je een rokerige smaak.
• Tijdens de productie worden
uitsluitend koperen ketels gebruikt,
omdat alcohol met koper reageert
waardoor stoffen verdwijnen die niet
bij het rijpen aanwezig mogen zijn,
zoals zwavel.
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4749 / SOFTSHELL JACK / € 116.00

5930 / HYBRIDE JACK / € 112.80

3463 / HYBRIDE SWEATER / € 82.10

3362 / SERVICE SWEATSHIRT
MET RITS / € 47.10

1555 / WERKBROEK MET
SPIJKERZAKKEN / € 82.10

1456 / SERVICE WERKBROEK MET
STRETCH / € 72.60

1459 / SERVICE WERKBROEK MET
STRETCH / € 67.00

1422 / SERVICE WERKBROEK MET
4-WEG STRETCH / € 112.00

5931 / DAMES HYBRIDE
JACK / € 112.80

3851 / DAMES SOFTSHELL
BODYWARMER / € 62.70

3464 / DAMES HYBRIDE
SWEATER / € 82.10

3394 / DAMES SERVICE SWEATSHIRT
MET RITS / € 47.10

7122 / DAMES 4-WEG STRETCH
SERVICE WERKBROEK / € 112.00

7159 /DAMES SERVICE WERKBROEK
STRETCH / € 67.00

7195 /DAMES SERVICE WERKBROEK
MET STRETCH / € 64.20

MESH BINNENBROEKJE

7148 / SERVICE ROK MET
STRETCH / € 64.00

20 / BLÅKLÄDER

ADVIES VERKOOPPRIJZEN, EXCLUSIEF BTW. ONDER VOORBEHOUD VAN DRUK- EN ZETFOUTEN.

UNITE YOUR TEAM
VERSTERK UW MERK MET PROFILERENDE WERKKLEDING

- BESCHIKBAAR IN 8 VERSCHILLENDE KLEURENCOMBINATIES.
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2-WEG STRETCH

INDUSTRIEEL WASBAAR

KRASVRIJ

NEWS!

EXCLUSIEVE SNEAKPEEK VAN DE NIEUWE
INDUSTRIECOLLECTIE

INDUSTRIEKLEDING
DIE UW MERK
UITSTRALING GEEFT.
STOERE, MODERNE WERKKLEDING VOOR KWETSBARE OMGEVINGEN
Deze lente en zomer arriveert de nieuwe industriecollectie van Blåkläder
in Svenljunga met als eindbestemming Europa en de rest van de wereld.
Door velen is er lang uitgekeken naar deze collectie.
Rose-Marie Näsström is de productontwikkelaar achter het nieuwe
concept van Blåkläder. Zij denkt dat de industriecollectie een gat opvult
in verschillende branches en beroepsgroepen.
”De collectie is bedoeld voor wie op zoek is naar functionele, robuuste
kwaliteitskleding met een moderne look en een goede pasvorm. De
klanten die we voor ogen hebben werken bijvoorbeeld in de garage- en
auto-industrie, waar dikke, slijtvaste materialen de standaard zijn,
maar waar stijl en comfort niet eerder prioriteit hebben gekregen”,
zegt Rose-Marie. De collectie omvat in totaal zeven verschillende
kledingstukken, broeken en bovenkleding, in diverse kleuren.

Rose-Marie Näsström,
ontwerp- en
productontwikkelaar.

COMBINEER KLEUREN EN STIJLEN NAAR WENS
Kenmerkend voor deze collectie zijn de mogelijkheden voor de klant
om kleuren en modellen op elkaar af te stemmen op basis van wensen
en profiel. In dat opzicht volgt het concept de Unite-collectie (service)
die ook gekenmerkt wordt door de veelzijdigheid en de grote keuzevrijheid. Veel klanten van Blåkläder zijn grote concerns waar een uniform
profiel belangrijk is voor het merk van het bedrijf. De materiaalkeuze is
een ander detail dat hoge prioriteit krijgt.
Rose-Marie Näsström:
”voor deze collectie hebben we gekozen om met zachte, soepele
2-way stretch te werken, dat aan eisen op het gebied van slijtvastheid
en soepelheid voldoet en tegelijkertijd aangenaam is om dicht op de
huid te dragen.
De look en de pasvorm zijn belangrijke factoren; zowel de heren- als
damesbroeken hebben bijvoorbeeld elastiek in de taille voor optimaal
comfort. De kleding is krasvrij en de gehele collectie kan industrieel
gewassen worden. Dat laatste is een welkome vernieuwing vanuit het
perspectief van onze klanten.”

DE INDUSTRIECOLLECTIE BESTAAT UIT WERKBROEKEN IN TWEE VERSCHILLENDE MODELLEN (MET EN ZONDER KNIEZAKKEN),
SHORTS, EEN BROEK MET BRETELS, EEN OVERALL, EEN JACK EN EEN DAMESBROEK ZONDER KNIEZAKKEN.
22 / BLÅKLÄDER

1448 INDUSTRIE WERKBROEK
STRETCH MET KNIEZAKKEN € 55.90

7144 DAMES INDUSTRIE WERKBROEK
STRETCH € 52.00

6144 INDUSTRIE OVERALL STRETCH € 94.90

4444 INDUSTRIE JACK STRETCH € 59.90

2644 INDUSTRIE BRETELBROEK € 79.90

1444 INDUSTRIE WERKBROEK STRETCH € 52.00

1446 INDUSTRIE SHORT MET STRETCH € 47.90

ADVIES VERKOOPPRIJZEN, EXCLUSIEF BTW. ONDER VOORBEHOUD VAN DRUK- EN ZETFOUTEN.

BLÅKLÄDER / 23

UW IMAGO IS
ONZE BUSINESS
Je werkkleding zegt veel over wie je bent als professional en als bedrijf.
Blåkläder zorgt dat uw personeel voorzien is van mooie, uniforme werkkleding
met uw bedrijfslogo - zoals u het wil. Met ons opgeleid personeel kunnen we
een oplossing garanderen voor alle kledingstukken.

TRANSFERS

Transfers zijn een goedkope oplossing om
je bedrijfslogo te laten zien. Deze zijn eenvoudig aan te brengen en werken ook goed
op waterdichte kledingstukken waarbij
borduring niet wordt aanbevolen.

NAAM EN TEKSTTRANSFERS

We kunnen nu ook kleinere aantallen met
naam en/of tekst aanbieden met onze
nieuwe plotter-machine. Ideaal voor kleine
transfers op de borst of rug. Kies tussen
zwart of witte tekst.

BORDURING

Profileer je bedrijf én jezelf met een
exclusieve en professionele uitstraling
door een geborduurd bedrijfslogo of naam.

PATCHES

Opgenaaide patches of patches met klittenband worden steeds populairder en zijn
makkelijk in gebruik. Op aanvraag kunnen
wij naampatches op de kleding naaien, of
als meerdere mensen hetzelfde kledingstuk dragen voorzien van een afneembare
patch met klittenband.

VERLENGEN/INKORTEN

Ondanks onze uitgebreide maatseries in
de meeste modellen werkbroeken, kunnen
ze soms te lang of te kort zijn. Blåkläder
beschikt over een eigen afdeling waar we
op aanvraag broeken kunnen verlengen of
inkorten.
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EEN VOORDELIGER
BESTELPROCES
VOOR U!

FLEXIBEL SYSTEEM

Bestaat uw bedrijf uit verschillende afdelingen? U kan
per afdeling een uniek assortiment samenstellen dat
past bij het werk. Stel een budget vast per werknemer
of keur de bestelling eerst zelf goed om controle te behouden.

SNELLE SERVICE

BETERE CONTROLE

ALTIJD BESCHIKBAAR

MÉT OF ZONDER UW LOGO

Bekijk het hele Blåkläder assortiment online en bestel met een simpele klik. Blåkläder zorgt voor een
rechtstreekse verzending zodat u een snelle levering
en betere service heeft.

Bestel uw nieuwe werkkleding overal en op elk moment van de dag. Op het werk via uw mobiele telefoon,
in de zetel thuis via de tablet of op kantoor via de computer!

Uw bedrijf kan zelf online bestellen dankzij de persoonlijke webshop. Hierdoor kan u de voorraad nakijken alvorens te bestellen en eenvoudig controle houden op de aankopen per afdeling of per werknemer.

Mag uw bedrijfslogo niet ontbreken op uw werkkleding? Met slechts enkele klikken kan u uw gepersonaliseerde werkkleding online bestellen - zoals u het
wil.

Wij doen alle aankopen in onze persoonlijke webshop die Blåkläder op hun eigen website voor ons heeft ingericht. We
ontvangen de door ons geselecteerde kleding voorzien van het bedrijfslogo van EeStairs en hebben een perfect overzicht op de persoonlijke balans per werknemer. Door onze eigen webshop krijgen we een betere service en leveringen
met kortere doorlooptijden.
EESTAIRS
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DE JUISTE KLEDINGKEUZE
ZIT HEM AAN DE BINNENEN BUITENKANT
Het is niet mogelijk om het theoretisch verwachte beschermingsniveau
van een kledingconcept te berekenen. Elke unieke materiaalcombinatie
moet getest worden om een relevante
waarde te krijgen. Zelfs als de prestaties van elk materiaal afzonderlijk
bekend zijn, is het namelijk niet mogelijk om te voorspellen welk effect de
luchtruimte tussen de lagen heeft. Dit
hangt af van hoe glad, onregelmatig,
soepel of stijf de materialen zijn en
hoe ze samenwerken.
Materialen en kleding die getest zijn volgens
IEC 61482-2 bieden geëvalueerde bescherming tegen de extreme hitte die ontstaat
bij een ongeval met een vlamboog. De standaard stelt de veiligheidsgrens voor het voorkomen van tweedegraads brandwonden. De
Stoll-curve dient als basis voor de evaluatie.
De bescherming wordt geboden door de
vlamvertragende eigenschappen van de
kleding en de mate waarin het materiaal
warmte-energie absorbeert die vrijkomt bij
een vlamboog (aangegeven in cal/cm2). Hoe
hoger het vermogen van het materiaal of de
materiaalcombinatie om energie te absorberen,
hoe hoger de beschermingsgraad van het
kledingstuk is.

Open Arc Test
EN 61482-1-1
ATPV = 57,5 cal/cm²
ELIM = 51 cal/cm²
4796

3459

4089

Een lagensysteem van kleding die gecertificeerd is voor vlambogen, biedt de gebruiker
extra bescherming bij een eventueel ongeval.
Naast dat elke afzonderlijke laag bescherming
biedt, vormt vooral de luchtruimte tussen de
lagen de grootste barrière tegen warmte-energie. Blåkläder raadt een drielagenconcept aan
met een buitenlaag, een tussenlaag en een
vlamvertragende onderlaag voor een optimale
bescherming tegen hitte en om het risico op
brandwonden te verminderen.
* Stoll-curve: de verhouding tussen warmte-energie en tijd
die de grens vormt voor tweedegraads brandwonden.

NIEUWE
KLEUR!
MULTINORM
LIGHTWEIGHT

Inherent vlamvertragende
collectie van een lichtgewicht
weefsel,met een geweldige
pasvorm en perfect
draagcomfort.

NIEUW!
4089 / 1589 / 1488

MULTINORM
LIGHTWEIGHT

Inherent vlamvertragende
collectie van een lichtgewicht
weefsel,met een geweldige
pasvorm en perfect
draagcomfort.

FLAME

Vlamvertragende collectie.
Hoog percentage katoen maakt
de kleding comfortabel om te
dragen en tegelijkertijd de
maximale bescherming te
kunnen bieden.
4089 / 1589 / 1488

4061 / 1461 / 1561

1587 / 1487 / 1486

MULTINORM
LIGHTWEIGHT
DAMES

INHERENT
FR MATERIAAL
MET STRETCH
PANELEN

Inherente collectie van lichtgewicht
ripstop-materiaal voor hoge
slijt- en scheurweerstand.

Inherente vlamvertragende collectie
met damespasvorm, gemaakt van
ripstop-materiaal voor hoge
slijtweerstand.

4969 / 7188 / 7189
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EEN GOEDE INVESTERING
START MET EEN
GRATIS ANALYSE!
Wij laten u zien hoe de aankoop van werkkleding een uitstekende investering kan
zijn. We komen graag langs voor een gratis analyse van uw bedrijf en uw behoeften.
Onze jarenlange expertise, talrijke services en duurzaam assortiment kunnen u helpen
om tijd en geld te besparen.
Neem vandaag nog contact op met uw Blåkläder vertegenwoordiger:
BLAKLÄDER BELGIUM
Tel.: +32 (0)15 64 10 60 | E-mail: info@blaklader.be | WWW.BLAKLADER.BE
BLAKLÄDER NEDERLAND BV
Tel.: +31 (0)522 246 742 | E-mail: verkoop@blaklader.nl | WWW.BLAKLADER.NL

