
2021:

INSPIR ATIE, INZICHTEN EN ONMISBARE PRODUCTEN VOOR UW BR ANCHE

BLÅKLÄDER WORKWEAR VOORJAAR / ZOMER 2021

UW WERKKLEDING OP EEN DUURZAME MANIER GEPRODUCEERD?
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GIVE A DAMN
NIEUWE COLLECTIE
VEILIGHEIDSSCHOENEN!



Deze opdrachten zijn pittige, uitdagende en complexe zaken, waarvoor 
geen kortetermijnoplossingen bestaan. Maar hierdoor groeien we 
en we worden aangespoord om er elke dag aan te werken. 

MAATSCHAPPELIJKE DUURZAAMHEID DIE VEILIGHEID CREËERT
Actief bezig zijn met maatschappelijk verantwoorde duurzaamheid
is voor Blåkläder altijd vanzelfsprekend geweest en de afgelopen 
jaren is ons concept uitgebreid en gerijpt. Wij beschouwen de 5.000 
medewerkers in Azië haast als familie en onze kijk op maatschap-
pelijke duurzaamheid betreft meer de stabiliteit en veiligheid dan 
grootse gebaren. 

Tot de maatschappelijke initiatieven behoren onder andere school-
pakketten voor de kinderen van de werknemers, het sponsoren van 
activiteiten in de lokale samenleving alsook het gezamenlijk vieren 
van feestdagen. Zowel voedsel als gezondheidszorg zijn in de regel 
gratis of gesubsidieerd en de arbeiders worden opgehaald met gratis 
busjes. Maar het belangrijkste is de medewerkers een gevoel van 
veiligheid te kunnen geven en om die reden bieden wij onze werknemers
werkzekerheid met een vast inkomen. 

WERKKLEDING VOOR IEDEREEN
Wij van Blåkläder willen en moeten een drijvende kracht zijn achter de 
ontwikkeling van een meer inclusieve en geëmancipeerde maats-
chappelijke sector. Bouw, industrie, transport en infrastructuur zijn 

van oudsher sterk door mannen gedomineerde sectoren. De weinige 
vrouwen die zich hebben aangemeld voor beroepen in deze sectoren 
hebben het dus moeten stellen met werk- en veiligheidskleding 
ontworpen voor hun mannelijke collega’s. Maar nu niet meer.

Wij hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt aan het continu 
ontwikkelen en uitbreiden van onze damescollectie. En tegenwoordig 
hebben we één van de allergrootste in de branche. Wij vinden dat 
vanzelfsprekend, maar het gaat er ook om de weg te banen voor 
meer gelijkwaardige beroepsgroepen en de activiteiten voor de 
toekomst te garanderen door de doelgroep te verbreden.

WERKSCHOENEN VOOR DE TOEKOMST
Bij Blåkläder zijn we nog steeds gefocust op de fabricage van hoog-
kwalitatieve werkkleding voor iedereen, maar sinds kort bieden we 
ook een nieuwe collectie hoogwaardige werkschoenen aan. We zijn 
ervan overtuigd dat een goede werkschoen moet worden opge-
bouwd en voor een goede schokdemping en drukverdeling moet 
zorgen, met een voetbed dat de hele stap stabiliteit geeft. Op die 
manier geeft de schoen u als gebruiker die bescherming of steun 
die uw lichaam elke dag, de hele week, het hele jaar en gedurende 
uw lange professionele leven nodig heeft. 

Zorg dus goed voor jezelf en uw voeten met onze nieuwe, hoogwaardige 
en letselvoorkomende werkschoenen!

GIVE A DAMN 
ZORG VOOR JEZELF!
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Bij Blåkläder geven we om elkaar, om onze klanten en om het milieu. We willen ook dat u voor uzelf 
zorgt, zoals blijkt uit onze laatste grote investering in veiligheidsschoenen. Onze hardnekkige en 
voortdurende inspanningen ten aanzien van duurzaamheid vanuit een langetermijnperspectief en onze 
betrokkenheid bij emancipatie binnen de branche worden weerspiegeld in wat we in 2021 centraal stellen.



4. Duurzaam produceren
Wordt uw werkkleding op een duurzame manier geproduceerd?

6. 
Ontdek onze nieuwe collectie veiligheidsschoenen!

10. STRETCH IT
Nieuwigheden in onze 4-weg stretch collectie!
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Een reis dat begon in de jaren 90.
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Minimaliseer uw impact op het milieu

16. Duurzaam transport
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Versterkt uw imago.

22. Uw imago - onze zorg
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Steeds meer fabrikanten zien het belang 
van het introduceren van duurzaamheid 
tot in de kern van hun productieproces. Bij 
Blåkläder is de nauwe samenwerking met 
onze Aziatische fabrieken in de loop van de 
jaren steeds belangrijker geworden. 

Onze oprichter zag al vroeg het belang in 
van het controleren van het productieproces, 
alsook de unieke waarde van het bezitten van 
de waardeketen. Niet in het minst om een hoge 
kwaliteit te kunnen garanderen, maar ook met 
het oog op maatschappelijke verantwoor-
delijkheid en het produceren op een duurzame 
manier.

Ann Carlsson is duurzaamheidsmanager bij 
Blåkläder. Ze ziet een aantal positieve aspecten 
van de nauwe samenwerking met een klein 
aantal fabrieken. 

”Op dit moment vindt onze productie voor 
bijna 85 procent plaats in deze fabrieken. 
Veel bedrijven laten het aan de fabrieken over 
om materialen en leveranciers te controleren, 
maar wij hebben ervoor gekozen dit helemaal 
zelf te doen”, vertelt ze.

ZORGVULDIG GESELECTEERDE 
LEVERANCIERS 
Concreet gaat het erom dat wij leveranciers 
van elk type productiecomponenten beoor-
delen, van knopen tot garens en stoffen. In 
totaal betreft het een honderdtal spelers, 
maar volgens de 80/20-regel staat slechts 

een klein aantal voor de grootste leveringen.

”Wij zitten onze geselecteerde leveranciers 
dicht op de huid, bezoeken hen en voeren 
compliance controles uit. Blåkläder neemt 
de aanbesteding van leveranciers alsook 
materialen en componenten voor zijn rekening, 
vervolgens nemen de fabrieken het over en 
doen de lopende inkopen. Ik denk dat dat een 
tamelijk unieke manier van werken is”, vertelt 
Ann Carlsson.

JOBZEKERHEID OP LANGE TERMIJN
Het belang van actiever werken aan maats-
chappelijke verantwoordelijkheid is de laatste 
jaren toegenomen, al naar gelang het begrip 
duurzaamheid uitgebreid en gerijpt is. Bij 
Blåkläder beschouwen we de bijna 5.000 
medewerkers in Azië haast als onze familie. 
Onze kijk op sociale duurzaamheid gaat meer 
over stabiliteit en veiligheid dan over grootse 
gebaren. Tot de maatschappelijke initiatieven 

behoren onder andere schoolpakketten voor de
kinderen van de werknemers, het sponsoren 
van activiteiten in de lokale samenleving alsook 
het gezamenlijk vieren van feestdagen. Zowel 
voedsel als gezondheidszorg zijn in de regel 
gratis of gesubsidieerd en de arbeiders worden 
opgehaald met gratis busjes. 

Maar het belangrijkste, aldus Ann Carlsson, is 
de medewerkers veiligheid te kunnen bieden. 

”Fabrieken sturen hun personeel in het 
laagseizoen, als het aantal inkomende orders 
afneemt, vaak de laan uit. Ons beleid is erop 
gericht om onze arbeiders jobzekerheid met 
een vast inkomen te bieden. Dat betekent ook 
dat we niet onnodig nieuw personeel hoeven 
te werven en trainen. Het kwaliteitsniveau 
is stabieler, omdat we tevreden en loyale 
medewerkers hebben. Ze vormen het hart 
van heel onze activiteiten.” 

Produceren aan de andere kant van de wereld is lastig – vooral als je 
afhangt van meerdere en verschillende leveranciers. 
”Een nauwe samenwerking met een klein aantal fabrieken is de sleutel 
tot succes”, aldus duurzaamheidsmanager Ann Carlsson.

F E I T E N : 
• DE FABRIEKEN VAN BLÅKLÄDER ZIJN GECERTIFICEERD VOLGENS HET 
MANAGEMENTSYSTEEM ISO9001 EN ISO14001 VOOR KWALITEITS- EN 
MILIEUWERKZAAMHEDEN. 
• ALLE FABRIEKEN VOLDOEN AAN DE EISEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID IN OVEREENSTEMMING MET DE NORM SA 8000.
• DE PRODUCTIE OP SRI LANKA IS BOVENDIEN DE EERSTE DIE HET DUUR-
ZAAMHEIDSCERTIFICAAT STEP BY OEKO TEX (SUSTAINABLE TEXTILE AND 
LEATHER PRODUCTION) VERKRIJGT. 

FOCUS OP DE TOEKOMST
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WERKKLEDING VAN 
BLÅKLÄDER WORDT 
OP DUURZAME WIJZE 
GEPRODUCEERD.  
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BLÅKLÄDER VEILIGHEIDSSCHOENEN

GIVE A DAMN TODAY 
SCHOENEN VOOR DE TOEKOMST! 

STAP VOOR STAP
Waarschijnlijk zet je elke dag minstens 10 duizend 
stappen, draag je zware dingen, beklim je ladders 
en kruip je in krappe ruimtes. Jouw schoenen 
moeten hiertegen bestand zijn en tegelijkertijd je 
lichaam zo goed mogelijk ondersteunen.
In één week zet je minstens 50 duizend stappen, 
ruim 2 miljoen stappen per jaar. Stel dat je veertig 
jaar werkt, dan zul je ongeveer 80 miljoen stappen 
hebben gezet.
Daarom is het belangrijk dat je nadenkt over wat 
je aan je voeten draagt, want we willen dat je lang 
en veilig kunt blijven werken. Veel mensen lijden 
aan overbelastingsblessures. Deze zijn aantoon-
baar, maar ze ontstaan niet van de ene op de andere 
dag. Ze ontstaan in de loop van de tijd. 

Dit hebben we meegenomen bij het ontwikkelen 
van werkschoenen voor onze gebruikers. Ook 
daarom werken we samen met de naar onze mening 
allerbesten op dit gebied. Zo kunnen we écht goede 
producten ontwikkelen. Maar we zijn bescheiden 
en weten dat we geduldig moeten zijn om perfectie 
te kunnen bereiken. Net zoals dat voor onze kleding 
geldt. We doen het stap voor stap!

SCHOENEN VOOR DE TOEKOMST!
Samen met de orthopedische ingenieurs van 
Camp Pro, ontwikkelde Blåkläder een voetbasis 
die de gebruikers stabiliteit geven, integratie met 
de schoen en behoud van dynamiek in iedere stap. 
Dit allemaal om lichamelijke aandoeningen te 
voorkomen of te verlichten zoals bijvoorbeeld 
knie- en heupproblemen, hielspoor, lage rugpijn 
en ontstekingen. En dit is net zo belangrijk als 
het voorkomen van directe, externe schokken, 
aldus Blåkläder. De nieuwe schoenencol lectie 
van Blåkläder is toonaangevend voor de toekomst 
en omvat schoenen voor alle type gebruikers, 
ongeacht hun werk. Zoals het hoort te zijn. 

Bij de ontwikkeling van een product zetten we kwaliteit en performantie altijd voorop. Dus 
ook voor schoenen. Onze gebruikers weten het beste waaraan onze producten elke dag 
worden blootgesteld. We zijn altijd op zoek naar samenwerkingen met partners die echt 
begrijpen wat er nodig is om zowel aan onze eigen eisen als die van onze gebruikers te 
voldoen. We zijn er trots op dat we kunnen zeggen dat we met de allerbesten samenwerken!

- FREDRIK LARSSON, TIMMERMAN
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In een veertigjarig beroepsleven



ONOPVALLENDE KEUZES
MET OPVALLEND EFFECT

2433 ETRO VEILIGHEIDSSCHOEN 2434 RETRO HOGE VEILIGHEIDSSCHOEN

RETRO COLLECTIE
STAALALU

VEILIGHEIDSSCHOENEN
BLÅKLÄDER’S NIEUWE

COLLECTIE

Pasvorm: ............................................Normaal
Maten: ......................................................35-48
Bovenstuk: ..............................PU-gecoat leer
Neusbescherming:........................Aluminium

Pasvorm: ............................................Normaal
Maten: ......................................................35-48
Bovenstuk: ..............................PU-gecoat leer
Neusbescherming:........................Aluminium

Anti-perforatie zool: ...............................Staal
Sluiting: ..................................................Veters
Certificering: ...........20345:2011 S3 SRC ESD
Gewicht (maat 42): .................................. 670g

Anti-perforatie zool: ...............................Staal
Sluiting: ..................................................Veters
Certificering: ...........20345:2011 S3 SRC ESD
Gewicht (maat 42): ..................................690g

Veelzijdige allround schoenen met hoge duurzaamheid en comfort. Alle modellen hebben een De bin-
nenzool heeft anatomische ondersteuning, en een antislip rubberen buitenzool. Meest geschikt voor 
lichter werk in bouw en constructie, transport en onderhoudswerkzaamheden.
Damesleest in de maten 35-39.

Het voetbed is zo ontworpen dat de voet volledig contact met het oppervlak 
van het voetbed krijgt en zo goed mogelijk in de schoen kan worden geïntegreerd. 
Het verdeelt het gewicht op de voet en geeft een ondersteunende functie en 
voorkomt spier- en botletsel. 

Het voetbed is ontworpen om dynamiek en stabiliteit te bieden in de stap, vanaf 
het inbrengen van de hiel, via de afrolfase tot de afdrukfase. Deze hele beweging 
is geoptimaliseerd in samenwerking met orthopedische ingenieurs van inlegzolen-
fabrikant Camp Pro. 

De voet heeft van nature een superieure schokabsorptie. U wilt dit niet weghalen, 
maar in plaats daarvan behouden. Met een goed gekozen schokabsorberend 
materiaal verhoogt het comfort en vermindert het de schokabsorptie vanuit andere 
delen van het lichaam. 

Blåkläder veiligheidsschoenen zijn 
ontwikkeld in samenwerking met de 
orthopedische kliniek Camp Pro.

GEWICHTSVERDELING OVER GROTER OPPERVLAK 

STABILISATIE IN DE HELE STAP 

BEWAAR DE NATUURLIJKE SCHOKDEMPING 
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ELITE COLLECTIE

TEXTIEL

TEXTIEL

TEXTIEL

ALU

2450 VEILIGHEIDSSCHOEN

2459 HOGE ASFALTSCHOEN

ASPHALT COLLECTIE
TEXTIELALU

2455 HOGE VEILIGHEIDSSCHOEN

WATERDICHT

2452 HOGE VEILIGHEIDSSCHOEN

ELITE COLLECTIE
ALU

2449 VEILIGHEIDSSANDAAL

2451 VEILIGHEIDSSCHOEN

2454 VEILIGHEIDSSCHOEN

WATERDICHT

2453 HOGE VEILIGHEIDSSCHOEN

Een schoen speciaal gemaakt voor het werken met asfalt. Het bovenwerk 
is gemaakt van sterk, duurzaam leer. De gladde buitenzool is gemaakt van 
nitrilrubber dat bestand is tegen temperaturen tot 300 ° C. Binnenin de 
zool zit een hittebestendig foll.
Damesleest in de maten 35-39.

Pasvorm: .................................................Breed
Maten: ......................................................35-48
Bovenstuk: ................................. Volnerf leder
Neusbescherming:........................Aluminium

Pasvorm: ........................................................................... Breed
Maten: ................................................................................ 35-48
Bovenstuk: .........................................Met olie behandeld leer
Neusbescherming:.................................................. Aluminium
Anti-perforatie zool: .......................................................Textiel
Sluiting: ............................................................................ Veters
Certificering: ..................................... 20345:2011 S3 SRC ESD
Gewicht (maat 42): .............................................................685g

Pasvorm: ........................................................................... Breed
Maten: ................................................................................ 35-48
Bovenstuk: .........................................Met olie behandeld leer
Neusbescherming:.................................................. Aluminium
Anti-perforatie zool: .......................................................Textiel
Sluiting: ...................................................................Klittenband
Certificering: ...................................20345:2011 S1 P SRC ESD
Gewicht (maat 42): .............................................................635g

Pasvorm: ........................................................................... Breed
Maten: ................................................................................ 35-48
Bovenstuk: .........................................Met olie behandeld leer
Neusbescherming:.................................................. Aluminium
Anti-perforatie zool: .......................................................Textiel
Sluiting: ............................................................................ Veters
Certificering: ..................................... 20345:2011 S3 SRC ESD
Gewicht (maat 42): ............................................................. 720g

Pasvorm: ........................................................................... Breed
Maten: ................................................................................ 35-48
Bovenstuk: ............................................................Volnerf leder
Neusbescherming:.................................................. Aluminium
Anti-perforatie zool: .......................................................Textiel
Sluiting: ........................................................................ Freelock
Certificering: .............................. 20345:2011 S3 SRC WR ESD
Gewicht (maat 42): .............................................................680g

Pasvorm: ........................................................................... Breed
Maten: ................................................................................ 35-48
Bovenstuk: ............................................................... Microvezel
Neusbescherming:.................................................. Aluminium
Anti-perforatie zool: .......................................................Textiel
Sluiting: ........................................................................ Freelock
Certificering: ..................................... 20345:2011 S3 SRC ESD
Gewicht (maat 42): .............................................................705g

Pasvorm: ........................................................................... Breed
Maten: ................................................................................ 35-48
Bovenstuk: ............................................................Volnerf leder
Neusbescherming:.................................................. Aluminium
Anti-perforatie zool: .......................................................Textiel
Sluiting: ........................................................................ Freelock
Certificering: .............................. 20345:2011 S3 SRC WR ESD
Gewicht (maat 42): ............................................................. 740g

Pasvorm: .................................................Breed
Maten: ......................................................35-48
Bovenstuk: .....................................Microvezel
Neusbescherming:........................Aluminium

Anti-perforatie zool: ............................ Textiel
Sluiting: ......................Freelock | Klittenband 
Certificering: ..20345:2011 S2 P HRO HI SRA
Gewicht (maat 42): ...................................740g

Anti-perforatie zool: ............................ Textiel
Sluiting: ..............................................Freelock
Certificering: ...........20345:2011 S3 SRC ESD
Gewicht (maat 42): ................................... 710g

Hoogwaardige veiligheidsschoenen en laarzen met zeer hoge duurzaamheid 
en comfort. Alle modellen hebben een binnenzool met anatomische on-
dersteuning en een slipvaste rubberen buitenzool. Het meest geschikt voor 
werkzaamheden in de bouw, transport, onderhoud, reparatie en exploitatie.
Damesleest in de maten 35-39.
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BLÅKLÄDER´S 
4-WEG STRETCH
WERKBROEKEN
MAKEN ALLES MOGELIJK
We hebben comfort en flexibiliteit gecombineerd zonder concessies te doen 
aan het iconische Blåkläder-ontwerp. Al onze broeken in 4-weg stretch zijn 
met zorg ontwikkeld zodat je kunt werken zonder beperkingen.

DOE WAT JE MOET DOEN - VERLEG JE GRENZEN

4-WEG
STRETCH



Bij Blåkläder dagen we voordurend het gebruikelijke uit. 
Met meer dan 60 jaar ervaring hebben we veel kennis 
van werkkleding en hoe we verder moeten om ze door 
te ontwikkelen. Nieuwe materialen worden continu 
ontwikkeld en onze missie is om deze slim te gebruiken.

De broeken in onze nieuwe collectie van fantastisch 
zachte en flexibele 4-weg stretch zijn daar het perfecte 
bewijs van. Een iets dunner 4-weg stretch materiaal en 
elastisch in de tailleband biedt echt het ultieme comfort. 

In combinatie met de smallere pasvorm en strakkere 
look, zorgen ze zeker voor een moeilijk te verslaan overall 
indruk.

Met zachte stretch ervaar je een hoog comfort en 
bewegingsvrijheid en de CORDURA® stretch zorgt voor 
verbeterde duurzaamheid. Als je ze eenmaal hebt 
geprobeerd, nooit meer anders.

NIEUWE COLLECTIE IN
4-WEG STRETCH

1522 & 7192 WERKBROEK MET 
4-WEG STRETCH

1422 & 7122 SERVICE WERKBROEK MET 
4-WEG STRETCH



Bouw, industrie, transport en infrastructuur zijn van oudsher sterk door 
mannen gedomineerde sectoren. De weinige vrouwen die zich hebben 
aangemeld voor beroepen in deze sectoren hebben het dus moeten stellen 
met werk- en veiligheidskleding ontworpen voor hun mannelijke collega’s. 
Maar tegenwoordig is de situatie iets anders en steeds meer vrouwen 
krijgen een plekje in diverse delen van de organisatiestructuur van bedrijven. 
Maar wie zorgt ervoor dat ze over comfortabele werkkleding kunnen 
beschikken?

GEBRUIKERSGERICHTE PRODUCTONTWIKKELING
Bij Blåkläder begonnen de inspanningen ten behoeve van emancipatie 
eind jaren 90 van de vorige eeuw, toen een broek en een signaaljack 
eerst werden ontwikkeld in damesmodellen. Peter Mönhage, Country 
Manager Zweden, is van mening dat de ontwikkelingen vervolgens in een 
stroomversnelling zijn geraakt. En dat is voor een groot deel te danken 
aan de toegenomen vraag van de klanten. 

”Omdat deze branches zo enorm door mannen werden gedomineerd, 
was er voorheen bijna niemand die de bestaande kleding ter discussie 
stelde. Gelijke rechten zijn in een groot aantal sectoren nog altijd een 
probleem, maar we gaan vooruit. Dan moeten we ook het juiste type 
werkuitrusting kunnen bieden.” 

Peter Mönhage wil graag benadrukken dat men aan de kant van Blåkläder- 
voortdurend in gesprek is met de klanten en dat hun wensen uiterst 
serieus worden genomen. 

”Onze gebruikers dragen de kleding 40 uur per week en dus weten ze 
veel beter dan wij wat ze nodig hebben. Daarom organiseren we voort-
durend klantenpanels om mogelijke verbeteringen te bespreken. Dat kan 
van alles zijn, van een telefoonzak dat geschikt is voor de meeste modellen 
tot het ontwikkelen van zwangerschapsbroeken met extra elastiek.” 

DE TOEKOMST IS GEËMANCIPEERD
Wij van Blåkläder moeten een drijvende kracht zijn achter de evolutie van 

een meer geëmancipeerde maatschappelijke sector. Het voortdurend 
ontwikkelen van damesmodellen gaat ook over het garanderen van onze 
toekomstige activiteiten door de doelgroep te verbreden. 

Een bouwbedrijf dat één van onze grootste klanten is, heeft als doelstelling 
dat 25 procent van het personeelsbestand in 2025 uit vrouwen moet 
bestaan. Het spreekt voor zich dat veel meer bedrijven vergelijkbare 
doelstellingen opstellen. Een sterker aanbod van werkkleding voor vrouwen 
brengt op dit moment meerkosten voor ons met zich mee, maar het is een 
belangrijke investering voor de toekomst. 

DE PASVORM IS DE GROOTSTE UITDAGING
De grootste uitdaging bij de ontwikkeling van de damescollectie was 
het creëren van de juiste pasvorm. Dat stelt Rose-Marie Näsström, die 
verantwoordelijk productontwikkelaar is voor het damesassortiment 
van Blåkläder. 

”Vrouwen zijn op zoek naar werkkleding die is afgestemd op de 
vrouwelijke anatomie, maar verder verschillen ze niet van herenkleding. 
Het is mogelijk dat de broeken een extra elastiek krijgen, zodat de 
taille verstelbaar is, of dat het jack een tweewegsritssluiting heeft. 
Het moeilijkste is modellen te ontwikkelen die verschillende types 
vrouwenlichaam passen”, vertelt ze.

De bestsellers zijn de diverse soorten servicekleding, maar Rose-Marie 
Näsström krijgt vanuit de bouw- en industriebranches steeds vaker 
dankbare berichten dat we ”er niet langer hoeven uit te zien als Michelin-
mannetjes” als we naar het werk gaan. Ook de investering van de 
afgelopen jaren in zwangerschapsbroeken heeft goed uitgepakt. 

”Het spreekt voor zich, met het juiste type werkkleding kun je beter 
presteren en probleemloos langer doorwerken als je zwanger bent. 
Het belangrijkste voor ons is dat er altijd kledingstukken moeten 
zijn die comfortabel zitten en waar je je prettig in voelt. Dat creëert 
zowel veiligheid als saamhorigheid”, sluit Rose-Marie af. 

De markt voor werkkleding is historisch gezien uitsluitend gericht geweest op 
mannen. Je ogen sluiten voor gelijkheid is echter niet van deze tijd en steeds 
meer vrouwen vinden hun weg naar de sector. Blakläder baant de weg met een 
toonaangevend en breed dames-assortiment.

FOKUS PÅ FRAMTIDEN

12  /  BLÅKLÄDER  

GELIJKHEID OP 
ALLE GEBIED

- BLAKLÄDER 
ONTWIKKELT  

WERKKLEDING 
VOOR IEDEREEN.



 WERK 
VEILIG MET
    HIGH VIS

3485 DAMES T-SHIRT 
LANGE MOUW HIGH VIS

4967 DAMES HIGH VIS GEBREID VEST

4791 DAMES HIGH VIS 
SOFTSHELL JACK

7197 DAMES HIGH 
VIS 4-WEG STRETCH 
WERKBROEK

7186 DAMES HIGH VIS SHORT 
MET STRETCH

2451 ELITE 
VEILIGHEIDSSCHOEN

3336 DAMES T-SHIRT HIGH VIS

NIEUW!
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 WIJ WILLEN ZO MIN 
MOGELIJK KLEDING-
STUKKEN  VERKOPEN.
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De mentaliteit van ’gooi maar weg’ is niet duurzaam. 
Dat vinden wij bij Blåkläder in elk geval. Voor ons 
spreekt een levenslange garantie op naden voor 
zich. Slijtvaste kleding die langer meegaat, leidt tot 
minder aankopen, maar tevredener klanten – en 
een planeet waar het beter mee gaat. 

Na een jarenlang klimaatdebat over reizen en eetgewoonten was 
het eindelijk de beurt aan de kleding. De nadruk die de modebranche 
legt op goedkope massaproductie en korte verkoopcycli, creëert 
een enorme uitstoot van zowel broeikasgassen als milieugevaarlijke 
chemicaliën en vereist tegelijkertijd en groot verbruik van water. De 
businessmodellen zijn erop gebaseerd dat kleding voortdurend moet 
worden vervangen. 

Voor werkkleding ziet de situatie er iets anders uit. Deze kleding 
hoeft pas vervangen te worden als hij is versleten en het begrip 
duurzaamheid is relevanter dan ooit. 

”Wij zijn beslist van mening dat de wereld minder kledingstukken 
moet produceren in plaats van meer. Onze oplossing is te proberen 
een zo hoog mogelijke kwaliteit in stand te houden, zodat u als klant 
niet meer dan noodzakelijk hoeft te kopen”, aldus Peter Mönhage, 
Country Manager Zweden van Blåkläder.

LEVENSLANGE GARANTIE OP NADEN
Met een merknaam die eigendom is van een familie die trots is op 
de zestigjarige geschiedenis van het bedrijf, korte leveranciersketens, 
een terechte klantloyaliteit en een perspectief voor de verre toekomst, 
is het misschien niet zo gek dat wij van Blåkläder al lang een beleid van 
levenslange garantie op de naden van de kleding hebben doorgevoerd. 
Met sterke materialen en driedubbele verstevigende naden bij de 
zwaarst belaste delen van de kleding kun je de levensduur aanzienlijk 
verlengen. Klachten zijn ongebruikelijk.

De nauwe relaties met de fabrieken in Sri Lanka en Myanmar maken 
zowel de duurzaamheidsactiviteiten als de kwaliteitsborging aanzienlijk 
overzichtelijker. 

”Bijna 85 procent van al onze kledingstukken wordt geproduceerd in 
onze zes fabrieken. Blåkläder onderzoekt alle leveranciers en materialen
 – wij stellen voor en de fabrieken kopen in. Dat zorgt voor een trans-
parantie en controle die naar mijn idee op dit moment niet veel andere 
kledingfirma’s bezitten. En het zorgt er ook voor dat wij ons op de borst 
mogen kloppen voor wat betreft de levensduur van onze kleding”, aldus 
Mönhage.

BESPAART KOSTEN EN HET ONTZIET HET MILIEU
Eén van onze vaste klanten is een onderneming die zich bezig houdt 
met de inkoop van grote volumes werkkleding. De werknemers versleten 
voorheen jaarlijks 4 à 5 werkbroeken voordat men overstapte op 
Blåkläder. Nu verbruiken ze dankzij Blakläder gemiddeld jaarlijks 1,8 
werkbroeken. Met duizenden werknemers leidt dat snel tot grote 
besparingen, zowel qua kosten als qua milieueffecten.

De levenslange garantie op naden zit al drie decennia in ons DNA, 
wat een duidelijke aanwijzing vormt voor de ernst in onze visie op 
kwaliteit en duurzaamheid. Peter Mönhage benadrukt dat er flink 
wat werk schuilgaat achter deze vanzelfsprekendheid:

”Elk verstevigend materiaal en elke extra naad is het resultaat van 
een jarenlange ervaring, van handwerk en ontwikkeling. De kleine winst 
uit een geringer verbruik van materialen en een kortere productietijd 
zou rechtstreeks op gaan aan een groter verbruik omdat de kleding 
sneller slijt. En dat is niet erg duurzaam.”  

   

 WIJ WILLEN ZO MIN 
MOGELIJK KLEDING-
STUKKEN  VERKOPEN.

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.

OEKO-TEX 100
----------------------------------------------------------------
Blåkläder vereist dat alle samenstellende materialen en 
componenten voldoen aan de vereisten van de OEKO-TEX 100-
norm productklasse II. Dit wil zeggen dat het materiaal veilig is 
om rechtstreeks tegen het lichaam te dragen.

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. 

BETTER COTTON INITIATIVE 
----------------------------------------------------------------
Sinds 2017 bestaat de kleding van Blåkläder volledig of 
gedeeltelijk uit katoen van het Better Cotton Iniative, dat 
bijdraagt aan een duurzamere katoenteelt en een betere 
financiële positie voor de boeren. Kortom, duurzamere 
katoenen vezels.
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BLÅKLÄDER TRANSPORT
KLIMAATVRIENDELIJK 
MET TOT DE RAND 
GEVULDE CONTAINERS.
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We weten dat transport impact heeft op ons klimaat. Daarom verschepen we vanuit 
de fabrieken die kleding voor Blåkläder maken alleen volledig gevulde containers. Dit 
doen we deels door met slechts enkele zorgvuldig geselecteerde fabrieken te werken en 
controle te behouden over de hele waardeketen. En deels door goed vooruit te plannen, 
zodat we geen beroep moeten doen op duurdere alternatieven die meer impact hebben 
op het klimaat, zoals luchtvracht. Door onze goed ontwikkelde logistiek en geautoma-
tiseerde magazijnen in Zweden, hebben we ook een nauwgezette controle over onze 
kledingstukken. Hierdoor kunnen onze klanten zich meer richten op hun eigen werk en 
kunnen ze beschikken over hun werkkleding precies wanneer ze die nodig hebben, zon-
der onnodige wachttijden of vertragingen. DAT NOEMEN WE DUURZAAM.



Elke dag verlaten tot 35.000 kledingstukken het magazijn van 
Blåkläder met verschillende bestemmingen over de hele wereld. Alles 
wijst erop dat dit aantal evenredig zal toenemen met de wereldwijde 
uitbreiding van het bedrijf.

Blåkläder heeft drie miljoen kledingstukken op voorraad in het centrale 
magazijn in Svenljunga. Bij volumes van dit kaliber worden er hoge 
eisen gesteld aan een effectieve goederenontvangst. De afgelopen 
jaren zijn er aanzienlijke investeringen gedaan: een orderpicksysteem 
van het type AutoStore, verschillende zelfnavigerende trucks en 
transportbanen, zogeheten conveyorsystemen.

SLIMME INTERNE LOGISTIEK VERGROOT DE CAPACITEIT
Om aan de vraag naar en de eisen die gesteld worden aan snelle, 
flexibele oplossingen te kunnen beantwoorden, moeten op de eerste 
plaats alle onderdelen samenwerken, zoals radertjes in een machine.

Thomas Olsson, logistiek manager bij Blåkläder, ziet de investering in 
toekomstige technieken als een logische stap in de ontwikkeling van 
het bedrijf.  

”Doordat we de laatste jaren helemaal van inbound tot outbound zijn 
gemoderniseerd en geautomatiseerd, is het mogelijk om een leverings-
precisie van 97% te handhaven, wat erg hoog is voor deze branche. 
Vooral als je bedenkt dat we heel Europa vanuit ons magazijn in 
Svenljunga bedienen, vaak dezelfde dag als waarop we de bestelling 
binnenkrijgen.”

AUTOMATISERING MET POSITIEF GEZONDHEIDSEFFECT
De Autostore-oplossing van Blåkläder werd in 2016 in gebruik genomen 
en werd al na twee jaar uitgebreid om de groei in de markt te kunnen 
evenaren. Operationeel betekent dit dat 46 robots nu al het order

picken van klantbestellingen 
hebben overgenomen. Een 
taak die ze met uiterste precisie 
uitvoeren.

Voor de toekomst ziet Thomas Olsson 
mogelijkheden om de werkzaamheden in het magazijn verder 
te automatiseren. 

”We investeren bijvoorbeeld in zelfnavigerende trucks voor een 
snelle en soepele verwerking. De trucks zijn geïntegreerd met ons 
WMS-systeem. Dat betekent dat ze exact weten waar een artikel ligt 
en altijd de snelste en effectiefste route vinden.”

Naast de verscherping van de interne logistiek, draagt de automatisering 
ook bij aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden door het 
verminderen van zwaar werk en het minimaliseren van ongevalsrisico’s bij 
goederenverwerking.

Thomas zegt ten slotte dat het in het DNA van Blåkläder zit om 
voortdurend te werken aan betere oplossingen en zowel het servi-
ceniveau als de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

”Blåkläder gelooft in groei en de beslissingsprocessen zijn kort. 
Hierdoor is ook mijn eigen werk erg motiverend en spannend.”

EEN LOGISTIEK 
WONDER

SERVICE LEVEL

VAN ALLE KARTON 
HERGEBRUIKT

DAGELIJKS 35000 
KLEDINGSTUKKEN 

VERZONDEN

ORDERPICKING EN 
VERPAKKEN IN 24U
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4497 HIGH VIS SOFTSHELL JACK

1794 HIGH VIS WERKBROEK 
MET STRETCH

1596 HIGH VIS SHORT

3359 SWEATER HIGH VIS

4047 RIEM STRETCH 
ZONDER METAAL

2451 ELITE 
VEILIGHEIDSSCHOEN

3421 T-SHIRT HIGH VIS

NIEUW!
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WERK
VEILIG MET
HIGH VIS
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1444 INDUSTRIE WERKBROEK STRETCH 1446 INDUSTRIE SHORT MET STRETCH

7144 DAMES INDUSTRIE WERKBROEK STRETCH

2644 INDUSTRIE BRETELBROEK

6144 INDUSTRIE OVERALL STRETCH

4444 INDUSTRIE JACK STRETCH

1448 INDUSTRIE WERKBROEK 
STRETCH MET KNIEZAKKEN

METAALVRIJE GESP

ELASTISCHE TAILLE

KNIEZAKKEN VERBORGEN KNOPEN

VOORGEVORMDE MOUWEN

REFLECTEREND
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REKBAAR 2-WEG STRETCH DIE VOLDOET AAN DE EISEN OP 
HET GEBIED VAN  DUURZAAMHEID EN BEWEGINGSVRIJHEID

INDUSTRIE-COLLECTIE 
    MET STRETCH
VERSTERKT UW IMAGO.

” ”

KRASVRIJ

INDUSTRIEEL WASBAAR

2-WEG STRETCH

De nieuwe collectie werkkleding van Blåkläder voor de industrie is krasvrij, industrieel 
wasbaar en gemaakt van 2-weg stretch. Verkrijgbaar in verschillende UNITE-kleuren.
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TRANSFERS
Transfers zijn een goedkope oplossing om 
je bedrijfslogo te laten zien. Deze zijn een-
voudig aan te brengen en werken ook goed 
op waterdichte kledingstukken waarbij 
borduring niet wordt aanbevolen.

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.  

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

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

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.

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. 

UW IMAGO IS
    ONZE BUSINESS
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DE GROOTSTE VOORDELEN VAN
UW BLAKLÄDER WEBSHOP

EEN VOORDELIGER 
BESTELPROCES
VOOR U!

BETERE CONTROLE
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.

SNELLE SERVICE
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. 

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

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

FLEXIBEL SYSTEEM
Bestaat uw bedrijf uit verschillende af-
delingen? 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.

Door te bestellen via uw persoonlijke webshop, kan uw bedrijf ge-
nieten van meer controle en een snelle levering. Samen creëren 
we een voordelig en eenvoudig online orderproces. Bespaar tijd en 
moeite en bestel uw werkkleding meteen online vanaf de graaf-
machine, de bouwplaats of kantoor. Neem conctact op met uw 
Blåkläder vertegenwoordiger voor meer informatie en bestel online!

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 over-
zicht op de persoonlijke balans per werknemer. Door onze eigen webshop krijgen we een betere service en leveringen 
met kortere doorlooptijden.

EESTAIRS

UW IMAGO IS
    ONZE BUSINESS
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BESCHIKBAAR IN 8 VERSCHILLENDE KLEURCOMBINATIES

UNITE
YOUR TEAM
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4749 / SOFTSHELL JACK 3463 / HYBRIDE SWEATER5930 / HYBRIDE JACK 3362 / SERVICE SWEATSHIRT 
MET RITS

1456 / SERVICE WERKBROEK MET 
STRETCH

1459 / SERVICE WERKBROEK MET 
STRETCH

1422 / SERVICE WERKBROEK MET 
4-WEG STRETCH

1555 / WERKBROEK MET 
SPIJKERZAKKEN

3851 / AMES SOFTSHELL 
BODYWARMER

3394 / DAMES SERVICE 
SWEATSHIRT MET RITS

7122 / DAMES 4-WEG STRETCH 
SERVICE WERKBROEK

7148 / SERVICE ROK MET STRETCH

3464 / DAMES HYBRIDE SWEATER 

7195 / DAMES SERVICE SWEATSHIRT 
MET RITS

7159 / DAMES SERVICE WERKBROEK 
STRETCH

5931 / DAMES HYBRIDE JACK

MESH BINNENBROEKJE



3457 / 3484

SWEATERS
MET VLAM

BESCHERMING
Functionele basiskledingstukken 

meteen hoog beschermingsniveau 
en beter zichtbaarheid, aangepast

 voor werkomgevingen die eisen 
stellen aan zowel functie 

als comfort.

3459 40894796

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 3-lagen concept aan met een buiten-
laag, een tussenlaag en een vlamvertragende onderlaag 
voor een optimale bescherming tegen hitte en om het 
risico op brandwonden te verminderen.

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

NIEUW!

VOORBEELD VAN KLEDINGCOMBINATIE:

Open Arc Test EN 61482-1-1 
ATPV = 13,1 cal/cm², ELIM = 12,2 cal/cm²

VERHOOGDE 
VLAMBESCHERMING  

MET VEEL LAGEN
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4969 / 7188 / 7189

7191 / 7187 / 1788 / 1797

INHERENT VLAM-
VERTRAGEND MET 
STRETCH PANELEN

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

MULTINORM 
LIGHTWEIGHT  
Inherent vlamvertragende

collectie van een lichtgewicht 
weefsel,met een geweldige 

pasvorm en perfect 
draagcomfort.

4089 / 1589 / 1488

MULTINORM 
LIGHTWEIGHT 

DAMES
Inherente vlamvertragende collectie

met damespasvorm, gemaakt van 
ripstop-materiaal voor hoge 

slijtweerstand.

VOOR MEER COLLECTIES EN INFORMATIE BEZOEK BLAKLADER.COM

NIEUW!



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


