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Hvad ville en fodboldhold være uden et klub logo? At
tilbyde personaletøj med virksomhedens eget logo er
en omkostningseffektiv måde at styrke både holdånd
og brand på. Dit arbejdstøj siger meget om, hvem du er
- både som professionel og som virksomhed. I dag er
det vigtigere end nogensinde at blive set, og det er
grunden til at markedsføring af dit brand er en god ide.
Blåkläder kan sikre dig det smarte look der passer til
din virksomhed - lige som du ønsker. Hos os, er det
hurtigt og nemt at placere en ordre, og for gentagelse
ordrer, vil du have dit tøj på bare en uge. 
 
DET KAN VÆRE ENKELT, 
MEN GIVER DET RIGTIGE SIGNAL
Så hvorfor ikke gøre lidt ekstra og brodere eller trykke 
transfers med dit logo på arbejdstøjet, der passer til 
din virksomhedsprofil? Det kan være et simpelt logo, 
men signalet det giver, er forskelligt afhængigt af, 
hvilken type logo du ønsker at bruge.  
 
 

Ikke alle materialer er velegnet til alle forskellige typer 
logo, men vi kan garantere, at med vores moderne 
maskiner og udstyr, er der altid en type der virker på 
vores tøj. Vores engagerede team er forpligtet til at 
sikre, at dit logo er anvendt optimalt på tøjet. I gen-
nemsnit leverer vi hvert år ca. 550.000 stykker tøj med 
logo på. 

INTET ER FOR SMÅT ELLER STORT TIL OS
Blåkläder har sin egen broderi og transfer service, så dit 
tøj kan få logo på lige efter pluk, forudsat at transfers og/
eller broderikort er til rådighed.      

 
Desuden - i modsætning til mange andre trykkerie - vil  
vi aldrig tilføre dig yderligere omkostninger til opstart 
eller bestilling af små mængder, når det er en genbes-
tilling. Uanset om du har brug for 1 stk. eller 1000 stk. 
tøj, er intet for småt eller for stort til os, og hver ordre be-
handles med den samme passion og professionalisme.

DIT IMAGE ER 
DIT VAREMÆRKE
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TRANSFERS
Transfers påføres på beklæd-
ningsgenstanden med anven-
delse af varme og tryk. Velegnet 
til trøjer, t-shirts og bukser, hvor 
du har brug for det hurtigt.

BRODERI
Broderi på tøjet giver et ekskliusivt 
udtryk og det er holdbart samt veleg-
net til vask. For at kunne brodere et 
logo, skal der oprettes et broderikort. 
Egnet til det meste af vores tøj.

SPECIAL SERVICES
Endnu vigtigere, tilbyder vi specielle tje-
nester som afkortning eller forlængelse 
af bukser, tilføjelse af refleks, person-
pakning og specialdesignede detaljer 
og farver (MOQ).

HVAD KAN VI TILBYDE
NEDENFOR FINDES EN OVERSIGT OVER, HVAD VI KAN TILBYDE OG  
INFORMATION OM HVAD DER KAN GØRES
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FORDELE VED AT BRUGE TRANSFER SERVICE

Transfer er ofte en omkostningseffektiv måde at få 
synliggjort dit logo på.

Det er nemt at anvende og virker godt på tøj med 
membraner samt mindre lommer, hvor broderi ikke 
anbetales.

Vi bruger transers med skarpe konturer hvilket kan 
modstå mange vaske.

Priser på transfers varierer afhængig af mængden, 
størrelsen og antallet af farver. Tjek vores prisliste for 
aktuelle priser. Forvent 2 ugers levering på produktion 
af nye transfers.

Nyhed! Vi kan nu tilbyde mindre udgaver af navne- og 
tekst transfers med vores nye plottermaskine. Perfekt 
for transfer til bryst eller ryg (Max. 25 x 5 cm).  
Vælg mellem sort eller hvid tekst. Logo ikke en mulighed. 
Max. 10 stk. navn/tekst.

TRANSFERS

Mest bruge placeringer: Plotter transfers
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 TRANSFERS BRYST MAX. 100 CM2

Antal 1 farve 2 farver 3 farver 4 farver 5 farver

50 Kr. 20,00 Kr. 24,00 Kr. 29,00 Kr. 33,00 Kr. 37,00

100 Kr. 16,00 Kr. 20,00 Kr. 22,00 Kr. 26,00 Kr. 30,00

200 Kr. 14,00 Kr. 18,00 Kr. 20,00 Kr. 24,00 Kr. 25,00

400 Kr. 13,00 Kr. 14,00 Kr. 16,00 Kr. 18,00 Kr. 21,00

ANDRE OMKOSTNINGER TRANSFERS:
FILM, PR. FARVE (SS-9917) Kr. 475,00

MONTERING AF TRANSFERS (SS-9914/SS-9915) Kr. 21,00

NAVNETRYK, MIN. 10 STK. PR. NAVN:
NAVNETRYK, MAX. 10 CM (SS-9926) Kr. 40,00

MONTERING (SS-9926) Kr. 21,00

EKSTRA OMKOSTNINGER TRANSFERS:
TEGNESTUE, PR. TIME (SS-9938) Kr. 850,0

EKSPRESS LEVERING (SS-9919) Kr. 1.100,0

TRANSFERS RYG MAX. 500 CM2

Antal 1 farve 2 farver 3 farver 4 farver 5 farver

50 Kr. 26,00 Kr. 30,00 Kr. 39,00 Kr. 46,00 Kr. 51,00

100 Kr. 18,00 Kr. 24,00 Kr. 26,00 Kr. 35,00 Kr. 41,00

200 Kr. 17,00 Kr. 22,00 Kr. 24,00 Kr. 30,00 Kr. 35,00

400 Kr. 16,00 Kr. 18,00 Kr. 22,00 Kr. 26,00 Kr. 29,00

HVORDAN BESTILLER JEG
Kvaliteten begynder med en fil i god kvalitet. Det er derfor 
meget vigtigt at sende os dit logo i en vektoriseret fil, EPS 
eller AI format. JPG format er ikke optimalt.

1.   Send en vektoriseret EPS eller AI fil.

2. Angiv farverne i logo’et - gerne med farvekoder.

3.  Angiv størrelsen som du ønsker transfers skal have.

4.  Angiv hvor du ønsker transfers placeret på tøjet.

5.  Angiv hvor mange transfers du ønsker at bestille.

HUSK 
I nogle tilfælde er der begrænsninger på placering af 
transfers.

• Transfers kan ikke placeres over sømme 
 (varmen blødgør limen og får tapen til at slippe på  
 tøj med membraner).

•  Nogle foringer kan også blive beskadiget ved høje  
 varmetemperaturer.

•  På High Vis beklædning certificeret i henhold til EN  
 ISO 20471, er størrelsen på transfers begrænset på  
 forskellige modeller, så beklædningen ikke mister  
 sin certificering.

NAVNEPLOTTER I SORT ELLER HVID, MAX. 10 STK.:
MAX: 12 X 3 CM (SS-9922) Kr. 40,00

MAX: 25 X 5 CM (SS-9923) Kr. 50,00

MONTERING (SS-9926) Kr. 22,00



VALUE ADDED SERVICES 6

FORDELE VED AT BRUGE BRODERI SERVICE
Det ser eksklusivt ud og giver et professionelt udtryk.  

Broderi kan ikke revne og fungere bedre på elastisk 
materiale end andre type logo.  
 
Vi tilbyder også broderi af personnavne.

Vi tilbyder høj kvalitet af broderi, hvilket er perfekt til at 
give dit arbejdstøj et mere professionelt udtryk.
 
Priser på broderi varierer efter antallet af sting. Tjek 
vores prisliste for aktuelle priser.

BRODERI 
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HUSK 
I nogle tilfælde er der begrænsninger på placering af broderi
•  Broderi kan ikke placeres over alle sømme

•  På High Vis beklædning certificeret i henhold til EN ISO 20471, er størrelsen på  
 broderi begrænset på forskellige modeller, så beklædningen ikke mister sin   
 certificering. 

•  Hvis vi laver broderi på vind- og vandtætte materialer, vil membranen blive brudt og 
 vand/fugt kan trænge ind. Vi anbefaler derfor ikke broderi på disse beklædnings- 
 genstande. Ring til vores kundeservice og tjek før du bestiller broderi.

•   Tråden vi bruger til broderi på flammehæmmende beklædning er certificeret i  
 henhold til EN ISO 11612.

•   Flammehæmmende beklædning bliver broderet efter kundens ønske. Krav til   
 certificering kan derfor ikke garanteres.

HVORDAN BESTILLER JEG
1.  Send en vektoriseret EPS eller AI fil. 

2.  Angiv farverne i logo’et  - gerne med farvekoder. 

3.  Angiv størrelsen som du ønsker broderiet skal have. 

4.  Angiv hvor du ønsker broderiet skal placeret på tøjet.

BRODERI 
Antal sting 1-5 stk. 6-20 stk. 21-40 stk. 41-60 stk. 61-99 stk. 100-250 stk. 250 stk. ...

< 2 500 70,00 47,00 44,00 41,00 40,00 39,00 36,00

< 5 000 75,00 54,00 50,00 44,00 42,00 41,00 38,00

< 7 500 86,00 63,00 58,00 50,00 47,00 44,00 42,00

< 10 000 96,00 78,00 67,00 62,00 59,00 58,00 57,00

< 15 000 157,00 137,00 118,00 107,00 97,00 91,00 86,00

< 20 000 187,00 168,00 147,00 137,00 128,00 117,00 115,00

> 20 000 206,00 187,00 168,00 157,00 147,00 141,00 135,00

NAVNEBRODERI
SE-9938

Et ord
SE-9939

To ord
SE-9940
Tre ord

SE-9941
Fire ord

Pr. ord (Ex. fornavn- efternavn -titel- virksomhed) 75,00 80,00 85,00 90,00

MÅLBESTILLING (ikke- standard størrelse)

Målbestilling af standard modeller (indhent tilbud - leveringstid ca. 10 -12 uger)
1999,00

+ vejl. pris

Hulkort til broderi (SE-9933) 1325,00

Ændring af hulkort (SE-9936)    575,00

BRODERI AF LOGO
De angivne priser er ekskl. hulkort til broderiet. Vi laver også broderi på caps.
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SPECIAL SERVICE

FORLÆNGELSE/AFKORTNING
Trods vores omfattende udvalg af standard bukser, 
kan de nogle gang være for lange eller korte. Blåkläder 
har sin egen systue, hvor vi kan forlænge eller afkorte 
dine bukser efter ønske.

PERSONPAKNING
Vi laver personpakning, hvilket betyder, at vi kan sende 
tøj bestillinger til store virksomheder pakket individu-
elt til hver medarbejder. Kontakt venligst vores kunde-
service for yderligere information og muligheder.

MÆRKER
Navne mærker eller velcro mærker bliver mere og mere 
populære, og er meget lette at bruge. Efter ønske kan 
vi sy navne mærker på tøjet, eller hvis flere forskellige  
skal bruge den samme beklædningsgenstand, kan 
navnet nemt ændres ved brug af velcro. 

REFLEKS
Det er meget vigtigt at være synligt på dit arbejde. Vi 
kan tilføje reflekserbånd på din arbejds- jakke eller 
buks efter ønske. En omkostningseffektiv måde, der 
kan øge din sikkerhed.

Vi tilbyder også flere andre specielle service ydelser til vores kunder, da vi kender betydningen 
af at give dem de bedst mulige arbejdsvilkår. For os, har selv den mindste forespørgsel stor be-
tydning, og det glæder os at vide, vi har været med til at gøre en forskel.
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BESKRIVELSE VARENUMMER PRIS BEMÆRK

Forlængelse / Afkortning

Forlængelse af bukseben SC-F2 Kr. 169,00 Skriv antal cm

Afkortning af bukseben SC-PS16 Kr. 139,00 Skriv antal cm

Knælommer / Forstærkning

Påsyning af knælommer (kvalitet buks el. Cordura) SC-KC4 Kr. 219,00

Påsyning af knælommer (gummi/vulkaniseret 2128) SC-VK Kr. 319,00

Påsyning af knælommer (kevlar) SC-KC4KEVLAR Kr. 469,00

Påvarmning af 2134 forstærkning - 1 stk. SS-9912 Kr. 75,00

Påvarmning af 2134 forstærkning - 2 stk. SS-9913 kr. 149,00

Refleks

Buks, 1 gang om hvert ben 25/50 mm SC-FIG1SGRÅ 25/1,50/1 Kr. 149,00

Buks, 2 gange om hvert ben 25/50 mm SC-FIG1SGRÅ 25/2, 50/2 Kr. 199,00

Jakke, 1 gang om hver arm 25/50 mm SC-FIG20GRÅ, 25/1, 50/1 Kr. 129,00

Jakke, 2 gange om hver arm 25/50 mm SC-FIG20GRÅ, 25/2, 50/2 Kr. 169,00

Jakke, 1 gang om hver arm samt forneden på ryg 25/50 mm SC-FIG30GRÅ, 25/50 mm Kr. 189,00

Jakke, 2 gange på rygge og 1 gang om hver arm 25/50 mm SC-FIG30GRÅ, 25/50 mm Kr. 239,00

Kedeldragt, 1 gang om hver arm og ben samt forneden på ryg 25/50 mm SC-FIG40GRÅ, 25/50 mm Kr. 319,00

Diverse

Afmontering af sømlommer SC-PS41 Kr. 119,00

Påsyning af sømlommer incl. materiale SC-PS26 Kr. 319,00

Personpakning SM-9000 Kr. 52,00

PRISLISTE SPECIAL SERVICE

KUNDESPECIFIKKE LØSNINGER
Du ved vi også laver kundespecifikke løsninger. Du 
bestemmer model, materialet og farvekombination, 
baseret på, hvad Blåkläder kan tilbyde. Det eneste vi 
beder om, er at du opfylder kravene for minimums-
mængder, underskriver en aftale om opbevaring og 
sammen med Blåkläder udarbejder forecast på de 
kundespecifikke produkterne 4 gange årligt.  
Minimumsmængderne varierer afhængig af hvilken  
type produkt det er.

FORSKELLIGE FORSTÆRKNINGER
Er det effektiv og slidstærk beskyttelse af dine knæ 
du har brug for ? Vi tilbyder påsyning af knælommer 
(samme stof som bukserne), vulkaniserede knælom-
mer, kevlar knælommer, knælommer med CORDURA®  
forstærkning og påvarmning af forstærkning (model 
2134). Alle forstærkninger er specielt udviklet til tøj, 
der udsættes for ekstra hård slitage.

VULKANISERET

KEVLAR
TRANSFER 2134
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SMÅ DETALJER
STOR FORSKEL
Der er mange måder at blive set på, og skabe din egen genkendelighed i forhold til 
tryk og broderi. Det kan virke som en lille ting, men du kan sætte dit præg på dit tøj og 
skabe en unik ensartethed. Det kan for eksempel være et bælte - eller seler - i en af 
vores mange forskellige farver samt matchende “pullars”, der fastgøres til lynlåsen. 
Simpelthen små detaljer, der gør en stor forskel.
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4035 BÆLTE, 4009 SELER, 2155 PULLARS
Fås i følgende farver:3300 Gul, 4200 Grøn, 5300 Orange, 5500 High Vis rød, 5600 Rød, 8000 Ocean blue, 8500 Koboltblå, 9400 Grå, 9700 Antrasit Grå, 
9900 Sort. Kontakt venligst vores kundeservice for mere information og bestillinger.



Blaklader #Blaklader blaklader.com Blaklader Workwear

Brug vores hjemmeside til at finde vigtig produktinformation. Her finder 
du også specifikke oplysninger om vores certificeringer samt detaljer 
omkring alle PPE-realterede ISO-certifikater. Du vil også finde vores 
opdaterede produktsortiment, herunder også smarte nyheder og 
pålidelige klassikere. Desuden får du adgang til specifikke produktin-
formationer og billeder, vores web katalog, Workwear Magazine samt 
størrelsesguide. Billeder og kataloger kan downloades i PDF format.

HVOR KAN DU FINDE OS?
Find din nærmeste forhandler 

STØRRELSES GUIDE
Hvilken størrelse bruger du ? Det er ikke altid let 
af vælge den rette størrelse, men med hjælp fra 
Blåkläders størrelses guide og målefunktioner 
vil det være lettere.

HURTIG SØGNING
Du vil finde søgefunktionen øvers i topmenuen 
på hjemmesiden. Vi har en forbedret filtrering og 
kategorisering - så du nemt kan finde hvad du 
søger så hurtigt som muligt.

TJEK VORES HJEMMESIDE
LAVET SPECIELT TIL DIG

Blåkläder Workwear ApS • Juelstrupparken 10A • 9530 Støvring • Danmark
Telefon: +45 98 33 77 11 • kundeservice@blaklader.com


