BLÅKLÄDERIN
LAADUN TEKIJÄT
KERRO MIELIPITEESI

OMA MALLISTO

Kuuntelemme aina asiakkaitamme eli kaikkia, jotka työssään
käyttävät Blåkläderin asuja. Kerro meille, minkälaisia
kokemuksia sinulla on vaatteistamme ja mitä parannuksia
niihin vielä toivoisit. Lähetä meille viesti Facebookissa tai
sähköpostia osoitteeseen info@blaklader.fi

Käytännöllisiä, mukavia ja tyylikkäitä vaatteita. Niiden
takana ovat pitkät perinteet, osaaminen ja yhteistyö
käyttäjien kanssa. Suunnittelemme asiakasmalleja
yrityksille, jotka haluavat tuoda esiin oman
yritysprofiilinsa.

------------------------------------------------------------

ISO 9001

------------------------------------------------------Blåkläder on sertifioitu ISO 9001
-laadunhallintajärjestelmän mukaan. Pyrimme jatkuvasti
parantamaan tuotteidemme laatuominaisuuksia ja
kehitämme valmistusmenetelmiemme ja toimintamme
laatua.

ISO 14001

------------------------------------------------------Olemme saaneet ISO 14001 -sertifioinnin. Se tarkoittaa
sitä, että pyrimme toiminnassamme säästämään
ympäristöä mahdollisimman tehokkaasti.

REACH

------------------------------------------------------Blåkläder on päivittäin tekemisissä Euroopan unionin
kemikaaleja ja niiden turvallista käyttöä koskevan
asetuksen (EY 1907/2006) kanssa. Ylläpidämme jatkuvaa
vuoropuhelua ja tietojenvaihtoa toimittajiemme kanssa
ja otamme pistokokeita tuotteista.

KEHITYSTYÖ

-------------------------------------------------------

Kuuntelemme jatkuvasti asiakkaiden toiveita
parantaaksemme vaatteiden käytännöllisyyttä ja laatua.
Testaajamme käyvät eri työpaikoilla ja auttavat meitä
tuotekehitystyössämme. Tavoitteena on, että yli 10
prosenttia myynnistämme koostuu tuotteista, jotka on
kehitetty viimeisten 18 kuukauden aikana.

VAATIVAT TESTIT

------------------------------------------------------Vaatteiden tuhoaminen on niiden kehittämistä.
Testaamme laboratoriossa mm. kulutuskestävyyttä,
repimis- ja vetolujuutta, värinpitävyyttä ja kutistumista.
Testaamme käyttämämme materiaalit säännöllisesti
riippumattomassa tutkimuslaitoksessa.

MATERIAALIT

------------------------------------------------------Kankaille asetettavat vaatimukset vaihtelevat
ammattien mukaan. Teemme maailmanlaajuista
yhteistyötä saadaksemme erilaisia vaatimuksia
vastaavia kankaita.

ELINIKÄINEN SAUMATAKUU

------------------------------------------------------Blåkläder on ainoa valmistaja, joka antaa saumoille
elinikäisen takuun. Takuu on mahdollinen
ammattitaitoisen henkilöstön ja nykyaikaisten koneiden
ansiosta. Jos sauma ratkeaa, korjaamme sen tai
vaihdamme vaatteen sillä edellytyksellä, että saumaa
ei ole revitty tai kulutettu teräviä reunoja vasten tai
jollakin työkalulla. Vaatteen elinikä lasketaan siihen asti,
kunnes kangas kuluu puhki tai vaate on muuten käytetty
loppuun.
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-------------------------------------------------------

USEITA KOKOJA JA VÄREJÄ

------------------------------------------------------Blåkläderin koko- ja värivalikoima on alan laajimpia.

KESTÄNYT KOVASSA KÄYTÖSSÄ
VUODESTA 1959

------------------------------------------------------Kestävät vaatteet vaativat kovaa käyttöä. Olemme jo 50
vuoden ajan kehittäneet toimivien vaatteiden ja kenkien
valikoimaa. Olemme nykyään Ruotsin johtavia vaativaan
käyttöön tarkoitettujen ammattiasujen valmistajia.

KULUTUSKESTÄVYYS

------------------------------------------------------Eri vaatteet voivat näyttää melko samanlaisilta. Erot
voivat kuitenkin lähemmässä tarkastelussa olla
suuria. Eroja ei ole pelkästään saumoissa. Vaatteiden
kestävyyden takaamiseksi ostamme kankaat, langat ja
vetoketjut maailman parhailta valmistajilta.

JAKELU

------------------------------------------------------Blåkläderillä on toimipaikat useissa Euroopan maissa
sekä Pohjois-Amerikassa. Myymme vaatteitamme
jälleenmyyjien avulla ympäri maailmaa. Koulutamme
jatkuvasti myyjiämme, sillä haluamme tarjota parasta
palvelua koko jakeluketjussa.

OMAT TEHTAAT

------------------------------------------------------Blåkläderillä on tehtaita Vietnamissa ja Sri Lankassa.
Tehtaamme valmistavat vuosittain n. 2 miljoonaa
vaatekappaletta.

VARASTO

------------------------------------------------------Teemme kaikkemme, jotta asiakkaamme saavat
tilauksensa mahdollisimman nopeasti. Siksi meillä on
30 000 m2 varastotilaa ja noin 2 miljoonaa vaatekappaletta.
Toimitamme vaatteita varastostamme ympäri maailmaa.

SA 8000

------------------------------------------------------Tehtaamme on sertifioitu SA8000-standardin mukaan.
Kyseessä on vapaaehtoisesti noudatettava työntekijöiden
sosiaalisia oloja säätelevä kansainvälinen standardi.
SA8000 perustuu ILO:n keskeisiin julistuksiin sekä YK:n
ihmisoikeuksia ja lasten oikeuksia koskeviin julistuksiin.
Tämä tarkoittaa, että tehtaamme tarkastetaan kahdeksan
pääkriteerin mukaan. Ne ovat lapsityö, pakkotyö, terveys ja
turvallisuus, kokoontumis- ja neuvotteluvapaus, syrjintä,
kurinpito, työajat ja työstä annettava korvaus.

