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Nyheter
Nå utvider vi den veldig populære bukseserien i 4-veis stretch 
med et par håndverkershorts. Våre plagg i 4-veis stretch følger 
kroppens bevegelser, uansett om du står, klatrer eller sitter på 
huk, og de brukes derfor av stadig flere fagarbeidere. Serien 
omfatter allerede håndverkbukse, servicebukse, piratbukse og 
nå også shorts.

For brukere av plagg i varselklasse 1, lanserer vi nå fire nye 
artikler der samtlige plagg har store smussflater på utsatte 
områder, men som fortsatt har tilstrekkelig med varselflater og 
reflekser for å være sertifisert til varselklasse 1 i samsvar med 
EN ISO 20471. 

Vi lanserer en sweatshirt med børstet innside, med ribber  
i halskant, nerkant og mansjetter. Nytt av året er også en flott 
og funksjonell T-shirt med god passform som vil holde deg 
tørr. En 3-lags softshelljakke som er vindtett og vannavvisende 
med snøring i nerkant. Til slutt har vi nå også utviklet en myk, 
smidig lett og vannavvisende softshelljakke med elastisk 
nerkant. Jakkene har glidelås i front fra YKK.

Gled deg til å lese!
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SYNLIGHETSGENSER 
• Påvarmet refleks uten sømmer for økt komfort.
• Reflekser over skuldrene gir høy synlighet.

Genser med børstet innside. Ribbestrikket kant i halsutringning, nede og på 
mansjettene. Påvarmede reflekser uten sømmer. Reflekser over skuldrene 
som er synlige fra oversiden.  
Sertifisert i varselklasse 1 ifølge EN ISO 20471. 

Materiale: 65 % bomull / 35 % polyester, 300 g/m². 
Art nr: 65512465-9921 svart/gul  
Art nr: 65512465-9931 svart/orange  
Størrelser: XS-4XL 
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Nyheter
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SOFTSHELLJAKKE 
VARSEL 
• Påvarmet refleks uten sømmer for økt komfort.
• Vindtett og vannavstøtende.
• Snor nederst for justering av vidden.

3-lags softshelljakke med børstet innside. Vindtett og vannavstøtende. 
Brystlomme med glidelås og D-ring for ID-kortholder på innsiden. Romslige 
frontlommer med glidelås. Elastisk ermlinning med tommelhull. Snor nede. 
Sertifisert i varselklasse 1 ifølge EN ISO 20471. 

Materiale: 100 % polyester, 280 g/m². 
Art nr: 65512555-9921 svart/gul  
Art nr: 65512555-9931 svart/orange  
Størrelser: XS-4XL 
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Løpesnor i nerkant
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SOFTSHELL LIGHT-
JAKKE VARSEL 
• Myk og smidig softshelljakke.
• Reflekser over skuldrene gir høy synlighet.
• Påvarmede reflekser uten sømmer for økt komfort.

Smidig 2-lags vannavstøtende lettvektssoftshell. Påvarmede reflekser 
uten sømmer. Reflekser over skuldrene som er synlige fra oversiden. 
Brystlomme med glidelås og D-ring for ID-kortholder på innsiden. Romslige 
frontlommer med glidelås. Elastisk ermlinning med tommelhull. Elastisk 
underkant. YKK-glidelås foran. 
Sertifisert i varselklasse 1 ifølge EN ISO 20471. 

Materiale: 100 % polyester, 280 g/m². 
Art nr: 65512755-9921 svart/gul  
Art nr: 65512755-9931 svart/orange  
Størrelser: XS-4XL 
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Elastisk armavslutning med tommelhull
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T-SKJORTE VARSEL 
• Hurtigtørkende materiale.
• Myke reflekser for økt komfort.
• Reflekser over skuldrene gir høy synlighet.

Komfortabel funksjons-T-skjorte med god passform i polyester, som raskt 
transporterer bort fukten fra huden og holder deg tørr. Påvarmede reflekser 
med mellomrom ved sidesømmen for økt fleksibilitet og komfort. Reflekser 
på skuldrene for økt synlighet. 
Sertifisert i varselklasse 1 ifølge EN ISO 20471. 

Materiale: 100 % polyester, 160 g/m². 
Art nr: 65512651-9921 svart/gul  
Art nr: 65512651-9931 svart/orange  
Størrelser: XS-4XL 
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HÅNDVERKERSHORTS 
STRETCH
• 4-veis stretch i hele shortsen for maksimal bevegelighet.
• Ripstop øker shortsens slite- og rivestyrke.
• Forsterket stretch Cordura® i skrittet gir optimal  

bevegelsesfrihet.

Smidig 4-veis stretch i slitesterkt ripstop-materiale. Forsterket stretch 
Cordura® i skrittet. Romslige hengelommer med ekstra rom og forsterket 
innside som kan puttes i frontlommene. Pene stolpelommer bak. Romslig 
benlomme med skjult glidelås, telefonlomme og rom for ID-kort. Hammer-
hank, tommestokklomme med knivholder. Silikonbåndet i bukselinningen 
holder buksen på plass. Ekstra beltehemper på de største størrelsene. 

Materiale: 91 % polyamid / 9 % elastan, 210 g/m². 
Art nr: 65219618-9899 mørkegrå/svart  
Art nr: 65219618-9999 svart/svart  
Størrelser: C44-62 
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FLERE PLAGG 
I FLEKSIBEL 
4-VEIS  
STRETCH

 Håndverksbukse
Stretch

 Piratbukse Stretch   Servicebukse Stretch  



FUNCTIONAL TECHNICAL ADVANCED

PRACTICAL

Vi hos Jobman har delt inn sortimentet vårt i fire funksjonsnivåer for å hjelpe deg med 
å finne riktige klær. Nivåene heter Practical, Functional, Technical og Advanced, der 
funksjon, ytelse og pris går hånd i hånd. Alt for å gjøre det enklere for deg å velge 
akkurat de klærne du trenger.

Functional er ment for deg som ønsker 
funksjonelle plagg, men jobber i miljøer 
som ikke stiller store krav til klærne.
Functional er smarte, gjennomtenkte  
og fleksible klær som gir et profesjonelt 
inntrykk.

Technical er beregnet for deg som stiller litt 
større krav til plaggene, og der for eksempel 
en sertifisering kan være nødvendig. Du 
jobber i forskjellige miljøer og med forskjel-
lige typer verktøy. Slitesterke plagg med 
egenskaper som beskytter deg og gjør 
arbeidet lettere.

Advanced er beregnet for deg som vil ha de 
beste arbeidsklærne. De skal fungere mak-
simalt i forskjellige situasjoner og tåle hard 
slitasje i krevende miljøer. Du lever og bor i 
arbeidsklærne dine, de er en del av deg og 
arbeidet ditt.

Practical er den nyeste kategorien arbeids- 
klær i Jobmans sortiment. Kvaliteten er 
naturligvis høy, akkurat som for alle våre 
andre produkter, men færre finesser og 
enkle løsninger holder prisen nede og gjør 
Practical til et enkelt valg for den prisbe-
visste.

Velg riktig nivå på 
arbeidsklærne dine

Produsert av: Jobman Workwear AB | Sverige | www.jobman.se

New Wave Norway AS | Torvstikkeren 10 | 1640 Råde | Norge
Tel. +47 69 14 37 00 | post@jobman.no | www.jobman.no
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