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1. Tietoa meistä
Black Moda on suomalainen vakaan aseman saavuttanut tekstiilialan perheyritys, jonka missio on
tarjota vastuullisesti valmistettuja ja laadukkaita tuotantoja asiakkaillemme ja rakentaa kestävämpää
ja läpinäkyvää vaateteollisuutta. Kaikkea toimintaamme ohjaa vahvasti perhekeskeisyys ja
yrittäjähenkisyys.
Tarjoamme digineulosten lisäksi valmisvaate- ja tekstiilituotantoja B2B-asiakkaille, jotka tällä hetkellä
ovat pääasiassa suomalaisia tekstiilibrändejä. Valikoimaamme kuuluvat trikootuotteiden ohella
kangasvaatteet, froteepyyhkeet ja -kylpytakit, sukat, neuleet sekä kodintekstiilit ja keittiötekstiilit.
Näiden valmistuksesta vastaavat pitkäaikaiset ja luotettavat kumppanit Portugalissa ja Italiassa.
Digineulokset valmistetaan Portugalissa.
Työnantajana Black Moda Oy on henkilöstölleen turvallinen ja kannustava työpaikka ja
liikekumppanina B2B-asiakkaillemme vakaa tekstiilialan toimija, joka hoitaa myös yhteiskunnalliset
velvoitteensa hyvin. Black Moda Oy:n tietoja voi tarkistella Luotettava kumppani -palvelussa. Muita
tuotantoa koskevia lukuja esittelemme vastuullisuusraportissamme. Tutustu
vastuullisuusraportteihimme tässä osoitteessa https://blackmoda.fi/vastuullisuus
Portugali on EU-maa, jota ei luokitella riskimaaksi. Portugalissa työelämää säädellään lailla ja
viranomaiset myös valvovat lakien noudattamista. Portugali on ratifioinut ILOn (International Labour
Organization) eli Kansainvälisen työjärjestön perussopimukset. ILOn periaatteiden mukaan kaikilla sen
jäsenvaltioilla on velvollisuus poistaa pakkotyö, lapsityö ja syrjintä sekä taata yhdistymisvapaus.

2. Asiakaspalvelumme ja yhteystiedot
Digineulosmyyntimme palvelee sinua Portugalista käsin. Oheiset ohjeet ovat suomen kielellä, mutta
lähetäthän tiedustelut, tilauksesi ja kuosiohjeistuksesi jatkossa englannin kielellä suoraan Raquel
Azevedolle, raquel@blackmoda.fi. Raquel hinnoittelee tilaamasi neulokset ja kysyy sinulta tarvittaessa
lisätietoja kuosiin tai tilaukseen liittyen. Raquelilta voit tiedustella myös yksiväristen neulosten hintoja
ja minimejä.
Mikäli sinulla herää sellaista kysyttävää, joka kaipaa suomenkielistä asiakaspalvelua, voit tarvittaessa
ottaa yhteyttä osoitteeseen posti@blackmoda.fi.

3. Neuloslaadut
Digipainossa värit toistuvat parhaiten silloin, kun kuosi painetaan optiselle valkoiselle materiaalille. Jos
neuloksen pohjasävy on muu kuin valkoinen, voi pohjaväri vaikuttaa printin värien toistumiseen.
Toisin sanoen neuloksen sävyn tulee olla diginä painettavaa kuosia merkittävästi vaaleampi, jotta
kuosi erottuu halutulla tavalla.
Varastossamme on saatavilla kaksi neulosten pohjalaatua, jotka on esikäsitelty digipainoa varten:
•

Single Jersey, REF. DIGJER100, 95% orgaaninen puuvilla / 5 % elastaani, NE 30/1,
195 g/m2**, leveys noin 165 cm**, väri valkoinen

•

Joustocollege, REF. DIGFEL200, 95 % orgaaninen puuvilla / 5 % elastaani, NE 30/1,
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270g/m2**, leveys noin 160 cm**, väri valkoinen

3.1. Neulostiedot
o
o
o
o
o

Yllä mainituissa neuloksissa käytetty orgaaninen puuvillalanka on GOTSsertifioitua BCI-puuvillaa ja langan alkuperämaa on Turkki.
Neuloksilla on Öko-tex 100 I-luokan sertifiointi.
Neuloksille tehdään anti-pilling viimeistely*.
Neulosten kutistuma on enintään 8 %**.
Neulosten kiertoa ei voida täysin eliminoida. Valmiissa tuotteessa kierto saa olla
10 % tuotteen kokopituudesta.
Huomioithan, että orgaanisen puuvillan laatu ei ole yhtä puhdas, kuin ei-orgaanisen, sillä
puuvillan kotelosta saattaa jäädä kuituun kiinni hyvin pieniä palasia, ns. roskia. Tämän
vuoksi neulosta on mahdotonta saada esimerkiksi täysin valkoiseksi. Tämä on orgaanisen
puuvillan ominaisuus, ei virhe.

3.2. Antipilling*
Antipilling-viimeistely on käsittely, jossa neuloksen pintaan lisätään tuotantovaiheessa
entsyymi, jolla minimoidaan nukan nousua. Tästä käsittelystä huolimatta pintanukkaa voi
ilmetä käytön myötä, sillä digitaalisessa painossa painoväri ei imeydy yhtä syvälle kuituun
kuin esimerkiksi rotaatiopainossa. Pintanukka on laadulle ominaista huolimatta siitä, että
neulokselle on tehty antipilling-viimeistely.
Antipilling-viimeistely saattaa vaikuttaa painoväreihin, jolloin vedoksen ja tuotantoerän
sekä toistoerien välillä voi esiintyä lieviä sävyeroja. Tällaiset sävyerot ovat tuotannossa
normaaleja.

3.2. Toleranssit**
o

Neulosten valmistuksessa pyrimme aina noudattamaan tekemäsi tilauksen määriä.
Neuloksissa voi kuitenkin olla sallittuja eroja niiden leveyksissä, neliöpainossa ja
kutistuvuuksissa eri neuloserien ja tuotantojen välillä.

o

Neuloksen grammapainossa normaali toleranssi on +/– 15 g/m² tavoitepainosta. Tämä
tarkoittaa sitä, että 195 g/m² painoinen neulos voi painaa 180 g/m²–210 g/m². Neuloksen
tuotantomäärässä normaali toleranssi on +/– 10 % tilaamastasi määrästä.

o

Neulosten valmistuksessa ja viimeistelyssä pyritään siis huomioimaan ja noudattamaan
yllä mainittuja neulosleveyksiä, grammapainoja ja kutistumisprosenttia.
3.3. Vedokset

o

Ennen tuotannon aloittamista teemme tilatusta kuosista käsivedoksen sinun antamasi
ohjeistuksien sekä painoaineiston mukaan.

o

Vedos / vedokset lähetetään sinulle värien hyväksyntää ja kuosin koon tarkistamista varten.
Kommentit ja vedoksen hyväksymisen tarvitsemme sinulta aina kirjallisena ja englannin
kielellä ja jokaisesta kuosista / värityksestä erikseen.

o

Vedoksia ei ole viimeistelty, joten ne eivät vastaa täysin tuotantolaatua. Ethän siksi tee
vedoksille testipesuja / kotitestejä.
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o

Jos haluat vedoksen kiireellisesti ja lähetämme sen sinulle UPS-lentona (1–2 työpäivää),
veloitamme siitä aiheutuvat rahtikulut. Muussa tapauksessa toimitusaika on hieman pidempi,
emmekä silloin veloita rahtikuluja.

o

Vedos sisältyy neuloshintaan, mikäli teet siitä tuotantotilauksen kahden viikon sisällä siitä, kun
olet vastaanottanut siitä ensimmäisen vedoksen. Mikäli et tee meille tilausta vedostetuista
kuoseista, laskutamme niistä 50 € (alv. 0 %) / vedos.

o

Mikäli ensimmäinen vedos on virheellinen, tekee tuotanto toisen vedoksen, joka kuuluu
neuloksen hintaan. Mikäli kolmas vedos on tarpeellinen, laskutamme siitä 50 € (alv. 0 %) /
vedos. Jos vedokset ovat virheellisiä siksi, että ohjeistuksessa, kuositiedostossa tai raportissa
yms. on ollut virhe, laskutamme kaikki vedokset.

o

Mikäli vedoksen ja tuotannon värien välillä havaitaan tuotannossa suuri ero, pyrimme
ilmoittamaan asiasta asiakkaalle mahdollisimman pian. Kohtuulliset värimuutokset ovat
sallittuja (kts. esim. 3.2. Antipilling).

o

Mikäli tilaamaasi kuosia on valmistettu aiemminkin (joko meillä tai jossain muualla), kannattaa
sinun lähettää kuosista meille värinäyte, jotta tuotanto voi tehdä uuden digineuloserän
mahdollisimman saman sävyiseksi, kuin alkuperäinen kuosi.
3.4. Pesutestit
Huomioithan, että vedokset eivät ole pesutestejä varten.

o

Jos teet pesutestin tuotantoerälle, kunkin tuotantoerän tulosten vertailu tehdään
omanaan. Toisin sanoen kahden eri tuotantoerän pesutestin tuloksia ei voi verrata
toisiinsa.

o

Voimme lähettää sinulle tutustumista varten näytteen pohjalaaduista ja sekä aiempien
tuotantojen painettuja neuloksia. Huomioithan kuitenkin, että jokainen tuotantoerä on
erilainen.

o

Tuotannon laboratorio tekee kontrollitestit joka painoerälle. Testeihin kuuluu värinkesto
pesussa, jossa pyritään vähintään tulokseen 3-4 (1 on huonoin ja 5 on paras).

o

Mikäli tuotanto havaitsee ongelmia tuotantolaadussa, pyrimme ilmoittamaan siitä sinulle
mahdollisimman pian. Mikäli virheitä havaitaan tuotannon jälkeen, asiasta keskustellaan ja
kanssasi sovitaan jatkotoimenpiteistä. Tarvittaessa käytämme ulkopuolisen laboratorion
palveluita ja testauksia ja näistä sovitaan aina erikseen.

4. Neuloksien pesu- ja hoito-ohje
Molemmille varastopohjalaaduille (DIGJER100 tai DIGFEL200) valmiin neuloksen
hoito- ja pesuohje on sama. Kappaleen 4.1. ja 4.2. pesu- ja hoito-ohjetta tulee
noudattaa. Emme vastaa mahdollisista reklamaatioista, jos pesuohjetta ei ole
noudatettu.

4.1. Pesuohje
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•

40 °C pesu, normaali ohjelma: emme suosittele 60 °C pesua, sillä neulos
sisältää elastaania, joka voi vaurioitua korkeassa lämpötilassa. Lisäksi korkea
pesulämpötila saattaa edesauttaa värien nopeampaa haalistumista.
Valkaisu kielletty: valkaisevia aineita sisältävät pesuaineet (kuten mm. erilaiset
tahranpoistoaineet) voivat syövyttää neuloksen ja poistaa värit neuloksesta.
Rumpukuivaus kielletty: rumpukuivaus edistää pintanukan nousua ja nostaa
kutistuvuusarvoja. Tämän lisäksi rumpukuivaus lyhentää tuotteen käyttöikää
vahingoittamalla neuloksen pintaa ja elastaanikuitua.
Silitys enintään 150 astetta nurjalta puolelta.

•

Kemiallinen pesu kielletty

•

•
•

4.2. Hoito-ohje







Suositellaan pesua ennen käyttöä
Muotoillaan kosteana
Pesu nurjapuoli päällä päin saman väristen kanssa
Silitys nurjalta puolelta
Tummat värit saattavat siirtyä vaaleisiin tekstiileihin
4.3. Pesulappuesimerkki

Huomiothan, että hoito-ohjesymbolien käyttö on luvanvaraista. Voit hakea
käyttöluvan niille Kiwa Inspectalta (inspecta.fi).
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5. Tilausmäärät ja hinnat
5.1. Minimit
Digipainetut neulokset – 100 m kun kuosi painetaan varastossa olevalle valkoiselle
digineulospohjalaadulle (noin 35 kg single jerseytä 195 g /m² ja noin 40 kg joustocollegea 270
g/m²).
Mikäli haluat muun pohjavärin kuin valkoinen, on minimimäärä 60 kg /väri / kuosi (noin 170 m
single jerseytä 195 g /m² ja noin 125 m joustocollegea 270 g/m²).
Yksiväriset neulokset – 60 kg (noin 170 m single jerseytä 195 g /m² ja noin 125 m
joustocollegea 270 g/m²)
Raidalliset neulokset – 100 kg (noin 280 m single jerseytä 195 g /m² ja noin 210 m
joustocollegea 270 g/m²)
Rotaatiopainetut neulokset – 100 kg
Meleeratut värit – 250 kg
Resorit – alkaen 5 kg
Erikoismateriaaleissa, -neuloksissa tai -väreissä tarkistamme minimit tapauskohtaisesti.
Toimitamme neulostilaukset joko taittopakoilla (books) tai rullilla (rolls). Ilmoitathan jo
tilausta tehdessäsi, kummalla tavalla haluat neulokset sinulle pakattavan.
Taittopakassa neulos taitetaan pituussuunnassa ja tarkastetaan virheiden osalta. Pienet
virheet merkitään ja suuret poistetaan. Kussakin taittopakassa on neulosta yhteensä 10
metriä ja taittopakalle pakkaamisesta veloitetaan lisätyökulu 0,55 €/metri.
Rullilla toimitettavasta neuloksesta ei virheitä tarkisteta samalla tavoin kuin taittopakassa.
Rullilla toimitettava neulos pakataan rullille suoraan koneelta ilman virheiden tarkistamista ja
merkkaamista.
5.2. Hinnat
Digineulosten hinnat varastopohjalaadun ja metrimäärän mukaan saat meilitse Raquelilta
ottamalla yhteyttä osoitteeseen raquel@blackmoda.fi.

6. Kuosiohjeistus ja painomenetelmä
•

Painomenetelmä on digitaalinen, jossa kuosi tulostetaan neulokselle.

•

Molempien saatavilla olevien pohjaneuloksien pohjaväri on valkoinen, jossa painovärit
toistuvat parhaiten. Pohjaväri vaikuttaa aina kuosin väriin, samalla tavalla kuin
paperitulostuksessa.

•

Käytämme digipainossa reaktiivivärejä.

•

Digipainotekniikassa painovärit, kuosin koko ja yksityiskohdat määrittyvät suoraan
lähettämästäsi printtitiedostosta. On erittäin tärkeää, että toimitat meille virheettömän
kuositiedoston. Värit, kuosin koko ja raportin toistuvuus ovat oikein. (kts. 6.1)
Tiedostomuodot).
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•

Erittäin suurissa kuosiraporteissa pidätämme oikeuden perua tilaus, mikäli kuosin
painaminen ei ole teknisesti mahdollista. Tämä käydään läpi asiakkaan kanssa
tapauskohtaisesti.

•

Emme myöskään suosittele, että digipainossa painetaan suuria yksivärisiä pintoja, sillä
sellaisissa voi kuosiin tulla helposti raitaefekti.

•

Ennen tuotantoerän painamista lähetämme sinulle vedoksen, josta voit tarkistaa ja
hyväksyä kuosin koon ja värisävyt. Kommentit ja hyväksynnän tarvitsemme sinulta
kirjallisesti ja englannin kielellä. Kuosivedoksia ei viimeistellä, joten laadun tuntuma voi
olla hieman eri vedoksen ja tuotantoerän välillä.

•

Värisävyissä voi esiintyä pieniä eroja, jotka ovat normaaleja (kts. esim. 3.2. Antipilling).
Huomioithan siis, että vedoksen ja tuotantoerän tai samasta kuosista ja väristä tehtyjen
tuotantoerien välillä voi olla sävyeroja.

•

Koska digipainossa väri ei imeydy kokonaan kuidun sisään, ei värin täyttö ole neuloksissa
täysin 100 %. Tämä vuoksi vaaleat kuosit sopivat digipainotekniikkaan paremmin, kuin
hyvin tummat kuosit. Jos ehdottomasti haluat painattaa tumman digiprinttikuosin,
suosittelemme pohjaneulokseksi exclusive-neulospohjaa, joka on kehitetty tummille
digineuloksille. Exclusive-neulospohja on hieman tavanomaista valkoista
digineulospohjaa kalliimpaa.
6.1. Tiedostomuodot

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Painettava kuosi tulee toimittaa meille tiedostomuodossa .tiff, .jpg tai .pdf.
Kuosin tulee olla tiedostossa koossa 1:1.
Resoluution tulee olla vähintään 300 dpi, mutta parhaimman printtilaadun saamiseksi
suosittelemme tätäkin suurempaa resoluutiota.
Digipainossa värit toistuvat parhaiten, kun kuosi painetaan valkoiselle materiaalille. Muilla
pohjasävyillä pohjan väri saattaa vaikuttaa printin värien toistumiseen.
Värit otetaan suoraan tiedostosta, joten pidäthän huolta, että kuositiedostossa
värimääritykset ovat oikein. Toimita painettava kuvatiedosto todellisessa koossaan ja
mahdollisimman tarkkana. Alla selkeä ohjeistus digiprintin väriprofiiliin, jota tulee käyttää,
jottei printtien tulostuksessa synny suuria värieroja lopputuloksen ja kuositiedoston välillä:
Kuosi työstetään sRGB tai Adobe RGB väriprofiilia käyttäen alusta loppuun.
Kuosi myös tallennetaan sRGB tai Adobe RGB profiililla.
Painotalossa käytetään Adobe RGB:tä tiedostojen käsittelyssä.
TIFF tiedostoa tallentaessa (kun kaikki layerit yhdistyvät) voi käyttää painotalon väriprofiilia
"RCOBLACK_Huntsman_600_2p_M_Normal" (saatavana Black Modalta), josta näkee miten
värit muuttuvat painossa. Neon-värien ja shokkivärien kylläisyys (intensiteetti) vähenee.
Halutessaan kuositiedoston mukana voi toimittaa CAD tulosteen, josta painotalo näkee
halutun kontrastin, sävyt ja värikylläisyyden.
Neuloksen tuotantominimi on 100 metriä, kun se on digipainettu valkoiselle
varastolaadullemme.

•

Teemme kustakin digipainettavasta kuosista yhden vedoksen /väri ja lähetämme sen sinulle
kommentoitavaksesi ja hyväksyttäväksesi.

•

Emme vastaa virheistä, jotka johtuvat kuositiedostossa olevasta virheestä.

7. Neulosten pakkaaminen
Voimme lähettää valmiit neulokset rullilla (rolls) tai pakoilla (books), sinun toiveesi mukaan.
Ilmoitathan jo tilausvaiheessa, miten toimitus sinulle pakataan.
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Jos olet leikannut tai jatkokäsitellyt neulosta jo omassa tuotannossasi tai
neuloskaupassa tms., ei reklamaatio-oikeutta enää ole.
Jos Black Moda Oy toimittaa erikseen etiketin, neuloksen tai muun tarvikkeen lopputuotteeseen,
asiakkaan tulee varmistaa itse omalla testillä jokaisessa tuotantoerässä, että Black Moda Oy:n
toimittama tarvike tai neulos on sopiva ja toimiva lopputuotteessa. Black Moda Oy ei ota vastuuta
lopputuotteesta eikä korvaa valmistettua tuotetta. Materiaalitoimituksissa asiakas on tietoinen, että
jos neulos on leikattu, siitä ei voi enää tehdä reklamaatiota. Tuotetestit tulee tehdä ennen neuloksen
leikkaamista tai lisätarvikkeen kiinnittämistä.
7.1. Pakkaaminen rullille
o

Rullina toimitettu neulos soveltuu parhaiten esim. teolliseen vaatetuotantoon. Pakoilla
oleva neulos soveltuu parhaiten neuloksien jälleenmyyntiin tai kotiompeluun.

o

Mikäli neulokset toimitetaan sinulle rullina, pakataan rullat muoviin ja suojataan siten,
etteivät rullat kuljetuksen aikana vahingoittuisi.

o

Rullille pakatuista neuloksista ei tuotantovaiheessa ole poistettu virheellisiä alueita ja
neulokset toimitetaan sellaisenaan.

o

Mikäli neulokset pakataan taittopakoille, on niille olemassa erillinen pakkausohje
(kts. 7. 2. Pakkaaminen pakoille). Pakan pakkaustyö ei sisälly neuloksen hintaan. Kun
neulos pakataan pakoille, tuotanto tarkistaa neuloksen ja virheellisiä kohtia poistetaan
tai merkitään.

7.2. Pakkaaminen pakoille
o

Pakkaaminen pakoille sisältää lisätyötä, josta laskutamme 0,55 € (alv. 0 %) / metri.

o

Kun neulos pakataan pakoille, toimitettavat määrät voivat heitellä tilattuun määrään
verrattuna normaalia enemmän, koska mahdolliset virheet on poistettu. Pakat toimitetaan
laatikoissa.

o

Valmispakka on kaksin kerroin pituussuunnassaan taitettu neulos, joka on kierretty
pahvin ympärille ja pakattu suojamuoviin.
Pakkojen sisältämä neulostyyppi, väri ja määrä merkitään selkeästi suojamuovin päälle.
Lisäksi pakan päälle merkitään kyseisen pakan leveys ja pakan sisältämän neuloksen
neliöpaino.
Pakan koko voi olla vähintään 10 metriä ja enintään 13 metriä.
Pakalla voi olla enemmän kuin kaksi palaa, kukin vähintään 2 m pitkiä.
Alle 2 m palat, joissa ei ole isoja virheitä toimitetaan sinulle erillisessä laatikossa, näiden
hinta on 12 €/kg, (alv. 0 %).

o

o
o

o

7.3. Virheet pakoille
•

Isot virheet, mm. isot reiät poistetaan pakkausvaiheessa pakasta kokonaan. Jos virhe ei
ole poistettavissa, keskustellaan asiasta sinun kanssasi.

•

Merkitsemme mahdolliset virheet selkeästi pakan reunaan ja pakan päälle.
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8. Lähetys ja kuljetusaika
Neuloksen tuotannossa kestää keskimäärin noin 5 viikkoa siitä, kun olet hyväksynyt vedoksen.
Tuotantoaika voi olla pidempi, jos olet tilannut digineuloksen, joka painetaan muulle, kuin
varastossamme olevalle digineulospohjalle. Tuotantoaikaan vaikuttaa myös kulloinenkin
kapasiteettitilanne. Toimitusaika vahvistetaan sinulle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet
hyväksynyt vedoksen ja jättänyt meille tilauksen.
Pyrimme ilmoittamaan sinulle mahdollisista toimitusaikaan vaikuttavista ongelmista heti niiden
ilmettyä.
Rahti ei sisälly neuloksen hintaan ja kuljetuksen hinta määräytyy toimitettavan neulosmäärään
(painon tai volyymin), valitun toimitusmuodon (rullat tai pakat) ja kuljetusyhtiön hinnaston
mukaan. Rahdin arviohinnat voimme tarkistaa halutessasi erikseen tapauskohtaisesti. Karkea
arvio toimituskuluista (määränpää Suomi) on, että pienissä määrissä rahti on noin 10 %–15 %
tilauksen arvosta. Isommissa tilausmäärissä rahdin osuudeksi tulee noin 5 % tilauksen
kokonaissummasta. Tämä on vain arvio, sillä siihen vaikuttaa valitsemasi toimitusmuoto.
8.1. Esimerkkejä kuljetuksista


Greencarrierin rekka (7–10 päivää, ruuhka-aikoina enemmän), edullisin
toimitusmuoto isoimmissa määrissä).



UPS-rekka (noin 5 arkipäivää), edullisin toimitusmuoto pienissä määrissä.



UPS Saver eli lentorahti (kesto 1-2 päivää), kallein toimitusmuoto, käytetään vain
erittäin kiireellisiin toimituksiin.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!
raquel@blackmoda.fi
LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/11367434/
Facebook. https://www.facebook.com/blackmodaoy/
WWW.BLACKMODA.FI

