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Ramavtal: Blåkläder  

 

Det här är Blåkläder  

• Tillverkar arbetskläder i hög kvalitet  

• Täcker det mesta från skor till mössor 

• Svenskt och familjeägt sedan 1959 

• Branschens högsta leveranssäkerhet 

• Ambitiöst arbete inom miljö-, rättvisa och hållbarhet 
 

Det här är YP 

• YP – Yrkesprodukter  

• Butiksnät med Blåkläders hela sortiment.  

• YP ägs av Blåkläder  
 

 

Fakta 

MedlemsrabattRamavtalets aktuella rabatter framgår på webbportalen för medlemsförmåner.  

 

Så här kommer du i gång 

1. Fyll i kundnummerbeställning på webbportalen för medlemsförmåner. Du kan även 
kontakta kundtjänst för medlemsförmåner på telefon eller e-post.  

2. Blåkläders representant skickar ditt kundnummer som då är klart för köp i webbutik eller 
fysisk butik.  

 

Så här handlar du arbetskläder på ramavtalet 

1. Blåkläders webbutik. Logga in för avtalspriser.  
2. YP:s butiker. Ange kundnummer och ID.  
3. Egen individuellt anpassad webbutik med utvalt sortiment och funktioner.  

 

Du kan få en egen webbutik bara för dig och ditt företag 
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Alla medlemmar, från 1 anställd, kan kostnadsfritt få en egen Blåkläder-webbutik. Denna anpassas 

efter dina önskemål och behov. Sortimentet kan anpassas och personal kan få egna login med 

anpassade beställningsmöjligheter. Logo finns inlagt och trycks automatiskt på utvalda kläder. 

Personalen kan även få de egna måtten inlagda i webbutiken. En mängd ytterligare funktioner kan 

väljas och anpassas efter ert behov. Den egna webbutiken och all anpassning är helt kostnadsfritt 

för medlemmar.  

 

Tvättservice 

Även Blåkläder erbjuder tvättservice och använder en egen modell. De flesta som använder 

tvättservice betalar en månadsavgift, även om inte den fullt möjliga volymen tvättas. Blåkläders 

modell bygger på att varje individs arbetskläder är ID-märkta. Personalen får tillbaka sina egna 

kläder och kostnaden för tvättningen debiteras på det verkligen har tvättats. För att få ett 

kostnadsförslag kontakta kundtjänsten för medlemsförmåner.  

 

Leveranssäkerhet 

Blåkläder lagerhåller alltid minst 20 000 artiklar och tillräckligt många produkter för att klara minst 

12 månaders beställningar på sitt svenska lager i Svenljunga. Det ger Blåkläder en leveranssäkerhet 

på 97% av beställningarna inom 3 – 5 dagar.  

 

Hållbarhet 

Blåkläder kontrollerar direkt över 85% av produktionsflödet och kan garantera det certifierade 

miljö- och rättvisearbetet.  

 

Därför har vi valt Blåkläder 

Det finns ett stort antal leverantörer och återförsäljare av arbetskläder. Blåkläder tillhör det övre 

prissegmentet i vilket det finns ett mindre antal starka och mycket bra tillverkare. Vi har valt 

Blåkläder med följande bakgrund: 

- Högsta kvalitet 
- Ramavtalet har ingåtts direkt med tillverkaren och medlemmar kan handla direkt från 

Blåkläder utan mellanled. YP:s butiker är helägda av Blåkläder.  
- Branschledande inom miljö-, rättvise- och hållbarhetsarbete. 
- Mycket god kundvård och service 
- Branschens högsta leveranssäkerhet. Hela 97% av alla beställningar levereras inom 1 – 3 

dagar.  
- Konkurrenskraftig modell för tvättservice. 
- Möjligheten till en egen webbutik.  

 

För mer information om ramavtalet med Blåkläder kontakta kundtjänst för medlemsförmåner.  
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