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PROFESSIONELLA
ARBETSKLÄDER
1975 startade Jobman Workwear AB under namnet Jobb-Dress Scandinavia AB. Affärsidén var legotillverkning av
arbetskläder till andra företag. 1985 grundades det egna varumärket Jobman och vi är idag mycket stolta leverantörer av professionella arbetskläder.
2015 firar vi 40 år som företag tillsammans med er, bland annat genom att ta fram ett antal nya spännande
produkter som vi presenterar i denna katalog.

Arbetskläder gjorda för och av professionella yrkesmän
Jobmans produkter riktar sig idag och som vi gjort i 40 år, till moderna yrkesmän och kvinnor. Du kan vara egen
företagare eller anställd på ett större företag. Det viktigaste är att du vill göra ett gott dagsverke som gör dig stolt
som yrkesman. Precis som vi är stolta över våra arbetskläder.
För att säkerställa kvalitén i det vi gör grundar sig vårt arbete på vår affärsidé, mission och vision som lyder:

Affärsidé
Jobman utvecklar och producerar arbetskläder med funktionell design och av hög kvalitet till professionella
yrkesmänniskor. Produkterna marknadsförs genom ett väl utvecklat distributionsnät på en global marknad.

Mission
Att förse yrkesstolta människor med professionella arbetskläder, som ger bäraren säkerhet och trygghet i sin
arbetsdag.

Vision
Jobmans vision är att göra alla kunder, på alla marknader, till trygga och nöjda användare som värdesätter professionella arbetskläder av hög kvalitet!

Jobmans produkter säljs via återförsäljare
Våra produkter säljs genom ett rikstäckande nät av lokala återförsäljare. Våra återförsäljare kan du hitta på vår
hemsida, www.jobman.se. Du är också välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp att bli hänvisad till rätt
återförsäljare eller om du vill diskutera våra produkter.

Tack för att du väljer Jobman!
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Jobmans produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten att ändra produkter
med bibehållet artikelnummer. Katalogens bilder och text får med stöd av upphovsrättslagen
ej kopieras eller på annat sätt användas utan att Jobman Workwear AB gett sitt skriftliga
tillstånd.
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Jobman sponsrar WorldSkills
Sweden och yrkeslandslaget
WorldSkills mål är att höja kvaliteten på Sveriges
yrkesinriktade utbildningar, väcka intresset hos de
som är på väg att välja gymnasieutbildning samt
höja statusen för modern yrkesutbildning inom
bl.a bygg, industri, teknik, it och service. Det görs
genom att förändra bilden av yrkesutbildningar
och den framtida arbetsmarknaden. Teknik- och
industriyrken är t.ex. inte längre repetitiva enligt
en traditionell bild.
WorldSkills Sweden är ett samarbete
mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom
Skolverket, Utbildningsdepartementet och

Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa
parter medverkar även branschorganisationer,
yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag
aktivt och ekonomiskt i denna angelägna och
viktiga satsning.
Uppdraget WorldSkills Sweden har, att höja
statusen, intresset och kvaliteten på yrkesutbildningar, uppnås bl. a. genom att anordna och driva
yrkestävlingar som Yrkes-SM samt ansvara för det
svenska Yrkeslandslagets deltagande i WorldSkills
Competition (världsmästerskap) och EuroSkills,
(europamästerskap).

Läs mer på worldskills.se/worldskills-sweden
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Tre olika kategorier
Jobmans plagg är indelade i tre olika kategorier. Det gör
att det blir lättare att välja plagg för rätt ändamål.
De tre kategorierna är:

ADVANCED

TECHNICAL

FUNCTIONAL

Arbetskläder med extra hög funktionalitet för professionella hantverkare och yrkesarbetare med höga
krav på säkerhet och funktion.

Arbetskläder för professionella
hantverkare och yrkesarbetare som
efterfrågar mer funktionalitet.

Arbetskläder med de nödvändigaste
funktionerna för professionella
hantverkare och yrkesarbetare.
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Etiska riktlinjer
VÅR UPPFÖRANDEKOD
Utgångspunkten för vårt CSR-arbete är New
Wave Groups uppförandekod. Uppförandekoden
innehåller alla de grundläggande krav som New
Wave Group ställer på tillverkande leverantörer.
Uppförandekoden är utformad efter viktiga
internationella konventioner som till exempel
ILO-konventionerna och FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter. Den innehåller bland annat
krav på minimilön, reglerad arbetstid och att inget
barnarbete får förekomma.

New Wave Groups uppförandekod kommer från
BSCI (Business Social Compliance Initiative).
BSCI är en organisation där företag från hela
världen arbetar tillsammans för att förbättra
arbetsvillkor i riskländer, under ledning av Foreign
Trade Association. Alla medlemmar i BSCI har en
gemensam uppförandekod. Det innebär att över
1200 företag har antagit den uppförandekod som
New Wave Group använder.

CSR (Corporate Social Responsibility) innebär att socialt, miljömässigt
och ekonomiskt ansvar är sammankopplat till en helhet.

ded“
2/3 visar
“Good“ eller
“Improvement
Needed“
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INTRODUKTION
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ÅTAGANDE

SCI innebär inte enbart att New Wave Group ställer krav på
åra leverantörer – det innebär också att det ställs krav på
oss. Vi har ett åtagande gentemot BSCI att låta ett visst antal
everantörer bli oberoende kontrollerade. För att New Wave
Group ska uppfylla sitt åtagande måste leverantörerna
desutom få ett tillräckligt bra resultat.

ÅTAGANDE

Miljö och hållbarhetsf
berör oss alla

BSCI innebär inte enbart att New Wave Group

Åtagandet baseras på inköpsvolym och den första tidsperioden
leverantörer
– det innebär också
träcker sig till år 2015.ställer
Då ska 2/3krav
av vår på
totalavåra
inköpsvolym
ha
enomgått en inspektion,
varav
minst
1/3
måste
ha
ett
godkänt
att det ställs krav på oss. Vi har ett åtagande gentemot
esultat. (se bild)

Världen står inför många utmaningar. Vi har tillsammans
så att

BSCI att låta ett visst antal leverantörer bli oberoende
Två betyg anses vara ett godkänt resultat – ”Good” och
ansvar
att försöka skapa hållbara lösningar,
kontrollerade. För att New Waveett
Group
ska uppfylla
Improvement Needed”. ”Good” innebär att det inte
nns några eller väldigt
få avikelser
från BSCI:s
checklista.
dagens
behov
sitt
åtagande
måste
leverantörerna
dessutom
få ettinte äventyrar vår framtid.
Improvement Needed” innebär att det finns avvikelser, men
tillräckligt bra resultat.
nte några särskilt allvarliga. Checklistan innehåller över 100

punkter och en inspektion kan ta flera dagar att färdigställa,
beroende på fabrikens storlek.

n inspektion som gett betyget ”Good” är giltig i tre år. Om
everantören får betyget ”Improvement Needed” så krävs en
ominspektion inom ett år. På den tiden ska vi hinna genomföra
örbättringar av de brister som hittades vid inspektionen.

New Wave Group har valt att samla vårt arbete kring miljö
och etik under begreppet CSR (Corporate Social Responsibility).
CSR innebär att socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar
är sammankopplat till en helhet. Vi vill vara ett starkt företag
med god lönsamhet som tar ansvar för vår verksamhet på
ett hållbart sätt.
Här vill vi ge en samlad bild av New Wave Groups CSR-arbete.
Att tydligt kommunicera hur vi skapar hållbar tillväxt är
grundläggande som börsnoterat bolag i relation till kunder,
aktieägare och andra intressenter. Det ger oss samtidigt en
möjlighet att få berätta vad vi gör bra – och vad vi kan göra bättre.

SCI är ett näringsdrivet
nitiativ för företag som
estämt sig för att förbättra
rbetsvilkoren i den globala
everantörskedjan.
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BSCI (Business Social
Compliance Initiative)

BSCI är ett initiativ för företag
som vill arbeta aktivt med att
förbättra arbetsvillkoren i den
globala leverantörskedjan.
Uppförandekoden ställer krav
på medlemmarnas leverantörer
exempelvis avseende löner,
förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.
www.bsci-intl.org

Våra tre fokusområden är:
• Design och Produktutveckling
• Inköp och Produktion
• Transport och Logistik

Genom att arbeta med hållbarhet inom
verksamhetens fokusområden vill vi gö
och miljömässiga ansvarstagandet till e
av New Waves dagliga arbete.

Koncernens arbete och målsättningar inom CSR tar sikte på
tre fokusområden som är samordnade och ömsesidiga för
alla våra bolag.

Accord on Fire and
Building Safety in
Bangladesh
Ackordet är ett juridiskt
bindande femårsavtal som ska
leda till ökad säkerhet inom
textilindustrin i Bangladesh.
Avtalet innebär bland annat att
fabriker ska genomgå el- och
byggnadsinspektioner samt träning och utbildning i brandsäkerhet. Inspektionerna kommer
att följas upp med åtgärdsplaner och renoveringar.
www.bangladeshaccord.org

Torsten Jansson, VD och koncernchef

Håll utkik efter vår
Den visar vägen til
för människa och

Du kan läsa mer om hur vi
arbetar med miljö
V Doch
H Aetik
R Oi Rvår
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företag
kan
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CSR-broschyr. Där har vi samlatbli framgångsrikt p
att verksamheten är hållbar.
all information säkerställa
om viktiga
ekonomiskt ansvar med arbetet kring m
aktiviteter, samarbeten en
ochviktig del i New Wave Gro
målsättningar inför framtiden.
Kontakta kundtjanst@jobman.se
New Wave Group k
påverka oc
eller “Om
ladda själv
ner foldern
tillväxt
är frånföretag
samhällsutveckli
vår hemsida.

motorn som driver
företaget så är
hållbarhet vår
kompass.”

den möjligheten
förbättra och h
på utmaningar
ett hållbarhetsar
– vår resa har bar
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Miljö
New Wave Group är medveten om hur nära
relaterad affärsverksamheten är med lokala och
globala miljöfrågor. För detta ändamål är
koncernen aktivt engagerad i ”grön företagsledning”, en insats för att minska miljöhotet genom

att tillämpa affärsplaner som införlivar
miljöhänsyn. Specifikt utvecklar New Wave
Group strategier för transport, miljövänliga
kontor, förpackning, användning av kemikalier
och ”grön” produktion.

Clean Shipping Index

Textile Exchange

Kemikaliegruppen

Clean Shipping Index är ett
initiativ som har som mål
att påverka skeppsrederierna
att använda renare fartyg.
Organisationen har utvecklat
verktyget Clean Shipping Index
som syftar till att hjälpa företag
att värdera miljöpåverkan vid
val av speditörer eller rederier.

Textile Exchange är en internationell organisation som arbetar för en ansvarsfull expansion
av världens textilbransch, med
särskilt fokus på ekologisk
bomull.

Kemikaliegruppen anordnas
av Swerea IVF och finns till för
att sprida den senaste informationen om kemi- och miljörelaterade frågor. Syftet med
gruppen är att vara ett stöd
och ta fram verktyg för lagkrav
och andra aktiviteter på
kemikalieområdet.

www.cleanshippingindex.com

www.textileexchange.org

www.kemikaliegruppen.se
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Oeko-Tex
Endast naturliga tillsatser
Är dina kläder giftiga?
Många tillverkare har fått för sig att plaggen blir
bättre av att stoppa i en massa kemikalier. Det
kan handla om mögelmedel, färgtillsatser, blekmedel m.m. En del av dessa kemikalier är skadliga,
skapar allergier och kan till och med vara cancerframkallande.

Många av Jobmans produkter är godkända
enligt Oeko-Tex Standard 100.

Med Jobmans kläder kan du vara säker på att
du inte utsätts för kemikalier som kan skada din
hälsa. Många av Jobmans plagg är nämligen
Oeko-Tex certifierade, vilket innebär en garanti för
att plaggen inte innehåller ämnen som vid hudkontakt kan vara skadliga för bäraren.

Provningarna för skadliga ämnen omfattar:

Oeko-Tex Standard 100
– Den mänskliga miljöstandarden

• samt parametrar för förebyggande friskvård

Oeko-Tex är en internationellt preciserad miljöstandard, som bygger på ett frivilligt åtagande
och som ställer hårda krav på vilka ämnen som
får förekomma i plagget. För att få certifikatet
måste hela tillverkningskedjan och alla beståndsdelar i ett plagg måste bli godkända i ett
oberoende test.

I sin helhet är kraven
betydligt strängare än
befintliga nationella
lagstiftningar.

Det innebär att produkten inte innehåller ämnen
som vid direkt kontakt kan vara skadliga för människan. Naturligtvis har detta en positiv inverkan
även på den globala miljöfrågan.

• enligt lag förbjudna ämnen
• enligt lag reglerade substanser
• allmänt kända riskabla ämnen (dock ännu inte
enligt lag reglerade kemikalier)
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Pilotjacka 1359
• Quiltfoder i hela jackan ökar smidigheten.
• Bröst- och ärmficka med blixtlås.
• ID-kortsfack i bröstfickan.
• Certifierad i varselklass 3 enligt EN20471.
• Jackan finns i storlekar ända upp till XXXXL.

Nyhet!

1359 Pilotjacka varsel
Pilotjacka i slitstark vattenavstötande polyester med smidigt quiltfoder. Skönt pilefoder i kragen. Bröstfickor och ärmficka med blixtlås och framfickor. Innerficka med
fack för mobil. D-ring för ID-kortshållare.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Varselklass: 3 EN20471
Material: 100% polyester, 200g/m2.
Art nr: 65135939-2100 gul		
Art nr: 65135939-3100 orange		

Midjemått upp
till 155 cm

Transportbyxa 2409
• Lättskött polyester/bomull med borstad insida, som ger
skön komfort.
• Förböjda knän ökar komforten.
• Flourescerande material och reflex ökar synbarheten.
• Byxan finns i storlekar ända upp till F140
(Midjemått 155 cm)!

2409 Transportbyxa
Femficksmodell med jeansfickor fram och insydda fickor bak. Höger benficka
med bälg, öppen ficka och blixtlåsficka. Vänster benficka med plats för mobil och
A5-block. D-ring fram. Förböjda knän. Flourescerande material och reflex i benslut.
Ej varselcertifierad.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 65% polyester/35% bomull, 245g/m2.
Art nr: 65240922-9921 svart/gul C42–62, C146–156, D88–120, F124-140

S–XXXXL
S–XXXXL
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Bermudashorts 2401
• Bermudashorts i polyester/bomull med borstad insida,
som ger skön komfort.
• Femficksmodell med kontrast på ”sittlappen”.
• Stora benfickor för A5-format med extrafack.

2401 Bermudashorts
Femficksmodell med jeansfickor fram och insydda fickor bak. Höger benficka med
bälg, öppen ficka, tumstocksficka och blixtlåsficka. Vänster benficka med plats för
mobil och A5-block. D-ring fram.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 65% polyester/35% bomull, 245g/m2.
Art nr: 65240122-6799 marin/svart
Art nr: 65240122-9998 svart/mörkgrå
Art nr: 65240122-1399 sand/svart

Servicebyxa 2404
• Servicebyxa i lättskött polyester/bomull med borstad insida,
som ger skön komfort.
• Femficksmodell med kontrast på ”sittlappen”.
• Stora benfickor för A5-format med extrafack för bland annat
telefon och tumstock.
• Förböjda knän med förstärkta knäskyddsfickor

2404 Servicebyxa
Femficksmodell med jeansfickor fram och insydda fickor bak. Höger benficka med
bälg, öppen ficka och blixtlåsficka. Vänster benficka med bälg och plats för mobil
och A5-block. D-ring fram. Förböjda knän med förstärkta knäskyddsfickor.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 65% polyester/35% bomull, 245g/m2.
Art nr: 65240422-6799 marin/svart
Art nr: 65240422-9998 svart/mörkgrå

C42–60, C146–156, D88–120
C42–60, C146–156, D88–120

C42–60
C42–60
C42–60
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Servicebyxa 2402
• Servicebyxa med förböjda knän i lättskött polyester/bomull
med borstad insida, som ger skön komfort.
• Femficksmodell med kontrast på ”sittlappen”.
• Stora benfickor för A5-format med extrafack för bland annat
telefon och tumstock.

2402 Servicebyxa
Femficksmodell med jeansfickor fram och insydda fickor bak. Höger benficka med
bälg, öppen ficka och blixtlåsficka. Vänster benficka med bälg och plats för mobil
och A5-block. D-ring fram. Förböjda knän.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 65% polyester/35% bomull, 245g/m2.
Art nr: 65240222-6799 marin/svart
Art nr: 65240222-1399 sand/svart
Art nr: 65240222-9998 svart/mörkgrå

Servicebyxa 2403
• Servicebyxa i hantverksmodell i polyester/bomull med
borstad insida, som ger skön komfort.
• Femficksmodell med kontrast på ”sittlappen”.
• Förböjda knän med förstärkta knäskyddsfickor.
• Stora benfickor för A5-format med extrafack.
• Reflex i benslut.

2403 Servicebyxa med hölsterfickor
Servicebyxa med hölsterfickor, som kan stoppas ned i framfickorna. Justerbar hammarhank. Insydda bakfickor. D-ring fram. Höger benficka med tumstocksficka och
knivhälla. Vänster benficka med bälg och plats för mobil, och A5-block. Förböjda
knän med förstärkta knäskyddsfickor. Reflex i benslut.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 65% polyester/35% bomull, 245g/m2.
Art nr: 65240322-6799 marin/svart
Art nr: 65240322-1399 sand/svart
Art nr: 65240322-9998 svart/mörkgrå

C42–60, C146–156, D88–120
C42–60, C146–156, D100–120
C42–60, C146–156, D88–120

C42–60, C146–156, D88–120
C42–60, C146–156, D88–120
C42–60, C146–156, D88–120
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Servicebyxan för städ,
butik och lagerjobb!

Insydda
fickor fram
och bak

Ny skön
passform

Tunn,
sval och
komfortabel

Servicebyxa 2122
2122 Servicebyxa
• Tunn lättskött polyester/bomull, som gör byxan sval och
komfortabel.
• Ny skön passform.
• Insydda fickor fram och bak.
• Lämplig för serviceyrken som städ,  butik- och lagerjobb.

Insydda framfickor. Insydda bakfickor. Vänster benficka med blixtlås och öppet fack.
Telefonficka på höger ben.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 65% polyester/35% bomull, 190g/m2.
Art nr: 65212220-6700 marin		
Art nr: 65212220-9800 mörkgrå		
Art nr: 65212220-9900 svart		

C42–60, C144–156, D88–112
C42–60, C144–156, D88–112
C42–60, C144–156, D88–112
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Servicebyxa 2305
• Uppdaterad storsäljare med förbättrad passform.
• Insydda framfickor och påsydda bakfickor.
• Invändiga knäskyddsfickor.
• Lämplig för enklare industrijobb och serviceyrken som
butik- och lagerjobb.

2305 Servicebyxa
Telefonficka på höften. Insydda framfickor. Påsydda bakfickor, höger med lock.
Benficka med lock. Benficka med tumstocksfack. Invändiga knäfickor.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 65% polyester/35% bomull, 260g/m2.
Art nr: 65230523-6600 marin
C44–62, C144–156, D92–124, Dam 34–50
Art nr: 65230523-9700 grafit
C44–62, C144–156, D88–124, Dam 34–50
Art nr: 65230523-9900 svart
C44–62, C144–156, D92–124, Dam 34–50

Servicebyxa 2307
• Elegant servicebyxa i lättskött polyester/bomull.
• Insydda framfickor och bakfickor.
• Lämplig för enklare industrijobb och serviceyrken som
butik- och lagerjobb.
Byxan finns även som dammodell (2308), se sid 95

2307 Servicebyxa
Insydda framfickor. Insydda bakfickor. Benficka med extrafack. Benficka med lock
och telefonfack.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 65% polyester/35% bomull, 260g/m2.
Art nr: 65230723-6700 marin		
Art nr: 65230723-9700 grafit		
Art nr: 65230723-9900 svart		

C44–62, C144–156, D96–120
C44–62, C144–156, D96–120
C44–62, C144–156, D96–120
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Servicebyxa 2396
• Servicebyxa i slitstark, lättskött polyester/bomull.
• Förstärkta hölsterfickor, insydda framfickor och bakfickor.
• Utvändiga förstärkta knäskyddsfickor.
• Lämplig för Industri, fastighetsskötsel och monteringsjobb.

2396 Servicebyxa med hölsterfickor
Hölsterfickor med extrafack. Insydda framfickor. Insydda bakfickor. Benficka med
extrafack. Tumstocksficka med knivfack. Benficka med lock och telefonfack.
Utvändiga knäfickor.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 65% polyester/35% bomull, 260g/m2.
Art nr: 65239623-6700 marin		
Art nr: 65239623-9700 grafit		
Art nr: 65239623-9900 svart		

Serviceshorts 2356
• Uppdaterad storsäljare med förbättrad passform
• Lättskött polyester/bomull.
• Insydda framfickor och telefonficka på höften.
• Benfickor med extrafack och lock på vänster ben.

Ny färg!

2356 Shorts
Höger bakficka med lock. Insydda framfickor. Telefonficka. Höger benficka med pennfack och tumstocksficka. Vänster benficka med lock.
Kategori: FUNCTIONAL
Material: 65% polyester, 35% bomull, 260g/m2
Art nr: 65235623-6700 marin		
Art nr: 65235623-9900 svart		
Art nr: 65235623-9700 grafit		

C44–62
C44–62
C44–62

C44–62, C146–154, D92–116
C44–62, C146–154, D92–116
C44–62, C146–154, D92–116
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Servicebyxa 2104
• Servicebyxa i komfortabel bomull
• Basfunktioner som passar de allra flesta serviceyrken,
verkstad och industrijobb.
• Invändiga knäskyddsfickor.

2104 Servicebyxa
Insydda framfickor. Påsydda bakfickor, höger med lock. Telefonficka på höften.
Benficka med lock. Benficka med lock och telefonfack. Telefonficka på höften.
Invändiga knäfickor.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% bomull, 330g/m2.
Art nr: 65210412-6700 marin
C44–62, C146–156, D96–120, Dam 32-50

Sericebyxa 2182
• Servicebyxa i hantverksmodell i komfortabel bomull.
• Hölsterfickor och utanpåliggande förstärkta knäskyddsfickor.
• Lämplig för exempelvis fastighetsskötsel, verkstad och
monteringsjobb.

2182 Servicebyxa med hölsterfickor
Hölsterfickor med extrafack. Insydda framfickor. Telefonficka på höften. Hammarhank.
Bakficka på höger sida. Tumstocksficka med knivknapp/fack. Benficka med lock.
Knäfickor.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% bomull, 330g/m2. Polyamidförstärkningar.
Art nr: 65218212-6700 marin
C44–62, C146–156, D96–120, Dam 32–50
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Workerjeans 2123
• Hög färgäkthet, dvs håller färgen bra.
• Förböjda knän ökar komforten.
• Öppen benficka på höger ben.
• Lämpliga för serviceyrken som städ,  butik- och lagerjobb.

2123 Workerjeans
Femficksjeans i slitstark bomull/polyester med äkta bomullskänsla. Öppen benficka
med telefonfack på höger sida. Förböjda knän.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 59% bomull 41% polyester, 380g/m2
Art nr: 65212325-6900 Denimblå		

Servicebyxa 2310
• Servicebyxa i lättskött polyester/bomull.
• Förböjda knän.
• Benficka med blixtlås.
• Lämplig för serviceyrken som butik och transport.

Ny färg!

2310 Servicebyxa
Femficksjeans med myntficka. Påsydda bakfickor. Benficka med blixtlås, telefonfack
och extrafack. Förböjda knän. D-ring fram för t ex nycklar.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 65% polyester/35% bomull, 265g/m2.
Art nr: 65231029-9700 grafit
NY FÄRG! C44-62 (+5 cm utvik), D88-120
Art nr: 65231029-9900 svart		
C44-62 (+5 cm utvik), D88-120

C44-62, C148-156, D96-112
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Servicebyxa 2629
• Slitstark servicebyxa i supersmidigt material med sval komfort.
• Materialet är snabbtorkande.
• Förböjda knän med förstärkta knäskyddsfickor.
• Stora benfickor för A5-format med extrafack.
• Reflex i benslut.

2629 Servicebyxa
Slitstark servicebyxa med insydda framfickor och påsydda bakfickor. Hammarhank.
Höger benficka med tumstocksficka och knivhälla. Vänster benficka med plats för
mobil och A5-block. D-ring fram. Telefonficka på höften. Förböjda knän med förstärkta utvändiga knäskyddsfickor. Reflex i benslut.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% Oxford polyamid, 280g/m2.
Art nr: 65262952-1399 sand/svart
Art nr: 65262952-9899 mörkgrå/svart
Art nr: 65262952-9900 svart

Servicebyxa 2630
• Servicebyxa i hantverksmodell i slitstarkt och supersmidigt
material med sval komfort.
• Snabbtorkande egenskaper.
• Förböjda knän med förstärkta knäskyddsfickor.
• Stora benfickor för A5-format.
• Reflex i benslut.

2630 Servicebyxa
Servicebyxa med hölsterfickor, som kan stoppas ned i framfickorna. Justerbar hammarhank. Påsydda bakfickor. D-ring fram. Höger benficka med tumstocksficka och
knivhälla. Vänster benficka med bälg och plats för mobil, och A5-block. Telefonficka
på höften. Förböjda knän med förstärkta knäskyddsfickor. Reflex i benslut.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 100% Oxford polyamid, 280g/m2.
Art nr: 65263052-1399 sand/svart
Art nr: 65263052-9899 mörkgrå/svart
Art nr: 65263052-9900 svart

C44–60, C146–156, D88–120
C44–60, C146–156, D88–120
C44–60, C146–156, D88–120

C44–60, C146–156, D88–120
C44–60, C146–156, D88–120
C44–60, C146–156, D88–120
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Soft shell jacka 1208
• Vattenavvisande soft shell
• Vindavvisande membran
• Fleeceinsida

Nyhet!
1208 Soft shell jacka
Vattenavvisande soft shell med vindavvisande membran. Bröstficka med
ID-kortshållare. Rymliga framfickor. Innerfickor. Reglerbar i midja och ärmslut.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% polyester, 265g/m2 med fleeceinsida.
Art nr: 651208-71-9900 svart		
S–XXXL
Art nr: 651208-71-6700 marin		
S–XXXL
Art nr: 651208-71-9800 mörkgrå		
S–XXXL
Art nr: 651208-71-6400 oceanblå		
S–XXXL
Art nr: 651208-71-1000 vit		
S–XXXL

Servicejacka 1337
• Servicejacka i lättskött polyester/bomull.
• Basfunktioner som passar de allra flesta serviceyrken,
verkstad och industrijobb.
• Hög färgäkthet, dvs håller färgen väl.
• Tål industritvätt 85°C.
• Den svarta jackan finns upp till storlek XXXXXL.

1337 Servicejacka
Bröstficka på höger sida med telefonficka och D-ring. Dragkedja upp i kragen med
invändig vindslå. Insydda framfickor. Midja och ärm regleras med gummiklädd
tryckknapp. Förlängd rygg. Vänster innerficka med blixtlås. Höger innerficka med
kardborrestängning samt en dokumentficka.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 65% polyester/35% bomull, 260g/m2.
Art nr: 65133723-6700 marin
Art nr: 65133723-9700 grafit
Art nr: 65133723-9900 svart

XS–XXXL
XS–XXXL
XS–XXXXXL
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Hoodie 5152
• Funktionsmaterial.
• Kroppsnära passform som ger ökad rörlighet.
• Fleeceinsida som isolerar.
• Praktiska fickor och reglerbar i huva och nederkant.

5152 Hoodie
Hoodie i funktionsmaterial med fleeceinsida. Blixtlås fram med vindslå. Reglerbar
huva med nätfoder. Flatlocksömmar. Bröstficka med mobilfack och blixtlås. Sidofickor
med blixtlås. Stora öppna innerfickor. Reglerbar i nederkant med dragsko.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 100% polyester, 325g/m2.
Art nr: 65515253-9832 mörkgrå/orange
Art nr: 65515253-9941 svart/röd		
Art nr: 65515253-1000 vit		

Flexjacka 5162
• Polyester med hög stretch ger smidighet.
• Förstärkning på framsida och ärmar ökar slitstyrkan.
• Dragsko i kragen för vindskydd.

Nyhet!

5162 Flexjacka
(Lager 2) Lätt jacka i polyester med hög stretchfunktion. Förstärkt på mage och
ärmar. Framfickor med blixtlås. Dragsko i kragen.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% polyester, 200g/m2.
Art nr: 65516250-6592 royal/grå		
Art nr: 65516250-9941 svart/röd		
Art nr: 65516250-9730 grafit/orange

XS–XXXL
XS–XXXL
XS–XXXL

XS–XXXL
XS–XXXL
XS–XXXL
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Sweatshirt 5122
• Bomull/polyester.
• Rakt avslut och bröstficka för ID-kort m.m.
• Ruggad insida ökar komforten.

5122 Sweatshirt
Bröstficka med blixtlås och ID-kortshållare. Rakt avslut med liten mudd i nederkant
och ärmslut.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 60% bomull / 40% polyester, 280 g/m2 med ruggad insida.
Art nr: 65512293-9900 svart		
XS–XXXL
Art nr: 65512293-9800 mörkgrå		
XS–XXXL
Art nr: 65512293-6700 marin		
XS–XXXL

Skjorta 5601
• Bomullsskjorta i superskön kvalitet.
• Slimmad passform.  
• Dolda knappar och bröstfickor med blixtlås.
• Slejf med knapp gör ärmarna lätta att vika upp.

5601 Skjorta
Bomullsskjorta. Lång ärm. Slejf med knapp i ärmen. Dolda knappar. Bröstfickor med
blixtlås. D-ring på bröstet.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% bomull, 160g/m2. Tvätt 60°C.
Art nr: 65560117-9900 svart		
Art nr: 65560117-9700 grafit		
Art nr: 65560117-6700 marin		

XS–XXXL
XS–XXXL
XS–XXXL
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Overall 4327
• Lättskött och slitstark polyester/bomull.
• Industritvätt 85°C.
• Basfunktioner som passar serviceyrken och verkstad.
• Invändiga knäskyddsfickor.
• Blixtlås i benen gör overallen lätt att ta på och av.

4327 Overall
Dolt tvåvägs blixtlås. Bröstfickor med lock. Bakfickor med lock. Insydda framfickor. Slits i sidan. Reglerbar resår i midjan. Reglerbar ärm med tryckknapp. Öppen
benficka med extrafack och tumstocksficka. Benficka med lock och telefonfack.
Invändiga knäfickor. Blixtlås i benen upp till knäna.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 65% polyester/35% bomull, 260g/m2.
Art nr: 65432723-6765 marin/royal
Art nr: 65432723-9941 svart/röd		
Art nr: 65432723-9997 svart/grafit

Overall 4145
• 100% bomull.
• Industritvätt 85°C.
• Basfunktioner som passar serviceyrken och verkstad.
• Utvändiga knäskyddsfickor.

4145 Overall
Dolda knappar ända ut i kragen. Höger bröstficka med lock. Vänster bröstficka
med pennfack. Insydda framfickor. Bakfickor. Slits i sidor. Reglerbar midja och ärm.
Tumstocksficka. Utvändiga knäskyddsfickor.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% bomull, 300g/m2. Industritvätt 85°C.
Art nr: 65414511-6600 marin		
C46–62

C46–62
C46–62
C46–62
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Overall 4322
• Lättskött 65% polyester/35% bomull.
• Industritvätt 85°C.
• Basfunktioner som passar serviceyrken och verkstad.
• Utvändiga knäskyddsfickor.

4322 Overall
Dolt blixtlås. Bröstfickor med lock och pennfack. Reglerbar midja. Slits i sidor.
Reglerbar ärm. Insydda framfickor. Bakfickor, högra med lock. Benficka med lock och
pennfack. Tumstocksficka. Utvändiga knäskyddsfickor.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 65% polyester/35% bomull, 260g/m2. Industritvätt 85°C.
Art nr: 65432223-9900 svart		
C44–62

Overall 4315
• Lågprisoverall.
• Lättskött 65% polyester/35% bomull.
• Lämplig för service och industri.
• Utvändiga knäskyddsfickor.

4315 Overall
Dolt blixtlås. Höger bröstficka med lock. Vänster bröstficka utan lock. Insydda framfickor. Tumstocksficka. Reglerbar midja och ärm. Bakfickor. Slits i sidor. Utvändiga
knäskyddsfickor.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 65% polyester, 35% bomull, 235g/m2. Tvätt 60°C.
Art nr: 65431526-6500 royal		
C44–64
(Viss färgskillnad förekommer.)
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Heltäckande svetsskydd
Nyhet!

Bomull
med antiflambehandling

Fickor
speciellt
anpassade för
svetsning

Invändiga
knäskyddsfickor

Svetsoverall 4036
Svetsplagg som uppfyller ny standard

4036 Svetsoverall

Jobmans nya svetsplagg i 350g bomull är behandlade med det
flamhämmande medlet Pyrovatex och är certifierade enligt den
nya EU-standarden EN11611 och EN11612. Ficklösningar och
funktioner är speciellt anpassade för svetsning.

Blixtlås med vindslå upp i kragen. Bröstfickor med bälg och lock. Innerficka med
telefonfack. Bakfickor med bälg och lock. Tumstocksficka med lös nederkant och
extrafack. Benficka med lock. Invändiga knäskyddsfickor. Reglerbar midja och ärm.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% bomull, 350g/m2 med godkänd antiflambehandling.
Art nr: 65403627-9900 svart		
C46-62
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Svetsjacka 1091
Svetsplagg som uppfyller ny standard
Jobmans nya svetsplagg i 350g bomull är behandlade med det
flamhämmande medlet Pyrovatex och är certifierade enligt den
nya EU-standarden EN11611 och EN11612. Ficklösningar och
funktioner är speciellt anpassade för svetsning.

Nyhet!

1091 Svetsjacka
Dragkedja och vindslå upp i kragen. Bröstfickor med med bälg och lock. Framfickor.
En stor innerficka och en innerficka med telefonfack. Reglerbar midja och ärm.
		
Kategori: TECHNICAL
Material: 100% bomull, 350g/m2 med godkänd antiflambehandling.
Art nr: 65109127-9900 svart		
S-XXXL

Svetsbyxa 2091
Svetsplagg som uppfyller ny standard
Jobmans nya svetsplagg i 350g bomull är behandlade med det
flamhämmande medlet Pyrovatex och är certifierade enligt den
nya EU-standarden EN11611 och EN11612. Ficklösningar och
funktioner är speciellt anpassade för svetsning. Knäskyddsfickor
utvändigt ökar komfort och slitstyrka.

Nyhet!

2091 Svetsbyxa
Framfickor. Bakfickor med lock. Benficka med telefonfack. Tumstocksficka. Utvändiga
knäskyddsfickor.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% bomull, 350g/m2 med godkänd antiflambehandling.
Art nr: 65209127-9900 svart		
C44-62, C148-156, D96-120
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Regnjacka 1565
• Stryktålig regnjacka certifierad i varselklass 3 enligt EN471.
• Även certifierad enligt EU-normen EN343, vilket innebär att
den är godkänd enligt EU:s regler för regnplagg.
• Sydda och svetsade sömmar.

1565 Regnjacka
100 cm lång. Huva med snodd. Reglerbar ärm. Sydda och svetsade sömmar.
Certifierad enligt EN343 för regnplagg.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 3 EN20471
Material: Polyuretanbelagd polyestertrikå, 170 g/m2.
Art nr: 65156558-3167 orange/marin
Art nr: 65156558-2167 gul/marin		

Regnbyxa 2546
• Stryktålig regnbyxa certifierad i varselklass 2 enligt EN471.
• Även certifierad enligt EU-normen EN343, vilket innebär att
den är godkänd enligt EU:s regler för regnplagg.
• Sydda och svetsade sömmar.

2546 Regnbyxa
Resår och snodd i midja. Reglerbara ben. Sydda och svetsade sömmar.
Certifierad enligt EN343 för regnplagg.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 2 EN20471
Material: Polyuretanbelagd polyestertrikå, 170 g/m2.
Art nr: 65254658-3167 orange/marin
Art nr: 65254658-2167 gul/marin		

S–XXL
S–XXL

S–XXL
S–XXL
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Regnjacka 1566
• Stryktålig regnjacka certifierad i varselklass 3 enligt EN20471.
• Även certifierad enligt EU-normen EN343, vilket innebär att
den är godkänd enligt EU:s regler för regnplagg.
• Sydda och svetsade sömmar.
• Blixtlås med vindslå.

Nyhet!

1566 Regnjacka
80 cm lång. Huva med snodd. Stora framfickor. Reglerbar i ärmar och midja. Sydda och svetsade sömmar. Certifierad enligt EN343 för regnplagg.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 3 EN20471
Material: Polyuretanbelagd polyestertrikå, 170 g/m2.
Art nr: 65156658-3167 orange/marin
Art nr: 65156658-2167 gul/marin		

Regnställ 6535
• Trikåmaterialet är riv- och slitstarkt med lång livslängd och
ger bra rörlighet genom sin stretchfunktion.
• Sydda och svetsade sömmar.
• Det mjuka materialet behåller också sin rörlighet även när
det är kallt.
• Certifierat enligt EU-normen EN343, vilket innebär att
det är godkänt enligt EU:s regler för regnplagg.

6535 Regnställ
Sydda och svetsade sömmar. Avtagbar huva med tryckknappar. Ärmslut med kardborre.
Framfickor med lock. Justerbar resårsnodd i nederkant. Reflex på axlar och nacke. Byxan har
resårband i midjan och ficköppningar fram med lock, som gör det lätt att komma åt fickor
innanför.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% Polyuretan polyestertrikå, 170 g/m2.
Art nr: 65653558-9900 svart		
Art nr: 65653558-6700 marin		

XS–XXXL
XS–XXXL

S–XXL
S–XXL
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Hantverksbyxa med max
slitstyrka & komfort!
Nyhet!
Karbinhake
i hällan

Benficka
med blixtlås
och ID-kortsfack

Knäskyddsfickor i
kevlar/cordura
Förböjda
knän ökar
komforten

Två
höjder för
knäskydden

Reflex och
dragsko i
benslutet

2181 Hantverksbyxa

Hantverksbyxa 2181
• Ringspunnen bomull/polyester är en kvalitet med styrkan
från polyester och komforten av bomull, vilket ger hög
slitstyrka och hög komfort.
• Knäskyddsfickor i kevlar/cordura.
• Två höjder för knäskydden.
• Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1
tillsammans med knäskydd 9943.

Ringspunnen bomull/polyester är en kvalitet med styrkan från polyester och komforten av bomull, vilket ger hög slitstyrka och hög komfort. Insydda framfickor.
Förstärkta hölsterfickor med extrafack och ripsband för verktyg. Telefonficka på
höften och karbinhake fram. Extra breda hällor för livrem. Förstärkta bakfickor.
Tumstocksficka med knivknapp. Vänster benficka har blixtlås, ID-kortsfack samt
telefonfack och verktygsfack. Förböjda knän med slitstarka knäfickor i kevlar/
cordura. Knäskydden kan justeras i två höjder. Förstärkt benslut i polyamid som
inte absorberar fukt. Reflexpasspoal och dragsko i benslutet. Certifierad enligt EN
14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1 tillsammans med Jobmans knäskydd 9943.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 55% bomull/45% Polyester, 305g/m2. Kevlar/cordura-förstärkningar.
Art nr: 65218119-9899 mörkgrå/svart
C44-62, C146-156, D92-124
Art nr: 65218119-9900 svart		
C44-62, C146-156, D92-124
Art nr: 65218119-6799 marin/svart
C44-62, C146-156, D92-124
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Hantverksbyxa 2199
• Slitstark bomull som är speciellt utvecklad för Jobman.
• Jeanstråd med tre-nåls jeanssöm ökar slitstyrkan ytterligare.
• Förstärkningar i polyamid på hölsterfickor, bakfickor, tumstocksficka och knäskyddsfickor.
• Förböjda knän ger bra passform vid knästående arbete.

2199 Hantverksbyxa
Telefonficka på höften. Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida.
Påsydda förstärkta framfickor som hölsterfickorna kan stoppas ned i. Hammarhank.
Bakfickor med förstärkt insida. Framflyttad förstärkt tumstocksficka med lös nederkant och knivknapp. Benficka med telefonfack. Förböjda knän med knäfickor i
slitstarkt material.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% bomull, 370g/m2. Polyamidförstärkningar.
Art nr: 65219913-7999 grön/svart		
C44-62, C146-156, D92-124
Art nr: 65219913-9799 grafit/svart
C44-62, C146-156, D92-124
Art nr: 65219913-6799 marin/svart
C44-62, C146-156, D92-124
Art nr: 65219913-9900 svart		
C44-62, C146-156, D92-124

Hantverksbyxa 2180
• Slitstark bomull som är speciellt utvecklad för Jobman.
• Jeanstråd med tre-nåls jeanssöm ökar slitstyrkan ytterligare.
• Förböjda knän ger bra passform vid knästående arbete.
• Dragsko i benslutet som förhindrar kallras.
• Reflexpasspoal i benslutet.
• Ficka för första förband.

2180 Hantverksbyxa
Extra breda hällor för livrem. Förstärkta bakfickor. Ficka för första förband eller
snörslå/snus. Förstärkta hölsterfickor med extrafack och ripsband för verktyg.
Telefonficka på höften. Tumstocksficka anpassad för alla nya knivar. Vänster benficka
har en förstärkt najtångsficka samt telefonfack och verktygsfack. Förböjda knän
med slitstarka knäfickor. Förstärkt benslut i polyamid som inte absorberar fukt.
Reflexpasspoal och dragsko i benslutet.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 100% bomull, 360g/m2. Polyamidförstärkningar.
Art nr: 65218013-6799 marin/svart
C44-62, C146-156, D92-124
Art nr: 65218013-9900 svart		
C44-62, C146-156, D92-124

Bygg & hantverk 33

Hantverksbyxa 2200
• Slitstark bomull som är speciellt utvecklad för Jobman.
• Kil i grenen ökar slitstyrkan och rörligheten.
• Förstärkningar i polyamid på hölsterfickor, bakfickor, tumstocksficka och knäskyddsfickor.
• Knäskydden går att justera i två höjdnivåer.
• Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1
tillsammans med knäskydd 9943.

Ny färg!

2200 Hantverksbyxa
Telefonficka på höften. Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida.
Insydda framfickor som hölsterfickorna kan stoppas ned i. Hammarhank. Bakfickor
med förstärkt insida. Framflyttad förstärkt tumstocksficka med lös nederkant
och knivknapp. Benficka med telefonfack. Kil i grenen. Förböjda knän med knäfickor i slitstarkt material. Knäskyddsfickor med två höjdnivåer. Certifierad enligt
EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1 tillsammans med Jobmans knäskydd 9943.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% bomull, 370g/m2. Polyamidförstärkningar.
Art nr: 65220013-6799 marin/svart NY FÄRG! C44-62, C146-156, D88-124
Art nr: 65220013-9899 mörkgrå/svart
C44-62, C146-156, D88-124
Art nr: 65220013-9900 svart		
C44-62, C146-156, D88-124

Hantverksbyxa dam 2201
• Slitstark bomull som är speciellt utvecklad för Jobman.
• Förstärkningar i polyamid på hölsterfickor, bakfickor, tumstocksficka och knäskyddsfickor.
• Förböjda knän ger bra passform vid knästående arbete.
• Knäskydden går att justera i två höjdnivåer.
• Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1
tillsammans med knäskydd 9943.

2201 Hantverksbyxa dam
Telefonficka på höften. Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida.
Insydda framfickor som hölsterfickorna kan stoppas ned i. Hammarhank. Bakfickor
med förstärkt insida. Framflyttad förstärkt tumstocksficka med lös nederkant och
knivknapp. Benficka med telefonfack. Förböjda knän med knäfickor i slitstarkt material. Knäskyddsfickor med två höjdnivåer. Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010
Typ 2 Nivå 1 tillsammans med Jobmans knäskydd 9943.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% bomull, 370g/m2. Polyamidförstärkningar.
Art nr: 65220113-9900 svart		
Dam 34-48

Nyhet!
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Slitstark hantverksbyxa
med förhöjd synbarhet!
Ny färg!
Förstärkta
fickor, knän
och benslut

Förböjda
knän ökar
komforten

Certifierad i
varselklass 1
enligt EN471

Hantverksbyxa 2299
• Slitstark bomull som är speciellt utvecklad för Jobman.
• Jeanstråd med tre-nåls jeanssöm ökar slitstyrkan ytterligare.
• Förstärkningar i polyamid på hölsterfickor, bakfickor, tumstocksficka och knäskyddsfickor.
• Förböjda knän ger bra passform vid knästående arbete.
• Certifierad enligt EN471 för kläder med hög synbarhet.

2299 Hantverksbyxa
Telefonficka på höften. Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida.
Påsydda förstärkta framfickor som hölsterfickorna kan stoppas ned i. Hammarhank.
Bakfickor med förstärkt insida. Benficka med telefonfack. Förböjda knän med
knäskyddsfickor i slitstarkt material. Fluorescerande tyg och reflexer på benen.
Certifierad enligt EN471 för kläder med hög synbarhet.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 1 EN471
Material: 100% bomull, 370g/m2. Flourescerande tyg i 75% polyester/25% bomull.
Art nr: 65229913-6721 marin/gul NY FÄRG! C44-62, C146-156, D92-124
Art nr: 65229913-9921 svart/gul		
C44-62, C146-156, D92-124
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Ny färg!

Hantverksbyxa varsel 2215
• En varselbyxa i klass 2 för hantverkare.
• Passformen är pefrekt med förböjda knän.
• Smutsytorna i förstärkningsmaterial på låren är stora.
• Lättskött polyester/bomull med förstärkningar på utsatta
ytor.

2215 Hantverksbyxa
Hölsterfickor med extrafack som kan stoppas ned i de insydda framfickorna. Bakfickor, en med lock. Telefonficka på höften. Benficka med telefonfack.
Tumstocksficka. Hammarhank. Förböjda knän med insydda knäskyddsfickor.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 2 EN471
Material: 75% polyester/25% bomull, 260 g/m2.
Art nr: 65221562-2199 gul/svart NY FÄRG! C46–62, C148-156, D96-124
Art nr: 65221562-2167 gul/marin		
C46–62, C148-156, D96-124
Art nr: 65221562-3167 orange/marin
C46–62, C148-156, D96-124

Piratbyxa 2216
• Byxan finns även i D-storlekar.
• Förböjda knän ökar komforten.
• Piratbyxa i varselklass 2 för hantverkare.
• Förstärkta knäskyddsfickor.

Nyhet!
2216 Piratbyxa varsel
Hölsterfickor med extrafack som kan stoppas ned i de insydda framfickorna.
Bakfickor. Telefonficka. Benficka med dragkedja, ID-kortsfack och telefonfack.
Tumstocksficka. Hammarhank. Förböjda knän med insydda knäskyddsfickor.

Finns även i
D-storlekar

Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 2 EN471
Material: 75% polyester/25% bomull, 260 g/m2.
Art nr: 65221662-3167 orange/marin
Art nr: 65221662-2167 gul/marin		
Art nr: 65221662-2199 gul/svart		

C46-62, D96-124
C46-62, D96-124
C46-62, D96-124
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Servicebyxa 2626
• Vatten- och smutsavvisande material.
• Hög nöt- och slitstyrka.
• Förstärkta hölsterfickor och knäskyddsfickor.
• Jeanstråd med tre-nåls jeanssöm ökar slitstyrkan ytterligare.
• Förböjda knän ger bra passform även vid knästående
arbete.

2626 Servicebyxa
Förstärkta hölsterfickor med extrafack som kan stoppas ned i framfickorna.
Telefonficka på höften. Hammarhank. Öppna bakfickor. Tumstocksficka med knivknapp/fack. Benficka med lock, extrafack, telefonfack och ID-kortshållare. Förböjda
knän med förstärkta knäskyddsfickor.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 52% bomull/48% nylon, 230g/m2. Smuts- och vattenavvisande.
Förstärkningar i 100% polyamid.
Art nr: 65262628-9699 stålgrå/svart
C42–60, C144–156, D88, D96–120

Servicebyxa 2622
• Vatten- och smutsavvisande material.
• Hög nöt- och slitstyrka.
• Förstärkta knäskyddsfickor.
• Jeanstråd med tre-nåls jeanssöm ökar slitstyrkan ytterligare.
• Förböjda knän ger bra passform även vid knästående
arbete.

2622 Servicebyxa
Byxa med insydda framfickor och bakfickor. Benficka med invändig telefonficka,
ID-kortshållare och lock. Öppen ficka med extrafack på höger ben. Utvändiga
knäskyddsfickor.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 52% bomull/48% nylon, 230g/m2. Smuts- och vattenavvisande.
Förstärkningar i polyamid
Art nr: 65262228-9699 stålgrå/svart
C42–60, C144–156, D88–120
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Hängslebyxa 3199
• Slitstark bomull som är speciellt utvecklad för Jobman.
• Jeanstråd med tre-nåls jeanssöm ökar slitstyrkan ytterligare.
• Förstärkning i polyamid på hölsterfickor, bakfickor, tumstocks-  
ficka och knäskyddsfickor.
• Förböjda knän ger bra passform vid knästående arbete.

3199 Hängslebyxa
Tvåvägs blixtlås fram. Formsydda hängslen med resår i ryggen. Bröstfickorna kan
lossas i nederkant. Handskfickor bakom bröstfickorna. Hammarhank på båda sidor.
Påsydda framfickor med bälg. Förstärkta hölsterfickor fram med extrafack. Bakfickor
med bälg. Tumstocksficka och knivhållare på höger ben. Benficka med invändig
telefonficka. Knäfickor i slitstarkt material.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% bomull, 370g/m2. Förstärkningar i polyamid.
Art nr: 65319913-6799 marin/svart
C44-62, C148-156, D96-120

Knäskydd 9943
• EVA (Ethylen Vinyl Acetat) på insidan för bästa
stötdämpning.
• Hårdare utsida för ökad slitstyrka och livslängd.
• Förböjt för ökad passform och komfort.
• Certifierat enligt:
EN 14404:2004+A1:2010,Typ 2, Nivå 1
tillsammans med Jobmans byxor art nr:
2181, 2200, 2201, 2281, 2290.

9943 Knäskydd
Förböjt för ökad passform och komfort. Certifierat enligt EN 14404:2004+A1:2010,Typ 2, Nivå 1
tillsammans med Jobmans byxor art nr: 2181, 2200, 2201, 2281, 2290.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% EVA, Ethylen Vinyl Acetat.
Art nr: 65994383-3099 orange/svart

Nyhet!
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Piratbyxa 2281

Nyhet!

• Ringspunnen bomull/polyester är en kvalitet med styrkan
från polyester och komforten av bomull, vilket ger hög
slitstyrka och hög komfort.
• Knäskyddsfickor i kevlar/cordura.
• Två höjder för knäskydden.
• Benficka med blixtlås och ID-kortsfack.
• Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1
tillsammans med knäskydd 9943.

2281 Piratbyxa
Ringspunnen bomull/polyester är en kvalitet med styrkan från polyester och komforten av bomull, vilket ger hög slitstyrka och hög komfort. Insydda framfickor.
Förstärkta hölsterfickor med extrafack och ripsband för verktyg. Telefonficka på
höften och karbinhake fram. Förstärkta bakfickor. Tumstocksficka med knivknapp.
Vänster benficka har blixtlås, ID-kortsfack samt telefonfack och verktygsfack.
Förböjda knän med slitstarka knäfickor i kevlar/cordura. Knäskydden kan justeras i
två höjder. Reflexpasspoal ovanför knäna. Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010
Typ 2 Nivå 1 tillsammans med Jobmans knäskydd 9943.

Finns även i
D-storlekar

Kategori: ADVANCED
		
Material: 55% bomull/45% Polyester, 305g/m2. Kevlar/cordura-förstärkningar.
Art nr: 65228119-9899 mörkgrå/svart
C44-62, D92-120
Art nr: 65228119-9900 svart		
C44-62, D92-120

Piratbyxa 2290
• Slitstark bomull som är speciellt utvecklad för Jobman.
• Kil i grenen ökar slitstyrkan och rörligheten.
• Förböjda knän ger bra passform vid knästående arbete.
• Knäskydden går att justera i två höjdnivåer.
• Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1
tillsammans med knäskydd 9943.

Nyhet!

Finns även i
D-storlekar

2290 Piratbyxa
Telefonficka på höften. Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida.
Insydda framfickor som hölsterfickorna kan stoppas ned i. Hammarhank. Bakfickor
med förstärkt insida. Framflyttad förstärkt tumstocksficka med lös nederkant
och knivknapp. Benficka med telefonfack. Kil i grenen. Förböjda knän med knäfickor i slitstarkt material. Knäskyddsfickor med två höjdnivåer. Certifierad enligt
EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1 tillsammans med Jobmans knäskydd 9943.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% bomull, 370g/m2. Polyamidförstärkningar.
Art nr: 65229013-9899 mörkgrå/svart
C44-62, D92-120
Art nr: 65229013-6799 marin/svart
C44-62, D92-120
Art nr: 65229013-9900 svart		
C44-62, D92-120
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Hantverksshorts 2193
• Slitstark bomull som är speciellt utvecklad för Jobman.
• Jeanstråd med tre-nåls jeanssöm ökar slitstyrkan ytterligare.
• Förstärkta detaljer som hölsterfickor, bakfickor och tumstocksficka.

2193 Shorts
Telefonficka på höften. Hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida. Påsydda
framfickor som hölsterfickorna kan stoppas ned i. Bakfickor med förstärkt insida.
Framflyttad tumstocksficka med lös nederkant. Benficka med telefonfack.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% bomull, 370g/m2. Förstärkningar i polyamid.
Art nr: 65219313-6799 marin/svart
C46-62
Art nr: 65219313-9900 svart		
C46-62

Bermudashorts 2628
• Serviceshorts i hantverksmodell i slitstarkt och supersmidigt
material med sval komfort.
• Snabbtorkande egenskaper.
• Stora benfickor för A5-format med extrafack.
• Reflex i benslut.

2628 Bermudashorts
Shorts med hölsterfickor, som kan stoppas ned i framfickorna. Justerbar hammarhank. Insydda bakfickor. D-ring fram. Höger benficka med tumstocksficka och
knivhälla. Vänster benficka med bälg och plats för mobil, och A5-block. Telefonficka
på höften.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% Oxford polyamid, 280g/m2.
Art nr: 65262852-9900 svart

C44–60
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Golvläggarbyxa 2627
• Unikt material med teknisk stretch, som ökar komforten
och rörligheten.
• Förböjda knän med rymliga knäskyddsfickor i Cordura® ökar
slitstyrkan.
• Knivficka på låret och större knäskyddsfickor som ger golvläggaren bästa förutsättningar till ett effektivt arbete.

2627 Golvläggarbyxa
Hölsterfickor med extra fack. Insydda framfickor. Insydda bakfickor. Telefonficka på
höften. Reglerbar hammarhank. D-ring fram. Ficka för mattläggarknivar på höger
lår. Tumstocksficka med knivhälla. Vänster benficka med invändig telefonficka och
ID-kortshållare. Förböjda knän med utvändiga knäskyddsfickor i Cordura®.
		
Kategori: ADVANCED
Material: 65% polyester/35% bomull, 290g/m2. Teknisk stretch.
Art nr: 65262721-1999 brun/svart
C42–60, C146–156, D92–120

Golvläggarbyxa 2359
• Lättskött polyester/bomull med polyamidförstärkningar.
• Förstärkta detaljer som hölsterfickor, bakfickor, tumstocks-  
ficka.
• Förböjda knän ger bra passform även vid knästående arbete.
• Knivficka på låret och större knäskyddsfickor som ger golvläggaren bästa förutsättningar till ett effektivt arbete.

2359 Golvläggarbyxa
Telefonficka. Hölsterfickor med extrafack. Bakfickor med bälg. Insydda framfickor
under hölsterfickorna. Framflyttad tumstocksficka. Ficka på låret för golvläggarknivar. Benficka med invändig telefonficka. Förböjda knän med slitstarka knäfickor för
golvläggarknäskydd.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 65% Polyester/35% bomull, 260g/m2
Art nr: 65235923-9799 grafit/svart

C42-62, C146-156, D92-120
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Golvläggarbyxa 2637
• Slitstark 100% bomull med polyamidförstärkningar.
• Förstärkta detaljer som hölsterfickor, bakfickor, tumstocks-  
ficka.
• Förböjda knän med rymliga knäskyddsfickor i polyamid ökar
slitstyrkan.
• Knivficka på låret och större knäskyddsfickor som ger golvläggaren bästa förutsättningar till ett effektivt arbete.

Nyhet!
2637 Golvläggarbyxa
Hölsterfickor med extra fack. Insydda framfickor. Insydda bakfickor. Telefonficka på
höften. Reglerbar hammarhank. D-ring fram. Ficka för mattläggarknivar på höger
lår. Tumstocksficka med knivhälla. Vänster benficka med invändig telefonficka och
ID-kortshållare. Förböjda knän med utvändiga knäskyddsfickor i polyamid.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% bomull, 370g/m2. Polyamidförstärkningar.
Art nr: 65263713-9899 mörkgrå/svart
C42–60, C146–156, D92–120

Golvläggarpirat 2361
• Lättskött polyester/bomull med polyamidförstärkningar.
• Förböjda knän ger bra passform även vid knästående arbete.
• Knivficka på låret och större knäskyddsfickor som ger golvläggaren bästa förutsättningar till ett effektivt arbete.

2361 Piratbyxa
Telefonficka. Hölsterfickor med extrafack. Bakfickor med bälg. Insydda framfickor.
Framflyttad tumstocksficka. Ficka på låret för golvläggarknivar. Benficka med invändig telefonficka och ID-kortshållare. Förböjda knän med slitstarka knäfickor för
golvläggarknäskydd.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 65% Polyester/35% bomull, 260g/m2. Förstärkningar i polyamid.
Art nr: 65236123-9799 grafit/svart
C44–62
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Nyhet!

Hantverksjacka 1139
• Slitstark bomull som är speciellt utvecklad för Jobman.
• ID-kortshållare och telefonfack i bröstfickan.
• Förlängd i ryggslutet.

1139 Hantverksjacka
Ofodrad jacka i bomull med kontrastfärg i sidorna och delar av ärm. Rymliga framfickor. Höger bröstficka med integrerad ID-kortshållare och ficka för smartphone.
Innerfickor på båda sidor. Blixtlås av metall med utvändig vindslå med tryckknappar.
Reglerbar i midjan och ärmavslut. Förlängd i ryggslut.
Kategori: TECHNICAL
Material: 100% bomull, 370g/m2.
Art nr: 65113913-6799 marin/svart		
Art nr: 65113913-9998 svart/mörkgrå		

Hantverksjacka 1180
• Slitstark bomull som är speciellt utvecklad för Jobman.
• Jeanstråd med tre-nåls jeanssöm ökar slitstyrkan ytterligare.
• Det förstärkta oket i polyamid skyddar mot väta och slitage.
• Reflexer på oket ökar synbarheten.
• Kragen är fodrad med borstad polyester.

1180 Jacka
Krage med insida i borstad polyester som inte absorberar fukt vid regn och snö.
Förstärkning på axlar med reflexpasspoal. Bröstfickorna har invändigt telefonfack och id-kortshållare. Knapp och knivhälla för alla nya knivar på marknaden.
Handskfickor bakom bröstfickorna. Dubbla innerfickor. Ärmficka. Justerbar midja
och ärmslut.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 100% bomull, 360g/m2. Förstärkning i polyamid.
Art nr: 65118013-6799 marin/svart
S–XXXL

S–XXXL
S–XXXL
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Vinterjacka 1179
• Varseltyg på oket och reflexer på ok och ärmar
• Quiltfoder i ärmarna ökar smidigheten
• Pilefoder i kroppen ger bästa värme

Nyhet!
1179 Vinterjacka
Pilefoder i kropp, quiltfoder i ärmar. Höger bröstficka med lock och telefonfack.
Vänster bröstficka med extrafack. Handskfickor under bröstfickorna. Rymliga framfickor. Invändig telefonficka. Dubbla innerfickor. Förlängd rygg och reglerbar i midja
och ärm. Dragkedja med vindslå ut i kragen. Varselmaterial på oket och reflexer på
ok och ärmar.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% bomull, 370g/m2. Pilefoder och quiltfoder.
Art nr: 65117913-6721 marin/gul		
S–XXXL
Art nr: 65117913-9921 svart/gul		
S–XXXL

Fodrad flanellskjorta 5157

Nyhet!

• Quiltfoder som värmer.
• Genomvävd flanell garanterar färgäktheten.
• Tryckknappar i metall.

5157 Fodrad skjorta
Quiltfodrad skjorta med tryckknappar. Två bröstfickor, vänster med pennfack.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% bomull, 160g/m2.
Art nr: 65515701-4163 röd/petrol			
Art nr: 65515701-9830 mörk grå/orange		

S–XXXL
S–XXXL
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Hoodie 5152
• Funktionsmaterial.
• Kroppsnära passform som ger ökad rörlighet.
• Fleeceinsida som isolerar.
• Praktiska fickor och reglerbar i huva och nederkant.

5152 Hoodie
Hoodie i funktionsmaterial med fleeceinsida. Blixtlås fram med vindslå. Reglerbar
huva med nätfoder. Flatlocksömmar. Bröstficka med mobilfack och blixtlås. Sidofickor
med blixtlås. Stora öppna innerfickor. Reglerbar i nederkant med dragsko.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 100% polyester, 325g/m2.
Art nr: 65515253-9832 mörkgrå/orange
Art nr: 65515253-9941 svart/röd		
Art nr: 65515253-1000 vit		

Huvjacka soft shell 5242
• Soft shell med andasfunktion.
• Vattenavvisande egenskaper.
• Stretch ökar smidigheten.
• Ärmarna är förstärkta med slitytor som ökar slitstyrkan.

5242 Huvjacka soft shell
(Lager 2) Löstagbar huva. ID-kortshållare i bröstfickan. Slitytor på underarmarna i
ripstopmaterial. Reglerbar i nederkant och ärmslut.
		
Kategori: ADVANCED
Material: 100% polyester, 380g/m2.
Art nr: 65524255-9992 svart/grå		
Art nr: 65524255-9961 svart/turkos

XS–XXL
XS–XXL

XS–XXXL
XS–XXXL
XS–XXXL
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Flexjacka 5162
• Polyester med hög stretch ger smidighet
• Förstärkning på framsida och ärmar ökar slitstyrkan
• Dragsko i kragen för vindskydd

Nyhet!

5162 Flexjacka
(Lager 2) Lätt jacka i polyester med hög stretchfunktion. Förstärkt på mage och
ärmar. Framfickor med blixtlås. Dragsko i kragen.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% polyester, 200g/m2.
Art nr: 65516250-6592 royalblå/grå
Art nr: 65516250-9941 svart/röd		
Art nr: 65516250-9730 grafit/orange

XS–XXXL
XS–XXXL
XS–XXXL

Stickad soft shell 1247
• Soft shell med membran ger god andasförmåga
• Fleeceinsida som värmer
• Förstärkt på skuldror och framsida

1247 Jacka soft shell
Stickad soft shell med membran ger god andasförmåga och vindavvisande egenskaper. Fleeceinsida värmer. Bröstficka med ID-kortsfack och rymliga framfickor med
dragkedja. Innerfickor. Förstärkt på skuldror och framsida. Reglerbar i midjan och
tumgrepp i ärmsluten.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% polyester, 455g/m2. Stickad softshell med fleeceinsida.
Art nr: 65124773-9341 gråmelerad/röd		
XS–XXXL
Art nr: 65124773-9430 svartmelerad/orange		
XS–XXXL

Nyhet!
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Mest sålda målarbyxan!

Förstärkta
fickor och
knän

Tät bomull
minimerar
genomblödning
av färg

Förböjda
knän ökar
komforten

Målarbyxa 2159
• Marknadens mest sålda målarbyxa.
• Byxan är tillverkad i tät 100% bomull som maximerar
absorbering och minimerar genomblödning av färg.
• Förböjda knän ökar komforten.

2159 Byxa
Telefonficka på höften. Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida.
Insydda framfickor som hölsterfickorna kan stoppas ned i. Bakfickor med förstärkt
insida. Dubbel spackelficka. Benficka med telefonfack. Förböjda knän med knäfickor
i slitstarkt material.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% bomull, 300g/m2. Förstärkningar i polyamid.
Art nr: 65215911-1000 vit
C42–62, C146–156, D92–120
Art nr: 65215911-1099 vit/svart C42–62, C146–156, D92–120
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Målarbyxa 2176
• Marknadens mest avancerade målarbyxa.
• Perfekt passform och funktioner som förbandsficka, för
böjda knän och förstärkt benslut med dragsko ger en byxa
som är mer funktionell och effektiv än alla andra.
• Byxan är tillverkad i tät 100% bomull som maximerar
absorbering och minimerar genomblödning av färg.

2176 Byxa
Telefonficka på höften. Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida
som kan stoppas ned i de påsydda framfickorna. Förbandsficka på höger framficka.
Hammarhank. Bakfickor med förstärkt insida. Dubbel spackelficka med knivknapp.
Benficka med lock, telefonfack och verktygsfack. Förböjda knän med förstärkta
knäfickor. Förstärkt benslut med dragsko.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 100% bomull, 300g/m2. Förstärkningar i polyamid.
Art nr: 65217611-1019 vit/brun C42–62, C146–156, D92–120

Målarbyxa 2149
• Byxan är tillverkad i tät 100% bomull som maximerar
absorbering och minimerar genomblödning av färg.
• Förstärkta knäskyddsfickor.

2149 Byxa
Två bakfickor, högra med lock. Två hölsterfickor med extra verktygsfack utvändigt. Två
påstickade frontfickor med bälg under hölsterfickorna, hölsterfickorna kan stoppas ner i
dessa. Dubbel spackelficka på höger ben. En benficka med lock och pennfack på vänster
ben. Knäfickor i Oxfordnylon.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material:100% bomull, 300g/m2. Förstärkningar i Oxfordnylon.
Art nr: 65214911-1000 vit
C44-62
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Målarpiratbyxa 2163
• Piratbyxa tillverkad i tät bomull som maximerar absorbering
och minimerar genomblödning av färg.
• Förböjda knän ökar komforten.

2163 Piratbyxa
Telefonficka på höften. Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida. Insydda framfickor, s.k. ”French pockets”med sluttande sidkant för att lätt kunna stoppa ner hölsterfickorna. Bakfickor med förstärkt insida- höger med lock och knapp.
Förstärkt spackelficka. Benficka med lock, telefonfack och ID-kortsficka. Förböjda
knän med förstärkt knäskyddsficka.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% Bomull, 300g/m2. Förstärkningar i polyamid.
Art nr: 65216311-1099 vit/svart C44-62

Målarshorts 2160
• Shortsen är tillverkade i tät 100% bomull som maximerar
absorbering och minimerar genomblödning av färg.

2160 Shorts
Telefonficka på höften. Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida.
Insydda framfickor som hölsterfickorna kan stoppas ned i. Hammarhank. Bakfickor
med förstärkt insida. Dubbel spackelficka med lös nederkant och knivknapp.
Benficka med telefonfack.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% bomull, 300g/m2. Förstärkningar i polyamid.
Art nr: 65216011-1099 vit/svart C44–62
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Västbyxa 3159
• Västbyxan är tillverkad i tät 100% bomull som maximerar
absorbering och minimerar genomblödning av färg.
• Stretchrygg och reglerbara axelband
• Förböjda knän ökar komforten.

3159 Västbyxa
Tvåvägs blixtlås fram med frontslå. Reglerbara axelband. Stretchrygg ökar rörligheten. Bröstfickor med telefonficka och ID-ficka.Förstärkta hölsterfickor med extrafack
som kan stoppas ned i de insydda framfickorna. Hölsterfickor bak. Hammarhank.
Dubbel spackelficka. Benficka med lock och telefonfack. Knäskyddsfickor i oxfordnylon.
Kategori: TECHNICAL
		
Material:100% bomull, 300g/m2. Förstärkningar i Oxfordnylon.
Art nr: 65315911-1099 vit/svart C46-60, C150-154, D100-108

Fleecejacka 1245
• Exklusiv fleece med vind- och vattenavvisande membran
som skyddar i dåligt väder.
• Förstärkning i polyester på axlar och ärmar ökar slitstyrkan.

1245 Fleecejacka
Bröstfickor med dragkedja och telefonficka. Framfickor med dragkedja. Innerfickor.
Polyesterförstärkning på axlar och ärmar.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% Polyester, 330g/m2.
Art nr: 65124577-1099 vit/svart XS–XXXL
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Soft shell jacka 1208
• Vattenavvisande soft shell
• Vindavvisande membran
• Fleeceinsida

Nyhet!

1208 Soft shell jacka
Vattenavvisande soft shell med vindavvisande membran. Bröstficka med
ID-kortshållare. Rymliga framfickor. Innerfickor. Reglerbar i midja och ärmslut.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% polyester, 265g/m2 med fleeceinsida.
Art nr: 651208-71-1000 vit		
S–XXXL

Hoodie 5152
• Funktionsmaterial.
• Kroppsnära passform som ger ökad rörlighet.
• Fleeceinsida som isolerar.
• Praktiska fickor och reglerbar i huva och nederkant.

5152 Hoodie
Hoodie i funktionsmaterial med fleeceinsida. Blixtlås fram med vindslå. Reglerbar
huva med nätfoder. Flatlocksömmar. Bröstficka med mobilfack och blixtlås. Sidofickor
med blixtlås. Stora öppna innerfickor. Reglerbar i nederkant med dragsko.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 100% polyester, 325g/m2.
Art nr: 65515253-1000 vit		

XS–XXXL
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Nyhet!

T-shirt
• 100% bomull 160 g/m2

WORK T-shirt
Modern T-shirt med förstärkta axelsömmar och dubbelstickning runt halsringning.
Fyrlagers halsmudd för bättre formbeständighet.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% bomull, 160g/m2.
Art nr: 652264020-100 vit		

Långärmad T-shirt
• Förkrympt interlock T-shirt i hög kvalitet, 220 g/m2.
• Halsmudd med dubbelstickning.

Nyhet!

Spirit Långärmad T-shirt
Långärmad förkrympt interlock T-shirt i hög kvalitet. Bra passform och halsmudd
med dubbelstickning.
Kategori: HURRICANE 		
Material: 100% kammad bomull, enzymbehandlad interlock, 220 g/m2
Art nr: 1150226-1200 vit		
S-XXXL

S-XXXXXL
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Sweatshirt
• Bomull/polyester med borstad insida.
• Halsmudd med dubbelstickning.

Nyhet!

Bridge Sweatshirt
Klassisk rundhalsad sweatshirt med dubbelstickning i halsmudd. Sweatshirten har
en mjuk borstad insida och mudd vid hals, ärmslut och linning.
Kategori: HURRICANE 		
Material: 60% bomull, 40% polyester, 280 g/m2
Art nr: 1112230-1200 vit		
S-XXXXXL

Pilotjacka 1357
• Vinterjacka i slitstark polyester.
• Quiltfoder som ger smidighet och komfort.
• Resårmudd i midja och ärmslut.

1357 Pilotjacka
Pilotjacka i slitstark vattenavstötande polyester med smidigt quiltfoder. Skönt pilefoder i kragen. Bröstfickor och ärmficka med blixtlås och framfickor. Innerficka med
fack för mobil. D-ring för ID-kortshållare.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% polyester, 200 g/m2
Art nr: 65135739-1000 vit		

XS–XXXL
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Skaljacka med hög
synbarhet för alla väder!
Ny färg!
Hög
andasfunktion:
5000 Mvp
Hög vattentäthet:
6500 mm.

Reflex
på axlarna
som syns
uppifrån

Tejpade
sömmar och
vattentäta
blixtlås
Certifierad i
varselklass 3
enligt EN471
Perfekt skal
enligt lagerpå-lagerprincipen

1263 Skaljacka
(Lager 3) Funktionsjacka i 100% Polyester med PU-belagd baksida, tejpade sömmar och
meshfoder. Materialet är vattentätt med hög andasfunktion. Ventilationsöppningar i sidan
med blixtlås. Dubbla innerfickor, höger med blixtlås samt extrafack för telefon, vänster i
A5-fomat. Blixtlås upp i kragen med dubbel vindslå och tryckknappar. Bröstficka med vattentätt blixtlås och D-ring för ID-kortshållare. Insydda fickor fram med blixtlås och microfleecefoder. Justerbara ärmslut och dragsko i nederkant. Löstagbar/avryckbar huva med justerbar
inställning och dragsko i framkant. Vattenpelare: 6500 mm. Andasfunktion: 5000 Mvp
Kategori: ADVANCED
		
Varselklass: 3 EN471
Material: 100% polyester, 220g/m2 med PU-beläggning.
Art nr: 65126341-2199 gul/svart		
S-XXXL
Art nr: 65126341-3167 orange/marin
S-XXXL
Art nr: 65126341-2167 gul/marin		
S-XXXL

NY FÄRG!

Skaljacka 1263
• Hög andasfunktion (5000 Mvp) som är perfekt enligt lager på
lager-principen.
• Materialet är vattenavvisande och klarar en vattenpelare på
6500 mm.
• Sömmarna är tejpade och blixtlåsen är vattentäta för att
säkra vattenskyddet.
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Extrautrustad hantverksbyxa
med hög synbarhet!
Ny färg!

Certifierad i
varselklass 2
enligt EN471

Förböjda
knän ökar
komforten
Förstärkta
fickor, knän
och benslut

Hantverksbyxa 2215
• En varselbyxa i klass 2 för hantverkare.
• Passformen är perfekt med förböjda knän.
• Smutsytorna i förstärkningsmaterial på låren är stora.
• Lättskött polyester/bomull med förstärkningar på utsatta
ytor.

2215 Hantverksbyxa
Hölsterfickor med extrafack som kan stoppas ned i de insydda framfickorna.
Bakfickor, en med lock. Telefonficka. Benficka med telefonfack. Tumstocksficka.
Hammarhank. Insydda knäskyddsfickor.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 2 EN471
Material: 75% polyester/25% bomull, 260 g/m2.
Art nr: 65221562-2167 gul/marin		
C46–62, C148-156, D96-124
Art nr: 65221562-2199 gul/svart NY FÄRG! C46–62, C148-156, D96-124
Art nr: 65221562-3167 orange/marin
C46–62, C148-156, D96-124
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Midjemått upp
till 155 cm

Transportbyxa 2409
• Lättskött polyester/bomull med borstad insida, som ger skön
komfort.
• Förböjda knän ökar komforten.
• Flourescerande material och reflex ökar synbarheten.
• Byxan finns i storlekar ända upp till F140 (Midjemått 155 cm)!

2409 Transportbyxa
Femficksmodell med jeansfickor fram och insydda fickor bak. Höger benficka
med bälg, öppen ficka och blixtlåsficka. Vänster benficka med plats för mobil och
A5-block. D-ring fram. Förböjda knän. Flourescerande material och reflex i benslut.
Ej certifierad enligt EN471.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 65% polyester/35% bomull, 245g/m2.
Art nr: 65240922-9921 svart/gul C42–62, C146–156, D88–120, F124-140

Servicebyxa 2209
• Varselbyxa för chaufförer i klass 1 med stora ”smutsytor”.
• Lättskött polyester/bomull.

2209 Servicebyxa
Insydda framfickor. Bakfickor, en med lock. Telefonficka. Benficka med telefonfack.
Benficka med extrafack.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 1 EN471
Material: 65% polyester/35% bomull, 260 g/m2.
Art nr: 65220962-6731 marin/orange
Art nr: 65220962-6721 marin/gul		

C46–62, C148-156, D96-120
C46–62, C148-156, D96-120
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Slitstark hantverksbyxa
med förhöjd synbarhet!
Ny färg!
Förstärkta
fickor, knän
och benslut

Förböjda
knän ökar
komforten

Certifierad i
varselklass 1
enligt EN471

Hantverksbyxa 2299
• Slitstark bomull som är speciellt utvecklad för Jobman.
• Jeanstråd med tre-nåls jeanssöm ökar slitstyrkan ytterligare.
• Förstärkningar i polyamid på hölsterfickor, bakfickor, tumstocksficka och knäskyddsfickor.
• Förböjda knän ger bra passform vid knästående arbete.
• Certifierad enligt EN471 för kläder med hög synbarhet.

2299 Hantverksbyxa
Telefonficka på höften. Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida.
Påsydda förstärkta framfickor som hölsterfickorna kan stoppas ned i. Hammarhank.
Bakfickor med förstärkt insida. Framflyttad förstärkt tumstocksficka med lös nederkant och knivknapp. Benficka med telefonfack. Förböjda knän med knäfickor i
nytt slitstarkt material. Fluorescerande tyg och reflexer på benen. Certifierad enligt
EN471 för kläder med hög synbarhet.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 1 EN471
Material: 100% bomull, 370g/m2. Flourescerande tyg i 75% polyester/25% bomull.
Art nr: 65229913-6721 marin/gul NY FÄRG! C44-62, C146-156, D92-124
Art nr: 65229913-9921 svart/gul		
C44-62, C146-156, D92-124
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Piratbyxa 2216
• Byxan finns även i D-storlekar.
• Förböjda knän ökar komforten.
• Modern passform.
• Förstärkta knäskyddsfickor.

Nyhet!
2216 Piratbyxa
Hölsterfickor med extrafack som kan stoppas ned i de insydda framfickorna.
Bakfickor. Telefonficka. Benficka med dragkedja, ID-kortsfack och telefonfack.
Tumstocksficka. Hammarhank. Förböjda knän med insydda knäskyddsfickor.

Finns även i
D-storlekar

Shorts 2208
• Varselshorts i hantverksmodell med hölsterfickor.
• Shortsen uppfyller varselklass 2.

2208 Shorts
Hölsterfickor som kan stoppas ned i de insydda framfickorna. Telefonficka. Bakfickor, högra
med lock. D-ring och hammarhank. Benficka med lock, telefonfack och ID-kortsficka.
Tumstocksficka.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 2 EN471
Material: 75% polyester/25% bomull, 260 g/m2.
Art nr: 65220862-3100 orange
C46–62
Art nr: 65220862-2100 gul
C46–62

Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 2 EN471
Material: 75% polyester/25% bomull, 260 g/m2.
Art nr: 65221662-2199 gul/svart		
Art nr: 65221662-3167 orange/marin
Art nr: 65221662-2167 gul/marin		

C46-62, D96-124
C46-62, D96-124
C46-62, D96-124
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Ny färg!

Servicejacka 1251
• Varseljacka i klass 3 i slitstark polyester/bomull.
• Stor smutsyta på magen och i ärmsluten.
• Reflex över axlarna som syns även uppifrån.
• Hållare för komradio på bröstet.
• Förlängd rygg.

1251 Jacka
Bröstfickor med dragkedja och telefonfack. Insydda framfickor. Innerfickor med telefonfack och extrafack. Reglerbar midja och ärm. Förlängd rygg.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 3 EN471
Material: 75% polyester/25% bomull, 260 g/m2.
Art nr: 65125162-2199 gul/svart		
Art nr: 65125162-3167 orange/marin
Art nr: 65125162-2167 gul/marin		

Fleecejacka 1243
• Polyesterfoder fram bidrar som vindskydd.
• Kan användas som ytterplagg eller som lager 2 under
skaljacka 1263.

1243 Fleecejacka
(Lager 2) Polyesterfoder fram som vindskydd. Fickor med blixtlås. Bröstficka med telefonfack
och pennfickor. Dragkedja upp i kragen. Innerfickor med telefonficka, pennfack och blixtlås.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 3 EN471
Material: 100% Polyester, antipillingbehandlad, ??? g/m2.
Art nr: 65124369-3167 orange/marin
S-XXXL

S–XXXXL
S–XXXXL
S–XXXXL

NY FÄRG!
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Fleecejacka 1241
• Foder i polyester fungerar vindavvisande och gör jackan lätt
att ta på och av.
• Stor smutsyta på magen.
• Certifierad i varselklass 3 enligt EN 20471

Nyhet!

1241 Fleecejacka
Varseljacka i klass 3 enligt nya standarden ISO EN20471. Fleece med förstärkning fram och
på ärmar. Foder i polyester gör jackan lätt att ta på och av och fungerar även vindavvisande.
Bröstficka med ID-kortsfack. Innerfickor. Rymliga framfickor med dragkedja. Reflex på axlarna
ökar synbarheten uppifrån. Reglerbar i midja.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Varselklass: 3 EN20471
Material: 100% polyester., 280 g/m2.
Art nr: 65124169-2199 gul/svart		

Soft shell-jacka 1243
• Kroppsnära varseljacka i klass 3.
• Exklusiv vattenavvisande softshell med membran som har
mycket hög ånggenomsläpplighet (andasfunktion).
• Materialets stretchegenskaper och mjuka reflexer ger bra
rörlighet och effektiviserar arbetet.

1243 Soft shell-jacka
(Lager 3) Kroppsnära jacka med stretchegenskaper som ger bra rörlighet. Vattenavvisande
soft shell som har god ångenomsläpplighet. Bröstfickor med blixtlås och telefonfack.
Innerfickor och framfickor. Justerbar i ärmslut och nederkant.
Kategori: ADVANCED
		
Varselklass: 3 EN471
Material: 86% polyester / 14% elastan, 270 g/m2.
Art nr: 65124355-2167 gul/marin		
S-XXXL

S-XXXL
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Sweatshirt 5122
• Sweatshirt i klass 3 i polyester/bomull med ruggad insida
som ger hög komfort.
• Mjuka reflexer som följer tröjans rörelser.

5122 Sweatshirt
Bröstficka med blixtlås och ID-kortshållare. Rakt avslut med liten mudd i nederkant
och ärmslut. Mjuka påvärmda reflexer.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Varselklass: 3 EN471
Material: 75% bomull/25% polyester, 300 g/m2 med ruggad insida.
Art nr: 65512293-3100 orange		
S–XXXL
Art nr: 65512293-2100 gul		
S–XXXL

Sweatshirt jacka 5172
• Borstad polyestertrikå ger skön komfort.
• Reflexer på axlarna syns uppifrån.
• Hel dragkedja och framfickor

Nyhet!

5172 Sweatshirt jacka
Sweatshirt jacka i borstad polyester trikå med blixtlås hela vägen fram. Bröstficka
med ögla inuti för ID-kortshållare. Framfickor. Ribbstickad mudd nedtill och i ärmslut.
Reflexer för ökad synbarhet.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Varselklass: 3 EN471
Material: 100% Polyester, 245 g/m2.
Art nr: 65517266-3100 orange		
Art nr: 65517266-2100 gul		

S–XXXXL
S–XXXXL
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T-shirt 5585
• T-shirt i klass 2 i polyestertrikå med bomullskänsla.
• Smidiga och mjuka reflexer.
• Finns från storlek small till 4XL.

Nyhet!

5585 T-shirt
Påsydda reflexer som är mjuka och smidiga.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Varselklass: 2 EN20471
Material: 100% Polyestertrikå, 135g/m2.
Art nr: 65558568-3100 orange		
Art nr: 65558568-2100 gul		

T-shirt 5584
• T-shirt i klass 3 i polyestertrikå med bomullskänsla.
• Mjuka påvärmda reflexer som följer tröjans rörelser.

5584 T-shirt
Mjuka påvärmda reflexer.
		
Kategori: TECHNICAL
Varselklass: 3 EN471
Material: 100% Polyestertrikå, 160g/m2.
Art nr: 65558465-3100 orange		
Art nr: 65558465-2100 gul		

S–XXL
S–XXL

S–XXXXL
S–XXXXL
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Fodrad skjorta 5156
• Lättfodrad skjorta i varselklass 3 som är bekväm att jobba i
och lätt att ta på och av när man rör sig mellan olika jobb.

5156 Fodrad skjorta
Quiltfodrad. Tryckknappar. Invändig telefonficka i höger bröstficka. Förlängd rygg.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 3 EN471
Material: 50% polyester/50% bomull, 300 g/m2.
Art nr: 65515667-3100 orange		
Art nr: 65515667-2100 gul		

Hantverksväst 7346
• Blixtlås i sidorna för reglerbar vidd.
• Bröstfickorna går att lossa i nederkant.
• Hällor för bälte.

Nyhet!

7346 Hantverksväst
Hängfickor fram och bak. Stora fickor för handskar fram. Bröstfickor med integrerad
ID-kortshållare. Blixtlås i båda sidorna för reglerbar vidd på västen. Hammarhank i
vänster och höger sida. Hällor för bälte.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 2 EN471
Material: 75% polyester/25% bomull, 260 g/m2.
Art nr: 65734662-2100 gul		

M-XXXL

M-XXXL
M-XL
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Varselväst 7586
• Smidig väst i varselklass 2 enligt EN20471.
• Praktisk att ha i bilen eller för besökare.
• Stängs med blixtlås.

Nyhet!

7586 Varselväst
Smidig varselväst i klass 2 med blixtlås.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Varselklass: 2 EN20471
Material: 100% Polyester, 120 g/m2.
Art nr: 65758664-3100 orange		
Art nr: 65758664-2100 gul		

Varselväst 7598
• Avancerad varselväst i klass 3 av hög kvalitet.
• Ärmarna bidrar till att västen kan vara kortare och tajtare,
vilket gör den smidigare att bära.

7598 Varselväst
Telefonficka, ID-kortsfack och hållare för komradio.
Kategori: ADVANCED
		
Varselklass: 3 EN471
Material: 100% polyester, 130 g/m2.
Art nr: 65759864-3100 orange
S/M, L/XL, XXL/XXXL
Art nr: 65759864-2100 gul
S/M, L/XL, XXL/XXXL

S/M–L/XL
S/M–L/XL
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Regnjacka 1565
• Stryktålig regnjacka certifierad i varselklass 3 enligt EN471.
• Även certifierad enligt EU-normen EN343, vilket innebär att
den är godkänd enligt EU:s regler för regnplagg.
• Sydda och svetsade sömmar.

1565 Regnjacka
100 cm lång. Huva med snodd. Reglerbar ärm. Sydda och svetsade sömmar.
Certifierad enligt EN343 för regnplagg.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 3 EN20471
Material: Polyuretanbelagd polyestertrikå, 170 g/m2.
Art nr: 65156558-3167 orange/marin
Art nr: 65156558-2167 gul/marin		

Regnbyxa 2546
• Stryktålig regnbyxa certifierad i varselklass 2 enligt EN471.
• Även certifierad enligt EU-normen EN343, vilket innebär att
den är godkänd enligt EU:s regler för regnplagg.
• Sydda och svetsade sömmar.

2546 Regnbyxa
Resår och snodd i midja. Reglerbara ben. Sydda och svetsade sömmar.
Certifierad enligt EN343 för regnplagg.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 2 EN20471
Material: Polyuretanbelagd polyestertrikå, 170 g/m2.
Art nr: 65254658-3167 orange/marin
Art nr: 65254658-2167 gul/marin		

S–XXL
S–XXL

S–XXL
S–XXL
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Regnjacka 1566
• Stryktålig regnjacka certifierad i varselklass 3 enligt EN20471.
• Även certifierad enligt EU-normen EN343, vilket innebär att
den är godkänd enligt EU:s regler för regnplagg.
• Sydda och svetsade sömmar.
• Blixtlås med vindslå.

Nyhet!

1566 Regnjacka
80 cm lång i storlek large. Huva med snodd. Stora framfickor. Reglerbar i ärmar och midja.
Sydda och svetsade sömmar. Certifierad enligt EN343 för regnplagg.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 3 EN20471
Material: Polyuretanbelagd polyestertrikå, 170 g/m2.
Art nr: 65156658-3167 orange/marin
Art nr: 65156658-2167 gul/marin		

S–XXL
S–XXL
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Pilotjacka med hög
synbarhet
Skönt
varmfodrad
pilekrage

Nyhet!
Certifierad
i varselklass
3 enligt
EN20471

Bröst- och
ärmficka med
blixtlås

Quiltfoder i
hela jackan
ökar smidigheten

1359 Pilotjacka varsel
Pilotjacka i slitstark vattenavstötande polyester med smidigt quiltfoder. Skönt pilefoder i kragen. Bröstfickor och ärmficka med blixtlås och framfickor. Innerficka med
fack för mobil. D-ring för ID-kortshållare.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Varselklass: 3 EN20471
Material: 100% polyester, 200 g/m2.
Art nr: 65135939-2100 gul		
Art nr: 65135939-3100 orange		

S–XXXXL
S–XXXXL

Pilotjacka 1359
• Quiltfoder i hela jackan ökar smidigheten.
• Bröst- och ärmficka med blixtlås.
• ID-kortsfack i bröstfickan.
• Certifierad i varselklass 3 enligt EN20471.
• Jackan finns i storlekar ända upp till XXXXL.
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Vinterjacka 1253

Ny färg!

• En riktigt varm varseljacka i klass 3.
• Fluorescerande tyg där det syns som bäst och stor smutsyta
på magen och i ärmsluten där man blir som smutsigast.
• Reflex över axlarna som syns tydligt uppifrån.
• Avryckbar huva.

1253 Vinterjacka
Pilefoder i kroppen och kragen. Quiltfoder i ärmar. Avtagbar och reglerbar huva.
Förlängd rygg. Insydda framfickor. Bröstfickor med blixtlås. Innerfickor med telefonfack. Ärmficka med blixtlås. Dragkedja upp i kragen med dubbel vindslå.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 3 EN471
Material: 75% polyester/25% bomull, 260 g/m2.
Art nr: 65125362-2199 gul/svart		
Art nr: 65125362-3167 orange/marin
Art nr: 65125362-2167 gul/marin		

Vinterparkas 1254
• En riktigt varm varselparkas i klass 3.
• Stora ytor med flourescerande tyg för bästa synbarhet med
smutsytor i nederkant och ärmslut.
• Skön pälsfiber i kragen och avryckbar huva.

1254 Vinterparkas
Pilefoder i kroppen och kragen. Quiltfoder i ärmar. Avtagbar och reglerbar huva.
Bröstfickor och ärmficka med blixtlås. Framfickor med lock. Innerfickor med telefonfack.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 3 EN471
Material: 75% polyester/25% bomull, 260 g/m2.
Art nr: 65125462-3167 orange/marin
Art nr: 65125462-2167 gul/marin		

S–XXXL
S–XXXL

S–XXXXL
S–XXXXL
S–XXXXL

NY FÄRG!

Varselkläder 71

Vinterjacka 1255
• Quiltfoder i hela jackan gör den riktigt smidig.
• Fluorescerande tyg där det syns som bäst och stor smutsyta
på magen och i ärmsluten där man blir som smutsigast.
• Reflex över axlarna som syns tydligt uppifrån.
• Avryckbar huva.

Nyhet!

1255 Vinterjacka
Quiltfoder i hela jackan. Avtagbar och reglerbar huva. Förlängd rygg. Insydda framfickor. Bröstfickor med blixtlås. Innerfickor med telefonfack. Ärmficka med blixtlås.
Dragkedja upp i kragen med dubbel vindslå.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 3 EN471
Material: 75% polyester/25% bomull, 260 g/m2.
Art nr: 65125562-3167 orange/marin
Art nr: 65125562-2167 gul/marin

Vinterbyxa 2214
• Quiltfodrad varselbyxa i klass 2.
• Blixtlås vid benslut, som gör de lätta att ta på och av.
• Stora flourescerande ytor för bästa synbarhet med smutsytor
och reflexer i benslut.

2214 Vinterbyxa
Quiltfodrad. Resår i ryggen. Förhöjd rygg mot drag. Insydda framfickor. Benficka
med telefonfack och lock. Tumstocksficka. Bakfickor, högra med lock. Blixtlås i ben.
Invändiga knäfickor.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 2 EN471
Material: 75% polyester/25% bomull, 260 g/m2.
Art nr: 65221462-3167 orange/marin
Art nr: 65221462-2167 gul/marin		

S–XXXL
S–XXXL

S–XXXXL
S–XXXXL
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När och var ska man
bära varselkläder
Vem bestämmer hur varselkläder ska se ut?
Varselklädernas utseende styrs av EU norm EN471 och EN20471.
Normen beskriver bland annat vilka färger som får användas,
var på kläderna reflexer skall placeras och vilken information
som måste följa med plaggen. Krav på materialets egenskaper
ställs för att uppnå så hög synbarhet som möjligt och för att
klara tvätt utan att förlora synbarhet. Plaggets utformning måste
också följa vissa mallar för att maximal synbarhet skall uppnås.
Plaggen testas av utvalda testinstitut. När plaggen tillsammans
med dokumentation godkänts, erhålls ett certifikat som intygar
att de håller de egenskaper som krävs enligt norm EN471 och
EN20471. I plaggen sitter också en CE-märkning som intygar att
de är certifierade. Med följer också information om hur plagget
får användas och skall skötas.
Var gäller reglerna för varselkläder?
På varje arbetsplats där någon form av trafik finns skall varselkläder användas. Till sådana platser räknas bland annat vägar,
parker, hamnar, byggplatser, lastnings- och lossningsplatser, gruvor, parkeringsplatser, flygplatser, festivaler m.m. Vid arbeten som
inte omfattar Trafikverkets vägar, gäller de regler som varje
kommun satt upp. Generellt kan dock sägas att de flesta
kommuner valt att följa Trafikverkets regler.
Vem bestämmer att varselkläder behövs?
Det är arbetsgivarens och arbetstagarens skyldighet att på varje
arbetsplats informera sig om vilka krav som gäller.
• I Sverige gäller EU regler om personlig skyddsutrustning.
Standarden EN471 och EN20471 innebär krav på fluorescerande material och reflexer.
• I Sverige finns en allmän arbetsmiljölag. I denna framgår att
arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning om så krävs.
• Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer vanligtvis överens om lämpliga varselkläder för det aktuella arbetet.
Uppdragsgivaren har rätt att ställa speciella krav på
arbetsplaggens klass för en specifik arbetsplats.
• Av såväl arbetsmiljö- som trafiksäkerhetsskäl har Trafikverket
beslutat att varselkläderna skall uppfylla klass 3 på deras
mark. Dessutom skall varselbyxa i lägst klass 2 kompletteras
vid arbete på väg med passerande trafik i mörker, dis och
dimma eller andra motsvarande förhållanden.
• Flera stora kommuner har beslutat om motsvarande
regler som Trafikverket.

Varselplagg delas in i tre klasser
Beroende på plaggens synbarhet delas de in i olika klasser.
Klassningen styrs framförallt av en faktor: Plaggets
fluorescerande yta och reflexyta.
Klass 3: Högsta klassen. Den totala fluorescerande ytan skall
vara minst 0,8m2 och reflexen 0,2m2.
Klass 2: Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,5m2
och reflexen 0,13m2.
Klass 1: Lägsta klassen. Den totala fluorescerande ytan skall
vara minst 0,14m2 och reflexen 0,1m2.
Gemensamt för de tre klasserna är att inga glapp på mer än
totalt 10 cm får förekomma vid reflexerna. Detta innebär att
blixtlåset måste vara stängt på exempelvis en jacka.
Kan man kombinera olika plagg?
Klass 1+2 blir inte automatiskt klass 3. För att nå klass 3 måste
plaggens totala fluorescerande yta tillsammans vara minst 0,8m2.
Plagg med olika färger kan/får kombineras. De måste samcertifieras för att man skall tillgodoräkna sig ytan, annars gäller det
enstaka plaggets yta.
Vilken färg syns bäst?
Enligt EU norm finns det tre godkända fluorescerande färger:
Gult, orange och rött. Det ska framgå i certifikat att plaggen är
godkända för att kombineras. Gult har vid tester visat sig ha
dubbelt så bra lyskraft jämfört med orange och rött. Dessutom är
gult den enda av dessa tre färger som är fluorescerande i direkt
solljus och i natriumbelysning, dvs den typ av belysning som
används i t ex tunnlar.
Varför reflex på varselplagg?
Vid mörker tappar de fluorescerande färgerna i lyskraft. Därför
har plaggen även reflexer som skall reflektera bilars strålkastarljus i mörker. Reflex på benen gör att man syns på längre håll.
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Smidig pilotjacka
Nyhet!

Skönt
varmfodrad
pilekrage

Bröst- och
ärmficka
med blixtlås
Quiltfoder i
hela jackan
ökar smidigheten

Pilotjacka 1357
• Vinterjacka i slitstark polyester.
• Quiltfoder som ger smidighet och komfort.
• Resårmudd i midja och ärmslut.

1357 Pilotjacka
Pilotjacka i slitstark vattenavstötande polyester med smidigt quiltfoder. Skönt pilefoder i kragen. Bröstfickor och ärmficka med blixtlås och framfickor. Innerficka med
fack för mobil. D-ring för ID-kortshållare.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% polyester, 200 g/m2.
Art nr: 65135739-1000 vit		
Art nr: 65135739-6700 marin		
Art nr: 65135739-9900 svart		
Art nr: 65135739-9800 mörkgrå		

XS–XXXL
XS–XXXL
XS–XXXXXL
XS–XXXL
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Vinterjacka 1261
• Längre jacka med pilefoder i övre halvan som ger värme.
• Quiltfoder i nedre halvan och ärmar ger smidighet.
• Förstärkta slitytor på axlar och underarmar i ripstopmaterial.
• Mörka reflexer på axlarna som syns vid behov.

1261 Vinterjacka
En lite längre jacka med avryckbar huva. Pilefoder kombinerat med quiltfoder för
värme och rörlighet. Underarmar och axlar har slitytor i ripstopmaterial. Mörka
reflexer på axlarna. Framfickor med blixtlås och bröstficka med infälld ID-kortsficka.
Dubbla innerfickor.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% polyamid, 230 g/m2.
Art nr: 65126144-6700 marin
S-XXXL
Art nr: 65126144-9999 svart
XS-XXXL

Vinterjacka 1264
• Vinterjacka i slitstark polyester.
• Quiltfoder som ger smidighet och komfort.
• Reflexpasspoal på axlar och ärmar ökar synbarheten i
mörker.

1264 Vinterjacka
Vinterjacka i slitstark polyester med quiltfoder som ger smidighet och komfort.
Reflexpasspoal på axlar och ärmar ökar synbarheten i mörker. ID-kortsfack och
dubbla innerfickor. Reglerbar i ärmslut och nederkant.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% polyester, 280 g/m2.
Art nr: 65126436-9899 grå/svart XS-XXXL
Art nr: 65126436-9900 svart
XS-XXXXL
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Vinterjacka 1253
• En riktigt varm varseljacka i klass 3.
• Fluorescerande tyg där det syns som bäst och stor smutsyta
på magen och i ärmsluten där man blir som smutsigast.
• Reflex över axlarna som syns tydligt uppifrån.
• Avryckbar huva.
• Alla vinterjackor i varsel finns på sidorna 69-71.

Ny färg!
1253 Vinterjacka
Pilefoder i kroppen och kragen. Quiltfoder i ärmar. Avtagbar och reglerbar huva.
Förlängd rygg. Insydda framfickor. Bröstfickor med blixtlås. Innerfickor med telefonfack. Ärmficka med blixtlås. Dragkedja upp i kragen med dubbel vindslå.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 3 EN471
Material: 75% polyester/25% bomull, 260 g/m2.
Art nr: 65125362-2199 gul/svart		
Art nr: 65125362-3167 orange/marin
Art nr: 65125362-2167 gul/marin		

Vinterväst 7356
• Vinterväst med smidigt och lätt quiltfoder.
• Reflexpasspoal i oksömmen ökar synligheten vid mörker.
• PU-belagd polyester på oket ger hög vattentäthet och
slitstyrka.

7356 Vinterväst
Quiltfoder. Dubbla innerfickor. Mjuk polytrikå i kragens insida. Elastisk snodd för
handsfree mobilsladd. Reflexpasspoal i ok-sömmen, både fram och bak. Bröstfickor
med lock och infälld ID-ficka. Handskfickor med blixtlås bakom bröstfickorna, höger
ficka med en mobilficka.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% Polyamid, 200 g/m2. PU-belagd polyester i oket.
Art nr: 65735640-9900 svart		
S-XXXL

S–XXXXL
S–XXXXL
S–XXXXL

NY FÄRG!
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Vinteroverall 4360
• Overall med tjockt quiltfoder och massor av funktioner.
• Reflexer på ben och reflexpasspoaler vid oket.
• Löstagbar/avryckbar vadderad huva.
• Förstärkningar på ärmar, axlar, bakdel och ben.
• Blixtlås i benen upp till höften underlättar på- och avtagning.
• Invändiga knäskyddsfickor.

4360 Vinteroverall
Varmfodrad med quilt i kropp och ärmar. Dubbla innerfickor med mobilficka. Resår
i midja. Bälte med spänne. Dold stretch i rygg för komfort. Mjuk polytrikå i kragens
insida. Dragsko i kragen. Reglerbar löstagbar vadderad huva. Ok med reflexpasspoaler och reglerbar axel. Förstärkningar på ärm, ok, axlar och huva. Ärmficka med
blixtlås. Napoleonficka med blixtlås på insidan av frontslån. Bröstfickor med lock.
Dolda framfickor med blixtlås. Bakfickor med lock. Tumstocksficka. Blixtlås i ben
som går upp till höften. Reglerbara benslut med resår och tryckknappar. Reflexer.
Invändiga knäskyddsfickor. Blixtlås för brodyr/tryck.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% Polyester, 190 g/m2. Förstärkningar i polyamid.
Art nr: 65436032-9799 grafit/svart
S-XXL

Vinterbyxa 3360
• Slitstark och varm helbyxa.
• Quiltfoder gör byxan smidig och lätt.
• Elastiska hängslen och reglerbara benslut.
• Lock med kardborrestängning på samtliga fickor.
• Blixtlås upp till höften underlättar vid på- och avtagning.

3360 Vinterbyxa med hängslen
Quiltfodrad byxa med elastiska hängslen. Blixtlås fram med frontslå och tryckknappar. Resårband i midja bak. Bälte med spänne fram. Dolda framfickor med blixtlås
och slå som stängs med kardborre. Bakfickor med lock, som stängs med kardborre.
Blixtlås i ben som går upp till höften. Reglerbara benslut med tryckknappar. Reflexer
på fram- och baksida av ben.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% Polyamid, 200 g/m2. Foder i 100% Polyester.
Art nr: 65336040-9900 svart		
S-XXXL
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Vinterbyxa 2338
• Vind- och vattentåligt material med andasfunktion.
• Quiltfoder gör byxan smidig och lätt.
• Förböjda knän ökar komforten.
• Blixtlås upp till knät underlättar vid på- och avtagning.
• Många storlekar ger möjlighet till perfekt passform.

2338 Vinterbyxa
Quiltfodrad byxa i vind- och vattentåligt material med andasfunktion. Förböjda
knän med utvändiga knäskyddsfickor. Framfickor och bakfickor. Benficka och tumstocksficka med knivfack. Mörka reflexer som syns vid behov. Blixtlås upp till knät.
Invändigt snölås i benslutet.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 100% nylon, 125 g/m2. Foder i 100% Polyester.
Art nr: 65233843-9900 svart		
C46-60, C148-154, D96-116

Vinterbyxa 2214
• Quiltfodrad varselbyxa i klass 2.
• Dragkedja upp i benen, som gör de lätta att ta på och av.
• Stora flourescerande ytor för bästa synbarhet med smutsytor
och reflexer i benslut.

2214 Vinterbyxa
Quiltfodrad. Resår i ryggen. Förhöjd rygg mot drag. Insydda framfickor. Benficka
med telefonfack och lock. Tumstocksficka. Bakfickor, högra med lock. Blixtlås i ben.
Invändiga knäfickor.
Kategori: TECHNICAL
		
Varselklass: 2 EN471
Material: 75% polyester/25% bomull, 260 g/m2.
Art nr: 65221462-3167 orange/marin
Art nr: 65221462-2167 gul/marin		

S–XXXL
S–XXXL
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Bästa sättet att klä sig
Lager på lager är hemligheten för att hålla sig varm. Speciellt när
man byter mellan olika varma och kalla miljöer.

1

Närmast kroppen skall ett fukttransporterande lager (Layer 1) bäras.
Det bör vara ett plagg av konstfiber.

2
3

Som mellanlager (Layer 2) bärs
ett isolerande fleece-, softshelleller pälsfiberplagg. Jobmans
microfleeceplagg är smidiga och
idealiska som mellanlager.

Ytterst (Layer 3) tar man
på ett väderskyddande
plagg, helst med s k
andasfunktion, där fukt
släpps ut men regn och
vind hålls utanför.

82 Lager på lager (1)

Underställströja 5532
• Polypropylen har 40 gånger bättre fukttransport än polyester.
• Polypropylen binder 0,01% fukt.
• Materialets mikroklimat bildar luftspalt och isolerar bättre.
• Tröjan ska sitta tight på kroppen, vilket ökar fukttransporten.
• Plaggen luktar inte och klarar tvätt i 85°C, vilket krävs för
att döda bakterier.
• Polypropylen torkar 3 ggr snabbare än polyester.

5532 Underställströja Polo
(Lager 1) Polokrage med blixtlås åt sidan, som inte skaver på halsen och förlängd
rygg. Flatlocksömmar för bästa komfort.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 100% polypropylen, 260 g/m2.
Art nr: 65553259-9900 svart		

Underställskalsong 2531
• Polypropylen har 40 gånger bättre fukttransport än polyester.
• Polypropylen binder 0,01% fukt.
• Materialets mikroklimat bildar luftspalt och isolerar bättre.
• Tröjan ska sitta tight på kroppen, vilket ökar fukttransporten.
• Plaggen luktar inte och klarar tvätt i 85°C, vilket krävs för
att döda bakterier.
• Polypropylen torkar 3 ggr snabbare än polyester.

2531 Underställskalsong
(Lager 1) Flatlocksömmar för bästa komfort.
		
Kategori: ADVANCED
Material: 100% polypropylen, 260 g/m2.
Art nr: 65253159-9900 svart		

XS-XXXL

XS-XXXL
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Underställströja 5531
• Polypropylen har 40 gånger bättre fukttransport än polyester.
• Polypropylen binder 0,01% fukt.
• Materialets mikroklimat bildar luftspalt och isolerar bättre.
• Tröjan ska sitta tight på kroppen, vilket ökar fukttransporten.
• Plaggen luktar inte och klarar tvätt i 85°C, vilket krävs för
att döda bakterier.
• Polypropylen torkar 3 ggr snabbare än polyester.

5531 Underställströja Rundhals
(Lager 1) Rund hals och förlängd rygg. Flatlocksömmar för bästa komfort.
		
Kategori: ADVANCED
Material: 100% polypropylen, 260 g/m2.
Art nr: 65553159-9900 svart
XS-XXXL

Underställ 6579
Materialet Dry-Tech är utmärkt som lager 1 enligt lager-pålager principen. Det är uppbyggt av mikrofibrer som transporterar bort svett från kroppen och sprider den till en större yta,
s.k. ”Vicking effect”. De mikroskopiska svettpartiklarna dunstar
därefter blixtsnabbt. Kroppen förblir torr och man känner sig
fräsch hela dagen.

6579 Duo-pack Underställ
(Lager 1) Tröja med förlängd rygg och polokrage med snett blixtlås som inte skaver
på halsen. Långkalsong med Y-front. Elastiska sidpartier.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 70% polyester/30% viskos, 130 g/m2.
Art nr: 65657951-9900 svart		

XS–XXXL
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Microfleece Tröja 5562
• Det perfekta lager 2 plagget.
• Microfleece med 4-vägsstretch gör plaggen oerhört
smidiga och följsamma.
• Stretchfunktionen gör dessutom att plaggen sitter
kroppsnära och därmed ger maximal fukttransport.
• Microfleece isolerar bra och absorberar endast 6% fukt.

5562 Fleecetröja
(Lager 2) Hög krage med blixtlås. 4-vägsstretch som endast absorberar 6% fukt.
		
Kategori: ADVANCED
Material: 100% polyester, 250 g/m2.
Art nr: 65556254-9900 svart		

Microfleece Kalsong 2562
• Det perfekta lager 2 plagget.
• Microfleece med 4-vägsstretch gör plaggen oerhört
smidiga och följsamma.
• Stretchfunktionen gör dessutom att plaggen sitter
kroppsnära och därmed ger maximal fukttransport.
• Microfleece isolerar bra och absorberar endast 6% fukt.

2562 Fleecekalsong
(Lager 2) Kalsong med unisex-front. 4-vägsstretch som endast absorberar 6% fukt.
		
Kategori: ADVANCED
Material: 100% polyester, 250 g/m2.
Art nr: 65256254-9900 svart		

XS–XXXL

XS–XXXL
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Microfleece Väst 7600
• Det perfekta lager 2 plagget.
• Microfleece med 4-vägsstretch gör plaggen oerhört
smidiga och följsamma.
• Stretchfunktionen gör dessutom att plaggen sitter
kroppsnära och därmed ger maximal fukttransport.
• Microfleece isolerar bra och absorberar endast 6% fukt.

7600 Fleeceväst
(Lager 2) Hög krage med blixtlås. Bröstficka och framfickor med blixtlås.
4-vägsstretch som endast absorberar 6% fukt.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 100% polyester, 250 g/m2.
Art nr: 65760054-9900 svart		

Fleecejacka 1207
• Fleecejacka i tjock 6 mm fleece.
• Bröstficka, innerfickor och framfickor.
• Lämplig som lager 2 eller ytterplagg när vädret tillåter.

1207 Fleecejacka
(Lager 2) Telefonficka och framfickor med dragkedja. Innerfickor. Tumgrepp i ärmarna.
Reglerbar midja.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% Polyester, 300 g/m2.
Art nr: 65120775-9900 svart		

XS–XXL

XS–XXXL
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Nyhet!

Flexjacka 5162
• Polyester med hög stretch ger smidighet
• Förstärkning på framsida och ärmar ökar slitstyrkan
• Dragsko i kragen för vindskydd

5162 Flexjacka
(Lager 2) Lätt jacka i polyester med hög stretchfunktion. Förstärkt på mage och
ärmar. Framfickor med blixtlås. Dragsko i kragen.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% polyester, 200g/m2.
Art nr: 65516250-6592 royal/grå		
Art nr: 65516250-9941 svart/röd		
Art nr: 65516250-9730 Grafit/orange

Hoodie 5152
• Funktionsmaterial.
• Kroppsnära passform som ger ökad rörlighet.
• Fleeceinsida som isolerar.
• Praktiska fickor och reglerbar i huva och nederkant.

5152 Hoodie
Hoodie i funktionsmaterial med fleeceinsida. Blixtlås fram med vindslå. Reglerbar
huva med nätfoder. Flatlocksömmar. Bröstficka med mobilfack och blixtlås. Sidofickor
med blixtlås. Stora öppna innerfickor. Reglerbar i nederkant med dragsko.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 100% polyester, 325g/m2.
Art nr: 65515253-9832 mörkgrå/orange
Art nr: 65515253-9941 svart/röd		
Art nr: 65515253-1000 vit		

XS–XXXL
XS–XXXL
XS–XXXL

XS–XXXL
XS–XXXL
XS–XXXL
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Stickad soft shell med
membran och fleeceinsida!

Membran
ger andasförmåga

Fleeceinsida
som värmer

Förstärkt på
skuldror och
framsida

Nyhet!

Stickad soft shell 1247
• Soft shell med membran ger god andasförmåga
• Fleeceinsida som värmer
• Förstärkt på skuldror och framsida

1247 jacka soft shell
Stickad soft shell med membran ger god andasförmåga och vindavvisande egenskaper. Fleeceinsida värmer. Bröstficka med ID-kortsfack och rymliga framfickor med
dragkedja. Innerfickor. Förstärkt på skuldror och framsida. Reglerbar i midjan och
tumgrepp i ärmsluten.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% polyester, 455g/m2. Stickad softshell med fleeceinsida.
Art nr: 65124773-9341 gråmelerad/röd		
XS–XXXL
Art nr: 65124773-9430 svartmelerad/orange		
XS–XXXL
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Fleecejacka 1245
• Exklusiv fleece med vind- och vattenavvisande membran
som skyddar i dåligt väder.
• Förstärkning i polyester på axlar och ärmar ökar slitstyrkan.

1245 Fleecejacka
(Lager 3) Bröstfickor med dragkedja och telefonficka. Framfickor med dragkedja.
Innerfickor. Polyesterförstärkning på axlar och ärmar. Jackan har membran och är
vind- och vattenavstötande.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% Polyester, 330 g/m2.
Art nr: 65124577-1099 vit/svart		
Art nr: 65124577-9900 svart		

Softshell huvjacka 5242
• Lätt quiltfoder gör overallen lätt och smidig.
• Polyester med PU-belagd insida för vind- och vattenavvisning.
• Blixtlås i benet upp till höften underlättar på- och avtagning.
• Reflex på benen och invändiga knäskyddsfickor.

5242 Huvjacka softshell
(Lager 2) Löstagbar huva. ID-kortshållare i bröstfickan. Slitytor på underarmarna i
ripstopmaterial. Reglerbar i nederkant och ärmslut.
		
Kategori: ADVANCED
Material: 100% polyester, 380 g/m2.
Art nr: 65524255-9992 svart/grå		
Art nr: 65524255-9961 svart/turkos

XS–XXL
XS–XXXL

XS–XXXL
XS–XXXL
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Vind- och vattenavvisande
soft shell med fleeceinsida!
Nyhet!
Vattenavvisande
soft shell

Vindavvisande
membran

Värmande
insida i
fleece

Soft shell jacka 1208
• Vattenavvisande soft shell
• Vindavvisande membran
• Fleeceinsida

1208 Soft shell jacka
Vattenavvisande soft shell med vindavvisande membran. Bröstficka med
ID-kortshållare. Rymliga framfickor. Innerfickor. Reglerbar i midja och ärmslut.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% polyester, 265g/m2 med fleeceinsida.
Art nr: 65120871-9900 svart		
S–XXXL
Art nr: 65120871-9800 grafit		
S–XXXL
Art nr: 65120871-6700 marin		
S–XXXL
Art nr: 65120871-6400 petrol		
S–XXXL
Art nr: 65120871-1000 vit		
S–XXXL
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Ny färg!

Skaljacka 1263
• Skaljacka i varselklass 3.
• Hög andasfunktion (5000 Mvp) som är perfekt enligt lager på
lager-principen.
• Materialet är vattenavvisande och klarar en vattenpelare på
6500 mm.
• Sömmarna är tejpade och blixtlåsen är vattentäta för att
säkra vattenskyddet.

1263 Skaljacka
(Lager 3) Funktionsjacka i 100% Polyester med PU-belagd baksida, tejpade sömmar och
meshfoder. Materialet är vattentätt med hög andasfunktion. Ventilationsöppningar i sidan
med blixtlås. Dubbla innerfickor, höger med blixtlås samt extrafack för telefon, vänster i
A5-fomat. Blixtlås upp i kragen med dubbel vindslå och tryckknappar. Bröstficka med vattentätt blixtlås och D-ring för ID-kortshållare. Insydda fickor fram med blixtlås och microfleecefoder. Justerbara ärmslut och dragsko i nederkant. Löstagbar/avryckbar huva med justerbar
inställning och dragsko i framkant. Vattenpelare: 6500 mm. Andasfunktion: 5000 Mvp
Kategori: ADVANCED
		
Varselklass: 3 EN471
Material: 100% polyester med PU-beläggning, 220 g/m2.
Art nr: 65126341-2199 gul/svart		
S-XXXL
Art nr: 65126341-2167 gul/marin		
S-XXXL
Art nr: 65126341-3167 orange/marin
S-XXXL

Skaljacka 1262
• Skaljacka med maximal vätskeutdrivning.
• Hög vattentäthet, vattenpelare 10.000 mm.  
• Hög andasfunktion, 13.000 Mvp.

1262 Skaljacka
(Lager 3) Skaljacka i unikt andasmaterial med maximal aktiv vätskeutdrivning.
Ventilationsöppningar under armarna som öppnas vid hög arbetsbelastning. Mjuk
polyester i axelparti och i kragens insida. Dubbla innerfickor med telefonfack och
blixtlås. Löstagbar huva. ID-kortshållare i bröstfickan. Framfickor med fleeceinsida.
Förlängd rygg och dragsko i nederkant. Mörka reflexer på axlarna som syns vid
behov. Tejpade sömmar. Vattenpelare: 10.000 mm. Andasfunktion: 13.000 Mvp.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 100% polyamid med PU-laminat, 165 g/m2.
Art nr: 65126249-9900 svart		
XS–XXXL
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Skaljacka 1268
• Smidig skaljacka för alla väder.
• Hög vattentäthet, vattenpelare 10.000 mm.  
• Hög andasfunktion, 10.000 Mvp.

1268 Skaljacka
(Lager 3) Skaljacka i vattentätt andasmaterial med hög andasfunktion. Vattentätt
blixtlås. Ventilationsöppning på ryggen. Microfleece i kragens insida. Innerficka
med blixtlås. Invikbar huva. Framfickor med blixtlås. Förstärkta slitytor på mage
och underarmar. Förlängd rygg och dragsko i nederkant. Reglerbar ärm med
kardborre. Reflexpasspoal på ärmarna. Tejpade sömmar. Vattenpelare: 10.000 mm.
Andasfunktion: 10.000 Mvp.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 100% polyester, 130 g/m2.
Art nr: 65126837-9900 svart		

Softshell jacka 1246
• Exklusiv softshell med membran, som står emot vind och
vatten men samtidigt låter plagget andas.
• Förstärkningar på axlar och ärmar gör jackan stryktålig.
• Stretch ger god rörlighet.

1246 Softshell jacka
(Lager 3) Blixtlås upp i kragen. Bröstfickor med blixtlås och telefonfack. Framfickor
med blixtlås. Dubbla innerfickor. Justerbar i ärm med kardborre. Justerbar i nederkant
med dragsko. Stretch och hög ånggenomsläpplighet. Jackan har membran och är
vind- och vattenavvisande.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 100% polyester, 380 g/m2.
Art nr: 65124692-1999 brun/svart		
Art nr: 65124692-9900 svart		
Art nr: 65124692-9899 mörkgrå/svart

XS–XXXL
XS–XXXL
XS–XXXL

XS-XXXL
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För tjejer som kräver mer!
Nyhet!
Bakfickor
med förstärkt
insida för ökad
livslängd

Förstärkta
hölsterfickor
för ökad
livslängd

Benficka
med
ID-kortsfack

Förböjda
knän ökar
komforten
Två
höjder för
knäskydden

Slitstark och
komfortabel
bomull

Hantverksbyxa dam 2201
• Slitstark bomull som är speciellt utvecklad för Jobman.
• Förstärkningar i polyamid på hölsterfickor, bakfickor, tumstocksficka och knäskyddsfickor.
• Förböjda knän ger bra passform vid knästående arbete.
• Knäskydden går att justera i två höjdnivåer.
• Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Nivå 1
tillsammans med knäskydd 9943.

2201 Hantverksbyxa dam
Telefonficka på höften. Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida.
Insydda framfickor som hölsterfickorna kan stoppas ned i. Hammarhank. Bakfickor
med förstärkt insida. Framflyttad förstärkt tumstocksficka med lös nederkant och
knivknapp. Benficka med telefonfack. Förböjda knän med knäfickor i slitstarkt material. Knäskyddsfickor med två höjdnivåer. Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010
Typ 2 Nivå 1 tillsammans med knäskydd 9943.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% bomull, 370g/m2. Polyamidförstärkningar.
Art nr: 65220113-9900 svart		
Dam 34-48
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Servicebyxa 2104
• Servicebyxa i komfortabel bomull
• Basfunktioner som passar de allra flesta serviceyrken,
verkstad och industrijobb.
• Invändiga knäskyddsfickor.
Byxan finns även i herrstorlekar. Se sid 17.

2104 Servicebyxa
Insydda framfickor. Påsydda bakfickor, höger med lock. Telefonficka på höften.
Benficka med lock. Benficka med lock och telefonfack. Telefonficka på höften.
Invändiga knäfickor.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% bomull, 330g/m2.
Art nr: 65210412-6700 marin

Servicebyxa 2182
• Slitstark bomull.
• Matchande tre-nåls jeanssöm som ökar slitstyrkan.
• Förstärkningar i polyamid på hölsterfickor och
knäskyddsfickor.
Byxan finns även i herrstorlekar. Se sid 17.

2182 Servicebyxa med hölsterfickor
Hölsterfickor med extrafack. Insydda framfickor. Telefonficka på höften. Hammarhank.
Bakficka på höger sida. Tumstocksficka med knivknapp/fack. Benficka med lock.
Knäfickor.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% bomull, 330g/m2. Polyamidförstärkningar.
Art nr: 65218212-6700 marin
Dam 32, 36-44, 48-50

Dam 32-36, 40-50
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Servicebyxa 2305
• Servicebyxa i lättskött polyester/bomull.
• Insydda framfickor och påsydda bakfickor.
• Invändiga knäskyddsfickor.
• Lämplig för enklare industrijobb och serviceyrken som
butik- och lagerjobb.
Byxan finns även i herrstorlekar. Se sid 15.

2305 Servicebyxa
Telefonficka på höften. Insydda framfickor. Påsydda bakfickor, höger med lock.
Benficka med lock. Benficka med tumstocksfack. Invändiga knäfickor.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 65% polyester/35% bomull, 260g/m2.
Art nr: 65230523-6600 marin		
Art nr: 65230523-9700 grafit		
Art nr: 65230523-9900 svart

Servicebyxa 2308
• Elegant servicebyxa i lättskött polyester/bomull.
• Insydda framfickor och bakfickor.
• Utan knäskyddsfickor.
• Lämplig för enklare industrijobb och serviceyrken som
butik- och lagerjobb.
Byxan finns även som herrmodell (2307), se sid 15.

2308 Servicebyxa
Insydda framfickor. Insydda bakfickor. Benficka med extrafack. Benficka med lock
och telefonfack.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 65% polyester/35% bomull, 260g/m2.
Art nr: 65230823-6700 marin		
Art nr: 65230823-9700 grafit		
Art nr: 65230823-9900 svart		

Dam 32–50
Dam 32–50
Dam 32–50

Dam 34–50
Dam 34–50
Dam 34–50

Tröjor & skjortor 97

Pikétröja
• 100% bomull 200 g/m2

Nyhet!

WORK Pikétröja
Piké med sprund i sidorna. Slätstickad krage och tre knappar i knappslån.
Kategori: FUNCTIONAL
Material: 100% bomull, 200g/m2.
Art nr: 652265006-100 vit		
Art nr: 652265006-400 röd		
Art nr: 652265006-600 marin		
Art nr: 652265006-900 svart		
Art nr: 652265006-916 grå		

XS-XXXL
XS-XXXL
XS-XXXL
XS-XXXL
XS-XXXL

T-shirt

Nyhet!

• 100% bomull 160 g/m2

WORK T-shirt
Modern T-shirt med förstärkta axelsömmar och dubbelstickning runt halsringning.
Fyrlagers halsmudd för bättre formbeständighet.
Kategori: FUNCTIONAL
Material: 100% bomull, 160g/m2.
Art nr: 652264020-100 vit		
Art nr: 652264020-120 gråmelerad
Art nr: 652264020-400 röd		
Art nr: 652264020-305 orange		
Art nr: 652264020-600 marin		
Art nr: 652264020-900 svart		
Art nr: 652264014-400 röd		
Art nr: 652264014-900 svart		

S-XXXXXL
S-XXXXXL
S-XXXXXL
S-XXXXXL
S-XXXXXL
S-XXXXXL
S-XXL
(Dammodell)
S-XXL
(Dammodell)
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Pikétröja Dry-Tech 5587
Materialet Dry-Tech är utmärkt som lager 1 enligt lager-på-lager
principen. Det är uppbyggt av mikrofibrer som transporterar bort
svett från kroppen och sprider den till en större yta, s.k. ”Vicking
effect”. De mikroskopiska svettpartiklarna dunstar därefter blixtsnabbt. Kroppen förblir torr och man känner sig fräsch hela dagen.

5587 Dry-Tech Pikétröja
Knappar. Bröstficka.
		
Kategori: TECHNICAL
Material: 70% polyester/30% viskos, 130 g/m2.
Art nr: 65558751-9900 svart
XS–XXXXL
Art nr: 65558751-9700 grafit
XS–XXXXL

T-shirt Dry-Tech 5575
Materialet Dry-Tech är utmärkt som lager 1 enligt lager-pålager principen. Det är uppbyggt av mikrofibrer som transporterar bort svett från kroppen och sprider den till en större yta,
s.k. ”Vicking effect”. De mikroskopiska svettpartiklarna dunstar
därefter blixtsnabbt. Kroppen förblir torr och man känner sig
fräsch hela dagen.

5575 Dry-Tech T-shirt
(Lager 1) Rund hals och förlängd rygg.
		
Kategori: TECHNICAL
Material: 70% polyester/30% viskos, 130 g/m2.
Art nr: 65557551-9900 svart		
Art nr: 65557551-6700 marin		
Art nr: 65557551-9700 grafit		

XS–XXXXL
XS–XXXL
XS–XL, XXXL
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Skjorta bomull 5601
• Bomullsskjorta i superskön kvalitet med modern passform.  
• Slejf med knapp för uppkavling av ärmarna.
• Dolda knappar och bröstfickor med blixtlås.

5601 Skjorta
Bomullsskjorta. Lång ärm. Slejf med knapp i ärmen. Dolda knappar. Bröstfickor med
blixtlås. D-ring på bröstet.
		
Kategori: TECHNICAL
Material: 100% bomull, 160g/m2.
Art nr: 65560117-9900 svart		
Art nr: 65560117-9700 grafit		
Art nr: 65560117-6700 marin		

Skjorta funktion 5601
• Skjorta med bomullskänsla i funktionsmaterial som
torkar snabbt.
• Slejf med knapp för uppkavling av ärmarna.
• Dolda knappar och bröstfickor med blixtlås.

5601 Skjorta
Skjorta i funktionsmaterial som torkar snabbt. Lång ärm. Slejf med knapp i ärmen.
Dolda knappar. Bröstfickor.
Kategori: ADVANCED
		
Material: 100% polyester rip stop, 125g/m2.
Art nr: 65560142-9900 svart		
Art nr: 65560142-9700 grafit		
Art nr: 65560142-6700 marin		
Art nr: 65560142-1300 sand		

XS–XXXL
XS–XXXL
XS–XXXL
XS–XXXL

XS–XXXL
XS–XXXL
XS–XXXL
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Nyhet!

Sweatshirt
• Kort dragkedja

WORK Sweatshirt
Sweatshirt med halvmåne i nacke och kort dragkedja. 2x2 ribb i muddavslut i ärm
och nederkant.
Kategori: FUNCTIONAL
Material: 60% bomull/40%polyester, 260g/m2.
Art nr: 652262034-900 svart
Art nr: 652262034-600 marin
Art nr: 652262034-916 grå

Sweatshirt 5122
• Bomull/polyester.
• Rakt avslut och bröstficka för ID-kort m.m.
• Ruggad insida ökar komforten.

5122 Sweatshirt
Bröstficka med blixtlås och ID-kortshållare. Rakt avslut med liten mudd i nederkant
och ärmslut.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 60% bomull / 40% polyester med ruggad insida, 280 g/m2.
Art nr: 65512293-9900 svart		
XS–XXXL
Art nr: 65512293-9800 mörkgrå		
XS–XXXL
Art nr: 65512293-6700 marin		
XS–XXXL

XS-XXXL
XS-XXXL
XS-XXXL
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Huvjacka
• Huvjacka i tjock borstat sweatshirtmaterial
• Metalldragkedja och kontrastsömmar.

Nyhet!

WORK Huvjacka
Huvjacka i tjock borstat sweatshirtmaterial. Våffeltyg i huvan. Metalldragkedja och
kontrastsömmar.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 80% bomull / 20% polyester, 320 g/m2
Art nr: 652262038-900 svart/vit		
S–XXXL
Art nr: 652262038-600 marin/vit		
S–XXXL
Art nr: 652262038-120 gråmeleras/vit
S–XXXL

Sweater
• Sportig huvtröja med dragkedja framtill
• Ribb avslut i ärm och nederkant
• Reflekterande passpoaler

WORK Sweater
Sportig huvtröja med dragkedja framtill och kontrastfärgat meshfoder. Ribb avslut i
ärm och nederkant. Reflekterande passpoaler.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% polyester, 230 g/m2
Art nr: 652262032-900 svart/grå		
Art nr: 652262032-600 marin/orange
Art nr: 652262032-523 petrol/gul		

XS-XXXL
XS-XXXL
XS-XXXL

Nyhet!
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Ziptröja 5142
• Ziptröja i bomull/spandex.
• Stretch för ökad rörlighet och effektivitet.
• Bröstficka och öppna kängurufickor.

5142 Ziptröja
Raglanärm. Mudd i nederkant, ärmavslut och halva kragen. Bröstficka med
ID-kortshållare och blixtlås. Öppna kängurufickor fram. Blixtlås fram.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 90% bomull/10% elastan, 330g/m2.
Art nr: 65514216-6700 marin		

T-shirt Sandwich 5576
En traditionell bomullströja är skön när den är torr, men
när man börjar svettas blir den snabbt obekväm och kan
i värsta fall bli ett kallt våtomslag. Jobmans Sandwich
T-shirt har en insida som extremt snabbt transporterar bort
fukt från kroppen medan utsidan har s.k. super vicking
effect, som innebär att fukten snabbt sprids ut på en större
yta vilket påskyndar avdunstningen.Resultatet blir en
funktionströja med bomullskänsla.
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5576 Sandwich T-shirt
(Lager 1) Funktionströja med bomulls-känsla.
		
Kategori: TECHNICAL
Material: 53% polyester/47% polypropylen.
Art nr: 65557656-6599 royal/svart		

XS-XXXL

XS–XXL
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Flanellskjorta 5138
• Genomvävd flanell garanterar färgäktheten.
• Plastknappar med anti-scratch.

Nyhet!

5138 Skjorta
Genomvävd flanell. Två bröstfickor, vänster med pennfack.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% bomull, 160g/m2.
Art nr: 65513801-4163 röd/petrol			
Art nr: 65513801-9830 mörk grå/orange		

S–XXXL
S–XXXL

Fodrad flanellskjorta 5157

Nyhet!

• Quiltfoder som värmer.
• Genomvävd flanell garanterar färgäktheten.
• Tryckknappar i metall.

5157 Fodrad skjorta
Quiltfodrad skjorta med tryckknappar. Två bröstfickor, vänster med pennfack.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% bomull, 160g/m2.
Art nr: 65515701-4163 röd/petrol			
Art nr: 65515701-9830 mörk grå/orange		
Art nr: 65515615-1902 brun/svart-rutig		

S–XXXL
S–XXXL
S–XXL
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Basic
Single Jersey
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2215 turkos

1200 vit

2230 royal

5231 röd

3220 äppelgrön

7250 gråmelerad

2260 marin

8260 svart

Basic 1110225

En klassisk T-shirt i bomull som finns i många färger och storlekar.
T-shirten har nackband och är optimerad för att trycka på.
Material: 100% bomull, enzymbehandlad single jersey
Vikt: 150 g/m2
Storlekar: S-3XL (Svart, vit & marin: S-5XL)

1200 vit

2260 marin *

Spirit 1150226
Spirit Lady 1150230

Långärmad förkrympt interlock T-shirt i hög kvalitet. Vackert snitt
med god passform, samt trendig halsmudd med dubbelstickning.
Dammodellen är figursydd.
Material: 100% kammad bomull, enzymbehandlad interlock
Vikt: 220 g/m2
Storlekar: ♂S-3XL
♀S-2XL(34-44)
* lagerförs ej på svenskt lager, utökad leveranstid (3-5 dagar)

8260 svart
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1200 vit

3220 äppelgrön

6290 orange *

2215 turkos

3240 lime *

7250 gråmelerad *

2250 azur *

5230 rosa *

7270 antracit *

2260 marin

5231 röd

8260 svart

Vision 1150224
Vision Lady 1150228

Förkrympt interlock T-shirt i hög kvalitet. Vackert snitt med omtyckt passform,
samt trendig halsmudd med dubbelstickning. Dammodellen är figursydd.
Material: 100% kammad bomull, enzymbehandlad interlock
Vikt: 220 g/m2
Storlekar: ♂S-3XL
♀S-2XL (36-44)
* lagerförs ej på svenskt lager, utökad leveranstid (3-5 dagar)
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1200 vit

5230 rosa*

8260 svart

6255 neongul*

5231 röd*

6290 orange*

2260 marin

3220 äppelgrön

Pace 1130100
Pace Lady 1130105

Funktionell running tee med en fantastisk
passform, tillverkad i ett svettransporterande
och snabbtorkande material. T-shirten är
sömlös under ärmarna för att motverka skav
när du tränar. Dammodellen är dessutom lätt
figursydd och har feminin halslinning.
Material: 100% Qwik-DriTM polyester, birdseye
Vikt: 130 g/m2
Storlekar: ♂S-3XL
♀S-2XL (36-44)

2215 turkos

* lagerförs ej på svenskt lager, utökad leveranstid (3-5 dagar)

2250 azur*

108 Tröjor & skjortor

1200 vit

2230 royal

2260 marin

7270 antracit

8260 svart

Complete 1110230

Slitstark, allsidig unisex CVC piké med bröstficka. Finns i många
färger och storlekar. Piping i krage och ärmmudd samt ton-i-ton
knappar i knappslån.
Material: 65% bomull, 35% polyester, enzymbehandlad
Vikt: 230 g/m2
Storlekar: S-3XL (Svart, vit & marin: S-5XL)

Club
Stretchpiké
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1200 vit

2215 turkos

3220 äppelgrön

2223 isblå*

5231 röd

Club 1150100
Club Lady 1150105

Snygg och sportig stretchpiké i blandmaterial
med elastan (stretch) för perfekt passform. Pikén
är dessutom enzymbehandlad och har ton-i-ton
knappar i knappslån. Dammodellen är lätt figursydd.
Material: 95% bomull, 5% elastan, enzymbehandlad
Vikt: 200 g/m2
Storlekar: ♂S-3XL
♀S-2XL (36-44)

* lagerförs ej på svenskt lager, utökad leveranstid (3-5 dagar)

2260 marin

2250 azur*

7270 antracit*

8260 svart

110 Tröjor & skjortor

1200 vit

2260 marin

2230 royal

7250 gråmelerad

7270 antracit

5231 röd

8260 svart

Bridge 1112230

Klassisk rundhalsad sweatshirt med dubbelstickning
i halsmudd. Sweatshirten har en mjuk borstad insida
och mudd vid hals, ärmslut och linning.
Material: 60% bomull, 40% polyester
Vikt: 280 g/m2
Storlekar: S-3XL (Svart,vit & marin: S-5XL)

2215 turkos

Campus 1112255
Campus Lady 1112265

Smart och sportig hoodtröja med
känguruficka och mjuk borstad insida.
Dammodellen är lätt figursydd.
Material: 60% bomull, 40% polyester
Vikt: 300 g/m2
Storlekar: ♂S-3XL
♀S-2XL (36-44)

3220 äppelgrön

8260 svart
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Climate 1117300
Climate Lady 1117200

3-lagers softshelljacka med vattenavvisande
membran med andningsförmåga (5000 MVP /
3000 mm). Jackan har vindstopper i ärmarna,
två sidofickor och en bröstficka med dragkedja.
Reflexpiping på ärmarna och elastiskt snöre i
linningen. Dammodellen är lätt figursydd.
Material: 100% polyester med microfleece på
insidan
Vikt: 340 g/m2
Storlekar: ♂S-4XL
♀XS-2XL (34-44)

2260 marin

5235 varm röd

8260 svart

Climate Väst 1117350
Climate Väst Lady 1117250

3-lagers softshellväst med vattenavvisande membran
med andningsförmåga (5000 MVP / 3000 mm). Västen
har två sidofickor samt en bröstficka med blixtlås.
Elastiskt snöre i linningen. Dammodellen är lätt
figursydd.
Material: 100% polyester med microfleece på insidan
Vikt: 340 g/m2
Storlekar: ♂S-4XL
♀S-2XL (36-44)

8260 svart

Warm 1150330
Warm Lady 1150335

Mjuk och behaglig microfleecejacka. Jackan är antipillingbehandlad och har 1x1 ribb vid hals, ärmslut och linning.
Dammodellen är lätt figursydd.
Material: 100% polyester, microfleece
Vikt: 240 g/m2
Storlekar: ♂S-4XL
♀S-2XL(36-44)

8260 svart
2220 turkos

2230 royal 5235 varm röd 6290 orange

Extra Zipperpuller 1117100

Ytterligare zipperpullers till softshelljackan
och västen. Kombinera själv pullern med din
logofärg. Extra puller levereras neutral utan
prägling i set om 4 stycken i påsen.
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Ta hand om dina knän!

Nyhet!
• EVA (Ethylen Vinyl Acetat) på
insidan för bästa stötdämpning.
• Hårdare utsida för ökad slitstyrka
och livslängd.
• Förböjt för ökad passform och komfort.
• Certifierat enligt:
EN 14404:2004+A1:2010,Typ 2, Nivå 1
tillsammans med Jobmans byxor art nr:
2181, 2200, 2201, 2281, 2290.
9943 Knäskydd
Förböjt för ökad passform och komfort. Certifierat enligt EN 14404:2004+A1:2010,Typ 2, Nivå 1
tillsammans med Jobmans byxor art nr: 2181, 2200, 2201, 2281, 2290.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% EVA, Ethylen Vinyl Acetat.
Art nr: 65994383-3099 orange/svart

9933 Knäskydd

9935 Knäskydd för golvläggare

För knästående arbete under kortare tid

För knästående arbete under längre tid.

Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% Polyeten.
Art nr: 65993384-9964 svart/mellanblå

		
Kategori: ADVANCED
Material: 100% Polyeten.
Art nr: 65993584-9941 svart/röd

114 Mössor

Nyhet!

8372 Mössa vändbar

8376 Mössa

1 storlek.
Kategori: FUNCTIONAL
Material: 70% Akryl / 30% ull
Art nr: 65837283-9930 svart/orange

1 storlek.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 70% akryl / 30% ull, fleecefoder
Art nr: 65837683-2100 gul

8367 Mössa

8366 Mössa

8364 Mössa

1 storlek.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% ull
Art nr: 65836783-1761 brun/turkos/orange

1 storlek.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 70% akryl / 30%ull.
Art nr: 65836683-1770 brun/grön

1 storlek.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 50% akryl / 50%ull.
Art nr: 65836483-1710 brun/vit

9045 Sotarmössa

9047 Sotarmössa

9050 Hjälmhuva

1 storlek.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% akryl
Art nr: 65904583-9900 svart

1 storlek. Med vindskyddande membran.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 70% akryl / 30%ull
Art nr: 65904783-9900 svart

1 storlek. Flanellfoder
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% bomull
Art nr: 65905083-9900 svart
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Nyhet!

9282 Bälte stretch

9306 Bälte läder

Bälte i polyester med stretchfunktion för ökad komfort. Spänne i plast minskar risken för repor.
Kategori: TECHNICAL
		
Material: 100% polyester
Art nr: 65928284-9900 svart
90 cm, 120 cm

Bälte i läder med tvåstifts metallspänne.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% läder.
Art nr: 65930684-9900 svart
90 cm, 120 cm

9290 Bälte

9275 Bälte

9280 Bälte

Maxlängd 130 cm. Flasköppnare i spännet
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% polyester
Art nr: 65929084-9910 svart/vit

Maxlängd 130 cm.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% polyester
Art nr: 65927584-9900 svart

Maxlängd 130 cm. Stretch.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% polyester
Art nr: 65928084-9900 svart

9012 Hängslen

9915 ID-kortsficka

9916 ID-kortshållare

Med clips
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 70% polyester / 30% elastan.
Art nr: 65901284-9900 svart

Fästs på livremmen eller på knapp. Polyester.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: 100% polyester
Art nr: 65991584-9900 svart

Lätt att sätta i och ta ur kortet. Plast.
Kategori: FUNCTIONAL 		
Material: Plast
Art nr: 65991684-9900 svart
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Material
Bomull

Dry-tech

Bomull är ett mjukt och bekvämt naturmaterial. Det är isolerande och ventilerande. Fördelen med bomull är att den inte
smälter när den utsätts för lågor och gnistor och att den är
svårantändlig. Vår tunga bomullstwill är extra kraftig och slitstark. Detta är möjligt då vi själva är med och styr utvecklingen
från fibern till slutberedningen.

Dry-tech är ett material i 70% polyester/30% viskos uppbyggt
av mikrofibrer som snabbt transporterar bort svett från kroppen och sprider den till en större yta, s.k. “vicking-effect”.
Därefter dunstar de mikroskopiska vattenpartiklarna blixtsnabbt.
Resultatet blir att plagget förblir torrt och man känner sig fräsch
hela tiden. Dry-tech är formstabilt, strykfritt och håller färgen
mycket bra.

Polyester/Bomull
Kombinationen av polyester och bomull har visat sig vara
perfekt för arbetskläder då det gäller att få plagg med lång
livslängd. Bomullens komfort kombinerad med polyesterns
slitstyrka och färgäkthet gör att plagg i polyester/bomull håller
formen och färgen längre.

PU-belagd polyester
Flera av våra vinterplagg är tillverkade av slitstark polyester
med polyuretan-beläggning på insidan, vilket gör dem vindtäta
och vattenavvisande. Polyester har hög färgäkthet och är lätt att
hålla rent.

Polyester/Bomull varsel

Foder

Av tekniska skäl skiljer sig andelen polyester/bomull i den fluorescerande delen respektive den icke flourescerande delen av
plagget. Den något högre andelen polyester i de fluorescerande
färgerna används för att plaggen ska hålla färgen bättre. För att
plaggen skall hålla varselkraven är det mycket viktigt att tvättråden följs noga.

Pilefoder som finns i en del av våra plagg är varmt och skönt
och därför lämpligt att använda i bålen på t.ex. jackor som skall
vara riktigt varma. Pilefoder har lång livslängd och behåller
sina värmebevarande egenskaper bra efter tvätt. Fleece är en
modernare variant av pile. Quiltfoder är tunnare och smidigare
och passar i plagg, eller delar av plagg, där rörligheten är viktig.
Quiltfoder är också lämpligt i dammiga miljöer eftersom ytan är
lätt att borsta av. Fodret kan sjunka ihop något vid tvätt.

Bomull/Nylon
52% bomull/48% nylon är ett egenutvecklat slitstarkt och lättskött material som är vatten- och smutsavvisande och lämpar
sig för smutsiga miljöer. Materialblandningen håller färgen bra.

Oxfordpolyamid
Polyamid används generellt för att förstärka plaggens slitytor.
Det är ett material som är nöt- och rivstark men ändå tunt och
smidigt. Vissa plagg är sydda helt i polyamid vilket garanterar
hög slitstyrka i kombination med smidighet.
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Symboler
Oeko-Tex

Varselklass

Oeko-Tex är en internationellt preciserad standard, som bygger på ett frivilligt åtagande. För att få certifikatet måste hela
tillverkningsprocessen och alla delar i ett plagg motsvara de
höga humanekologiska kraven. Med Jobmans kläder kan du
vara säker på att du inte utsätts för kemikalier som kan skada
din hälsa. Många av våra plagg är Oeko-Tex certifierade, vilket
innebär en garanti för att plaggen inte innehåller ämnen som
vid hudkontakt kan vara skadliga för bäraren.

Beroende på plaggens synbarhet delas de in i olika klasser.
Klassningen styrs framförallt av en faktor: Plaggets fluorescerande yta och reflexyta.
Klass 3: Högsta klassen. Den totala fluorescerande ytan skall
vara minst 0,8m2 och reflexen 0,2m2.
Klass 2: Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,5m2
och reflexen 0,13m2.
Klass 1: Lägsta klassen. Den totala fluorescerande ytan skall
vara minst 0,14m2 och reflexen 0,1m2.
Utförlig information om varselregler går att läsa på sid 72.

Lager på lager
Lager på lager är hemligheten för att hålla sig varm. Speciellt
när man byter mellan olika varma och kalla miljöer.
1. Närmast kroppen skall ett fukttransporterande lager (Layer 1)
bäras. Det bör vara ett plagg av konstfiber.
2. Som mellanlager (Layer 2) bärs med fördel ett isolerande
fleece-, soft shell- eller pälsfiberplagg. Jobmans microfleeceplagg är smidiga och idealiska som mellanlager.
3. Ytterst (Layer 3) tar man på ett väderskyddande plagg, helst
med s. k. andasfunktion, där fukt släpps ut men regn och vind
hålls utanför.

EN ISO 20471

EN 471

Flamskydd
100% bomull med antiflambehandling. CE-certifierat, testat och
godkänt enligt EN ISO 11611 och EN ISO 11612. Certifieringen
innebär att materialet och plaggets design skyddar mot kantantändning och flamspridning, det smälter inte. Det står också
emot hetta enligt testnormerna vilket motverkar brännskador.

EN ISO 11612

EN ISO 11611

Andasfunktion

Regn

Symbolen visar att materialet är vind- och vattentätt med
andningsförmåga. För optimal arbetskomfort är det viktigt att
kroppen håller en jämn temperatur och förblir torr. Ett skalplagg
låter kroppen andas och släpper ut överflödig fukt som annars
har en kylande effekt.

Samtliga Jobmans regnplagg är certifierade enligt EU-normen
EN 343, vilket innebär att de är godkända enligt EU:s regler för
regnplagg.

EN 343

120 Tvättråd

Följ tvättråden i plaggen

Tvätt

Vad betyder tvättsymbolerna?

Alla våra plagg är testade och tvättmärkta. Följer du märkningen håller du plaggen fräscha mycket längre. Sortera alltid
först efter tvättemperatur och färg. Om något plagg är märkt
”Tvättas separat” innebär det att plagget kan färga andra
plagg. Detta beror på att en viss mängd överskottsfärg kan
finnas i plaggen. Alla färgade plagg bör maskintvättas i för
kvaliteten högsta möjliga temperatur.

Anger hur många grader tvättvattnet skall hålla

Förtvätt

Tål ej starkare kemtvättvätska än perkloretylen
(vanligast förekommande)

Med dagens moderna tvättmedel är förtvätt ofta onödigt. Har
man svårlösta fläckar på plagget är det istället lämpligt att
använda ett fläckborttagningsmedel som sprayas på innan tvätt.

Ej kemtvätt

Tvättmedel

Ej torktumling

Använd alltid kulörtvättmedel till färgade plagg och följ noga
doseringsanvisningen som finns på tvättmedelspaketet. Använd
ej tvättmedel som innehåller blekmedel (t.ex. perborater, perkarbonat och natriumhypoklorit). Använd alltid tvättmedel som är
avsett för tvättemperatur som anges i plaggets tvättråd. Undvik
att använda sköljmedel.

Torka
Hänga eller torktumla? Nästan alla plagg mår bäst av att
hängas. Skaka plagget, dra ut sömmar och häng upp det.
Om du torktumlar, var noga med att du inte torkar plagget
helt torrt. Den mesta krympningen och det största slitaget i
torktumlingen sker när plagget är nästan torrt.

Ej vattentvätt
Ej klorblekning

Torktumling vid lägre temperatur (Max 60°C)

Torktumling vid högre temperatur (Max 80°C)
Strykning högst 110°C, lämpligt för polyamid
Strykning högst 150°C, lämpligt för polyester/
bomull
Strykning högst 200°C, lämpligt för bomull

För tvättråd per artikel, se inuti varje plagg eller se information på vår hemsida www.jobman.se
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Välj rätt storlek
Jobman har i de allra flesta modeller en rejäl bredd på storlekar.
Nästan alla byxor finns i normal benlängd ex. C44-62 och med
längre ben ex. C144-156 samt med kortare ben och lite större midja
ex. D88-124. Byxa 2409 finns även i större storlekar s.k. F-storlekar
ex. F124-140. En del modeller finns även i damstorlekar.

OBS! Måtten i tabellen är dina kroppsmått men måttet innerbenslängd är plaggmått (innersöm gren-fot).

Herrstorlekar:
Midjebyxa, jacka
overall, västbyxa
A Bröstvidd
B Midjevidd
C Stussvidd
D Innerbenslängd
Motsvarar tumstorlekar

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
72
76
80
84
88
92
97
102
108
114
120
90
94
98
102
106
110
114
118
122
126
130
77
78
79
80
81
82
83
84
84
85
85
28/30 30/31 31/31 33/31 35/32 36/32 38/33 40/33 43/33 45/33 47/33

Herrstorlekar:
Midjebyxa, jacka
overall, västbyxa
A Bröstvidd
B Midjevidd
C Stussvidd
D Innerbenslängd
Motsvarar tumstorlekar

C
C
C
C
C
C
C
144
146
148
150
152
154
156
88
92
96
100
104
108
112
76
80
84
88
92
97
102
94
98
102
106
110
114
118
73
84
85
86
87
88
89
30/33 31/33 33/32 35/32 36/33 38/33 40/35

Herrstorlekar:
Midjebyxa, jacka
overall, västbyxa
A Bröstvidd
B Midjevidd
C Stussvidd
D Innerbenslängd
Motsvarar tumstorlekar

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
82
86
90
94
98
103
108
114
120
126
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
72
73
74
75
76
77
78
78
79
79
32/28 34/29 35/29 37/30 39/30 41/30 43/31 45/31 47/31 50/31

B

Damstorlekar:
Midjebyxa
A Bystvidd
B Midjevidd
C Stussvidd
D Innerbenslängd
Motsvarar tumstorlekar

Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
84
88
92
96
100
104
108
112
117
122
78
79
79
79
80
80
80
80
81
81
24/31 25/31 27/31 28/31 30/32 31/32 33/32 35/32 36/32 38/32

Innerbenslängd D

C

A Bröstvidd
B Midjevidd
C Stussvidd
D Innerbenslängd
Motsvarar tumstorlekar

F
F
F
F
F
124
128
132
136
140
124
128
132
136
140
131
137
143
149
155
137
141
145
149
153
80
80
81
81
81
52/31 54/31 56/32 59/32 61/32

Kroppsmått

Midjebyxa 2409

A

Herrstorlekar:
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Byxor
2091 Svetsbyxa
65209127-9900 svart

2104 Servicebyxa
65210412-6700 marin

2122 Servicebyxa
65212220-6700 marin
-9800 mörkgrå
-9900 svart

2123 Workerjeans
65212325-6900 denimblå

2149 Målarbyxa
65214911-1000 vit

2176 Målarbyxa
65217611-1019 vit/brun

2308 Servicebyxa

2199 Hantverksbyxa

2310 Servicebyxa

65219913-6799 marin/svart
-7999 grön/svart
-9799 grafit/svart
-9900 svart

Sid 17

2402 Servicebyxa

2404 Servicebyxa

2307 Servicebyxa
65230723-6700 marin
-9700 grafit
-9900 svart

9933 Knäskydd

Knäskydd
TECHNICAL

ADVANCED

FUNCTIONAL

65240222-1399 sand/svart
-6799 marin/svart
-9998 svart/mörkgrå

2299 Hantverksbyxa

65230523-6700 marin
-9700 grafit
-9900 svart

Sid 31

Sid 57

65239623-6700 marin
-9700 grafit
-9900 svart

2403 Servicebyxa

2181 Hantverksbyxa
65218119-6799 marin/svart
-9899 mörkgrå/svart
-9900 svart

Sid 33

65235923-9799 grafit/svart

2215 Hantverksbyxa

2305 Servicebyxa

Sid 32

65262721-1999 brun/svart
-9899 mörkgrå/svart

2209 Varselbyxa

Sid 33

65993384-9961 svart/mellanblå

Sid 35

Sid 34

Sid 15

Sid 15

Sid 113

Läs mer om de olika kategorierna på sid 5

65240322-1399 sand/svart
-6799 marin/svart
-9998 svart/mörkgrå

65240422-6799 marin/svart
-9998 svart/mörkgrå

Sid 36

2627 Golvläggarbyxa
Sid 18

2630 Servicebyxa

2180 Hantverksbyxa
65218013-6799 marin/svart
-9900 svart

65268628-9699 stålgrå/svart

2396 Servicebyxa

65229913-6721 marin/svart
-9921 svart

Sid 48

2626 Servicebyxa

2201 Hantverksbyxa dam

65221562-2167 gul/marin
-2199 gul/svart
-3167 orange/marin

Sid 47

65231029-9700 grafit
-9900 svart

Sid 95

2629 Servicebyxa

65220962-6721 marin/gul
-6731 marin/orange

Sid 48

Sid 32

65230823-6700 marin
-9700 grafit
-9900 svart

2359 Golvläggarbyxa

65220113-9900 svart

Sid 18

Sid 17

2200 Hantverksbyxa
65220013-9899 grafit/svart
-9900 svart

Sid 15

2159 Målarbyxa
65215911-1000 vit
-1099 vit/svart

2182 Hantverksbyxa
65218212-6700 marin

Sid 27

Sid 40

Sid 16

Sid 13

65262952-1399 sand/svart
-9899 mörkgrå/svart
-9900 svart

65263052-1399 sand/svart
-9899 mörkgrå/svart
-9900 svart

Sid 40

Sid 19

Sid 19

2637 Golvläggarbyxa
65263713-9899 mörkgrå/svart

Sid 41

Sid 13

Sid 12

Vinterbyxor

2409 Transportbyxa

2214 Vinterbyxa varsel

2622 Servicebyxa

2338 Vinterbyxa

65240922-9921 svart/gul

65262228-9699 stålgrå/svart

9935 Knäskydd
65993584-9941 svart/röd

Sid 11

Sid 36

Sid 113

65221462-2167 gul/marin
-3167 orange/marin

65233843-9900 svart

9943 Knäskydd
65994384-3099 orange/svart

Sid 71

Sid 79

Sid 113
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Shorts
2160 Shorts
65216011-1099 vit/svart

2163 Piratbyxa
65216311-1099 vit/svart

2193 Shorts

65219313-6799 marin/svart
-9900 svart

2208 Shorts
65220862-2100 gul
-3100 orange

2216 Piratbyxa
65221662-2167 gul/marin
-2199 gul/svart
-3167 orange/marin

2281 Shorts

65228119-9899 mörkgrå/svart
-9900 svart

2290 Piratbyxa
65229013-6799 marin/svart
-9899 mörkgrå/svart
-9900 svart

2356 Shorts
65235623-6700 marin
-9700 grafit
-9900 svart

2361 Piratbyxa
65236123-9998 grafit/svart

2401 Shorts

65240122-1399 sand/svart
-6799 marin/svart
-9998 svart/mörkgrå

2628 Shorts
65262852-9900 svart

TECHNICAL

Overaller
4036 Svetsoverall
65403627-9900 svart

Sid 49

4145 Overall
65414511-6600 marin

Sid 49

4315 Overall
65431526-6500 royal

Sid 39

4322 Overall
65432223-9900 svart

Sid 59

4327 Overall

65432723-6765 marin/royal
-9799 grafit/svart
-9941 svart/röd
-9997 svart/grafit

Sid 35

4360 Vinteroverall
65436032-9799 grafit/svart

Sid 38

Sid 26

Sid 24

Sid 25

Sid 25

Sid 24

Jackor
1091 Svetsjacka
65109127-9900 svart

Sid 27

Vinterjackor
1179 Vinterjacka
65117913-6721 marin/gul
-9921 svart/gul

1139 Hantverksjacka

1253 Vinterjacka

1180 Hantverksjacka

1254 Vinterparkas

65113913-6799 marin/svart
-9998 svart/mörkgrå

65118013-6799 marin/svart

1251 Varseljacka
65125162-2167 gul/marin
-2199 gul/svart
-3167 orange/marin

1337 Servicejacka
65133723-9900 svart

Sid 42

Sid 42

Sid 60

65125362-2167 gul/marin
-2199 gul/svart
-3167 orange/marin

65125462-2167 gul/marin
-3167 orange/marin

1255 Vinterjacka
65125562-2167 gul/marin
-3167 orange/marin

1261 Vinterjacka
Sid 21

65126144-6700 marin
-9999 svart

1264 Vinterjacka
65126436-9899 grafit/svart
-9900 svart

Sid 78

1357 Pilotjacka
Sid 38

Västar
7346 Hantverksväst

Sid 16

Hängslebyxor
3159 Västbyxa
65315911-1099 vit/svart

Sid 41

3199 Hängslebyxa
65319913-6799 marin/svart

Sid 12

3360 Vinterbyxa
65336040-9900 svart

Sid 39

ADVANCED

FUNCTIONAL

Sid 50

Sid 37

Sid 78

Läs mer om de olika kategorierna på sid 5

65734662-6799 marin/svart

7356 Vinterväst
65735640-9900 svart
-3100 orange

7586 Varselväst
65758664-2100 gul
-3100 orange

7598 Varselväst
65759864-2100 gul
-3100 orange

Sid 64

Sid 77

Sid 65

Sid 65

65135739-1000 vit
-6700 marin
-9800 mörkgrå
-9900 svart

1359 Pilotjacka
65135939-2100 gul
-3100 orange

Sid 43

Sid 70

Sid 70

Sid 71

Sid 77

Sid 77

Sid 75

Sid 69
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Underställ

Fleece &
soft shell

Skaljackor

Mössor

5531 Underställströja

1207 Fleecejacka

5532 Underställströja

1241 Fleecejacka

2531 Underställskalsong

1243 Fleecejacka

6579 Underställ set

1245 Fleecejacka

5562 Fleecetröja

1208 Soft shell jacka

8376 Mössa

1243 Soft shell jacka

9045 Sotarmössa

1246 Soft shell jacka

9047 Sotarmössa

65553159-9900 svart

65553259-9900 svart

65253159-9900 svart

65657951-9900 svart

65556254-9900 svart

7600 Fleeceväst
65760054-9900 svart

Sid 83

65120775-9900 svart

Sid 82

65124169-2199 gul/svart

Sid 82

65124369-3167 orange/marin

Sid 83

65124577-1099 vit/svart
-9900 svart

65120871-1000 vit
-6400 oceanblå
-6700 marin
-9800 mörkgrå
-9900 svart

Sid 84

Sid 85

65124355-2167 gul/marin

2562 Fleecekalsong
65256254-9900 svart

65124692-1999 brun/svart
-9899 mörkgrå/svart
-9900 svart

Sid 84

Sid 85

Sid 61

Sid 60

65126249-9900 svart

1263 Skaljacka
65126341-2167 gul/marin
-2199 gul/svart
-3167 gul/marin

1268 Skaljacka
65126837-9900 svart

Sid 90

Sid 55

Sid 91

Regnkläder
1565 Regnjacka
65156558-2167 gul/marin
-3167 orange/marin

1566 Regnjacka
65156658-2167 gul/marin
-3167 orange/marin

2546 Regnbyxa
65254658-2167 gul/marin
-3167 orange/marin

Sid 28

Sid 29

Sid 28

6535 Regnställ
65653558-6700 marin
-9900 svart

TECHNICAL

ADVANCED

FUNCTIONAL

Läs mer om de olika kategorierna på sid 5

65836683-1770 brun/grön

Sid 29

Sid 114

Sid 114

8367 Mössa

65836783Sid 114
-9900 brun/turkos/orange

65904583-9900 svart

Sid 91

Sid 88

8366 Mössa

65837683-9900 svart

Sid 61

5242 Soft shell huvjacka

65836483-1710 brun/vit

65837283-9930 svart/orange

Sid 89

65124773Sid 87
-9341 gråmelerad/röd
-9430 svartmelerad/orange

8364 Mössa

8372 Mössa

Sid 88

1247 Soft shell jacka

65524255-9992 svart/grå
-9961 svart/turkos

1262 Skaljacka

65904783-9900 svart

9050 Hjälmhuva
65905083-9900 svart

Sid 114

Sid 114

Sid 114

Sid 114

Sid 114
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Tröjor
5122 Sweatshirt
65512293-6700 marin
-9700 grafit
-9900 svart

Skjortor
5138 Skjorta

5122 Sweatshirt
65512293-2119 gul/brun
-3119 orange/brun

5142 Ziptröja
65514216-6700 marin

65515253-9832 mörkgrå/orange
-9941 svart/röd

Sid 86

5156 Fodrad skjorta

5584 T-shirt

9280 Bälte

5157 Fodrad skjorta

5585 T-shirt

5587 Dry-Tech Pikétröja

WORK T-shirt

5601 Skjorta

65517266-2100 gul
-3100 orange

65560117-6700 marin
-9700 grafit
-9900 svart

Sid 62

5601 Skjorta

WORK Sweater
652262032-523 petrol/gul
-600 marin/orange
-900 svart/grå

65560142-1300 sand
-6700 marin
-9700 grafit
-9900 svart

Sid 101

WORK Sweatshirt

WORK Huvjacka

9275 Bälte

65558751-9700 grafit
-9900 svart

Sid 86

5172 Flexjacka

652262034-600 marin/vit
-900 svart/vit
-916 grå

5576 Sandwich T-shirt

65515701-4163 röd/petrol
-9830 mörkgrå/orange

5162 Sweatshirt jacka
65516250-6592 royal/blå
-9730 grafit/orange
-9941 svart/röd

5156 Fodrad skjorta

65515667-2100 gul
-3100 orange

Sid 102

5152 Hoodie

9012 Hängslen

65515615-1902 brun/svart-rutig
-9902 svart/grå-rutig

Sid 62

WORK Pikétröja
652265006-100 vit
-400 röd
-600 marin
-900 svart
-916 grå

Sid 100

652262038-120 gråmelerad/vit
-600 marin/vit
-900 svart/vit

Sid 101

TECHNICAL

ADVANCED

FUNCTIONAL

Tillbehör

5575 Dry-Tech T-shirt

65513801-4163 röd/petrol
-9830 mörkgrå/orange

Sid 100

T-shirts

Sid 103

Sid 102

Sid 64

Sid 103

Sid 98

Sid 99

Sid 99

Sid 97

Läs mer om de olika kategorierna på sid 5

65557551-6700 marin
-9700 grafit
-9900 svart

65557656-6599 royal/svart

65558465-2100 gul
-3100 orange

65558568-2100 gul
-3100 orange

652264020-100 vit
-120 gråmelerad
-305 orange
-400 röd
-600 marin
-900 svart

WORK T-shirt dam
652264014-400 röd
-900 svart

Sid 98

Sid 102

Sid 63

Sid 63

Sid 97

65901284-9900 svart

65927584-9900 svart

65928084-9900 svart

9282 Bälte
65928284-9900 svart

Sid 115

Sid 115

Sid 115

Sid 115

9290 Bälte
65929084-84 Polyester

Sid 115

-9900 svart
Sid 97

9306 Bälte
65930684-9900 svart

9915 ID-kortsficka
65991584-9900 svart

Sid 115

Sid 115

9916 ID-kortshållare
65991684-9900 svart

Sid 115
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Fleece &
soft shell
Climate Lady
1117200-2260 marin
-5235 varm röd
-8260 svart

Climate

1117300-2260 marin
-5235 varm röd
-8260 svart

Climate Väst Lady
1117250-8260 svart

Climate Väst
1117350-8260 svart

Warm Lady
1150335-8260 svart

Warm

1150330-8260 svart

Extra Zipperpuller
1117100-2220 turkos
-2230 royal
-5235 varm röd
-6290 orange

Sid 111

Bridge

1112230-1200 vit
-2260 marin
-7270 antracit
-8260 svart
-7250 gråmelerad
-5231 röd
-2230 royal

Sid 110

Sid 111

Sid 111

Sid 111

Sid 111

Sid 111

Pikétröjor

Tröjor

Campus

1112255-2215 turkos
-3220 äppelgrön
-8260 svart

Campus Lady
1112265-2215 turkos
-3220 äppelgrön
-8260 svart

Spirit

1150226-1200 vit
-2260 marin*
-8260 svart

Spirit Lady
1150230-1200 vit
-2260 marin*
-8260 svart

Sid 111

Club

1150100-1200 vit
-2215 turkos
-2223 isblå*
-2250 azur*
-2260 marin
-3220 äppelgrön
-5231 röd
-7270 antracit*
-8260 svart

Club Lady
Sid 110

Sid 110

Sid 105

Sid 105

1150105-1200 vit
-2215 turkos
-2223 isblå*
-2250 azur*
-2260 marin
-3220 äppelgrön
-5231 röd
-7270 antracit*
-8260 svart

Complete

1110230-1200 vit
-2230 royal
-2260 marin
-7270 antracit
-8260 svart

Sid 109

Sid 109

Sid 108

T-shirts
Basic

1110225-1200 vit
-2215 turkos
-2230 royal
-2260 marin
-3220 äppelgrön
-5231 röd
-7250 gråmelerad
-8260 svart

Pace

1130100-1200 vit
-2215 turkos
-2250 azur*
-2260 marin
-3220 äppelgrön
-5230 rosa*
-5231 röd*
-6255 neongult*
-6290 orange*
-7250 gråmelerad
-8260 svart

Pace Lady

1130105-1200 vit
-2215 turkos
-2250 azur*
-2260 marin
-3220 äppelgrön
-5230 rosa*
-5231 röd*
-6255 neongult*
-6290 orange*
-7250 gråmelerad
-8260 svart

Vision

1150224-1200 vit
-2215 turkos
2250 azur*
-2260 marin
-3220 äppelgrön
-3240 lime*
-5230 rosa*
-5231 röd
-6290 orange*
-7250 gråmelerad
-7270 antracit
-8260 svart

Vision Lady

1150228-1200 vit
-2215 turkos
2250 azur*
-2260 marin
-3220 äppelgrön
-3240 lime*
-5230 rosa*
-5231 röd
-6290 orange*
-7250 gråmelerad
-7270 antracit
-8260 svart

* Lagerförs ej på svenskt lager, utökad leveranstid (3-5 dagar)

Sid 105

Sid 107

Sid 107

Sid 106

Sid 106

Artikelregister 127

Register i artikelnummerordning
Art.nr.

Sida

Art.nr.

Sida

Art.nr.

Sida

Art.nr.

Sida

1091-27 ......27

2200-13 ......33

4322-23 ......25

9280-84 ....115

1139-13 ......42

2201-13 ..33,93

4327-23 ......24

9282-84 ....115

1179-13 ......43

2208-62 ......59

4360-32 ......78

9290-84 ....115

1180-13 ......42

2209-62 ......57

5122-93 .62,100

9306-84 ....115

1207-75 ......85

2214-62 ..71,79

5138-01 ....103

9915-15 ....115

1208-71 ..21,89

2215-62 ..35,56

5142-16 ....102

9916-84 ....115

1241-69 ......61

2216-62 ..35,59

5152-53 ..44,86

9933-84 ....113

1243-55 ......61

2281-19 ......38

5156-15 ....102

9935-84 ....113

1243-69 ......60

2290-13 ......38

5156-67 ......64

9943-84 .37,113

1245-77 ......88

2299-13 ..34,58

5157-01 .43,103

1246-92 ......91

2305-23 ..15,95

5162-50 ..45,86

1247-73 ..45,87

2307-23 ......15

5172-66 ......62

652262032..101

1251-62 ......60

2308-23 ......95

5242-55 ..44,88

652262034..100

1253-62 ..70,77

2310-29 ......18

5531-59 ......83

652262038..101

1254-62 ......70

2338-43 ......79

5532-59 ......82

652264014....97

1255-62 ......71

2356-23 ......16

5562-54 ......84

652264020....97

1261-44 ......77

2359-23 ......40

5575-51 ......98

652265006....97

1262-49 ......90

2361-23 ......41

5576-56 ....102

1263-41 ..55,90

2396-23 ......16

5584-65 ......63

1264-36 ......77

2401-22 ......12

5585-68 ......63

HURRICANE

1268-37 ......91

2402-22 ......13

5587-51 ......98

1110225....105

1337-23 ......21

2403-22 ......13

5601-17 ......99

1110230....108

1357-39 ......75

2404-22 ......12

5601-42 ......99

1112230....110

1359-39 ..11,69

2409-22 ..11,59

6535-58 ......29

1112255....110

1565-58 ..28,66

2531-59 ......82

6579-51 ......83

1112265....110

1566-58 ..29,67

2546-58 ..28,67

7346-62 ......64

1117100....111

2091-27 ......27

2562-54 ......84

7356-40 ......77

1117200....111

2104-12 ..17,94

2622-28 ......36

7586-64 ......65

1117250....111

2122-20 ......15

2626-28 ......36

7598-64 ......65

1117300....111

2123-25 ......18

2627-21 ......40

7600-54 ......85

1117350....111

2149-11 ......48

2628-52 ......39

8364-83 ....114

1130100....107

2159-11 ......47

2629-52 ......19

8366-83 ....114

1130105....107

2160-11 ......49

2630-52 ......19

8367-83 ....114

1150100....109

2163-11 ......49

2637-13 ......41

8372-83 ....114

1150105....109

2176-11 ......48

3159-11 ......50

8376-83 ....114

1150224....106

2180-13 ......32

3199-13 ......37

9012-84 ....115

1150226....105

2181-19 ......31

3360-40 ......78

9045-83 ....114

1150228....106

2182-12 ..17,94

4036-27 ......26

9047-83 ....114

1150230....105

2193-13 ......39

4145-11 ......24

9050-83 ....114

1150330....111

2199-13 ......32

4315-26 ......25

9275-84 ....115

1150335....111

Australia
www.jobmanworkwear.com.au
Belgium
www.delfan.be
Canada
www.generalmerchants.ca/jobmancanada
Denmark
www.jte.dk
Finland
www.elfving.fi/fi/tyoturvallisuus/etusivu
Italy
www.newwave.it
Netherlands
www.newwavesportswear.nl
Norway
www.jobman.no
Sweden
www.jobman.se
Switzerland
www.wikland.ch
United Kingdom
www.jobman.co.uk
USA
www.jobmanusa.com
www.rockwearusa.com
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Din återförsäljare:

Tillverkare: Jobman Workwear AB, Box 2044, 194 02 Upplands Väsby
www.jobman.se
Tel. 08-630 29 00
Fax 08-732 00 14
Kundtjänst direkttel. 08-630 29 30

