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Durability at work since 1975





Maken kleren de man? Eén ding staat wel vast: wat je draagt laat zien wie je 
bent en wat je houding is ten aanzien van je werk. 

Jobman ontwikkelt en produceert werkkleding met modern ontwerp en van 
extreem hoge kwaliteit voor professionals in alle vakgebieden.

Het is onze missie om gebruikers te voorzien van werkkleding die voldoet aan 
al hun verwachtingen qua functionaliteit, prestaties en bescherming en tegelij-
kertijd met een uitstekend comfort en praktisch in het dragen.

Het is onze visie om al onze klanten tevreden te stellen en ervoor te zorgen 
dat ze elke dat met trots Jobman Workwear dragen.

Werkkleding 
voor trotse 
professionals
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JOBMAN werkkleding is ontworpen voor professionele gebruikers, zowel voor 
mannen als voor vrouwen. Duurzaamheid is ons motto sinds 1975 en zal dat 
ook altijd blijven. 

Bij JOBMAN WORKWEAR, gaat kwaliteit niet alleen over het kiezen van het 
juiste materiaal. In combinatie met de nieuwe functionaliteit en het moderne 
ontwerp, bent u ook duurzaam bezig op het werk. 

We bespreken de vereisten met een breed scala aan sectoren en vertalen 
deze in werkkleding die 100% doelmatig is onder zware omstandigheden, dag 
in dag uit.

Durability at 
work since 1975
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FUNCTIONAL
Het Functional program-
ma is ontworpen voor 
diegenen die functionele 
werkkleding nodig heb-
ben voor gebruik in min-
der veeleisende omgevin-
gen. Functional werkkle-
ding is intelligent, goed 
ontworpen, veelzijdig en 
oogt professioneel.

TECHNICAL
Het Technical programma is 
bedoeld voor diegenen die 
iets robuustere werkkleding 
nodig hebben, bijvoorbeeld 
in situaties waar certificatie 
nodig is. U werkt in diverse  
omgevingen met verschil-
lende soorten gereedschap. 
Stevige stoffen met func-
ties die u beschermen en 
die uw werk gemakkelijker 
maken.

ADVANCED
Advanced is voor die-
genen die het allerbes-
te willen op het gebied 
van werkkleding. Het 
biedt maximale functiona-
liteit voor een scala aan 
situaties en is slijtvast in 
veeleisende omgevingen. 
Voor diegenen die wer-
ken en leven in hun werk-
kleding.

Kies het juiste  
niveau qua  
functionaliteit   
Om u te helpen bij het kiezen van de juiste kleding voor uw werk, zijn al onze 
producten ingedeeld al naar gelang hun niveau van functionaliteit. We hebben 
de niveaus Advanced, Technical, Functional en Practical genoemd. In elke 
categorie hebben we de prestaties van de kledingstukken geoptimaliseerd, 
waarbij de kosten in verhouding staan tot de specificaties. Dit alles maakt het 
gemakkelijker voor u om precies te kiezen wat u nodig heeft voor uw werk.

PRACTICAL
Practical is de nieuwste 
categorie werkkleding in het 
Jobman programma. Net 
als bij al onze producten 
is de kwaliteit zeer hoog, 
maar minder functies en 
eenvoudigere oplossingen 
helpen de prijs laag te hou-
den, waardoor Practical 
een goede keuze is voor 
de prijsbewuste klant.
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Zweedse auteursrecht, mogen de afbeeldingen en de tekst in de 
catalogus niet worden gekopieerd of anderszins worden gebruikt 
zonder de schriftelijke toestemming van Jobman Workwear AB.

Hoge zichtbaarheid     10

Vakgebieden        34
 
Vloerleggers      52

Schilders               54

Service, industrie en transport   62

Vlamvertragend             78

Softshell & fleece     80

Sweaters & shirts     90 

Laagjes                        98

Winterkleding    109

Regenkleding    116

Damesbroeken    118

Accessoires    126

Kniestukken    132

Materiaal                        134

Wasinstructies    138

Maatgids      140

Gedragscode    142

Index     147

Jobman's 
producten 
worden 
verkocht via 
dealers
Onze producten worden verkocht via 
een wereldwijd netwerk van lokale dea-
lers. U kunt een overzicht vinden van 
al onze dealers op onze website, www.
jobman.se. Wanneer uw dealer geen 
Jobman verkoopt, neem dan contact met 
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cier voor u.
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14001
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 2222    TECHNICAL

CRAFTSMAN BROEK STAR
• Gemaakt van JOBMAN’s nieuwe, sterke en comfortabele    
  STAR materiaal, met een zacht geborstelde binnenkant en  
  waterafstotende en snel drogende eigenschappen. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Trekkoord bij enkel stopt tocht.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig  
  EN 20471.

• Deze broek is ook in een damesversie leverbaar, 2272.

2222 Craftsman broek Star Hi-Vis
Ruime holster-zakken welke in de voorzakken gestopt kunnen worden. Versterkte 
achterzakken. Hamerlus. Extra riemlussen voor de grootste maten. Meterzak 
met meszak. Beenzak met rits, telefoonzak, ID-kaartzak en extra compartiment. 
Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. Zakken voor kniestukken van 
stevig FA™ polyamide en instelbaar in twee posities. Versterkt bij enkelmanchet 
met niet-absorberend polyamide. Trekkoord bij enkel. Gecertificeerd conform EN 
14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 
9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% STAR polyester 250 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65222207-2167 geel/navy
Artnr.: 65222207-2199 geel/zwart
Artnr.: 65222207-3199 oranje/zwart
Maten: C44–62, C146-156, D92-124

 2272    TECHNICAL

DAMES CRAFTSMAN BROEK STAR
• Gemaakt van JOBMAN’s nieuwe, sterke en comfortabele STAR  
  materiaal, met een zacht geborstelde binnenkant en waterafstotende  
  en snel  drogende eigenschappen. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Trekkoord bij enkel stopt tocht.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN 20471.

• Deze broek is ook in een herenversie leverbaar, 2222.

2272 Dames Craftsman broek Star Hi-Vis
Ruime holster-zakken welke in de voorzakken gestopt kunnen worden. Versterkte 
achterzakken. Hamerlus. Extra riemlussen voor de grootste maten. Meterzak 
met meszak. Beenzak met rits, telefoonzak, ID-kaartzak en extra compartiment. 
Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. Zakken voor kniestukken van 
stevig FA™ polyamide en instelbaar in twee posities. Versterkt bij enkelmanchet 
met niet-absorberend polyamide. Trekkoord bij enkel. Gecertificeerd conform EN 
14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 
9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% STAR polyester 250 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65227207-2199 geel/zwart
Maten: Dames 34-54
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 2221    TECHNICAL

SERVICE BROEK STAR
• Gemaakt van JOBMAN’s nieuwe, sterke en comfortabele  
  STAR materiaal, met een zacht geborstelde binnenkant en  
  waterafstotende en snel drogende eigenschappen.
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Trekkoord bij enkel stopt tocht.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN 20471.

2221 Service broek Star Hi-Vis
Ruime zakken voor. Versterkte achterzakken. Hamerlus. Extra riemlussen 
voor de grootste maten. Meterzak met meszak. Beenzak met rits, telefoonzak, 
ID-kaartzak en extra compartiment. Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
Zakken voor kniestukken van duurzaam FA™ polyamide en instelbaar in twee 
posities. Versterkt bij enkelmanchet met niet-absorberend polyamide. Trekkoord 
bij enkel. Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in 
combinatie met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% STAR polyamide 250 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65222107-2199 geel/zwart
Artnr.: 65222107-3199 oranje/zwart
Maten: C44–62, C146-156, D92-124

Hoodie Vision Lite 5150 // pagina 81
Service broek 2212 // pagina 13
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 2211   FUNCTIONAL

SERVICE BROEKEN
• Broeken met hoge zichtbaarheid voor servicepersoneel. 
• Slijtvast easy-care polyester/katoen.
• Beenzak met rits, telefoonzak en zakje voor ID-kaart.
• Niet absorberend polyamide bij enkelmanchet.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN 20471.

2211 Service broek Hi-Vis
Ruime zakken voor. Ruime ingezette achterzakken. Open beenzak met telefoon-
compartiment en ID-kaartzak. Beenzak met klep op rechterbeen. Voorgebogen 
knieën. Niet absorberend polyamide bij enkelmanchet.
Materiaal: 75% polyester / 25% katoen 260 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65221162-2199 geel/zwart
Artnr.: 65221162-3199 oranje/zwart
Maten: C44–62, C146-156, D92-124

 2212   FUNCTIONAL

SERVICE BROEKEN
• Broeken met hoge zichtbaarheid voor servicepersoneel. 
• Slijtvast easy-care polyester/katoen.
• Beenzak met rits, telefoonzak en zakje voor ID-kaart.
• Niet absorberend polyamide bij enkelmanchet.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 1 overeenkomstig EN 20471.

2212 Service broeken Hi-Vis
Ruime zakken voor. Ruime ingezette achterzakken. Open beenzak met telefoon-
compartiment en ID-kaartzak. Beenzak met klep op rechterbeen. Voorgebogen 
knieën. Niet absorberend polyamide bij enkelmanchet.
Materiaal: 75% polyester / 25% katoen 260 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 1 EN 20471

Artnr.: 65221262-9921 geel/zwart
Artnr.: 65221262-9931 zwart/oranje
Maten: C44–62, C146-156, D92-124
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 2218   FUNCTIONAL

CRAFTSMAN BROEKEN
• Broeken met hoge zichtbaarheid voor vaklieden. 
• Slijtvast easy-care polyester/katoen.
• Beenzak met rits, telefoonzak en zakje voor ID-kaart.
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN 20471.

2218  Craftsman broek Hi-Vis
Ruime holster-zakken welke in de voorzakken gestopt kunnen worden. Ingezette 
achterzakken. Extra riemlussen voor de grootste maten. Meterzak met meszak. 
Beenzak met rits, telefoonzak, ID-kaartzak en extra compartiment. Voorgebogen 
knieën voor optimale pasvorm. Zakken voor kniestukken van stevig polyamide 
en instelbaar in twee posities. Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 
Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 75% polyester / 25% katoen 260 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65221862-2167 geel/navy
Artnr.: 65221862-2199 geel/zwart
Artnr.: 65221862-3199 oranje/zwart
Maten: C44–62, C146-156, D92-124
Maten geel/navy: C44–62, D92-116

 2297    TECHNICAL

CRAFTSMAN BROEKEN
• Heavy-duty katoen speciaal ontwikkeld voor Jobman.
• Moderne pasvorm.
• Beenzak met rits, telefoonzak en zakje voor ID-kaart
• Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 1 overeenkomstig EN 20471.

2297  Craftsman broek Hi-Vis
Ruime holster-zakken met extra compartimenten en versteviging aan de bin-
nenzijde. Patch zakken voor, waar de holster zakken ingestopt kunnen worden. 
Hamerlus. Achterzakken met versterkte binnenzijde. Beenzak met telefooncom-
partiment en zakje voor ID-kaart. Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
Zakken voor kniestukken van stevig polyamide en instelbaar in twee posities. 
Fluorescerend materiaal en reflecterende strips op de benen. Niet absorberend 
polyamide bij enkelmanchet.
Materiaal: 100% katoen, 380 g/m2

Hoge zichtbaarheidsklasse: 1 EN 20471

Artnr.: 65229713-6721 navy/geel
Artnr.: 65229713-9921 zwart/geel
Maten: C44-62, C146-156, D92-124

NEWS!

NIEUW

NEW!
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 2216    TECHNICAL

PIRATENSHORTS
• Leverbaar in D-maten.
• Voorgebogen knieën voor verbeterd comfort.
• Versterkte kniestukzakken.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN 20471.

2216 Piratenshorts Hi-Vis
Holster-zakken met extra compartimenten, die in de ingezette voorzakken 
gestopt kunnen worden. Achterzakken. Telefoonzak. Beenzak met rits, zakje 
voor ID-kaart en telefoonzak. Meterzak. Hamerlus. Voorgebogen knieën met 
kniestukzakken.  
Materiaal: 75% polyester / 25% katoen 260 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65221662-2167 geel/navy
Artnr.: 65221662-2199 geel/zwart
Artnr.: 65221662-3167 oranje/navy
Maten: C46-62, D96-124

 2207    TECHNICAL

SHORTS
• Hi-Vis shorts met holster-zakken voor vaklieden. 
• Nieuwe moderne pasvorm.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN 20471.

2207 Craftsman Shorts Hi-Vis
Holster-zakken welke in de ingezette voorzakken gestopt kunnen worden. 
Versterkte achterzakken. Hamerlus. Beenzak met rits, zakje voor ID-kaart en 
telefoonzak. Meterzak met meszak. 
Materiaal: 75% polyester / 25% katoen 260 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65220762-2100 geel
Artnr.: 65220762-3100 oranje
Maten: C46–62
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 7346    TECHNICAL

CRAFTSMAN VEST
• Rits op zijkanten voor instelbare breedte.
• Borstzakken met onderrand in balgzakuitvoering.
• Brede riemlussen.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN 20471.

7346 Craftsman vest Hi-Vis
Holster-zakken voor en achter. Grote zakken voor handschoenen voor. 

Borstzakken met geïntegreerd zakje voor ID-kaart. • Ritsen op zijkanten voor 
instelbare breedte. Twee hamerlussen, links en rechts. Riemlussen.
Materiaal: 75% polyester / 25% katoen 260 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65734662-2100 geel
Maten: M-3XL

 3231    TECHNICAL

TUINBROEKEN
• Easy care polyester/katoenen tuinbroek met 
 versterkingen op de punten met veel belasting. 
• Perfecte pasvorm met voorgebogen knieën. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN 20471.

3231 Tuinbroek Hi-Vis
Brede, drukknoop-bretels voor het verdelen van de druk en verbeterd comfort. 
Met elastiek. Borstzakken met telefoonzak, extra compartiment en meszak. 
Holster-zakken met extra compartimenten welke in de voorzakken gestopt kun-
nen worden. Achterzakken, één met klep. Telefoonzak. Beenzak met telefoon-
compartiment. Meterzak. Hamerlus. Ingezette kniestukzakken.  Gecertificeerd 
conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman 
kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 75% polyester / 25% katoen 260 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65323162-2199 geel/zwart
Maten: C46-58, C148-156, D96-120
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 7586    FUNCTIONAL

VEST MET HOGE 

ZICHTBAARHEID
• Soepel vest met een nauwere pasvorm.
• Handig om in de auto te houden of voor bezoekers.
• Ritssluiting.
• Leverbaar in drie maten.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN 20471.

7586 Vest met hoge zichtbaarheid
Soepel vest het goede zichtbaarheid in Klasse 2 met rits. 
Materiaal: 100% polyester, 120 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65758664-2100 geel
Artnr.: 65758664-3100 oranje
Maten: S/M, L/XL, XXL/3XL

 7598    ADVANCED

VEST MET HOGE 

ZICHTBAARHEID
• Geavanceerd Klasse 3 vest met hoge zichtbaarheid. 
• De mouwen van het vest kunnen korter worden gemaakt en 
  strakker, voor een beter comfort.
• De mouwen zijn voorzien van klittenband, zodat het vest 
  over een jas gedragen kan worden.
• Instelbare taille.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkomstig EN 20471.

7598  Vest met hoge zichtbaarheid 
Telefoonzak, zakje voor ID-kaart en walkie-talkie houder. 
Materiaal: 100% polyester, 120 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65759864-2100 geel
Artnr.: 65759864-3100 oranje
Maten: S/M, L/XL, XXL/3XL
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 5585   FUNCTIONAL

T-SHIRT
• T-shirt in gebreid polyester, voelt als katoen. 
• Soepele en zachte reflecterende strips.
• Leverbaar vanaf maat Small tot 4XL.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN 20471.

5585 T-shirt Hi-Vis
Opgenaaide soepele en zachte reflecterende strips. 
Materiaal: 100% polyester tricot, 135 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65558568-2100 geel
Artnr.: 65558568-3100 oranje
Maat: S–4XL

 5584    TECHNICAL

T-SHIRT
• T-shirt in klasse 3 polyester jersey dat aanvoelt als katoen. 
• Zachte reflecterende strips.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkomstig EN 20471.

5584  T-shirt Hi-Vis
Zachte, met warmte geperste reflecterende strips. 
Materiaal: 100% polyester tricot, 160 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65558465-2100 geel
Artnr.: 65558465-3100 oranje
Maten: S-3XL
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NIEUW

NEW!

NEWS!

NIEUW
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 5582    PRACTICAL

T-SHIRT
• Functioneel T-shirt van polyester om u de hele dag droog te  
  houden. 
• Spun dye techniek is een milieuvriendelijke verftechniek   
  welke minder water, energie en chemicaliën gebruikt. 
• Spun dye techniek verbeterd ook de kleurvastheid, hetgeen  
  betekent dat de kleur van het kledingstuk niet verandert in  
  de loop der tijd.
• Maten M-3XL gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkom- 
  stig EN 20471.
• Maten XS-S gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkom- 
  stig EN 20471.

5582 Spinbadgeverfd T-shirt Hi-Vis
Functioneel t-shirt voert het vocht snel af weg van de huid en droogt snel. 
De milieuvriendelijke spinbadverftechniek gebruikt minder water, energie en 
chemicaliën.
Materiaal: 100% spinbadgeverfd polyester, 160 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471 (Maten M-3XL)
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471 (Maten XS-S)

Artnr.: 65558265-2100 geel
Maten: XS-3XL

 5583    PRACTICAL

POLOSHIRT
• Functioneel shirt van polyester om u de hele dag droog te houden. 
• Spun dye techniek is een milieuvriendelijke verftechniek  welke  
  minder water, energie en chemicaliën gebruikt. 
• Spun dye techniek verbetert ook de kleurvastheid, hetgeen bete 
  kent dat de kleur van het kledingstuk niet verandert in de loop der tijd.
• Maten M-3XL gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkomstig EN 20471.
• Maten XS-S gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN20471.

5583 Spinbadgeverfd poloshirt Hi-Vis
Functioneel shirt voert het vocht snel af van de huid en droogt snel. De milieu-
vriendelijke spinbadverftechniek gebruikt minder water, energie en chemicaliën.
Materiaal: 100% spinbadgeverfd polyester, 160 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471 (Maten M-3XL)
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471 (Maten XS-S)

Artnr.: 65558365-2100 geel
Maten: XS-3XL
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 1150    PRACTICAL

SWEATSHIRT
• Geribde boord en mouwmanchetten
• Reflecterende strips op de schouders voor verhoogde  
  zichtbaarheid van boven af.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkomstig EN 20471.

1150 Sweatshirt Hi-Vis
Sweatshirt met geborstelde binnenzijde. Geribde boord en 
mouwmanchetten. Reflecterende strips op de schouders voor verhoogde  
zichtbaarheid van boven af.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 300 g/m2 
EN 20471 klasse 3 

Artnr.: 65N0115065-2100 geel
Maten: S-3XL

 5123    TECHNICAL

SWEATSHIRT
• Sweatshirt van polyester/katoen, met geborstelde binnenzijde  
  voor uitstekend comfort. 
• Zachte reflecterende strips die de bewegingen van bovenop  
  volgen.
• Contrasterende kleuren in de kraag camoufleren vuil.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkomstig EN 20471.

5123  Sweatshirt Hi-Vis
Borstzak met rits en zakje voor ID-kaart. Rechte boord met smalle rib aan 
onderzijde en bij de mouwen. Zachte, met warmte geperste reflecterende strips. 
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 300 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65512393-2100 geel
Artnr.: 65512393-3100 oranje
Maten: S-3XL
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 5172   FUNCTIONAL

SWEATSHIRT JACKET
• Geborsteld polyester tricot voor comfort.
• Reflecterende strips op de schouders voor verhoogde    
  zichtbaarheid van boven af.
• Rits over volledige lengte en zakken voor.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkomstig EN 20471.

5172 Sweatshirt jacket Hi-Vis
Sweatshirt jacket in geborsteld polyester tricot met volledige rits. Borstzak met 
lus voor ID-kaart zakje. Zakken voor. Geribde gebreide manchetten in mouwen 
en romp. Reflecterende strips voor zichtbaarheid.
Materiaal: 100% polyester, 200 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65517266-2100 geel
Artnr.: 65517266-3100 oranje 
Maten: S–3XL (geel ook leverbaar in 4XL)

Sweatshirt 5123 // pagina 20
Piratenshorts 2163 // pagina 15
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 1251    TECHNICAL

SERVICE JACKET
• High-visibility jacket gemaakt van slijtvast polyester/katoen.
• Grote vuilbestendige delen op de voorzijde en manchetten  
  waar vuil verzamelt.
• Reflecterende strips over de schouders, ook zichtbaar van  
  bovenaf.
• Radiohouder op borst.
• Verlengde rug.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkomstig EN 20471.

1251 Service Jacket Hi-Vis
Borstzakken met ritsen en telefoonzak. Ingezette zakken voor. Binnenzakken 
met telefoonzak en extra compartimenten. Instelbare taille en manchetten. 
Verlengde rug. 
Materiaal: 75% polyester / 25% katoen 260 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 471

Artnr.: 65125162-2199 geel/zwart
Maten: S–4XL

 1231    TECHNICAL

CRAFTSMAN JACKET
• High-visibility jacket gemaakt van slijtvast polyester/katoen.
• ID-kaart zakje en borstzakje voor telefoon.
• Verlengde onderrug.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkomstig EN 20471.

1231 Craftsman Jacket Hi-Vis
Ongevoerde jacket in polyester/katoen met contrastkleur op de voorzijde om 
vuil te camoufleren. Ruime zakken voor met rits. Borstzak met geïntegreerd 
zakje voor ID-kaart en telefoonzakje. Binnenzakken aan beide zijden. Rits met 
uitwendige stormklep met drukknoopsluitingen. Instelbare taille en manchetten. 
Verlengde rug.
Materiaal: 75% polyester/25% katoen, 260 g/m2. 
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65123162-2167 geel/navy
Artnr.: 65123162-3199 oranje/zwart
Maten: S-3XL
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 1241    FUNCTIONAL

FLEECE JACKET
• Polyester voering is winddicht en zorgt er ook voor dat de  
  jacket gemakkelijk aan en uit gedaan kan worden.
• Groot vuilbestendig oppervlak aan de voorkant.
• Gecertificeerd in klasse 3 overeenkomstig EN 20471

1241 Fleece Jacket Hi-Vis
High visibility jacket klasse 3 overeenkomstig de nieuwe ISO EN 20471. Fleece 
met versterkingen aan de voorzijde. Door de polyester voering kan de jacket 
gemakkelijk worden aan en uit gedaan en maakt het ook winddicht. Borstzak 
met zakje voor ID-kaart. Binnenzakken. Ruim ritszakken voor. Reflecterende 
strips op de schouders verhogen de zichtbaarheid van bovenaf. Instelbare taille.
Materiaal: 100% polyester, 280 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65124169-2199 geel/zwart
Maten: S-3XL

 1278   FUNCTIONAL

SOFTSHELL JACKET
• Waterafstotende softshell.
• Winddicht membraan.
• Warme fleece voering.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkomstig EN 20471.

1278 Softshell Jacket Hi-Vis
Waterafstotende softshell met winddicht membraan. Borstzak met zakje voor 
ID-kaart. Ruime zakken voor. Binnenzakken. Instelbare taille en manchetten. 
Materiaal: 100% polyester, 265 g/m2 met fleece voering. 
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65127855-2100 geel
Maten: S-3XL
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 2263    TECHNICAL

SHELL BROEK
• Goed ademend (5,000 Mvp) perfect voor laagjes. 
• Het materiaal is waterafstotend, hetgeen duidelijk wordt door  
  haar bestendigheid tegen een waterkolom van 6500 mm.
• De naden zijn getapet om te voorkomen dat de regen  
  binnendringt.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN 20471.

2263 Shell broek Hi-Vis
Waterafstotende shell broek gemaakt van slijtvast polyester. Instelbare taille 
en riemlussen. Verlengde rug stopt koude tocht. Ruime voorzakken met klep. 
Meterzak met meszak. Voorgebogen knieën met kniestukzakken. Instelbare 
enkelmanchetten.
Waterkolom: 6500 mm. Ademend: 5000 Mvp.
Materiaal: 100% polyester, 220 g/m2 met PU-coating.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65226341-2167 geel/navy
Maten: S-3XL

 1273    TECHNICAL

SHELL JACKET
• Goed ademend (5,000 Mvp) perfect voor laagjes. 
• Het materiaal is waterafstotend, hetgeen duidelijk wordt door  
  haar bestendigheid tegen een waterkolom van 6500 mm.
• De naden zijn getapet en de ritsen waterdicht zodat  
  de regen niet kan binnendringen.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkomstig EN 20471.

1273  Shell jacket Hi-Vis
Shell jacket van 100% polyester met PU-gecoate binnenzijde, getapete naden 
en voering. Het materiaal is waterafstotend en goed ademend. Dubbele bin-
nenzakken, linkerzak met rits en extra compartiment voor telefoon, rechterkant 
A5 formaat. Rits loopt door tot de bovenkant van de kraag met stormklep en 
snelsluiting/klittenband. Verborgen borstzak en voorzakken met waterdichte rits. 
Mouwzak met zakje voor ID-kaart en waterdichte rits. Aanpasbare manchetten 
en boord met trekkoord. Instelbare kap ingezet in kraag. 
Waterkolom: 6500 mm. Ademend vermogen: 5000 Mvp.
Materiaal: 100% polyester, 220 g/m2 met PU-coating.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65127341-2167 geel/navy
Artnr.: 65127341-2199 geel/zwart
Artnr.: 65127341-3199 oranje/zwart
Maten: S-3XL
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 1346    TECHNICAL

WINTER JACKET STAR
• Winddicht en waterafstotend STAR polyester.
• Quilt voering voor flexibiliteit en comfort.
• ID-kaart zakje op de borst.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkomstig EN 20471.

1346 Winter Jacket Star Hi-Vis
Doorgestikte, gevoerde lichtgewicht jacket gemaakt van stevig en waterafsto-
tend 100% STAR polyester. De binnenkant van de kraag is gevoerd met een 
zachte fleecebont voering. Borstzak met zakje voor ID-kaart. Binnenzakken 
met rits en telefoonzak. Grote zakken voor. Instelbare taille en comfort man-
chetten. Reflecterende strips op schouders, zichtbaar van bovenaf. Polyamide 
versterkingen. 
Materiaal: 100% STAR polyester, 250 g/m2 
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65134607-2199 geel/zwart
Artnr.: 65134607-3199 oranje/zwart
Maten: XS-3XL 

Opvouwbare kap
NEWS!

NIEUW

NEW!

 1347    TECHNICAL

WINTER JACKET STAR
• Winddicht en waterafstotend STAR polyester.
• Zachte voering in body en doorstikte voering in mouwen.
• Opvouwbare kap in kraag.
• Grote zakken en ID-kaartzakje op rechter borst.
• Instelbare taille en geribde manchetten voor comfort.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkomstig EN 20471.

1347  Winter Jacket Star Hi-Vis
Warm jacket gemaakt van stevig en waterafstotend 100% STAR polyester. 
Warme zachte voering in body en soepele doorstikte voering in de mouwen. 
De binnenkant van de kraag is gevoerd met een zachte fleecebont voering. 
Opvouwbare kap in kraag. Borstzak met zakje voor ID-kaart. Binnenzakken 
met rits en telefoonzak. Grote zakken voor. Instelbare taille en comfort man-
chetten. Reflecterende strips op schouders, zichtbaar van bovenaf. Polyamide 
versterkingen. 
Materiaal: 100% STAR polyester, 250 g/m2 
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65134707-2167 geel/navy
Artnr.: 65134707-2199 geel/zwart
Artnr.: 65134707-3199 oranje/zwart
Maten: XS–4XL
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 1236    TECHNICAL

WINTER PARKA STAR
• Winddicht en waterafstotend STAR polyester.
• Opvouwbare kap in kraag.
• Quilt voering voor flexibiliteit en comfort.
• Grote zakken voor en ID-kaart zakje op de borst.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkomstig EN 20471.

1236 Winter Parka Star Hi-Vis
Met doorstikte stof gevoerde, lichtgewicht parka gemaakt van stevig, waterafsto-
tend 100% STAR polyester. Verborgen doorstikte kap in de kraag. Binnenkant 
van kraag is gevoerd met zachte fleecebont voering. Borstzakken met ID-kaart 
zakje. Binnenzakken met rits en telefoonzak. Napoleon zakje op borst. Grote 
zakken voor. Instelbare taille, boord en comfortabele manchetten. Reflecterende 
strips op schouders, zichtbaar van bovenaf. Polyamide versterkingen. 
Materiaal: 100% STAR polyester, 250 g/m2 
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65123607-2199 geel/zwart
Artnr.: 65123607-3199 oranje/zwart
Maten: XS-3XL 

 2236    TECHNICAL

WINTER BROEK STAR
• Winddicht en waterafstotend STAR polyester.
• Quilt voering voor flexibiliteit en comfort.
• Voorgebogen knieën voor verbeterd comfort.
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN 20471.

2236 Winter broek Star Hi-Vis
Lichtgewicht broek, gevoerd met doorstikte stof gemaakt van stevig, water-
afstotend 100% STAR polyester. Instelbare taille. Verlengde rug stopt koude 
tocht. Ruime zakken voor. Versterkte achterzakken. Beenzak met ID-kaart 
zakje en telefooncompartiment. Meterzak met meszak. Voorgebogen knieën 
met kniestuk-zakken waar kniestukken op twee hoogten gepositioneerd kunnen 
worden. Instelbare enkelboorden voorkomen koude luchtstromen. Gecertificeerd 
conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman 
kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% STAR polyester, 250 g/m2 
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65223607-2199 geel/zwart
Artnr.: 65223607-3199 oranje/zwart
Maten: C44-62, C146-156, D92-124 (zwart ook leverbaar in D88)
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 2214    TECHNICAL

WINTER BROEK
• Klasse 2 hi-visibility broek met doorstikte voering.
• Dankzij beenritsen gemakkelijker aan en uit te doen. 
• Grote fluorescerende gebieden voor zichtbaarheid van bovenaf  
  met vuildelen en reflecterende strips bij manchetten. 
• Gecertificeerd volgens Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN 471.

2214 Winterbroek Hi-Vis
Met doorstikte voering. Achterzijde met elastiek. Verlengde achterkant 
beschermd tegen koude tocht. Ingezette zakken voor. Beenzak met telefoonzak 
en klep. meterzak. Achterzakken, rechts met klep. Beenritsen. Interne kniestuk-
zakken. 
Materiaal: 75% polyester / 25% katoen 260 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN20471

Artnr.: 65221462-2167 geel/navy (XL-3XL)
Artnr.: 65221462-3167 oranje/navy
Maten: S-3XL

 1359   FUNCTIONAL

PILOTEN JACKET
• Doorgestikte voering in jas verhoogt de flexibiliteit.
• Borst- en mouwzak met rits.
• ID-kaart zakje in borstzak.
• Beschikbaar in maten tot 4XL.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkomstig EN 20471.

1359 Piloten Jacket Hi-Vis
Piloten jacket gemaakt van stevig waterafstotend polyester met soepele 
doorstikte voering. Warmhoudende zachte voering in de kraag. Borstzakken 
en mouwzak met rits en frontzakken. Binnenzak met compartimenten voor de 
telefoon. D-ring voor ID-kaart zakje.
Materiaal: 100% polyester, 200 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65135939-2100 geel
Artnr.: 65135939-3100 oranje
Maten: S–4XL 
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30 SIGNALISATIEKLEDIJ

 1566    TECHNICAL

REGENJAS
• Slijtvaste regenjas met hoge zichtbaarheid, gecertificeerd in klasse  
  3 overeenkomstig EN 20471. 
• Ook gecertificeerd volgens de EU-standaard EN 343, hetgeen 
  betekent dat deze is goedgekeurd volgens de EU regels voor 
  bescherming tegen regen. 
• Genaaide en gelaste naden. 
• Rits met stormklep.

1566 Regenjas Hi-Vis
80 cm lang in Large. Capuchon met koord. Grote zakken voor. Instelbare 
mouwen en taille. Genaaide en gelaste naden. Gecertificeerd overeenkomstig 
EN 343 voor regenkleding.
Materiaal: Polyurethaan gecoat polyester tricot, 170 g/m2. 
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65156658-2167 geel/navy
Artnr.: 65156658-3167 oranje/navy
Maten: S-3XL

Regenjas 1566 // pagina 31
Regenbroek 2546 // pagina 32
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 2546    TECHNICAL

REGENBROEK
• Slijtvaste goed zichtbare regenbroek gecertificeerd in klasse 2  
  overeenkomstig EN 20471. 
• Ook gecertificeerd volgens de EU-standaard EN 343, hetgeen 
  betekent dat deze is goedgekeurd volgens de EU regels voor 
  bescherming tegen regen. 
• Genaaide en gelaste naden. 

2546 Regenbroek Hi-Vis
Met elastiek en trekkoord bij de taille. Instelbare pijpen. Genaaide en gelaste 
naden. 
Gecertificeerd overeenkomstig EN 343 voor regenkleding.
Materiaal: Polyurethaan gecoat polyester tricot, 170 g/m2. 
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65254658-2167 geel/navy
Artnr.: 65254658-3167 oranje/navy
Maten: S-XXL

 1565    TECHNICAL

REGENJAS
• Slijtvaste regenjas met hoge zichtbaarheid, gecertificeerd   
  in klasse 3 overeenkomstig EN 20471. 
• Ook gecertificeerd volgens de EU-standaard EN 343,  
  hetgeen betekent dat deze is goedgekeurd volgens de EU  
  regels voor bescherming tegen regen. 
• Genaaide en gelaste naden. 

1565  Regenjas Hi-Vis
100 cm lang in Large. Capuchon met koord. Instelbare mouwen. Genaaide en 
gelaste naden. Gecertificeerd overeenkomstig EN 343 voor regenkleding.
Materiaal: Polyurethaan gecoat polyester tricot, 170 g/m2. 
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65156558-2167 geel/navy
Maten: S-XXL
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Hoe moet SIGNALISATIEKLEDIJ er uit zien?
Het uiterlijk van kleding met hoge zichtbaarheid is vastgelegd in de 
EU-standaarden EN 471 en EN 20471. De standaarden geven de kleuren aan 
die gebruikt moeten worden, waar de reflecterende strepen zich moeten bevin-
den en welke informatie moet worden meegeleverd met de kleding. Er gelden 
vereisten ten aanzien van de materiaaleigenschappen om een maximale zicht-
baarheid te waarborgen en om wassen mogelijk te maken zonder verlies aan 
zichtbaarheid. De kleding moet ook op een bepaalde manier zijn ontworpen 
om een maximale zichtbaarheid te waarborgen. 

De kleding wordt getest door geselecteerde testin-
stituten. 
Wanneer de kledingstukken worden goedgekeurd, samen met de documenta-
tie, dan wordt een certificaat toegekend, waarop staat dat ze voldoen aan de 
vereisten van de standaarden EN 471 of EN 20471. De kleding is tevens voor-
zien van een CE-markering dat de certificering aangeeft.  De kleding wordt 
geleverd met informatie over het gebruik en instructies voor het omgaan met 
de kleding.

Waar gelden de regels omtrent kleding het goede 
zichtbaarheid?
SIGNALISATIEKLEDIJ moet worden gedragen in alle werkplekken waar ver-
keer van welke soort dan ook aanwezig is. Dit omvat wegen, parken, havens, 
bouwplaatsen, laad- en losplekken, parkeerterreinen, luchthavens, festivals, 
etc. Voor het werken op wegen die niet vallen onder de Zweedse transportau-
toriteiten, worden de regels bepaald door de relevante gemeente. Over het 
algemeen echter, volgen de meeste gemeenten de regels van de Zweedse 
transportautoriteiten.

SIGNALISATIEKLEDIJ is onderverdeeld in drie 
klassen
De kledingklasse hangt af van de zichtbaarheid. De classificatie is vooral 
afhankelijk van haar opvallendheid: het fluorescerend oppervlak en het retro-
reflecterend oppervlak.

Klasse 3: Hoogste klasse. Het totale fluorescerende oppervlak moet minimaal 
0,8 m2 zijn en reflecterende strips 0,2 m2.

Klasse 2: Het totale fluorescerende oppervlak moet minimaal 0,5 m2 zijn en 
reflecterende strips 0,13 m2.

Klasse 1: De laagste klasse. Het totale fluorescerende oppervlak moet mini-
maal 0,14 m2 zijn en reflecterende strips 0,1 m2.

In all drie de klassen, mag er niet meer dan 10 cm  
tussen de reflecterende strepen zitten. Dit betekent bijvoorbeeld dat de rits op 
een jacket moet zijn inbegrepen.

Kunnen verschillende kledingstukken worden 
gecombineerd?
Het combineren van klassen 1 en 2 leidt niet automatisch tot klasse 3. Om 
klasse 3 te bereiken, moet het totale fluorescerende oppervlak van de kleding 
minimaal 0,8 m2 zijn. Kledingstukken met verschillende kleuren mogen worden 
gecombineerd. Ze moeten samen worden gecertificeerd zodat hun totale 
oppervlakte kan worden berekend, anders geldt slechts het oppervlak van een 
enkel kledingstuk. 

Welke kleuren zijn het beste zichtbaar?
Volgens de EU standaarden, zijn er drie goedgekeurde fluorescerende kleuren:  
geel, oranje en rood. Het certificaat vermeld dat de kledingstukken zijn goed-
gekeurd om te combineren. In testen is geel twee maal zo lichtgevend geble-
ken als oranje of rood. Echter, geel is de enige van de drie kleuren die fluores-
cent is in direct zonlicht en het licht van natriumlampen, d.w.z. het type verlich-
ting dat wordt gebruikt in tunnels bijvoorbeeld. 

Waarom reflecterende strips gebruiken op kleding 
met hoge zichtbaarheid?
Fluorescerende kleuren verliezen hun lichtgevendheid in het donker. 
Kledingstukken zijn daarom voorzien van reflecterende strips om het licht van 
koplampen van voertuigen in het donker te reflecteren. Reflecterende strips op 
de benen betekenen dat de gebruiker te zien is vanaf grotere afstanden.

Wie beslist er wanneer kleding met hoge zichtbaar-
heid nodig is?
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgevers en werknemers om na te 
gaan welke vereisten er gelden op elke werklocatie.

• In Zweden gelden de EU-regels voor persoonlijke beschermingsuitrusting. 
De standaarden EN 471 en EN 20471 omvatten vereisten omtrent 
fluorescerende materialen en reflecterende strips.

• In Zweden geldt een arbowet. Hierin wordt vermeld dat werkgevers 
verantwoordelijk zijn voor het voorzien in persoonlijke 
beschermingsuitrusting wanneer nodig.

• Werkgevers en werknemers zijn het doorgaans eens over de 
noodzakelijke kleding met hoge zichtbaarheid voor het betreffende werk. 
De opdrachtgever heeft het recht om speciale eisen te stellen aan de 
klasse van de werkkleding 
voor specifieke werklocaties.

• Voor zowel werkomgeving- en verkeersveiligheidsredenen, stelt de 
Zweedse verkeerswet dat klasse 3 zichtbaarheidskleding moet worden 
gedragen. Echter broeken met de laagste zichtbaarheidsklasse 2 moeten 
worden aangevuld voor werk aan wegen met bewegend verkeer in het 
donker, bij mist of nevel of gelijksoortige omstandigheden.

• Verschillende grote gemeenten hebben de regels overeenkomstig die van 
de Zweedse verkeersautoriteiten overgenomen.

Wanneer en waar u goed 
zichtbare kleding nodig heeft
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4-weg stretch in de hele broek.

Reflecterende 
bies en trekkoord 
bij enkel

Kruis is versterkt met 
stretch Cordura®

Kniestukken kunnen 
worden aangebracht 
in twee posities

Beenzak met rits, 
telefoonzak en 
zakje voor ID-kaart

Ruime frontzakken 
met versterkingen

Voorgebogen knieën 
met kniestukzakken 
in stretch Cordura®

4-weg stretch in de hele broek verbeteren de flexibiliteit en het comfort.  
Scheurbestendige stof verbetert de bestendigheid tegen alledaagse slijtage.

2191 Craftsman broek stretch
Silicone tape in heupband houdt de broek op haar plek. Ruime holster-zakken met extra 
compartimenten en versterkte binnenkanten. Holster-zakken kunnen in de voorzakken 
worden gestopt. Achterzakken met losse rand verbeterende het zitcomfort. Extra riemlus-
sen voor de grootste maten. Hamerlus. Meterzak met meszak. Beenzak met klep over rits, 
zakje voor ID-kaart en telefoonzak. Voorgebogen knieën en stevige Cordura® kniestukzak-
ken, welke in twee posities aangebracht kunnen worden. Gaas aan achterzijde van de knie 
voor ventilatie. Versterkt bij enkelmanchet met niet absorberend polyamide. Reflecterende 
bies en trekkoord bij enkel. Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 
Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 91% polyamide/9% elastaan, 210 g/m2. 
Versterkingen in polyamide en Cordura®.

Artnr.: 65219118-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65219118-9900 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-124

CRAFTSMAN BROEK STRETCH
ADVANCED2191

CRAFTS

Deels hangende 
achterzakken 
bieden gemak-
kelijkere toegang 
tot de inhoud.

Gaas aan  
achterzijde van de 
knie voor ventilatie

4
4-weg stretch
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Reflecterende 
bies en trekkoord 
bij enkel

Voorgebogen knieën 
voor comfort

Kniestukken 
kunnen worden 
aangebracht 
in twee posities

Beenzak met 
rits met zakje 
voor ID-kaart

Snap-link 
aan voorzijde

Zakken voor 
kniestukken 
van Kevlar

37

Maximale duurzaamheid en comfort

CRAFTSMAN BROEK CORE
ADVANCED2181

CRAFTS

2181 Craftsman broek Core
Ring-gesponnen katoen/polyester is een weefsel met de sterkte van polyester en het 
comfort van katoen. Ingezette zakken voor. Versterkte holster-zakken met extra comparti-
menten en gereedschapsband. Telefoonzak en snap-link aan voorzijde. Extra brede riem-
lussen. Versterkte achterzakken. Meterzak met mesknop. Zak op linkerbeen met rits, zakje 
voor ID-kaart, telefooncompartiment en gereedschapscompartiment. Voorgebogen knieën 
met stevige kniestukzakken van Kevlar. • Kniestukken kunnen in twee posities worden 
aangebracht. Versterkt bij enkelmanchet met niet absorberend polyamide. Reflecterende 
bies en trekkoord bij enkel. Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 
Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.

Materiaal: CORE 55% katoen / 45% polyester, 305 g/m2.
Artnr.: 65218119-6799 navy/zwart 
Artnr.: 65218119-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65218119-9900 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-124 (zwart ook leverbaar in C42 + D84)

Core
Ringgesponnen katoen/polyester is een unieke 
kwaliteit met het beste van twee werelden. De 
technologie biedt een kerndraad van polyester welke 
wordt omsloten door katoen. Het polyester weefsel 
biedt de stevigheid en het katoen is comfortabel 
tegen de huid.
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 7381    TECHNICAL

CRAFTSMAN VEST
• Ringgesponnen katoen/polyester is een weefsel met de   
  sterkte van polyester en het comfort van katoen, hetgeen  
  superieure stevigheid en comfort biedt.
• Borstzak met telefoonzak en zakje voor ID-kaart.
• Polyamide versterkte zakken.
• Rits aan de zijkanten om de maat aan te passen.

7381 Craftsman Vest Core
Ring-gesponnen katoen/polyester is een weefsel met de sterkte van polyester 
en het comfort van katoen. Borstzakken met ID-kaart zakje, mesknop en hand-
schoenencompartimenten. Uitbreidbaar aan de zijkanten voor het aanpassen 
van de breedte. Versterkte holster-zakken. Ruime zakken voor. Hamerlus aan 
beide zijden. Versterkte achterzakken. 

Materiaal: 55% katoen / 45% polyester, 305 g/m2. 
Polyamide versterkingen.
Artnr.: 65738119-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65738119-9999 zwart
Maten: S-3XL

 2922    TECHNICAL

CRAFTSMAN BROEK CORE
• Ringgesponnen katoen/polyester is een weefsel met de  
  sterkte van polyester en het comfort van katoen, hetgeen  
  superieure stevigheid en comfort biedt. 
• Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Trekkoord bij enkel stopt tocht.

2922  Craftsman broek Core
Ruime holster-zakken welke in de voorzakken gestopt kunnen worden. 
Achterzakken met versterkte binnenzijde. Hamerlus. Extra riemlussen voor 
de grootste maten. Meterzak met meszak. Beenzak met rits, telefoonzak, 
ID-kaartzak en extra compartiment. Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
Kniestukzakken van stevig Cordura® met reflecterende bies. • Kniestukken 
kunnen in twee posities worden aangebracht. Versterkt bij enkelmanchet 
met niet absorberend polyamide. Reflecterende bies en trekkoord bij enkel. 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie 
met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 55% katoen / 45% polyester 305 g/m2.

Artnr.: 65292219-6799 navy/zwart
Artnr.: 65292219-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65292219-9999 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-124



2972 Craftsman broek 
Dames (zie pagina 118)
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 3631    TECHNICAL

TUINBROEK CORE
• Ringgesponnen katoen/polyester is een weefsel met de  
  sterkte van polyester en het comfort van katoen, hetgeen  
  superieure stevigheid en comfort biedt.
• Borstzak met telefoonzak en zakje voor ID-kaart.
• Polyamide versterkte zakken.
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht

3631 Craftsman Tuinbroek Core
Ring-gesponnen katoen/polyester is een weefsel met de sterkte van polyes-
ter en het comfort van katoen. Instelbare bretels met elastische kenmerken. 
Riemlussen. Telefoonzak en ID-kaart zakje op de borst. Versterkte holster-zak-
ken. Ruime zakken voor. Beenzak met rits met zakje voor ID-kaart. Versterkte 
achterzakken. Meterzak met mesknop. Kniestukzakken voor kniestukken in twee 
posities. Gecertificeerd overeenkomstig EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 
Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: CORE 55% katoen / 45% polyester, 305 g/m2. Polyamide verster-
kingen.

Artnr.: 65363119-6700 navy 
Artnr.: 65363119-9800 donkergrijs
Artnr.: 65363119-9900 zwart
Maten: C44-62, C148-156, D96-120

2281 Piratenshorts  
(zie pagina 49)

2932 Craftsman Shorts 
(zie pagina 48)

1331 Allround Jacket 
(Zie pagina 75)

3630 Service Tuinbroek 
(zie pagina 71)

2921 Service broek 
(zie pagina 64)

OOK IN DE 
CORE SERIE:
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 2200    TECHNICAL

CRAFTSMAN BROEK KATOEN
• Heavy-duty katoen speciaal ontwikkeld voor Jobman.
• Inzetstuk in kruis verhoogd de stevigheid en flexibiliteit. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
  Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau  
  1 in combinatie met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.

Deze broek is ook in een damesversie leverbaar, 2201

2200  Craftsman broek katoen
Heupzak voor telefoon. Ruime holster-zakken met extra compartimenten en 
versteviging aan de binnenzijde. Ingezette voorzakken voor het wegstoppen 
van de holster-zakken. Hamerlus. Versterkte achterzakken. Versterkte meter-
zak met balgzak onderkant e meszak. Beenzak met telefooncompartiment. 
Inzetstuk in kruis. Voorgebogen knieën met kniestukzakken van polyamide. 
Kniestukzakken met twee posities voor kniestukken. Gecertificeerd conform EN 
14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 
9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% katoen, 370 g/m2. Polyamide versterkingen.

Artnr.: 65220013-6799 navy/zwart
Artnr.: 65220013-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65220013-9900 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-124 (zwart D84)

 2732    TECHNICAL

CRAFTSMAN BROEK KATOEN
• Heavy-duty katoen speciaal ontwikkeld voor Jobman.
• Lichtere kwaliteit voor koelere werkomgeving. 
• Versterkte details zijn o.a. holster-zakken, achter- 
  zakken en meterzak. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Trekkoord bij enkel stopt tocht.

2732 Craftsman broek katoen
Ruime holster-zakken welke in de voorzakken gestopt kunnen worden. 
Versterkte achterzakken. Hamerlus. Extra riemlussen voor de grootste maten. 
Meterzak met meszak. Beenzak met rits, telefoonzak, ID-kaartzak en extra 
compartiment. Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. Kniestuk-zakken 
gemaakt van stevig polyamide met reflecterende bies, kniestukken kunnen in 
twee posities worden aangebracht. Versterkt bij enkelmanchet met niet-absor-
berend polyamide. Reflecterende bies en trekkoord bij enkel. Gecertificeerd 
conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman 
kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% katoen, 300 g/m2.

Artnr.: 65273211-6799 navy/zwart 
Artnr.: 65273211-9899 donkergrijs/zwart 
Artnr.: 65273211-9999 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D92-124 (zwart D88)
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 2312    PRACTICAL

CRAFTSMAN BROEK 

KATOEN
• Stevig katoen met een iets lager gramgewicht voor een  
  lichtgewicht broek.
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Versterkte holsterzakken en kniestukzakken.
• C42-64 kan worden verlengd met een 5 cm omslag bij de  
  enkelmanchet.

2312  Craftsman broek katoen
Stevig katoen met een iets lichter gramgewicht voor een lichtgewicht broek. 
Holster-zakken met extra compartiment en extra ritszak. Achterzakken met klep 
en klittenbandsluiting. Beenzak met extra compartiment en klep met klittenband-
sluiting. Meterzak met meszak. • Kniestukken kunnen in twee posities worden 
aangebracht. Versterkte holster-zakken en kniestukzakken. C42-64 kan met 5 
cm omslag worden verlengd bij de enkel.
Materiaal: 100% katoen, 340 g/m2

Artnr.: 65231210-6799 navy/zwart
Artnr.: 65231210-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65231210-9999 zwart
Maten: C42-64 (+5 cm omslag), D84-120

 2297    TECHNICAL

CRAFTSMAN BROEKEN
• Heavy-duty katoen speciaal ontwikkeld voor Jobman.
• Moderne pasvorm.
• Beenzak met rits, telefoonzak en zakje voor ID-kaart
• Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 1 overeenkomstig EN 20471.

2297 Craftsman broek katoen Hi-Vis
Ruime holster-zakken met extra compartimenten en versteviging aan de bin-
nenzijde. Patch zakken voor, waar de holster zakken ingestopt kunnen worden. 
Hamerlus. Achterzakken met versterkte binnenzijde. Beenzak met telefooncom-
partiment en zakje voor ID-kaart. Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
Zakken voor kniestukken van stevig polyamide en instelbaar in twee posities. 
Fluorescerend materiaal en reflecterende strips op de benen. Niet absorberend 
polyamide bij enkelmanchet.
Materiaal: 100% katoen, 380 g/m2

Hoge zichtbaarheidsklasse: 1 EN 20471

Artnr.: 65229713-6721 blauw/geel
Artnr.: 65229713-9921 zwart/geel
Maten: C44-62, C146-156, D92-124

NEWS!

NIEUW

NEW!

NEWS!

NIEUW

NEW!
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Stevige kniestuk-zakken 
van Cordura®

 2822    TECHNICAL

CRAFTSMAN BROEK 
STAR
• Gemaakt met het nieuwe, sterke en comfortabele STAR  
  weefsel, met een zacht geborstelde binnenzijde en duur 
  zame en sneldrogende eigenschappen. 
• Holster-zakken met extra compartiment. 
• Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Trekkoord bij enkel stopt tocht.

2822 Craftsman broek Star
Ruime holster-zakken welke in de voorzakken gestopt kunnen worden. 
Achterzakken met versterkte binnenzijde. Hamerlus. Extra riemlussen voor 
de grootste maten. Meterzak met meszak. Beenzak met rits, telefoonzak, 
ID-kaartzak en extra compartiment. Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
Kniestukzakken van stevig Cordura® met reflecterende bies. • Kniestukken 
kunnen in twee posities worden aangebracht. Versterkt bij enkelmanchet 
met niet absorberend polyamide. Reflecterende bies en trekkoord bij enkel. 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie 
met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% STAR polyamide 250 g/m2.

Artnr.: 65282207-6700 navy
Artnr.: 65282207-9800 donkergrijs
Artnr.: 65282207-9900 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-124

43



CRAFTS44

 2432    TECHNICAL

CRAFTSMAN BROEKEN
• Easy-care, slijtvast polyester/katoen.
• Comfortabel, gemakkelijke stof met strech-functie.
• Voorgebogen knieën voor verbeterd comfort.
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Kan worden gewassen op 85°C.

2432  Craftsman broek
Broek van stevig, easy-care polyester/katoen met stretch functie. Ruime 
holster-zakken met extra compartimenten en versteviging aan de binnenzijde. 
Ingezette voorzakken voor het wegstoppen van de holster-zakken. Ingezette 
achterzakken. Versterkte meterzak met balgzak onderkant e meszak. Beenzak 
met telefooncompartiment. Voorgebogen knieën met kniestuk-zakken in slijtvast 
polyamide. Kniestukzakken met twee posities voor kniestukken. Kan worden 
gewassen op 85°C. Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 
Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 250 g/m2 

Artnr.: 65243205-9800 donkergrijs
Artnr.: 65243205-9900 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-120 

 2396    TECHNICAL

CRAFTSMAN BROEKEN
• Craftsman broek in slijtvast easy-care polyester/katoen.
• Versterkte holster-zakken, ingezette frontzakken en  
  achterzakken.
• Externe versterkte kniestuk-zakken. 

2396  Craftsman broek
Holster-zakken met extra compartimenten. Ingezette zakken voor. Ingezette 
achterzakken. Beenzak met compartiment. Meterzak met meszak. Beenzak met 
klep en telefooncompartiment. Externe kniestuk-zakken. 
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 260 g/m2.

Artnr.: 65239623-6700 navy
Artnr.: 65239623-9700 grafiet
Artnr.: 65239623-9900 zwart  
Maten: C44–62, C146–154, D92–116 
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Softshell jacket 1248 // pagina 82
Craftsman broek denim 2992 // pagina 45

 2992    TECHNICAL

CRAFTSMAN BROEK DENIM
• Comfortabel, slijtvast en kleurecht katoen/polyester.
• Versterkte holster-zakken.
• Beenzak met rits met zakje voor ID-kaart.
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Reflecterende bies op front en achterkant van benen.

2992 Craftsman broek denim
Broek gemaakt van comfortabel en slijtvast denim. Versterkte holster-zakken en 
ruimte voorzakken. Versterkte achterzakken. Hamerlus en meterzak op rechter-
been. Zak op linkerbeen met rits en zakje voor ID-kaart. Voorgebogen knieën 
voor optimale pasvorm. Kniestukzakken met reflecterende bies en twee posities 
voor kniestukken. Trekkoord bij enkel voorkomt koude tocht. Gecertificeerd 
conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman 
kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 59% katoen / 41% polyester, 380 g/m2. 

Versterkt met polyamide en Cordura®

Artnr.: 65299225-6900 navy denim 
Artnr.: 65299225-9900 zwart denim 
Maten: C44-62, C146-156, D88-124
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 2812   FUNCTIONAL

CRAFTSMAN BROEK  

SNELDROGEND
• Sneldrogend Polyamide. Zacht, comfortabel en  
  sneldrogend en slijtvast materiaal. 
• Holster-zakken
• Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.

2812 Craftsman broek sneldrogend
Ruime holster-zakken welke in de voorzakken gestopt kunnen worden. 
Rubberen knoop om de kans op krassen te minimaliseren. Versterkte achter-
zakken. Hamerlus. Extra riemlussen voor de grootste maten. Meterzak met mes-
zak, ID-kaart zakje en extra compartiment. Voorgebogen knieën voor optimale 
pasvorm. Kniestuk-zakken gemaakt van stevig polyamide met reflecterende 
bies, kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht. Gecertificeerd 
conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman 
kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% polyamide 200 g/m2.

Artnr.: 65281206-6799 navy/zwart
Artnr.: 65281206-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65281206-9999 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-124

 2912   FUNCTIONAL

CRAFTSMAN BROEK CANVAS
• Polyester/katoen canvas kan worden gewassen op 85°C  
  zonder verbleken of krimpen.
• Holster-zakken.
• Beenzak met klep over rits minimaliseert de kans op krassen. 
• Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.

2912 Craftsman broek canvas
Ruime holster-zakken welke in de voorzakken gestopt kunnen worden. 
Rubberen knoop om de kans op krassen te minimaliseren. Versterkte achter-
zakken. Hamerlus. Extra riemlussen voor de grootste maten. Meterzak met mes-
zak, ID-kaart zakje en extra compartiment. Voorgebogen knieën voor optimale 
pasvorm. Kniestuk-zakken gemaakt van stevig polyamide met reflecterende 
bies, kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht. Gecertificeerd 
conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman 
kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen canvas 260 g/m2.

Artnr.: 65291208-6700 navy
Artnr.: 65291208-9800 donkergrijs
Artnr.: 65291208-9900 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-124
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 2733    TECHNICAL

CRAFTSMAN SHORTS KATOEN
• Heavy-duty katoen speciaal ontwikkeld voor Jobman.
• Lichtere kwaliteit voor een plezierigere werkomgeving. 
• Versterkte details zijn o.a. holster-zakken, achter- 
  zakken en meterzak. 

2733 Craftsman shorts katoen
Ruime holster-zakken welke in de voorzakken gestopt kunnen worden. 
Achterzakken met versterkte binnenzijde. Hamerlus. Extra riemlussen voor 
de grootste maten. Meterzak met meszak. Beenzak met rits, telefoonzak, 
ID-kaartzak en extra compartiment.  
Materiaal: 100% katoen, 300 g/m2. Polyamide versterkingen.

Artnr.: 65273311-6799 navy/zwart
Artnr.: 65273311-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65273311-9999 zwart
Maten: C44-62

 2932    TECHNICAL

CRAFTSMAN SHORTS CORE
• Ringgesponnen katoen/polyester is een weefsel met de  
  sterkte van polyester en het comfort van katoen, hetgeen  
  superieure stevigheid en comfort biedt.
• Een licht en ademend materiaal voor goede ventilatie. 
• Ruime holster-zakken die in de voorzakken kunnen worden  
  gestopt.

2932 Craftsman Shorts Core
Ruime holster-zakken welke in de voorzakken gestopt kunnen worden. 
Achterzakken met versterkte binnenzijde. Hamerlus. Extra riemlussen voor 
de grootste maten. Duimstok zak met meszak. Beenzak met rits, telefoonzak, 
ID-kaartzak en extra compartiment. 
Materiaal: 55% katoen / 45% polyester 305 g/m2.

Artnr.: 65293219-6799 navy/zwart
Artnr.: 65293219-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65293219-9999 zwart
Maten: C44-62

NIEUWE KLEUREN!
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Leverbaar in 
D-maten!

Leverbaar in 
D-maten!

 2281    ADVANCED

PIRATENSHORTS
• Ringgesponnen katoen/polyester is een weefsel met de  
  sterkte van polyester en het comfort van katoen, hetgeen  
  superieure stevigheid en comfort biedt.
• Kniestuk-zakken van Kevlar.
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.

2281 Piratenshorts Core
Ringgesponnen katoen/polyester is een zeer sterk en comfortabel weef-
sel. Ingezette zakken voor. Versterkte holster-zakken met extra compar-
timenten en gereedschapsband. Telefoonzak en snap-link aan voorzijde. 
Versterkte achterzakken. Meterzak met mesknop. Zak op linkerbeen met 
rits, zakje voor ID-kaart, telefooncompartiment en gereedschapscom-
partiment. Voorgebogen knieën met stevige kniestukzakken van Kevlar. • 
Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht. Reflecterende 
bies boven de knieën. Gecertificeerd overeenkomstig EN 14404: 
2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 9943, 
9944 en 9945.
Materiaal: CORE 55% katoen / 45% polyester, 305 g/m2. 

Artnr.: 65228119-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65228119-9900 zwart
Maten: C44-62, D92-120

 2290    TECHNICAL

PIRATENSHORTS KATOEN
• Heavy-duty katoen speciaal ontwikkeld voor Jobman.
• Inzetstuk in kruis verhoogd de stevigheid en flexibiliteit. 
• Voorgebogen knieën voor een goede pasvorm bij geknield  
  werken.
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.

2290 Piratenshorts katoen
Heupzak voor telefoon. Ruime holster-zakken met extra compartimenten en 
versteviging aan de binnenzijde. Ingezette voorzakken voor het wegstoppen 
van de holster-zakken. Hamerlus. Versterkte achterzakken. Versterkte meterzak 
met balgzak onderkant e meszak. Beenzak met telefooncompartiment. Inzetstuk 
in kruis. Voorgebogen knieën met kniestuk-zakken van een slijtvast materiaal.. 
Kniestukzakken met twee posities voor kniestukken. Gecertificeerd conform EN 
14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 
9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% katoen, 370 g/m2. Polyamide versterkingen.

Artnr.: 65229013-6799 navy/zwart
Artnr.: 65229013-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65229013-9900 zwart
Maten: C44-62, D92-120



Award winning technology

Our SATRA award winning 
patented ‘Leaf-Spring’ 
technology delivers unrivalled 
protection and cushioning for 
the body. Trusted by workers, 
accredited by industry and 
verified by science, Redbacks 
Cushioning®  products are 
the number one choice 
in performance work wear 
solutions.

Redbacks Cushioning® 
patented system uses a soft 
flexible leaf spring embedded 
within a honeycomb matrix 
to absorb and spread weight. 
The technology disperses 
pressure away from the body 
to provide unrivalled comfort 
and protection.

Redbacks Cushioning® is 
about helping people to work 
safer, more comfortably and for 
longer, whatever their working or 
leisure environment. Our mission 
is to continue to develop class-
leading products that promote 
good health, comfort and 
wellbeing by reducing pressure 
on the human anatomy.

Scientifically proven engineered suspension

www.redbackscushioning.com   |   sales@redbackscushioning.com   |   Tel. +44 (0) 1327 702104

Redback_handout.indd   1 19/10/2015   12:41
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 9947    ADVANCED

KNIESTUKKEN
9947 Kniestukken
Superieur comfortniveau de hele dag door. Gepatenteerde bladveertechnologie 
verdeelt het gewicht. Unieke demping reduceert zowel knie- als rugpijn. 100% 
herstel tot de originele vorm.
Gecertificeerd overeenkomstig EN 14404:2004+A1:2010,Type 2, Niveau 1. 
Materiaal: 100% TPE, Thermo Plastic Elastomeer.

Artnr.: 65994784-3098 oranje/donkergrijs

Redbacks Cushioning® is 
een gepatenteerd systeem 
dat gebruik maakt van een 
zachte, flexibele "bladveer" 
ingebed in een honingraat-
structuur welke gewicht 
absorbeert en distribueert.

De onderscheiden gepatenteer-
de "bladveer" technologie biedt 
ongeëvenaarde bescherming 
en demping voor het lichaam. 
De kniestukken zijn getest 
onder praktijkomstandigheden 
en geverifieerd door onderzoek 
met superieure resultaten.

Redbacks Cushioning® 
werk veiliger, comfortabeler  
en langer. Samen ontwikkelen 
we vooraanstaande producten 
in de klasse, die gezondheid 
comfort en welzijn stimuleren.

Award winning technology

Our SATRA award winning 
patented ‘Leaf-Spring’ 
technology delivers unrivalled 
protection and cushioning for 
the body. Trusted by workers, 
accredited by industry and 
verified by science, Redbacks 
Cushioning®  products are 
the number one choice 
in performance work wear 
solutions.

Redbacks Cushioning® 
patented system uses a soft 
flexible leaf spring embedded 
within a honeycomb matrix 
to absorb and spread weight. 
The technology disperses 
pressure away from the body 
to provide unrivalled comfort 
and protection.

Redbacks Cushioning® is 
about helping people to work 
safer, more comfortably and for 
longer, whatever their working or 
leisure environment. Our mission 
is to continue to develop class-
leading products that promote 
good health, comfort and 
wellbeing by reducing pressure 
on the human anatomy.

Scientifically proven engineered suspension
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KNIESTUKKEN50

Zorg goed voor uw knieën! 

2-positie zakken in 
Jobman’s broek voor 
kniestukken.

Jobman werkkleding 
in samenwerking met
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 9943   FUNCTIONAL

KNIESTUKKEN
9943 Kniestukken
EVA (Ethyleen Vinyl Acetaat) voor de beste schokabsorptie. Robuuster exterieur 
voor verbeterde slijtvastheid en levensduur. Lichtgewicht kniestukken voor men-
sen die onderweg zijn en slechts af en toe kniestukken moeten gebruiken. 
Gecertificeerd overeenkomstig EN 14404:2004+A1:2010, Type 2, Niveau 1 in 
combinatie met Jobman broek.
Materiaal: 100% EVA, Ethyleen Vinyl Acetaat.

Artnr.: 65994384-3099 oranje/zwart

 9942   FUNCTIONAL

KNIESTUKKEN
9942 Kniestukken
Lichtgewicht kniestukken geschikt voor servicewerk met incidenteel knielen.  
Gecertificeerd overeenkomstig EN 14404:2004+A1:2010,Type 2, Niveau 0. 
Materiaal: 100% LDPE.

Artnr.: 65994284-6500 blauw

 9944    TECHNICAL

KNIESTUKKEN
9944 Kniestukken
EVA (Ethyleen Vinyl Acetaat) voor de beste schokabsorptie. Robuuster exterieur 
voor verbeterde slijtvastheid en levensduur. Kniestuk voor frequente gebruikers 
die knielend werk doen, maar niet de hele dag. 
Gecertificeerd overeenkomstig EN 14404:2004+A1:2010, Type 2, Niveau 1 in 
combinatie met Jobman broek.
Materiaal: 100% EVA/Rubber, Ethyleen Vinyl Acetaat.

Artnr.: 65994484-9799 grijs/zwart

 9945    ADVANCED

KNIESTUKKEN
9945 Kniestukken
EVA (Ethyleen Vinyl Acetaat) voor de beste schokabsorptie. Robuuster exterieur 
voor verbeterde slijtvastheid en levensduur. De kniestukken zijn ontworpen voor 
vloerenleggers en andere vakmensen en zijn bestendig tegen een aantal uren 
knielend werk met minimale compressie. Kniestukken voor intensieve gebrui-
kers die de hele dag maximale bescherming vereisen. 
Gecertificeerd overeenkomstig EN 14404:2004+A1:2010, Type 2, Niveau 1 in 
combinatie met Jobman broek.
Materiaal: 100% EVA/Rubber, Ethyleen Vinyl Acetaat.

Artnr.: 65994584-1099 wit/zwart

NEWS!

NIEUW

NEW!
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 2697    ADVANCED

BROEK VOOR 

VLOERLEGGERS
• Revolutionaire broek voor vloerleggers met ongekende 
  slijtvastheid en unieke ergonomische kenmerken.
• Katoen / polyester cavalry twill voor stevigheid 
  en flexibiliteit.
• Instelbaar klittenband voor het aanpassen van de  
  beenbreedte rond de kuit, zodat de kniestukken zo goed  
  mogelijk zijn bevestigd.
• Versteviging op dijen met FATM materiaal.
• Kevlar/polyamide kniestukzakken zodat kniestukken in 
  twee posities kunnen worden aangebracht.
• Gaas aan achterzijde van de knie voor ventilatie.

2697 Vloerleggerbroek
Ruime holster-zakken welke in de voorzakken gestopt kunnen worden. 
Versterkte achterzakken. Hamerlus. Meterzak met meszak. Beenzak met rits, 
telefoonzak en ID-kaart zakje Dijbeenzak voor vloerleggermessen. Versterking 
op dijbenen. Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. Kniestuk-zakken 
gemaakt van stevig Kevlar met reflecterende bies, kniestukken kunnen in twee 
posities worden aangebracht. • Instelbaar klittenband voor het aanpassen van de 
beenbreedte rond de kuit, zodat de kniestukken zo goed mogelijk zijn bevestigd. 
Versterkt bij enkelmanchet met niet-absorberend polyamide. Reflecterende bies 
en trekkoord bij enkel. Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 
Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 60% katoen / 40% polyester 280 g/m2

Artnr.: 65269718-9899 donkergrijs/zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-120 

9493 Mesholster
Mesholster voor vloerleggersmessen. 
Pas in dijzak in alle Jobman  
vloerleggersbroeken.
Materiaal: 100% leer.

Artnr.: 65949384-9900 zwart
Maat: Eén maat

NEWS!

NIEUW

NEW!
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 2359    TECHNICAL

BROEK VOOR 

VLOERLEGGERS
• Easy-care polyester/katoen met polyamide versterkingen. 
• Versterkte details zijn o.a. holster-zakken, achter-zakken en  
  meterzak. 
• Voorgebogen knieën zorgen voor een goede pasvorm, zelfs  
  bij geknield werken.
• Dankzij een meszak op het dijbeen en grote kniestukzakken 
  zijn vloerleggers uitgerust om doelmatige en veilig te werken. 

2359  Vloerleggerbroek
Telefoonzak. Holster-zakken met extra compartimenten. Balgzakken achter. 
Ingezetten voorzakken onder holster-zakken. Meterzak naar voren geschoven. 
Dijbeenzak voor vloerleggermessen. Beenzak met inwendige telefoonzak. 
Voorgebogen knieën met slijtvaste kniestukzakken voor vloerleggerkniestukken. 
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 260 g/m2

Artnr.: 65235923-9799 grijs/zwart 
Maten: C42-62, C146-156, D92-120

VLOERENLEGGERS 53

 2361    TECHNICAL

VLOERENLEGGER  

PIRATENSHORTS
• Easy-care polyester/katoen met polyamide versterkingen. 
• Voorgebogen knieën voor een goede pasvorm bij geknield werken.
• Dankzij een meszak op het dijbeen en grote kniestukzakken 
  zijn vloerleggers uitgerust om doelmatige en veilig te werken. 

2361 Vloerenlegger piratenshorts
Telefoonzak. Holster-zakken met extra compartimenten. Balgzakken achter. 
Ingezetten voorzakken. Meterzak naar voren geschoven. Dijbeenzak voor 
vloerleggermessen. Beenzak met inwendige telefoonzak en ID-kaart zakje. 
Voorgebogen knieën met slijtvaste kniestukzakken voor vloerleggerkniestukken. 
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 260 g/m2. Polyamide versterkingen.

Artnr.: 65236123-9799 grijs/zwart 
Maten: C44–62
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Maximale duurzaamheid en comfort

Reflecterende 
bies en trekkoord 
bij enkel

Voorgebogen knieën 
voor comfort

Kniestukken 
kunnen worden 
aangebracht 
in twee posities

Beenzak met 
rits met zakje 
voor ID-kaart

Snap-link 
aan voorzijde

Zakken voor 
kniestukken 
van Cordura®

• Ring-gesponnen katoen/polyester  
  is een weefsel met de sterkte van  
  polyester en het comfort van  
  katoen.

• Voorgebogen bij de knieën voor 
  verbeterde pasvorm en comfort.

• Kniestukken kunnen in twee  
  posities worden aangebracht.

Zak met waterdichte voering 
zodat u droog blijft met een 
natte spons in uw zak.

2171 Schildersbroek Core
Ruime holster-zakken met extra compartimenten en versterkte binnenkanten. Holster-
zakken kunnen in de voorzakken worden gestopt. Achterzakken met versterkte bin-
nenzijde. Extra riemlussen voor de grootste maten. Knopen van rubber om de kans op 
krassen te minimaliseren. Hamerlus. Dubbele plamuurmeszak met meszak. Beenzak met 
klep over rits, ID-kaart zakje en telefoonzak. Voorgebogen knieën en stevige Cordura® 
kniestukzakken, welke in twee posities aangebracht kunnen worden. Versterkt bij enkel-
manchet met niet absorberend polyamide. Reflecterende bies en trekkoord bij enkel. 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met 
Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: CORE 55% katoen / 45% polyester, 305 g/m2. Verstevigingen:  
Polyamide en Cordura®.

Artnr.: 65217119-1099 wit/zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-124

SCHILDERSBROEK CORE
ADVANCED2171

SCHILDERS
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 2159    TECHNICAL

SCHILDERSBROEK
• De best verkopende schildersbroek. 
• Geconstrueerd uit dicht geweven katoen, speciaal ontwikkeld 
  door Jobman voor de schildersector. Maximaliseert snelle 
  dispersie van oplosmiddel om pigmentabsorptie te  
  minimaliseren. 
• Voorgebogen knieën voor verbeterd comfort.

2159 Schildersbroek
Heupzak voor telefoon. Ruime holster-zakken met extra compartimenten en 
versteviging aan de binnenzijde. Ingezette voorzakken voor het wegstoppen van 
de holster-zakken. Versterkte achterzakken. Dubbele plamuurmeszak. Beenzak 
met telefooncompartiment. Voorgebogen knieën met kniestuk-zakken van een 
slijtvast materiaal. 
Materiaal: 100% katoen, 300 g/m2. Polyamide versterkingen.

Artnr.: 65215911-1000 wit  
Artnr.: 65215911-1099 wit/zwart
Maten: C42–60, C146–156, D92–120 (wit/zwart ook leverbaar in C62 + D88)

 2179    TECHNICAL

DAMES SCHILDERSBROEK
• Dames schildersbroek. 
• Geconstrueerd uit dicht geweven katoen, speciaal ontwikkeld 
  door Jobman voor de schildersector. Maximaliseert snelle 
  dispersie van oplosmiddel om pigmentabsorptie te  
  minimaliseren. 
• Voorgebogen knieën voor verbeterd comfort.

2179 Dames schildersbroek
Ruime holster-zakken met extra compartimenten en versteviging aan de bin-
nenzijde. Ingezette voorzakken voor het wegstoppen van de holster-zakken. 
Hamerlus. Achterzakken met versterkte binnenzijde. Dubbele plamuurmeszak 
met balgzak onderrand en mesknop. Beenzak met rits, zakje voor ID-kaart en 
telefoonzak. Voorgebogen knieën met polyamide kniestukzakken.
Materiaal: 100% katoen, 300 g/m2. Polyamide versterkingen.

Artnr.: 65217911-1099 wit/zwart
Maten: Dames 34-54

NEWS!

NIEUW

NEW!
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 2160   FUNCTIONAL

SCHILDERS SHORTS
• Geconstrueerd uit dicht geweven katoen, speciaal ontwikkeld 
  door Jobman voor de schildersector. Maximaliseert snelle 
  dispersie van oplosmiddel om pigmentabsorptie te  
  minimaliseren. 
• Holster-zakken met polyamide versteviging.

2160 Schilders shorts
Heupzak voor telefoon. Ruime holster-zakken met extra compartimenten en 
versteviging aan de binnenzijde. Ingezette voorzakken voor het wegstoppen van 
de holster-zakken. Hamerlus. Versterkte achterzakken. Dubbele plamuurmeszak 
met blaasbalk onderrand en mesknop. Beenzak met telefooncompartiment.
Materiaal: 100% katoen, 300 g/m2. Polyamide versterkingen.

Artnr.: 65216011-1099 wit/zwart
Maten: C44–62

 2163    TECHNICAL

SCHILDERS 

PIRATENSHORTS
• Geconstrueerd uit dicht geweven katoen, speciaal ontwikkeld 
  door Jobman voor de schildersector. Maximaliseert snelle 
  dispersie van oplosmiddel om pigmentabsorptie te  
  minimaliseren. 
• Holster-zakken met polyamide versteviging.
• Voorgebogen knieën voor verbeterd comfort.

2163 Schilders piratenshorts
Heupzak voor telefoon. Ruime holster-zakken met extra compartimenten en ver-

steviging aan de binnenzijde. Ingezette voorzakken. met schuine zijkanten zodat 
de holster-zakken er gemakkelijker ingestopt kunnen worden. Achterzakken met 
versterkte binnenzijde - rechterzak met klep en knop. Versterkte plamuurmeszak. 
Beenzak met klep, telefoonzakje en ID-kaart zakje. Voorgebogen knieën met ver-
sterkte kniestukzakken.
Materiaal: 100% katoen, 300 g/m2. Polyamide versterkingen.

Artnr.: 65216311-1099 wit/zwart
Maten: C44-62 
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 BRIDGE    HURRICANE

SWEATSHIRT
• Katoen / polyester met geborstelde binnenkant. 
• Nekboord met dubbele naden.

Bridge Sweatshirt
Klassiek sweatshirt met ronde nek en dubbele naden bij nekboord.  Het 
sweatshirt heeft een geborstelde binnenzijde en is geribd bij de nek, mouwen 
en heupboord.
Materiaal: 60% katoen / 40% polyester, 280 g/m2

Artnr.: 1112230-1200 wit
Maten: S-5XL

 SPIRIT      HURRICANE

T-SHIRT MET LANGE 

MOUWEN
• Voorgekrompen interlock T-shirt van katoen, 220 g/m2. 
• Nekboord met dubbele naden.

Spirit T-shirt met lange mouwen
Tshirt, voorgekrompen en met lange mouwen, hoge kwaliteit. Goede pasvorm 
en nek met dubbele naden. 
Materiaal: 100% gekamd katoen, met enzymen behandeld interlock, 220 g/m2

Artnr.: 1150226-1200 wit
Maten: S-3XL 

Spirit Dames t-shirt met lange mouwen
Art nr: 1150230-1200 wit
Maten: S-2XL



 5533    PRACTICAL

SPINBADGEVERFD  

POLOSHIRT
• Comfortabel functioneel poloshirt gemaakt van  
  "spinbadgeverfd" polyester dat snel het vocht van  
  de huid afvoert. 
• Het shirt droogt snel, waardoor u de hele dag fris en  
  droog blijft. 
• Spun dye techniek is een milieuvriendelijke verftechniek   
  welke minder water, energie en chemicaliën gebruikt. 
• Spun dye techniek verbetert ook de kleurechtheid, 
  hetgeen betekent dat de kleur van het kledingstuk in de  
  loop der tijd minder verschiet.

5533 Spinbadgeverfd poloshirt
Functioneel shirt voert het vocht snel af van de huid en droogt snel. De milieu-
vriendelijke spinbadverftechniek gebruikt minder water, energie en chemicaliën.
Materiaal: 100% spinbadgeverfd polyester, 160 g/m2.

Artnr.: 65553351-1000 wit
Maten: XS-3XL

NEWS!

NIEUW

NEW!
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 5152 + 5177    ADVANCED

HOODIE
• Functioneel materiaal met omsluitende pasvorm voor  
  gemakkelijk bewegen. 
• Fleece voering voor isolatie. 
• Praktische zakken en instelbare kap en boord.

5152 Hoodie
Hoodie in functioneel materiaal met fleece voering. Rits aan voorzijde met 
stormklep. Instelbare kap met gaasvoering. Flatlock naden. Borstzak met rits 
en telefooncompartiment. Rits zijzakken. Grote open binnenzakken. Instelbare 
boord met trekkoord.
Materiaal: 100% polyester, 325 g/m2.

Artnr.: 65515253-1000 wit
Maten: XS-3XL

5177 Dames hoodie
Art nr: 65517753-1000 wit
Maten: S-XXL

SCHILDERS60

 1208    FUNCTIONAL

SOFTSHELL JACKET
• Waterafstotende softshell.
• Winddicht membraan.
• Warme fleece voering.

1208 Softshell jacket
Waterafstotende softshell met winddicht membraan. Borstzak met zakje voor 
ID-kaart. Ruime zakken voor. Binnenzakken. Instelbare taille en manchetten. 
Materiaal: 100% polyester, 265 g/m2 met fleece voering. 

Artnr.: 65120871-1000 wit
Maten: S-3XL
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 1245    TECHNICAL

FLEECE JACKET
• Exclusieve fleece met een winddicht en waterafstotend 
  membraan voor bescherming in slecht weer. 
• Extra slijtvast door polyester versterking op  
   schouders en mouwen.

1245  Fleece jas
Borstzakken met rits en telefoonzak. Zakken voor met rits. Binnenzakken. 
Polyester versterkingen op schouders en mouwen. De jas is voorzien van een 
membraan en is winddicht en waterafstotend.
Materiaal: 100% polyester, 330 g/m2.

Artnr.: 65124577-1099 wit/zwart
Maten: XS-3XL

 1357   FUNCTIONAL

PILOTENJAS
• Winterjas van stevig polyester.
• Doorgestikte voering voor flexibiliteit en comfort. 
• Elastieken boorden bij de taille en uiteinden van de mouwen.

1357 Pilotenjas
Piloten jacket gemaakt van stevig waterafstotend polyester met soepele door-
stikte voering. Warmhoudende zachte voering in de kraag. Borstzakken en 
mouwzak met rits en frontzakken. Binnenzak met compartimenten voor mobiele 
telefoon. D-ring voor ID-kaart zakje.
Materiaal: 100% polyester, 200 g/m2

Artnr.: 65135739-1000 wit
Maten: XS-3XL
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• Heavy-duty katoen speciaal  
  ontwikkeld voor Jobman..
• Versterkte details, zoals  
  achterzakken en meterzak. 
• Kniestukken kunnen worden  
  aangebracht in twee posities.
• Trekkoord bij de enkels 
  voorkomt koude tocht.

2731 Service broek katoen
Ruime voorzakken. Versterkte achterzakken. Hamerlus. Extra riemlussen voor de groot-
ste maten. Meterzak met meszak. Beenzak met rits, telefoonzak, ID-kaartzak en extra 
compartiment. Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. Kniestuk-zakken gemaakt 
van stevig polyamide met reflecterende bies, kniestukken kunnen in twee posities worden 
aangebracht. Versterkt bij enkelmanchet met niet-absorberend polyamide. Reflecterende 
bies en trekkoord bij enkel. Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 
Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% katoen, 300 g/m2.

Artnr.: 65273111-6799 navy/zwart
Artnr.: 65273111-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65273111-9999 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D92-124

SERVICE BROEK
TECHNICAL2731

SERVICE, INDUSTRIE & TRANSPORT 63

Lichtere kwaliteit 
voor koeler  
werkklimaat

Heavy-duty katoen 
speciaal ontwikkeld 
voor Jobman

Trekkoord bij enkel 
beschermt tegen stof 
en voorkomt tocht

Licht katoen voor een comfortabel 
werkklimaat

Kniestukken 
kunnen op twee 
posities worden 
aangebracht

Beenzak met 
rits met zakje 
voor ID-kaart

Lichtere kwaliteit voor  
koeler werkklimaat.
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Beenzak met rits, 
telefoonzak en zakje 
voor ID-kaart

 2921    TECHNICAL

SERVICE BROEK CORE
• Ringgesponnen katoen/polyester is een weefsel met de  
  sterkte van polyester en het comfort van katoen, hetgeen  
  superieure stevigheid en comfort biedt. 
• Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Trekkoord bij enkel stopt tocht.

2921 Service broek Core
Ruime voorzakken. Achterzakken met versterkte binnenzijde. Hamerlus. Extra 
riemlussen voor de grootste maten. Meterzak met meszak. Beenzak met rits, 
telefoonzak, ID-kaartzak en extra compartiment. Voorgebogen knieën voor 
optimale pasvorm. Kniestukzakken van stevig Cordura® met reflecterende 
bies. • Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht. Versterkt bij 
enkelmanchet met niet absorberend polyamide. Reflecterende bies en trekkoord 
bij enkel. Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in 
combinatie met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: CORE 55% katoen / 45% polyester, 305 g/m2.

Artnr.: 65292119-6799 navy/zwart
Artnr.: 65292119-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65292119-9999 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-124

 2821   TECHNICAL

SERVICE BROEKEN STAR
• Gemaakt van JOBMAN’s nieuwe, sterke en comfortabele  
  STAR materiaal, met zacht geborstelde binnenkant, en  
  stevige en sneldrogende eigenschappen. 
• Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Trekkoord bij enkel stopt tocht.

2821 Service broek Star
Ruime voorzakken. Achterzakken met versterkte binnenzijde. Hamerlus. Extra 
riemlussen voor de grootste maten. Meterzak met meszak. Beenzak met rits, 
telefoonzak, ID-kaartzak en extra compartiment. Voorgebogen knieën voor 
optimale pasvorm. Kniestukzakken van stevig Cordura® met reflecterende 
bies. • Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht. Versterkt bij 
enkelmanchet met niet absorberend polyamide. Reflecterende bies en trekkoord 
bij enkel. Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in 
combinatie met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% STAR polyamide 250 g/m2.

Artnr.: 65282107-6700 navy
Artnr.: 65282107-9800 donkergrijs
Artnr.: 65282107-9900 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-124
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 2911   FUNCTIONAL

SERVICE BROEK CANVAS
• Polyester/katoen canvas kan worden gewassen op 85°C  
  zonder verbleken of krimpen.
• Beenzak met klep over rits minimaliseert de kans op  
  krassen. 
• Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.

2911 Service broek Canvas
Ruime zakken voor. Rubberen knoop om de kans op krassen te minimaliseren. 
Versterkte achterzakken. Hamerlus. Extra riemlussen voor de grootste maten. 
Beenzak met klep over rits, telefoonzak, ID-kaartzak en extra compartiment. 
Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. Kniestuk-zakken gemaakt van 
stevig polyamide met reflecterende bies, kniestukken kunnen in twee posities 
worden aangebracht. Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 
Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen canvas 260 g/m2.

Artnr.: 65291108-6700 navy
Artnr.: 65291108-9800 donkergrijs
Artnr.: 65291108-9900 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-124

 2811   FUNCTIONAL

SERVICE BROEK  

SNELDROGEND
• Sneldrogend Polyamide. Zacht, comfortabel en  
  sneldrogend en slijtvast materiaal. 
• Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.

2811 Service broek sneldrogend
Ruime zakken voor. Rubberen knoop om de kans op krassen te minimaliseren. 
Versterkte achterzakken. Hamerlus. Extra riemlussen voor de grootste maten. 
Beenzak met rits, telefoonzak, ID-kaartzak en extra compartiment. Voorgebogen 
knieën voor optimale pasvorm. Kniestuk-zakken gemaakt van stevig polyamide 
met reflecterende bies, kniestukken kunnen in twee posities worden aange-
bracht. Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in 
combinatie met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% polyamide 200 g/m2.

Artnr.: 65281106-6799 navy/zwart
Artnr.: 65281106-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65281106-9999 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-124



• Easy care, polyester/katoen.
• Voorgebogen knieën.
• Beenzak met rits. 

• Deze broek is ook in een damesversie leverbaar, 2311

2310 Service broek
Voorzak jeans met muntzakje. Patch achterzakken. Beenzak met rits en extra comparti-
menten. Voorgebogen knieën. D-ring aan voorzijde, voor sleutels etc.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 265 g/m2.

Artnr.: 65231029-6700 navy
Artnr.: 65231029-9700 grijs
Art nr: 65231029-9900 zwart  
Maten: C44-62 (+5 cm omslag), D84-120 
           (navy ook leverbaar in C42, zwart ook leverbaar in D124)

Voorzak 
jeans met 
muntzakje

Easy-care 
polyester/
katoen

Voorgebogen 
knieën

Beenzak 
met rits NIEUWE 

KLEUREN!

Service broek voor schoonmaken, 
winkel- en magazijnwerkzaamheden.

SERVICE BROEK
FUNCTIONAL 2310
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 2431    TECHNICAL

SERVICE BROEK
• Easy-care, slijtvast polyester/katoen.
• Comfortabel, gemakkelijke stof met strech-functie.
• Voorgebogen knieën voor verbeterd comfort.
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Kan worden gewassen op 85°C.

2431 Service broek
broek van stevig, easy-care polyester/katoen met stretch functie. Ingezette 
voorzakken en achterzakken. Versterkte meterzak met balgzak onderkant 
en mesknop. Beenzak met telefooncompartiment. Voorgebogen knieën met 
kniestukzakken van slijtvast polyamide. Kniestukzakken voor kniestukken in 
twee posities. Kan worden gewassen op 85°C. Gecertificeerd conform EN 
14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 
9943, 9944 en 9945. 
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 250 g/m2 

Artnr.: 65243105-9800 donkergrijs
Artnr.: 65243105-9900 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-120 
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 2313    PRACTICAL

SERVICE BROEK
• Easy-care polyester/katoen, dat haar kleur en vorm behoudt.
• Ruime voorzakken, achterzakken en beenzak met klep. 
• Meterzak.
• C42-64 kan worden verlengd met een 5 cm omslag bij de  
  enkelmanchet.

2313 Service broek
Ingezette voorzakken. Patch achterzakken. Beenzak met klep. Meterzak. 
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen 240 g/m2.

Artnr.: 65231320-6700 navy
Artnr.: 65231320-9800 donkergrijs
Artnr.: 65231320-9900 zwart
Maten: C42-64 (+5 cm omslag), D84-120

NEWS!

NIEUW

NEW!
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 2307   FUNCTIONAL

SERVICE BROEK
• Stijlvolle service broek van easy-care polyester/katoen.
• Ingezetten voorzakken en achterzakken.
• Ideaal voor licht industrieel werk en service jobs zoals  
  detailhandel- en magazijnwerkzaamheden. 

Deze broek is ook in een damesversie leverbaar, 2308

2307  Service broek
Ingezette voorzakken. Ingezette achterzakken. Beenzak met compartiment. 
Beenzak met klep en telefooncompartiment.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 260 g/m2.

Artnr.: 65230723-6700 navy
Artnr.: 65230723-9700 grijs
Artnr.: 65230723-9900 zwart  
Maten: C44–62, C144–156, D96–120

 2305   FUNCTIONAL

SERVICE BROEK
• Service broek in easy-care polyester/katoen.
• Ingezette voorzakken met patch achterzakken.
• Interne kniestuk-zakken. 
• Ideaal voor licht industrieel werk en service jobs zoals  
  detailhandel- en magazijnwerkzaamheden. 

• Deze broek is ook leverbaar in damesmaten.

2305  Service broek
Heupzak voor telefoon. Ingezetten voorzakken. Patch achterzakken. Beenzak met 
klep. Beenzak met duimstokcompartiment. Interne kniestuk-zakken. 
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 260 g/m2.

Artnr.: 65230523-6600 navy
Artnr.: 65230523-9700 grijs
Artnr.: 65230523-9900 zwart 
Maten: C44–62, C144–156, D88–120 (zwart D92-124, grijs ook leverbaar in D124), 
           Dames 34–50
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 2122   FUNCTIONAL

SERVICE BROEK
• Gemaakt van licht, easy-care polyester/katoen voor 
  koel comfort. 
• Nieuwe verbeterde comfort pasvorm.
• Ingezetten voor- en achterzakken.

2122  Service broek
Ingezette voorzakken. Ingezette achterzakken. Linker beenzak met rits en open 
compartiment. Telefoonzak op rechterbeen. 
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 190 g/m2.

Artnr.: 65212220-9800 donkergrijs
Artnr.: 65212220-9900 zwart
Maten: C42–60, C144–156, D88–112

 2420   FUNCTIONAL

SERVICE CHINOS
• Easy-care, slijtvast polyester/katoen.
• Comfortabel, gemakkelijke stof met strech-functie.
• Voorgebogen knieën voor verbeterd comfort.
• Kan worden gewassen op 85°C.

Deze broek is ook in een damesversie leverbaar, 2720

2420 Service Chinos
broek van stevig, easy-care polyester/katoen met stretch functie. Ruime voor-
zakken met muntzakje en ingezetten achterzakken. Rubberen knoop reduceert 
de kans op krassen. Voorgebogen knieën. • Comfortabel, gemakkelijke stof met 
stretch-functie. Kan worden gewassen op 85°C.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 250 g/m2 

Artnr.: 65242005-9800 donkergrijs
Artnr.: 65242005-9900 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-120. 
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 2123   FUNCTIONAL

WERK JEANS DENIM
• Uiterst kleurvast, d.w.z. verbleekt niet.
• Voorgebogen knieën voor verbeterd comfort.  
• Open beenzak op rechter been.

2123 Werk jeans denim
Vijf-zakken jeans in heavy-duty katoen/polyester, voelt aan als katoen. Open 
beenzak met telefooncompartiment aan rechterkant. Voorgebogen knieën. 
Materiaal: 59% katoen 41% polyester, 380 g/m2

Artnr.: 65212325-6900 navy denim
Maten: C44-62, C148-156, D96-112

 2991    TECHNICAL

SERVICE BROEK DENIM
• Comfortabel, slijtvast en kleurecht katoen/polyester.
• Ruime zakken voor.
• Beenzak met rits met zakje voor ID-kaart.
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Reflecterende bies op front en achterkant van benen.

2991 Service broek denim
Broek gemaakt van comfortabel en slijtvast denim. Ruime zakken voor. 
Versterkte achterzakken. Hamerlus en meterzak op rechterbeen. Zak op lin-
kerbeen met rits en zakje voor ID-kaart. Voorgebogen knieën voor optimale 
pasvorm. Kniestukzakken met reflecterende bies en twee posities voor knie-
stukken. Trekkoord bij enkel voorkomt koude tocht. Gecertificeerd conform EN 
14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 
9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 59% katoen / 41% polyester, 380 g/m2. Versterkt met polyamide en 
Cordura®

Artnr.: 65299125-6900 navy denim
Artnr.: 65299125-9900 zwart denim
Maten: C44-62, C146-156, D88-124
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 2121    FUNCTIONAL

SERVICE BROEK DENIM
• Comfortabel, slijtvast en kleurecht katoen/polyester.
• Ruime zakken voor.
• Beenzak met rits met zakje voor ID-kaart.
• Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm.

2121  Service broek denim
Broek in comfortabel, slijtvast en kleurbestendig katoen/polyester. Ruime 
zakken voor. Versterkte achterzakken. Zak op rechterbeen met rits en 
ID-kaartzakje met klittenbandbevestiging. 
Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
Materiaal: 59% katoen / 41% polyester, 380 g/m2.

Artnr.: 65212125-6900 navy denim 
Artnr.: 65212125-9900 zwart denim 
Maten: C44-62, C146-156, D92-124 (navy D88-124)

 3630    TECHNICAL

TUINBROEK CORE
• Ringgesponnen katoen/polyester is een weefsel met de  
  sterkte van polyester en het comfort van katoen, hetgeen  
  superieure stevigheid en comfort biedt.
• Borstzak met telefoonzak en zakje voor ID-kaart.
• Riemlussen om het gewicht van de schouders te ontlasten.
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.

3630 Service tuinbroek core
Ring-gesponnen katoen/polyester is een weefsel met de sterkte van polyes-
ter en het comfort van katoen. Instelbare bretels met elastische kenmerken. 
Riemlussen. Telefoonzak en ID-kaart zakje op de borst. Ruime zakken 
voor. Beenzak met rits met zakje voor ID-kaart. Versterkte achterzakken. 
Kniestukzakken voor kniestukken in twee posities. Gecertificeerd overeenkom-
stig EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman 
kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: CORE 55% katoen / 45% polyester, 305 g/m2. Polyamide verster-
kingen.

Artnr.: 65363019-6700 navy 
Artnr.: 65363019-9800 donkergrijs
Artnr.: 65363019-9900 zwart
Maten: C44-62, C148-156 (navy C148-154), D96-120



 2421   FUNCTIONAL

TRANSPORT BROEK
• Easy-care, slijtvast polyester/katoen.
• Comfortabel, gemakkelijke stof met strech-functie.
• Voorgebogen knieën voor verbeterd comfort.
• Kan worden gewassen op 85°C.

Deze broek is ook in een damesversie leverbaar, 2721

2421  Transport broek
broek van stevig, easy-care polyester/katoen met stretch functie. Ingezette 
voorzakken en achterzakken. Open beenzak met telefooncompartiment en extra 
compartiment. Beenzak met klep en extra compartiment. Voorgebogen knieën. 
Reflecterende strips op enkelboord. Kan worden gewassen op 85°C.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 250 g/m2 

Artnr.: 65242105-9800 donkergrijs
Artnr.: 65242105-9900 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D88-120. 

Taillemaat 
tot 155 cm  2409    TECHNICAL

TRANSPORT BROEK
• Easy-care polyester/katoen, binnenzijde geborsteld voor  
  extra comfort. 
• Voorgebogen knieën voor verbeterd comfort.
• Fluorescerend materiaal en reflecterende strips voor  
  verbeterde zichtbaarheid.
• Broek leverbaar in maten tot F140  
  (Taillemaat 155 cm/61”)

2409 Transport broek
Vijfzaks model met jeans zakken aan de voorkant en ingezette achterzakken. 
Balgzak op rechter been, met open zak en ritszak. Linker beenzak met ruimte 
voor een mobiele telefoon en een A5 pad. D-ring aan voorzijde. Voorgebogen 
knieën. Fluorescerend materiaal en reflecterende strips bij de enkel. Niet EN 
471 gecertificeerd.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 260 g/m2.

Artnr.: 65240922-9921 zwart/geel
Maten: C42–62, C146–156, D88–120, F124-140
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 2331   FUNCTIONAL

SERVICE SHORTS CANVAS
• Polyester/katoen canvas kan worden gewassen op 85°C  
  zonder verbleken of krimpen.
• Beenzak met klep over rits minimaliseert de kans op krassen. 
• Telefoonzak en ID-kaart zakje in beenzak.

2331 Service Shorts Canvas
Ruime voorzakken. Rubberen knoop om de kans op krassen te minimaliseren. 
Achterzakken met versterkte binnenzijde. Extra riemlussen voor de grootste 
maten. Beenzakken met klep over rits, ID-kaartzakje en extra compartiment. 
Materiaal: 65% polyester / 35% canvas katoen, 260 g/m2.

Artnr.: 65233108-6700 navy
Artnr.: 65233108-9800 donkergrijs 
Artnr.: 65233108-9900 zwart
Maten: C44-62

 2433    TECHNICAL

SERVICE SHORTS
• Easy-care, slijtvast polyester/katoen.
• Soepel dankzij de stretchstof.
• Kan worden gewassen op 85°C.

2433 Service Shorts
Shorts van stevig, easy-care polyester/katoen met stretch functie. Ingezette 
voorzakken en achterzakken. Versterkte meterzak met balgzak onderkant e 
meszak. Beenzak met telefooncompartiment. Kan worden gewassen op 85°C. 
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 250 g/m2 

Artnr.: 65243305-9800 donkergrijs
Artnr.: 65243305-9900 zwart
Maten: C42-62 

NEWS!

NIEUW

NEW!



 1321    FUNCTIONAL

SERVICE JACKET
• Easy-care, slijtvast polyester/katoen.
• Comfortabel, gemakkelijke stof met strech-functie.
• Rubberen knopen reduceren de kans op krassen.

1321  Service jas
Jas van stevig, easy-care polyester/katoen met stretch functie. • Borstzak met 
zakje voor ID-kaart en telefoonzak. Grote zakken voor. Instelbare taille en man-
chetten. Verborgen voorrits. • Rubberen knopen reduceren de kans op krassen.  
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 250 g/m2  

Artnr.: 65132105-9800 donkergrijs
Artnr.: 65132105-9900 zwart
Maten: S-3XL 

 1139    TECHNICAL

CRAFTSMAN JACKET 

KATOEN
• Heavy-duty katoen speciaal ontwikkeld voor Jobman.
• ID-kaart zakje en borstzakje voor telefoon.
• Verlengde onderrug.

1139 Craftsman Jacket
Ongevoerd jasje met contrasten aan de zijkanten en deel van de mouw. Ruime 
zakken voor. Borstzakken met zakje voor ID-kaart en telefoonzak. Binnenzakken 
aan beide zijden. Metalen rits met externe stormklep met drukknoopsluitingen. 
Instelbare taille en boorden. Verlengde rug.
Materiaal: 100% katoen, 370 g/m2. 

Artnr.: 65113913-6799 navy/zwart
Artnr.: 65113913-9998 zwart/donkergrijs
Maten: S-3XL
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 1331    TECHNICAL

ALLROUND JAS CORE
• Ringgesponnen katoen/polyester is een weefsel met de  
  stevigheid van polyester en het comfort van katoen,  
  hetgeen een goede duurzaamheid en comfort biedt. 
• Dubbele binnenzakken, één met rits.
• Rubberen knopen minimaliseren de kans op krassen.

1331 Allround Jacket Core
Hoge kraag beschermt tegen tocht. • Borstzak met zakje voor ID-kaart en 
telefoonzak. Borstzak met rits. Dubbele binnenzak, één met rits. Ruime zakken 
voor. Instelbare taille en manchetten. Verlengde rug. Reflecterende bies rond 
juk, voorkant en achterkant.
Materiaal: CORE 55% katoen / 45% polyester, 305 g/m2.

Artnr.: 65133119-9800 donkergrijs
Artnr.: 65133119-9900 zwart
Maten: XS-3XL

 1337    FUNCTIONAL

SERVICE JACKET
• Service jacket van easy-care polyester/katoen.
• Essentiële kenmerken ideaal voor de meeste service-,  
  werkplaats- en industriële banen. 
• Uiterst kleurvast, d.w.z. verbleekt niet.
• Geschikt voor industrieel wassen op 85°C.
• Zwarte jacket in maten tot 5XL.

1337 Service Jacket
Borstzak aan rechterkant met telefoonzak en D-ring. Rits tot bovenkant van de 
kraag met interne stormklep. Ingezetten voorzakken. Taille en mouwen instel-
baar met rubber-gecoate drukknoopbevestigingen. Verlengde rug. Binnenzak 
met rits aan linkerzijde. Rechter binnenzak met klittenbandsluiting en een 
documentzak.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 260 g/m2.

Artnr.: 65133723-6700 navy
Artnr.: 65133723-9700 grijs
Artnr.: 65133723-9900 zwart
Maten: XS–XXXL (zwart leverbaar in XS-5XL)
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 4145    FUNCTIONAL

SERVICE OVERALLS KATOEN
• 100% katoen.
• Industrieel wasbaar 85°C. 
• Basisfuncties voor servicepersoneel en monteurs. 
• Externe kniestuk-zakken.

4145 Service Overalls Katoen
Verborgen knopen tot bovenaan de kraag. Rechter borstzak met klep. Linker 
borstzak met pencompartiment. Ingezette zakken voor. Achterzakken. Zijsplitten. 
Instelbare taille en mouwen. Meterzak. Externe kniestuk-zakken. 
Materiaal: 100% katoen, 300 g/m2. Industrieel wasbaar 85°C.

Artnr.: 65414511-6600 navy  
Maten: C46–62 

 4327   FUNCTIONAL

SERVICE OVERALLS
• Easy-care, slijtvast polyester/katoen.
• Industrieel wasbaar 85°C. 
• Basisfuncties voor servicepersoneel en monteurs. 
• Interne kniestuk-zakken.
• Dankzij beenritsen kunnen deze overalls gemakkelijk  
  worden aan- en uit gedaan.

4327 Service Overalls
Verborgen twee-weg rits. Borstzakken met klep. Achterzak met klep. Ingezetten 
voorzakken. Zijsplitten. Instelbare taille met elastiek. Instelbare mouw met 
drukknoopbevestiging. Open beenzak met extra compartiment en meterzak. 
Beenzak met klep en telefooncompartiment. Interne kniestuk-zakken. Beenritsen 
tot knie. 
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 260 g/m2.

Artnr.: 65432723-6765 navy/royal 
Artnr.: 65432723-9941 zwart/rood 
Artnr.: 65432723-9997 zwart/grijs 
Maten: C46–62
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 4322   FUNCTIONAL

SERVICE OVERALLS
• Easy-care, slijtvast polyester/katoen.
• Industrieel wasbaar 85°C. 
• Basisfuncties voor servicepersoneel en monteurs. 
• Externe kniestuk-zakken.

4322  Service Overalls
Verborgen rits. Borstzakken met klep en pencompartiiment. Instelbare taille. 
Zijsplitten. Instelbare mouwen. Ingezette zakken voor. Achterzakken, rechts met 
klep. Beenzak met klep en open compartiment. Meterzak. Externe kniestuk-
zakken. Industrieel wasbaar 85°C.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 260 g/m2.

Artnr.: 65432223-9900 zwart
Maten: C44–62

 4321   FUNCTIONAL

SERVICE OVERALLS
• Easy-care, slijtvast polyester/katoen.
• Industrieel wasbaar 85°C. 
• Comfortabel, gemakkelijke stof met strech-functie.
• Voorgebogen knieën bieden comfort.

4321  Service Overalls
Overalls van stevig, easy-care polyester/katoen met stretch functie. • Borstzak 
met zakje voor ID-kaart en telefoonzak. Grote zakken voor. Ingezette achterzak-
ken. Instelbare taille en manchetten. Grote beenzak met extra compartiment 
voor telefoon. Voorgebogen knieën voor comfort. Verborgen twee-weg rits aan 
voorzijde. • Rubberen knopen reduceren de kans op krassen. 5 cm omslag in 
pijpen voor verlenging.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 250 g/m2   

Artnr.: 65432105-6700 navy 
Artnr.: 65432105-9800 donkergrijs
Artnr.: 65432105-9900 zwart
Maten: S-XXL (+5 cm omslag)



VLAMVERTRAGEND78

Inwendige 
kniestuk
zakken

 4036    TECHNICAL

LASSER OVERALLS
Jobman’s programma voor lassers in 350 g/m2 katoen is 
behandeld met het vlamvertragende Pyrovatex® en gecer-
tificeerd overeenkomstig de standaarden EN 11611 en EN 
11612. Zakken en andere functies zijn speciaal aangepast 
voor het lassen. 

4036 Lasser Overalls
Rits met stormklep in kraag. Borstzakken in balgzak uitvoering en klep. 
Binnenzak met telefooncompartiment. Achterzakken in balgzakuitvoering en 
klep. Meterzak, met blaasbalk onderrand en extra compartiment. Beenzak met 
klep. Interne kniestuk-zakken. Instelbare taille en manchetten. 
EU-standaarden: EN 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1. EN 11611 Klasse 1 A1+A2.
Materiaal: 100% katoen, 350 g/m2. 
Goedgekeurde vlamvertragende behandeling.

Artnr.: 65403627-9900 zwart  
Maten: C46-62
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Zakken speciaal 
aangepast voor 
lassen

 1091    TECHNICAL

LASSER JAS
Jobman’s programma voor lassers in 350 g/m2 katoen is 
behandeld met het vlamvertragende Pyrovatex® en gecer-
tificeerd overeenkomstig de standaarden EN 11611 en EN 
11612. Zakken en andere functies zijn speciaal aangepast 
voor het lassen. 

1091 Lasser jas
Rits tot bovenkant van de kraag met stormklep. Borstzakken in balgzakuitvoering 
en klep. Voorzakken. Grote binnenzak en binnenzak met telefooncompartiment. 
Instelbare taille en manchetten. 
EU-standaarden: EN 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1. EN 11611 Klasse 1 A1+A2.
Materiaal: 100% katoen, 350 g/m2. 
Goedgekeurde vlamvertragende behandeling.

Artnr.: 65109127-9900 zwart
Maten: XS-3XL

 2091    TECHNICAL

LASSER BROEK
Jobman’s programma voor lassers in 350 g/m2 katoen is 
behandeld met het vlamvertragende Pyrovatex® en gecer-
tificeerd overeenkomstig de standaarden EN 11611 en EN 
11612. Zakken en andere functies zijn speciaal aangepast 
voor het lassen. Kniestukzakken aan de buitenkant voor 
comfort en stevigheid. 

2091 Lasser broek
Voorzakken. Achterzak met klep. Beenzak met telefooncompartiment. Meterzak. 
Externe kniestuk-zakken.
EU-standaarden: EN 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1. EN 11611 Klasse 1 A1+A2.

Materiaal: 100% katoen, 350 g/m2. 
Goedgekeurde vlamvertragende behandeling.

Artnr.: 65209127-9900 zwart
Maten: C44-62, C148-156, D96-120
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 5150    TECHNICAL

HOODIE VISION LITE
• Soepel polyester met isolerende fleece voering.
• Borstzak met ID-kaart zakje.
• Figuur omsluitende pasvorm voor optimale bewegingsvrijheid.
• Instelbare kap en boord.
• Naden en rits in fluorescerende kleur en reflecterende strips  
  op de schouders voor verhoogde zichtbaarheid.

5150 Hoodie Vision Lite
Hoodie in functioneel materiaal met fleece voering. Naden en rits in fluoresce-
rende kleur en  reflecterende strips op de schouders voor verhoogde zichtbaar-
heid. Rits aan voorzijde met stormklep. Instelbare kap met gaasvoering. Flatlock 
naden. Borstzak met rits en telefooncompartiment. Rits zijzakken. Grote open 
binnenzakken. Instelbare boord met trekkoord.
Materiaal: 100% polyester, 325 g/m2.

Artnr.: 65515053-9921 zwart/geel
Artnr.: 65515053-9931 zwart/oranje
Maten: S-3XL

NEWS!

NIEUW

NEW!

NIEUWE 
KLEUREN!

HOODIE
• Soepel polyester met fleece voering.
• Figuur omsluitende pasvorm voor optimale bewegingsvrijheid.
• Instelbare kap en boord.

• Deze hoodie is ook leverbaar in een damesuitvoering, 5177

5152 Hoodie
Hoodie in functioneel materiaal met fleece voering. Rits aan voorzijde met 
stormklep. Instelbare kap met gaasvoering. Flatlock naden. Borstzak met rits 
en telefooncompartiment. Rits zijzakken. Grote open binnenzakken. Instelbare 
boord met trekkoord.
Materiaal: 100% polyester, 325 g/m2.

Artnr.: 65515253-1000 wit
Artnr.: 65515253-4199 rood/zwart
Artnr.: 65515253-6710 navy/wit
Artnr.: 65515253-9832 donkergrijs/oranje
Artnr.: 65515253-9941 zwart/rood
Maten: XS-3XL

 5152    TECHNICAL
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 1247    TECHNICAL

SOFTSHELL JACKET
• Gebreide softshell met membraan biedt een goed ademend vermogen
• Warme fleece voering
• Versterkte schouders en voorkant

1247  Softshell jas
Gebreide softshell met membraan biedt een goed ademend vermogen en is 
winddicht. Warme fleece voering. Borstzak met ID-kaart zakje en ruime voorzak-
ken met rits. Binnenzakken. Versterkte schouders en voorkant. Instelbare taille 
en duimgreep in de manchetten.
Materiaal: 100% polyester, 455 g/m2. 

Artnr.: 65124773-9341 grijs gemêleerd/rood
Artnr.: 65124773-9430 zwart melange/oranje
Maten: XS-3XL

 1248    ADVANCED

SOFTSHELL JACKET
• 3-laag softshell met een membraan en fleece voering.
• Versterkt met Cordura® op voorzakken, ellebogen en  
  schouders.
• Reflecterende rits op voorzijde en een reflecterende strip  
  over het jukstuk achter.

1248 Softshell jas
Jas in 3-lagen softshell met een weersbestendig membraan en fleece voering 
welke de jas ademend maken. Versterkt met Cordura® over het juk, ellebogen en 
de voorzakken. Ruime voorzakken met ritsen en een borstzak met ID-kaartzak. 
Binnenzakken. Instelbare taille en manchetten. Rits aan voorkant van reflecte-
rend materiaal. Reflecterende strip over het juk.
Materiaal: 95% polyester / 5% elastaan, 360 g/m2.

Artnr.: 65124893-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65124893-9998 zwart/donkergrijs
Maten: S-3XL
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 1292    ADVANCED

SOFTSHELL JACKET
• Winddicht en waterafstotende 3-laags softshell met membraan.
• Hoog ademend vermogen.
• Versterkt over de schouders.
• Reflecterende bies op de rug.

1292  Softshell jas
Winddichte en waterafstotende 3-laags softshell met membraan, denim look en 
hoog ademend vermogen. Versterkt over de schouders en de kap. Reflecterende 
bies op de rug. Borstzak met ID-kaart zakje. Ruime zakken voor. Geribde boord 
en manchetten. • Duimgreep in manchetten. Instelbare kap.
Materiaal: 81% polyamide softshell / 19% polyester, 320 g/m2

Artnr.: 65129294-9999 zwart/zwart 
Maten: S-3XL

 5182    ADVANCED

GEVOERDE JAS
• Doorgestikte voering op de body om uw warm te houden.
• Ripstop polyamide op torso biedt stevigheid.
• Polyester mouwen maken de jas soepel.
• Kan worden gebruikt als bovenlaag of als 2e laag kledingstuk.

5182 Gevoerde jas
Jas met doorstikte gevoerde body en soepel polyester in zijkanten en mouwen. 
Borstzak met ID-kaart zakje. • Grote voorzakken met rits. Instelbare taille. 
• Duimgreep in manchetten.  
Materiaal: Body: 100% ripstop polyamide, 250 g/m2 doorgestikt. 
               Mouwen: 100% polyester.

Artnr.: 65518253-9899 donkergrijs/zwart
Maten: S-3XL 
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 1201    PRACTICAL

SOFTSHELL JACKET
Borstzak met zakje voor ID-kaart.
• Ruime zakken voor met rits
• Duimgreep in manchetten

1201 Softshell jas, licht
Borstzak met ID-kaart zakje. Ruime zakken voor met rits. Binnenzakken.  
• Duimgreep in manchetten. Instelbare boord met trekkoord. YKK rits aan voorzijde.
Materiaal: 96% polyester/4% elastaan, 280 g/m2

Artnr.: 65120171-3000 oranje
Artnr.: 65120171-6500 royal
Artnr.: 65120171-6700 navy
Artnr.: 65120171-9800 donkergrijs
Artnr.: 65120171-9900 zwart
Maten: XS–4XL

 1208   FUNCTIONAL

SOFTSHELL JACKET
• Waterafstotende softshell.
• Winddicht membraan.
• Warme fleece voering.

1208 Softshell jacket
Waterafstotende softshell met winddicht membraan. Borstzak met ID-kaart 
zakje. Ruime zakken voor. Binnenzakken. Instelbare taille en manchetten. 
Materiaal: 100% polyester, 265 g/m2 met fleece voering. 

Artnr.: 65120871-1000 wit
Artnr.: 65120871-6400 ocean
Artnr.: 65120871-6700 navy
Artnr.: 65120871-9800 donkergrijs 
Artnr.: 65120871-9900 zwart
Maten: S-3XL
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 5153    ADVANCED

FUNCTIONAL JAS
• Soepel polyester met fleece voering.
• Extra rits in kraag voor ventilatie.
• Borstzak met ID-kaart zakje.

5153 Functionele jas
Jas van zacht polyester met warme fleece voering. Borstzak met zakje voor 
ID-kaart. Ruime zakken voor met rits. Instelbare boord en duimgreep in man-
chetten. Korte extra rits in kraag voor ventilatie.
Materiaal: 52% polyester / 40% polyamide / 8% elastaan, 250 g/m2

Artnr.: 65515353-3099 oranje/zwart
Artnr.: 65515353-6430 ocean/oranje
Artnr.: 65515353-9998 zwart/donkergrijs
Maten: XS-3XL

Omkeerbaar

 5192   FUNCTIONAL

HOOGPOLIGE JAS, 

OMKEERBAAR
• Omkeerbaar, hoogpolig aan de ene kant en fleece aan de  
  andere kant.
• Versterkt bij de mouwen.
• Verlengde onderrug.

5192 Jas met hoogpolig fleece, omkeerbaar
Omkeerbare isolerende jas, hoogpolig aan de ene kant en fleece aan de andere 
kant. Ruimte voorzakken met rits aan de fleecezijde en knoop aan de hoogpolige 
zijde. Versterkt bij de mouwen. Duimgreep in manchetten. Verlengde onderrug.
Materiaal: 100% polyester hoogpolige fleece met fleece voering, 445 g/m2

Artnr.: 65519274-6430 ocean/oranje
Artnr.: 65519274-9830 donkergrijs/oranje
Artnr.: 65519274-9998 zwart/donkergrijs
Maten: XS-3XL



Polyester met 
stretch voor 
flexibiliteit

Trekkoord 
in kraag ter 
bescherming 
tegen de wind

5162 Flex jas
Lichte jas van polyester met veel stretch. Versterkingen op voorkant en mouwen. 
Voorzakken met rits. Trekkoord kraag.
Materiaal: 100% polyester, 200 g/m2.

Artnr.: 65516250-6592 royal/grijs
Artnr.: 65516250-9730 grijs/oranje
Artnr.: 65516250-9941 zwart/rood
Maten: XS-3XL

• Polyester met stretch voor 
  flexibiliteit.
• Versterkt aan de voorzijde en  
  onderarmen.
• Trekkoord in kraag voor  
  bescherming tegen de wind.

Jas met maximale stretch

FLEX JAS
FUNCTIONAL 5162

Versterkt aan de 
voorzijde en  
onderarmen

SOFTSHELL & FLEECE JASSEN86

Voorzakken 
met rits
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 5151    TECHNICAL

FLEECE JACKET
• Zachte en comfortabele fleece.
• Borstzak met ID-kaart zakje.
• Grote voorzakken met rits.

5151  Fleece jas
Jas van zachte en comfortabele fleece. Kraag met trekkoord. Borstzak met 
ID-kaartzakje en rits. • Grote voorzakken met rits. Instelbaar trekkoord bij taille.  
Materiaal: 100% polyester, 205 g/m2  

Artnr.: 65515175-6599 royal/zwart
Artnr.: 65515175-9799 grafiet/zwart
Maten: S-3XL 

 1245    TECHNICAL

FLEECE JACKET
• Exclusieve fleece met een winddicht en waterafstotend 
  membraan voor bescherming in slecht weer. 
• Extra slijtvast door polyester versterking op  
   schouders en mouwen.

1245  Fleece jas
Borstzakken met rits en telefoonzak. Zakken voor met rits. Binnenzakken. 
Polyester versterkingen op schouders en mouwen. De jas is voorzien van een 
membraan en is winddicht en waterafstotend.
Materiaal: 100% polyester, 330 g/m2.

Artnr.: 65124577-9900 zwart
Artnr.: 65124577-1099 wit/zwart
Maten: XS-3XL
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 5501    PRACTICAL

FLEECE JACKET
• Ruime zakken voor met rits.
• Duimgreep in manchetten
• Binnenzakken.

5501 Fleece jas
Ruime zakken voor met rits. • Duimgreep in manchetten. Binnenzakken. 
YKK rits voor.
Materiaal: 100% polyester, 280 g/m2

Artnr.: 65550175-3000 oranje
Artnr.: 65550175-6500 royal
Artnr.: 65550175-6700 navy
Artnr.: 65550175-9800 donkergrijs
Artnr.: 65550175-9900 zwart
Maten: XS–4XL

 7501    PRACTICAL

FLEECE VEST
• Ruime zakken voor met rits.
• Binnenzakken.

7501 Fleece vest
Ruime zakken voor met rits. Binnenzakken. YKK rits aan voorzijde.
Materiaal: 100% polyester, 280 g/m2

Artnr.: 65750175-3000 oranje
Artnr.: 65750175-6500 royal
Artnr.: 65750175-6700 navy
Artnr.: 65750175-9800 donkergrijs
Artnr.: 65750175-9900 zwart
Maten: XS–4XL
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 5556    TECHNICAL

DRY-TECH T-SHIRT
• Dry-tech vochtafvoerend.
• Houtskool bamboe met antibacterieel effect.
• Niet jeukende naden.

5556 T-shirt dry-tech bamboe
T-shirt in licht dry-tech polyester voor ventilatie en houtskool bamboe voor het 
antibacteriële effect. Flexibele stretch. Niet jeukende naden. Borstzak.
Materiaal: 50% vochtafvoerend polyester / 50% bamboe houtskool polyester, 
60% Polyester / 40% Vochtafvoerend polyester

Artnr.: 65555651-6799 navy/zwart
Artnr.: 65555651-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65555651-9998 zwart/donkergrijs
Maten: XS-3XL

 5586    TECHNICAL

DRY-TECH POLOSHIRT
• Dry-tech vochtafvoerend.
• Houtskool bamboe met antibacterieel effect.
• Niet jeukende naden.

5586 Poloshirt dry-tech bamboe
Polo shirt in licht dry-tech polyester voor  ventilatie en houtskool bamboe voor het 
antibacteriële effect. Flexibele stretch. Niet jeukende naden. Borstzak.
Materiaal: 50% vochtafvoerend polyester / 50% bamboe houtskool polyester, 
60% Polyester / 40% Vochtafvoerend polyester

Artnr.: 65558651-6799 navy/zwart
Artnr.: 65558651-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65558651-9998 zwart/donkergrijs
Maten: XS-3XL (navy/zwart XS-XXL)
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 5522    PRACTICAL

SPINBADGEVERFD T-SHIRT
• Comfortabel functioneel poloshirt gemaakt van "spinbadgeverfd"  
  polyester dat snel het vocht van de huid afvoert. 
• Het shirt droogt snel, waardoor u de hele dag fris en  
  droog blijft. 
• Spun dye techniek is een milieuvriendelijke verftechniek  welke  
  minder water, energie en chemicaliën gebruikt. 
• Spun dye techniek verbeterd ook de kleurechtheid, hetgeen  
  betekent dat de kleur van het kledingstuk in de loop der tijd  
  minder verschiet.

5522 Spinbadgeverfd t-shirt
Functioneel shirt voert het vocht snel af van de huid en droogt snel. De milieu-
vriendelijke spinbadverftechniek gebruikt minder water, energie en chemicaliën.
Materiaal: 100% spinbadgeverfd polyester, 160 g/m2.

Artnr.: 65552251-1000 wit
Artnr.: 65552251-9900 zwart
Maten: XS-3XL

 5533    PRACTICAL

SPINBADGEVERFD  

POLOSHIRT
• Comfortabel functioneel poloshirt gemaakt van "spinbadgeverfd"  
  polyester dat snel het vocht van de huid afvoert. 
• Het shirt droogt snel, waardoor u de hele dag fris en  
  droog blijft. 
• Spun dye techniek is een milieuvriendelijke verftechniek  welke  
  minder water, energie en chemicaliën gebruikt. 
• Spun dye techniek verbeterd ook de kleurechtheid, hetgeen  
  betekent dat de kleur van het kledingstuk in de loop der tijd  
  minder verschiet.

5533 Spinbadgeverfd poloshirt
Functioneel shirt voert het vocht snel af van de huid en droogt snel. De milieu-
vriendelijke spinbadverftechniek gebruikt minder water, energie en chemicaliën.
Materiaal: 100% spinbadgeverfd polyester, 160 g/m2.

Artnr.: 65553351-1000 wit
Artnr.: 65553351-9900 zwart
Maten: XS-3XL

NEWS!

NIEUW

NEW!

NEWS!

NIEUW

NEW!
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 5264 + 5265    PRACTICAL

5264 T-shirt
Materiaal: 100% katoen 180 g/m2.

Artnr.: 65526410-1000 wit
Artnr.: 65526410-1400 khaki
Artnr.: 65526410-1700 bruin
Artnr.: 65526410-3000 oranje
Artnr.: 65526410-4100 rood
Artnr.: 65526410-6500 royal
Artnr.: 65526410-6700 navy
Artnr.: 65526410-7500 bosgroen
Artnr.: 65526410-9300 grijs gemêleerd
Artnr.: 65526410-9900 zwart
Maten: XS-3XL

5265 Dames t-shirt
Materiaal: 100% katoen 180 g/m2.

Artnr.: 65526510-1000 wit
Artnr.: 65526510-1400 khaki
Artnr.: 65526510-1700 bruin
Artnr.: 65526510-3000 oranje
Artnr.: 65526510-4100 rood
Artnr.: 65526510-6500 royal
Artnr.: 65526510-6700 navy
Artnr.: 65526510-7500 bosgroen
Artnr.: 65526510-9300 grijs gemêleerd
Artnr.: 65526510-9900 zwart
Maten: XS-3XL

T-SHIRT
• 100% katoen 180 g/m2

 5500   FUNCTIONAL

SWEATSHIRT 1/2-RITS
• Sweatshirt met hoge kraag.
• Korte rits.
• Geribd aan boord en manchetten.

5500 Sweatshirt 1/2-rits 
Sweatshirt met hoge kraag en korte rits. Geribd bij boord en manchetten.
Materiaal: 100% katoen, 300 g/m2.

Artnr.: 65550010-6700 navy
Artnr.: 65550010-9700 grafiet
Artnr.: 65550010-9900 zwart
Maten: XS-3XL

NEWS!

NIEUW

NEW!
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 5122   FUNCTIONAL

SWEATSHIRT
• Kleurecht katoen/polyester .
• Rechte boord en borstzak voor ID-kaart etc. 
• Geborstelde binnenkant voor extra comfort.

5122  Sweatshirt
Borstzak met rits en zakje voor ID-kaart. Rechte boord met smalle rib aan onder-
zijde en bij de mouwen.
Materiaal: 60% katoen / 40% polyester met geborstelde binnenkant, 280 g/m2.

Artnr.: 65512293-6700 navy
Artnr.: 65512293-9800 donkergrijs 
Artnr.: 65512293-9900 zwart
Maten: XS-3XL

NEWS!

NIEUW

NEW!

 5120   FUNCTIONAL

SWEATSHIRT
• Sweatshirt met ronde nek en luspoolvoering.
• Sikkelvormige versteviging in de nek.
• Geribd bij boord en manchetten.

5120  Sweatshirt
Sweatshirt met ronde net met luspoolvoering. • Sikkelvormige versteviging in de 
nek. Geribd bij boord en manchetten.
Materiaal: 100% katoen, 300 g/m2

Artnr.: 65512010-6700 navy
Artnr.: 65512010-9700 grafiet
Artnr.: 65512010-9900 zwart
Maten: XS-3XL
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 5154    TECHNICAL

VINTAGE HOODIE GEVOERD
• Sweatshirt en jasje in een materiaal dat naar mate het  
  gebruik er steeds beter uit gaat zien.
• Hoogpolige voering voor warmte.
• Grote voorzakken.

5154 Vintage Hoodie gevoerd
Hoogpolige voering. Capuchon met koord. Grote zakken voor. Geribd bij boord 
en manchetten.
Materiaal: 65% katoen / 35% polyester met hoogpolige voering, 430 g/m2.

Artnr.: 65515438-3098 oranje/donkergrijs
Artnr.: 65515438-6498 ocean/donkergrijs 
Artnr.: 65515438-6798 navy/donkergrijs
Artnr.: 65515438-9198 lichtgrijs/donkergrijs
Artnr.: 65515438-9998 zwart/donkergrijs
Maten: S-3XL

 5155    TECHNICAL

VINTAGE HOODIE GEVOERD
• Sweatshirt en jasje in een materiaal dat naar mate het gebruik 
  er steeds beter uit gaat zien.
• Hoogpolige voering voor warmte.
• Grote voorzakken.

5155  Vintage Hoodie gevoerd
Hoogpolige voering. Capuchon met koord. Grote zakken voor. Geribd bij boord 
en manchetten.
Materiaal: 65% katoen / 35% polyester met hoogpolige voering, 430 g/m2.

Artnr.: 65515538-9198 lichtgrijs/donkergrijs
Artnr.: 65515538-9998 zwart/donkergrijs
Maten: XS-3XL
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 5601    TECHNICAL

SHIRT KATOEN
• Katoenen shirt in ultra-comfortabele stof met moderne pasvorm.   
• Lummel met knoop voor het oprollen van de mouwen. 
• Verborgen knopen en borstzakken met rits.

5601 Katoenen shirt
Katoenen shirt. lange mouwen. Knoop lummel binnenin de mouwen. Verborgen 
knopen. Borstzakken met rits.  D-ring op borst.
Materiaal: 100% katoen, 160 g/m2. 

Artnr.: 65560117-6700 navy
Artnr.: 65560117-9700 grafiet
Artnr.: 65560117-9900 zwart
Maten: XS-3XL

Flanel shirt 5138 // pagina 97
Piratenshorts 2281 // pagina 49



 5138   FUNCTIONAL

FLANEL SHIRT
• Echt geweven flanel waarborgt kleurechtheid.
• Kunststof anti-kras knopen.

5138 Flanel shirt
Echt geweven katoenen flanel. Twee borstzakken, linker met pencompartiment.
Materiaal: 100% katoen, 160 g/m2. 

Artnr.: 65513801-4163 rood/petrol 
Artnr.: 65513801-9830 donkergrijs/oranje
Maten: S-3XL

 5157   FUNCTIONAL

GEVOERD FLANEL SHIRT
• Quilt voering die warm maakt.
• Echt geweven flanel waarborgt kleurechtheid.
• Drukknopen gemaakt van metaal.

5157 Flanel shirt gevoerd 
Shirt met doorstikte voering en drukknoopsluiting. Twee borstzakken, linker met 
pencompartiment.
Materiaal: 100% katoen, 160 g/m2. 

Artnr.: 65515701-4163 rood/petrol
Artnr.: 65515701-9830 donkergrijs/oranje
Maten: S-3XL
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De binnenlaag (laag 1) moet 
vochtafvoerend zijn, bijv. 
technisch ondergoed van 
door mensen gemaakte stof.

De middelste laag (laag 
2) moet isolerend fleece 
zijn, softshell of hoogpolige 
stof. Jobman’s microfleece 
kledingstukken zijn extreem 
comfortabel en ideaal
tussenlagen.

De buitenste laag (laag 3) 
moet winddicht zijn en 
waterafstotend om u te 
beschermen, maar moet ook 
ademend zijn, zodat vocht 
uit de eerste twee lagen 
kan verdampen.

1 2 3
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 5580    ADVANCED

OP DE HUID SWEATER
• Fitted sweater met zo weinig mogelijk naden.
• Compressiefunctie welke de bloeddoorstroming 
  verhoogt en ondersteuning biedt.
• 4-weg stretch voor perfecte pasvorm en comfort.
• Perfecte laag 1 kledingstuk, dankzij een vochtafvoerende  
  werking.

5580 Op de huid sweater
4-weg stretch met compressiefunctie zorgt voor verhoogde bloeddoorstroming en 
een perfecte pasvorm. Vochtafvoerend en ademend. Easy-care en sneldrogend. 
Materiaal: 60% polyamide / 32% polyester / 8% elastaan

Artnr.: 65558051-9899 donkergrijs/zwart
Maten: S-XXL

 2580    ADVANCED

OP DE HUID LANGE  

ONDERBROEK
• Fitted lange onderbroek met zo weinig mogelijk naden.
• Compressiefunctie welke de bloeddoorstroming 
  verhoogt en ondersteuning biedt.
• 4-weg stretch voor perfecte pasvorm en comfort.
• Perfecte laag 1 kledingstuk, dankzij een vochtafvoerende werking.

2580 Op de huid lange onderbroek
4-weg stretch met compressiefunctie zorgt voor verhoogde bloeddoorstroming en 
een perfecte pasvorm. Vochtafvoerend en ademend. Easy-care en sneldrogend. 
Materiaal: 60% polyamide / 32% polyester / 8% elastaan

Artnr.: 65258051-9899 donkergrijs/zwart
Maten: S-XL

NEWS!

NIEUW

NEW!

NEWS!

NIEUW

NEW!
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 5577    ADVANCED

OP DE HUID T-SHIRT
• Getailleerd T-shirt met zo weinig mogelijk naden.
• Compressiefunctie welke de bloeddoorstroming 
  verhoogt en ondersteuning biedt.
• 4-weg stretch voor perfecte pasvorm en comfort.
• Perfecte laag 1 kledingstuk, dankzij een vochtafvoerende  
  werking.

5577 Op de huid t-shirt
4-weg stretch met compressiefunctie zorgt voor verhoogde bloeddoorstroming en 
een perfecte pasvorm. Vochtafvoerend en ademend. Easy-care en sneldrogend. 
Materiaal: 60% polyamide / 32% polyester / 8% elastaan

Artnr.: 65557751-9899 donkergrijs/zwart
Maten: S-XXL

 2577    ADVANCED

OP DE HUID ONDERGOED
• Fitted slip met zo weinig mogelijk naden.
• Compressiefunctie welke de bloeddoorstroming verbeterd 
  en steun biedt.
• 4-weg stretch voor perfecte pasvorm en comfort.
• Perfecte laag 1 kledingstuk, dankzij een vochtafvoerende  
  werking.

2577 Op de huid slip
4-weg stretch met compressiefunctie zorgt voor verhoogde bloeddoorstroming en 
een perfecte pasvorm. Vochtafvoerend en ademend. Easy-care en sneldrogend. 
Materiaal: 60% polyamide / 32% polyester / 8% elastaan

Artnr.: 65257751-9899 donkergrijs/zwart
Maten: S-XL
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 2596    ADVANCED

LANGE ONDERBROEK 

MERINO WOL
• Merino wol houd u warm en comfortabel.
• Panden met polyester verbeteren de vochtafvoer.
• Antibacterieel effect reduceert geurvorming.

2596 Lange onderbroek dry-tech merino wol
Isolerende merino wol en delen met vochtafvoerend polyester. Antibacterieel 
effect. Naden en geprinte labels die de huid niet irriteren. Wasbaar op 40°C.
Materiaal: 60% merino wol / 40% vochtafvoerend polyester, 130 g/m2

Artnr.: 65259651-9899 donkergrijs/zwart
Maten: S-3XL

 5595    ADVANCED

T-SHIRT MERINO WOL
• Merino wol houd u warm en comfortabel.
• Panden met polyester verbeteren de vochtafvoer.
• Antibacterieel effect reduceert geurvorming.

5595 T-shirt dry-tech merino wol
Isolerende merino wol en delen met vochtafvoerend polyester. Antibacterieel 
effect. Naden en geprinte labels die de huid niet irriteren. Wasbaar op 40°C.
Materiaal: 60% merino wol / 40% vochtafvoerend polyester, 130 g/m2

Artnr.: 65559551-9899 donkergrijs/zwart
Maten: S-3XL 



 5596    ADVANCED

SWEATER MERINO WOL
• Merino wol houd u warm en comfortabel.
• Panden met polyester verbeteren de vochtafvoer.
• Antibacterieel effect reduceert geurvorming.

5596 Sweater dry-tech merino wol
Sweater met kraag en zachte korte rits. Isolerende merino wol en delen met 
vochtafvoerend polyester. Antibacterieel effect. Naden en geprinte labels die de 
huid niet irriteren. Wasbaar op 40°C.
Materiaal: 60% merino wol / 40% vochtafvoerend polyester, 130 g/m2

Artnr.: 65559651-9899 donkergrijs/zwart
Maten: S-3XL 
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 6579    TECHNICAL

DUO-PACK ONDERGOED
Bij toepassing van het laagjes-principe, is dry-tech stof ideaal 
als laag 1. Opgebouwd uit microvezels die transpiratie afvoe-
ren van het lichaam en het verdelen over een groter opper-
vlak. Dit is het vochtafvoerende effect. De microscopisch 
kleine transpiratiedeeltjes verdampen vervolgens extreem 
snel, waardoor u de hele dag door fris en droog blijft.

6579 Duo-pack ondergoed
Top met verlengde rug en polonek met diagonale rits die niet in de nek schaaft. 
Lange onderbroek met Y-voorkant. Elastische zijpanden.
Materiaal: 70% polyester/30% viscose, 130 g/m2.

Artnr.: 65657951-9900 zwart
Maten: XS-3XL
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 5151    TECHNICAL

FLEECE JACKET
• Zachte en comfortabele fleece.
• Borstzak met ID-kaart zakje.
• Grote voorzakken met rits.

5151  Fleece jas
Jas van zachte en comfortabele fleece. Kraag met trekkoord. Borstzak met 
ID-kaartzakje en rits. • Grote voorzakken met rits. Instelbaar trekkoord bij taille.  
Materiaal: 100% polyester, 205 g/m2  

Artnr.: 65515175-6599 royal/zwart
Artnr.: 65515175-9799 grafiet/zwart
Maten: S-3XL 

 5501    PRACTICAL

FLEECE JACKET
• Ruime zakken voor met rits.
• Duimgreep in manchetten
• Binnenzakken.

5501 Fleece jas
Ruime zakken voor met rits. • Duimgreep in manchetten. Binnenzakken. 
YKK rits voor.
Materiaal: 100% polyester, 280 g/m2

Artnr.: 65550175-3000 oranje
Artnr.: 65550175-6500 royal
Artnr.: 65550175-6700 navy
Artnr.: 65550175-9800 donkergrijs
Artnr.: 65550175-9900 zwart
Maten: XS–4XL
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 5153    ADVANCED

FUNCTIONAL JAS
• Soepel polyester met fleece voering.
• Extra rits in kraag voor ventilatie.
• Borstzak met ID-kaart zakje.

5153 Functionele jas
Jas van zacht polyester met warme fleece voering. Borstzak met zakje voor 
ID-kaart. Ruime zakken voor met rits. Instelbare boord en duimgreep in man-
chetten. Korte extra rits in kraag voor ventilatie.
Materiaal: 52% polyester / 40% polyamide / 8% elastaan, 250 g/m2

Artnr.: 65515353-3099 oranje/zwart
Artnr.: 65515353-6430 ocean/oranje
Artnr.: 65515353-9998 zwart/donkergrijs
Maten: XS-3XL

 5162    TECHNICAL

FLEX JAS
• Polyester met stretch voor flexibiliteit.
• Versterkt aan de voorzijde en onderarmen.
• Trekkoord in kraag ter bescherming tegen de wind.

5162 Flex jas
Lichte jas in polyester met veel stretch. Versterkingen op voorkant en mouwen. 
Zakken voor met rits. Trekkoord kraag.
Materiaal: 100% polyester, 200 g/m2.

Artnr.: 65516250-6592 royal/grijs
Artnr.: 65516250-9730 grafiet/oranje
Artnr.: 65516250-9941 zwart/rood
Maten: XS-3XL
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 1262    ADVANCED

SHELL JACKET
• Shell jas met maximale dampoverdracht. 
• Uitstekende waterdichtheid , waterkolom 10.000 mm.  
• Goed ademend vermogen, 13.000 Mvp. 

1262  Shell jas
(Laag 3) Shell jas van een uniek ademende stof met maximale actieve damp 
overdracht. Ventilatie-openingen onder de armen, die open kunnen bij voor 
fysiek zwaar werk. Zacht polyester op de schouders en binnenkant van de 
kraag. Dubbele binnenzakken met telefoonzak en rits. Afneembare kap. ID-kaart 
zakje in borstzak. Voorzakken met fleece voering. Verlengde rug en boord met 
trekkoord. Donkere reflectoren op schouders zichtbaar wanneer nodig. Getapete 
naden. Waterkolom: 10.000 mm. Ademend vermogen: 13.000 Mvp.
Materiaal: 100% polyamide met PU-laminaat, 165 g/m2.

Artnr.: 65126249-9900 zwart
Maten: XS–XXL

 1268    ADVANCED

SHELL JACKET
• Flexibele shell jas voor alle weersomstandigheden. 
• Uitstekende waterdichtheid , waterkolom 10.000 mm.  
• Goed ademend, 10.000 Mvp. 

1268 Shell jas
(Laag 3) Shell jas van waterdicht goed ademend materiaal. Waterdichte rits. 
Ventilatie-opening op rug. Microfleece aan binnenkant van de kraag. Binnenzak 
met rits. Opvouwbare kap .Voorzakken met rits. Rip-stop slijtpanden op onder-
armen en buik. Verlengde rug en boord met trekkoord. Instelbare mouw met klit-
tenband. Reflecterende bies op mouwen. Getapete naden. Waterkolom: 10.000 
mm. Ademend vermogen: 10.000 Mvp.
Materiaal: 100% polyester, 130 g/m2.

Artnr.: 65126837-9900 zwart
Maten: XS-3XL
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 2262    TECHNICAL

SHELL BROEK
• Stevig en waterdicht polyamide.
• Waterkolom: 10.000 mm
• Ademend vermogen: 6500 Mvp
• Voorgebogen knieën voor verbeterd comfort.
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.

2262 Shell broek
Waterdichte shell broek van stevig polyamide. Instelbare taille. Verlengde rug 
stopt koude tocht. Ruime zakken voor. Meterzak met meszak. Voorgebogen 
knieën met kniestuk-zakken waar kniestukken op twee hoogten gepositioneerd 
kunnen worden. Reflecterende bies. Instelbare enkelboord men haakje, dat 
aan de schoenveters vast gemaakt kan worden. Gecertificeerd conform EN 
14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 
9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% polyamide, 192 g/m2 
Waterkolom: 10 000 mm. Ademend: 6500 Mvp

Artnr.: 65226249-9900 zwart
Maten: S-3XL 

 1270    TECHNICAL

SHELL JACKET
•Stevig en waterdicht polyamide.
• Waterkolom: 10.000 mm
• Ademend vermogen: 6500 Mvp

1270  Shell jas
Waterproof shell jas van stevig polyamide. Verborgen kap met reflecterende 
bies. Reflecterende bies op jukstuk. Borstzak met ID-kaart zakje. Napoleon zakje 
op borst. Binnenzakken met rits en telefoonzak. Grote zakken voor. Instelbare 
taille, boord  en manchetten. 
Materiaal: 100% polyamide, 192 g/m2 
Waterkolom: 10 000 mm. Ademend: 6500 Mvp

Artnr.: 65127049-9900 zwart
Maten: S-3XL 
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 2263    TECHNICAL

SHELL BROEK
• Goed ademend (5,000 Mvp) perfect voor laagjes. 
• Het materiaal is waterafstotend, hetgeen duidelijk wordt door haar  
  bestendigheid tegen een waterkolom van 6500 mm.
• De naden zijn getapet om te voorkomen dat de regen binnendringt.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN 20471.

2263 Shell broek Hi-Vis
Waterafstotende shell broek gemaakt van slijtvast polyester. Instelbare taille 
en riemlussen. Verlengde rug stopt koude tocht. Ruime voorzakken met klep. 
Meterzak met meszak. Voorgebogen knieën met kniestukzakken. Instelbare 
enkelmanchetten.
Waterkolom: 6500 mm. Ademend: 5000 Mvp.
Materiaal: 100% polyester, 220 g/m2 met PU-coating.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65226341-2167 geel/navy
Maten: S-3XL

 1273    TECHNICAL

SHELL JACKET
• Goed ademend (5,000 Mvp) perfect voor laagjes. 
• Het materiaal is waterafstotend, hetgeen duidelijk wordt door  
  haar bestendigheid tegen een waterkolom van 6500 mm.
• De naden zijn getapet en de ritsen waterdicht zodat  
  de regen niet kan binnendringen.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 3 overeenkomstig EN 20471.

1273  Shell jacket Hi-Vis
Shell jacket van 100% polyester met PU-gecoate binnenzijde, getapete naden 
en voering. Het materiaal is waterafstotend en goed ademend. Dubbele bin-
nenzakken, linkerzak met rits en extra compartiment voor telefoon, rechterkant 
A5 formaat. Rits loopt door tot de bovenkant van de kraag met stormklep en 
snelsluiting/klittenband. Verborgen borstzak en voorzakken met waterdichte rits. 
Mouwzak met zakje voor ID-kaart en waterdichte rits. Aanpasbare manchetten 
en boord met trekkoord. Instelbare kap ingezet in kraag. 
Waterkolom: 6500 mm. Ademend: 5000 Mvp.
Materiaal: 100% polyester, 220 g/m2 met PU-coating.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65127341-2167 geel/navy
Artnr.: 65127341-2199 geel/zwart
Artnr.: 65127341-3199 oranje/zwart
Maten: S-3XL
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Muts 8391 // pagina 131
Bandana merino wol 1336 // pagina 130
Winter parka Star 1336 // pagina 113



Borstzak  
met rits

Flexibele lichtgewicht pilotenjas

Quilt voering in 
jas verbeterd de 
bewegelijkheid

Comfortabele 
hoogpolige 
voering in kraag

Leverbaar tot 
maat 5XL in 
zwart

PILOTENJAS
FUNCTIONAL 1357

WINTERKLEDING110

1357 Pilotenjas
Pilotenjas gemaakt van stevig polyester met comfortabele quilt voering. Warmhoudende 
zachte voering in de kraag. Borstzakken en mouwzak met rits en frontzakken. Binnenzak 
met compartimenten voor mobiele telefoon. D-ring voor ID-kaart zakje.
Materiaal: 100% polyester, 200 g/m2.

Artnr.: 65135739-1000 wit
Artnr.: 65135739-6700 navy
Artnr.: 65135739-9800 donkergrijs
Artnr.: 65135739-9900 zwart
Maten: XS–XXXL (zwart leverbaar in XS-5XL)

Quilt voering voor flexibiliteit en comfort. 
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 1336    TECHNICAL

WINTER PARKA STAR
• Winddicht en waterafstotend STAR polyamide.
• Verborgen doorstikte kap.
• Quilt voering voor flexibiliteit en comfort.
• ID-kaart zakje op de borst.

1336 Winterparka Star
Lichtgewicht parka met doorstikte voering, gemaakt van stevig, waterafstotend 
100% 100% STAR polyamide. Verborgen doorstikte kap. Binnenkant van kraag 
is gevoerd met zachte fleecebont voering. Patch borstzakken met ID-kaart zakje. 
Binnenzakken met rits en telefoonzak. Napoleon zakje op borst. Grote zakken 
voor. Handschoen zak achter. Instelbare taille, boord en manchetten met comfort 
manchet. Verstevigingen van Cordura®. Reflecterende bies aan onderkant van 
schouderstuk.
Materiaal: 100% STAR polyamide, 250 g/m2 

Artnr.: 65133607-9900 zwart
Maten: S-3XL 

 1261    TECHNICAL

WINTERJAS
• Langer ja met hoogpolige voering in bovenste helft voor extra warmte. 
• Doorgestikte voering op onderste helft en mouwen voor flexibel comfort. 
• Versterkte rip-stop zijpanden op schouders en bovenarmen. 
• Donkere reflectoren op schouders zichtbaar wanneer nodig.

1261 Winterjas
Een iets langer jas met afneembare kap. Hoogpolige voering gecombineerd met 
doorstikte voering voor warmte en gemakkelijk bewegen. Rip-stop slijtpanden 
op bovenarmen en schouder. Donkere reflecterende strips op de schouders. 
Rits voorzakken en borstzak met ingezet ID-kaart zakje. Dubbele binnenzakken. 
Materiaal: 100% polyamide, 230 g/m2.

Artnr.: 65126144-9999 zwart
Maten: XS-3XL
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 1316    TECHNICAL

WINTERJAS
• Stevig polyamide met soepele doorstikte voering.
• Versterkt met Cordura® op schouderstuk en boord.
• Reflecterende bies op schouderstuk voor en achter.
• Borstzak met ID-kaart zakje.

1316  Winterjas
Winterjas gemaakt van stevig polyamide met soepele doorstikte voering. 
Versterkt met Cordura® op schouderstuk en boord. Borstzak met ID-kaartzakje 
en rits. Ruime zakken voor met rits. Dubbele binnenzakken. Elastische manchet-
ten en instelbare taille. Reflecterende bies aan onderkant van schouderstuk.
Materiaal: 100% polyamide, 220 g/m2.

Artnr.: 65131630-6799 navy/zwart
Artnr.: 65131630-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65131630-9998 zwart/ donkergrijs
Maten: XS-3XL

 7516    TECHNICAL

WINTERVEST
• Stevig polyamide met soepele doorstikte voering.
• Versterkt met Cordura® op schouderstuk en boord.
• Reflecterende bies op schouderstuk voor en achter.
• Borstzak met ID-kaart zakje.

7516 Wintervest
Winter vest gemaakt van stevig polyamide met soepel doorstikte voering. 
Versterkt met Cordura® op schouderstuk en boord. Borstzak met ID-kaartzakje 
en rits. Ruime zakken voor met rits. Dubbele binnenzakken. Instelbare taille. 
Reflecterende bies aan onderkant van schouderstuk.
Materiaal: 100% polyamide, 220 g/m2.

Artnr.: 65751630-6799 navy/zwart
Artnr.: 65751630-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65751630-9998 zwart/ donkergrijs
Maten: S–3XL (donkergrijs/zwart S-XXL)
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 1179     TECHNICAL

WINTERJAS
• Zeer goed zichtbaar materiaal op schouderstuk en  
  reflecterende strips op de mouwen.
• Quilt voering in mouwen voor flexibiliteit.
• Hoogpolige  voering in body voor isolatie.

1179  Winterjas
Hoogpolige  voering in body, quilt gevoerde mouwen. Rechter borstzak met klep 
en telefoonzak. Linker borstzak met extra compartimenten. Handopwarmzakken 
onder borstzakken. Ruime zakken voor. Telefoonzakje aan binnenkant. Dubbele 
binnenzakken. Verlengde rug en instelbare taille en mouwen. Rits met stormklep 
die doorloopt tot de bovenkant van de kraag. Zeer goed zichtbaar materiaal op 
schouderstuk en reflecterende strips op de mouwen.
Materiaal: 100% katoen, 370 g/m2. Hoogpolige  en quilt voering.

Artnr.: 65117913-6721 navy/geel
Artnr.: 65117913-9921 zwart/geel
Maten: S-3XL

 1264    TECHNICAL

WINTERJAS
• Winterjas van stevig polyester.
• Doorgestikte voering voor flexibiliteit en comfort. 
• Reflecterende bies op schouders en mouwen voor verbeterde 
  zichtbaarheid in het donker. 
• Jas leverbaar in maat 4XL.

1264  Winterjas
Winterjas van stevig polyester met quilt voering welke flexibiliteit en comfort 
biedt. Reflecterende bies op schouders en armen verhoogt de zichtbaarheid. 
ID-kaart zakje en twee binnenzakken. Instelbare mouwen en boord.
Materiaal: 100% polyester, 280 g/m2.

Artnr.: 65126436-9900 zwart
Maten: XS–4XL



Winddicht en 
waterafstotend 
STAR polyamide

Flexibele lichtgewicht winterbroek

Voorgebogen 
knieën voor 
verbeterd comfort

Quilt voering 
voor flexibiliteit 
en comfort

Kniestukken 
kunnen in twee 
posities worden 
aangebracht

WINTERBROEK STAR
TECHNICAL 2936

WINTERKLEDING114

2936 Winterbroek Star
Lichtgewicht broek met doorstikte voering gemaakt van stevig, waterafstotend 100% 
STAR polyamide. Instelbare taille. Verlengde rug stopt koude tocht. Ruime zakken voor. 
Versterkte achterzakken. Beenzak met ID-kaart zakje en telefooncompartiment. Meterzak 
met meszak. Voorgebogen knieën met Cordura® kniestuk-zakken voor kniestukken 
aangebracht in twee posities. Instelbare enkelboorden voorkomen koude luchtstromen. 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met 
Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% STAR polyamide, 250 g/m2 

Artnr.: 65293607-9900 zwart
Maten: C44-62, C146-156, D92-124  Quilt voering voor flexibiliteit en comfort. 
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 4360    TECHNICAL

WINTEROVERALLS
• Overalls met een dikke doorstikte voering en talloze  
  functies. 
• Reflecterende strips op benen en reflecterende bies op  
  schouderstuk. 
• Afneembare / losscheurbare gepolsterde kap.
• Versterkte mouwen, schouders, zitvlak en benen. 
• Door de rits tot aan de heupen op de benen kan de overall  
  gemakkelijker worden aan en uitgedaan. 

4360 Winteroveralls
Warm gevoerd met doorstikte stof op body en mouwen. Dubbele binnenzakken 
met telefoonzak. Taille met elastiek. Riem met gesp. Verborgen stretchsectie 
in de rug voor comfort. Zachte poly jersey binnenin de kraag. Trekkoord kraag. 
Instelbare afneembare gepolsterde kap. Schouderstuk met reflecterende bies 
en instelbare schouders. Versterkte mouwen, jukstuk, schouders en kap. 
Mouwzak met rits. Napoleonzak met rits binnenin voorklep. Borstzakken met 
klep. Verborgen voorzakken met rits. Achterzak met klep. Meterzak. Rits tot aan 
heupen op benen. Instelbare enkelmanchetten met elastische en drukknoopbe-
vestiging. Reflecterende strips. Rits voor borduren/printen. 
Materiaal: 100% polyester, 190 g/m2. 
Polyamide versterkingen. 

Artnr.: 65436032-9799 grafiet/zwart
Maten: S-3XL

 4445   FUNCTIONAL

WINTEROVERALLS
• Lichtgewicht doorstikte voering voor flexibiliteit.
• Polyester met PU-gecoate binnenkant voor winddichtheid  
  en waterafstotendheid. 
• Door de rits tot aan de heupen op de benen kan de  
  overall gemakkelijker worden aan en uitgedaan. 
• Reflecterende strips op benen en interne kniestukzakken.

4445  Winteroveralls
Twee-weg rits met stormklep tot aan de kraag. Borstzakken met klep. Napoleon 
zak onder stormklep. Ingezetten voorzakken. Achterzak met klep. Binnenzak 
met telefooncompartiment. Taille met elastiek. Inwendige gebreide manchet 
in mouw met duimgreep. Beenrits tot aan de heup. Interne kniestuk-zakken. 
Reflecterende strips op been. Rubber-gecoate knoppen.  
Materiaal: 100% polyester met polyurethaan rug. Doorgestikte voering.

Artnr.: 65444532-9900 zwart
Maten: S-3XL
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 2546    TECHNICAL

REGENBROEK
• Slijtvaste goed zichtbare regenbroek gecertificeerd in klasse 2  
  overeenkomstig EN 20471. 
• Ook gecertificeerd volgens de EU-standaard EN 343, hetgeen 
  betekent dat deze is goedgekeurd volgens de EU regels voor 
  bescherming tegen regen. 
• Genaaide en gelaste naden. 

2546 Regenbroek Hi-Vis
Met elastiek en trekkoord bij de taille. Instelbare pijpen. Genaaide en gelaste 
naden. 
Gecertificeerd overeenkomstig EN 343 voor regenkleding.
Materiaal: Polyurethaan gecoat polyester tricot, 170 g/m2. 
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65254658-2167 geel/navy
Artnr.: 65254658-3167 oranje/navy
Maten: S-XXL

 1565    TECHNICAL

REGENJAS
• Slijtvaste regenjas met hoge zichtbaarheid, gecertificeerd  
  in klasse 3 overeenkomstig EN 20471. 
• Ook gecertificeerd volgens de EU-standaard EN 343,  
  hetgeen betekent dat deze is goedgekeurd volgens de EU  
  regels voor bescherming tegen regen. 
• Genaaide en gelaste naden. 

1565  Regenjas Hi-Vis
100 cm lang in Large. Capuchon met koord. Instelbare mouwen. Genaaide en 
gelaste naden. Gecertificeerd overeenkomstig EN 343 voor regenkleding.
Materiaal: Polyurethaan gecoat polyester tricot, 170 g/m2. 
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65156558-2167 geel/navy
Maten: S-XXL
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 6535    TECHNICAL

REGENPAK
• De jersey stof is scheurbestendig, slijtvast en stevig en 
  heeft een stretch-functie voor uitstekend bewegingsgemak. 
• Genaaide en gelaste naden.
• De zachte stof blijft ook bij koude flexibel. 
• Gecertificeerd volgens EU norm EN 343, hetgeen betekent dat  
  deze is goedgekeurd volgens de EU regelgeving voor  
  bescherming tegen regen.

6535 Regenpak
Genaaide en gelaste naden. Afneembare kap met drukknoopbevestiging. 
Klittenband manchetten. Voorzakken met klep. Instelbaar elastisch koord in 
boord.  Reflecterende strips op schouder en nek. De broek is voorzien van een 
elastische taille en zakopeningen aan de voorkant met kleppen voor gemakke-
lijke toegang tot de binnenzakken.
Materiaal: 100% Polyurethaan gecoat polyester tricot, 170 g/m2. 

Artnr.: 65653558-6700 navy
Artnr.: 65653558-9900 zwart
Maten: XS-3XL

 1566    TECHNICAL

REGENJAS
• Slijtvaste regenjas met hoge zichtbaarheid, gecertificeerd  
  in klasse 3 overeenkomstig EN 20471. 
• Ook gecertificeerd volgens de EU-standaard EN 343,  
  hetgeen betekent dat deze is goedgekeurd volgens de EU  
  regels voor bescherming tegen regen. 
• Genaaide en gelaste naden. 
• Rits met stormklep.

1566 Regenjas Hi-Vis
80 cm lang in Large. Capuchon met koord. Grote zakken voor. Instelbare mou-
wen en taille. Genaaide en gelaste naden. Gecertificeerd overeenkomstig EN 
343 voor regenkleding.
Materiaal: Polyurethaan gecoat polyester tricot, 170 g/m2. 
Hoge zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471

Artnr.: 65156658-2167 geel/navy
Artnr.: 65156658-3167 oranje/navy
Maten: S-3XL
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 2201    TECHNICAL

DAMES CRAFTSMAN 

BROEK
• Heavy-duty katoen speciaal ontwikkeld voor Jobman.
• Polyamide-versterkte holster-zakken, achterzakken 
  meterzak en kniestuk-zakken. 
• Voorgebogen knieën voor een goede pasvorm bij geknield  
  werken.
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Gecertificeerd overeenkomstig EN 14404:2004+A1:2010  
  Type 2 Niveau 1 in combinatie met het Jobman kniestuk.

Deze broek is ook in een herenversie leverbaar, 2200

2201 Dames Craftsman broek katoen
Heupzak voor telefoon. Ruime holster-zakken met extra compartimenten en 
versteviging aan de binnenzijde. Ingezette voorzakken voor het wegstop-
pen van de holster-zakken. Hamerlus. Versterkte achterzakken. Versterkte 
meterzak met balgzak onderkant e meszak. Beenzak met telefooncomparti-
ment. Voorgebogen knieën met kniestuk-zakken van een slijtvast materiaal.. 
Kniestukzakken met twee posities voor kniestukken. Gecertificeerd overeen-
komstig EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 samen met kniestuk 9943, 
9944 en 9945.
Materiaal: 100% katoen, 370 g/m2. Polyamide versterkingen.

Artnr.: 65220113-9900 zwart
Maten: Dames 34-48

 2272    TECHNICAL

DAMES CRAFTSMAN  

BROEKEN STAR
• Broeken met hoge zichtbaarheid voor vaklieden. 
• Gemaakt van JOBMAN’s nieuwe, sterke en comfortabele STAR  
  materiaal, met zacht geborstelde binnenkant, en stevige en  
  sneldrogende eigenschappen. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Trekkoord bij enkel stopt tocht.
• Gecertificeerd in Hi-Vis klasse 2 overeenkomstig EN 20471.

Deze broeken zijn ook in een herenversie leverbaar, 2222.

2272 Dames Craftsman broeken Star Hi-Vis
Ruime holster-zakken welke in de voorzakken gestopt kunnen worden. Versterkte 
achterzakken. Hamerlus. Extra riemlussen voor de grootste maten. Meterzak 
met meszak. Beenzak met rits, telefoonzak, ID-kaartzak en extra compartiment. 
Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. Zakken voor kniestukken van 
stevig FA™ polyamide en instelbaar in twee posities. Versterkt bij enkelmanchet 
met niet-absorberend polyamide. Trekkoord bij enkel. Gecertificeerd conform EN 
14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman kniestukken 
9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% STAR polyester 250 g/m2.
Hoge zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471

Artnr.: 65227207-2199 geel/zwart
Maten: Dames 34-54



 2972    TECHNICAL

DAMES CRAFTSMAN BROEK 

CORE
• Ring-gesponnen katoen/polyester is een weefsel met de  
  sterkte van polyester en het comfort van katoen. 
• Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.
• Trekkoord bij enkel stopt tocht.

2972 Dames Craftsman broek Core
Ruime holster-zakken welke in de voorzakken gestopt kunnen worden. 
Achterzakken met versterkte binnenzijde. Hamerlus. Extra riemlussen voor 
de grootste maten. Meterzak met meszak. Beenzak met rits, telefoonzak, 
ID-kaartzak en extra compartiment. Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
Kniestukzakken van stevig Cordura® met reflecterende bies. • Kniestukken 
kunnen in twee posities worden aangebracht. Versterkt bij enkelmanchet 
met niet absorberend polyamide. Reflecterende bies en trekkoord bij enkel. 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie 
met Jobman kniestukken 9942, 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: CORE 55% katoen / 45% polyester, 305 g/m2.

Artnr.: 65297219-9999 zwart
Maten: Dames 34-52
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 2872   FUNCTIONAL

DAMES CRAFTSMAN BROEK 

SNELDROGEND
• Sneldrogend Polyamide. Zacht, comfortabel en sneldrogend 
  en slijtvast materiaal. 
• Holster-zakken
• Voorgebogen knieën voor optimale pasvorm. 
• Kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht.

2872 Dames Craftsman broek sneldrogend
Ruime holster-zakken welke in de voorzakken gestopt kunnen worden. 
Rubberen knoop om de kans op krassen te minimaliseren. Versterkte achter-
zakken. Hamerlus. Extra riemlussen voor de grootste maten. Meterzak met mes-
zak, ID-kaart zakje en extra compartiment. Voorgebogen knieën voor optimale 
pasvorm. Kniestuk-zakken gemaakt van stevig polyamide met reflecterende 
bies, kniestukken kunnen in twee posities worden aangebracht. Gecertificeerd 
conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman 
kniestukken 9942, 9943, 9944 en 9945.
Materiaal: 100% polyamide 200 g/m2.

Artnr.: 65287206-9999 zwart
Maten: Dames 34-52
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 2311   FUNCTIONAL

DAMES SERVICEBROEK
• Service broek in easy-care polyester/katoen.
• Voorgebogen knieën.
• Beenzak met rits. 

Deze broek is ook in een herenversie leverbaar, 2310

2311 Dames servicebroek
Voorzak jeans met muntzakje. Patch achterzakken. Beenzak met rits, telefoon-
zak en extra compartimenten. Voorgebogen knieën. D-ring aan voorzijde, voor 
sleutels etc.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 265 g/m2.

Artnr.: 65231129-6700 navy
Artnr.: 65231129-9700 grafiet
Artnr.: 65231129-9900 zwart  
Maten: Dames 34-50 (+5 cm omslag)

NIEUWE 
KLEUREN!

 2179    TECHNICAL

DAMES SCHILDERSBROEK
• Dames schildersbroek. 
• Geconstrueerd uit dicht geweven katoen, speciaal  
  ontwikkeld door Jobman voor de schildersector.  
  Maximaliseert snelle dispersie van oplosmiddel om  
  pigmentabsorptie te minimaliseren. 
• Voorgebogen knieën voor verbeterd comfort.

2179 Dames schildersbroek
Ruime holster-zakken met extra compartimenten en versteviging aan de bin-
nenzijde. Ingezette voorzakken voor het wegstoppen van de holster-zakken. 
Hamerlus. Achterzakken met versterkte binnenzijde. Dubbel plamuurmeszak 
met onderkant in balgzak uitvoering en mesknop. Beenzak met rits, ID-kaartzak 
en telefoonzak. Voorgebogen knieën met polyamide kniestukzakken.
Materiaal: 100% katoen, 300 g/m2. Polyamide versterkingen.

Artnr.: 65217911-1099 wit/zwart
Maten: Dames 34-54

NEWS!

NIEUW

NEW!
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 2308   FUNCTIONAL

DAMES SERVICEBROEK
• Stijlvolle service broek van easy-care polyester/katoen.
• Ingezetten voorzakken en achterzakken.

Deze broek is ook in een herenversie leverbaar, 2307

2308  Dames servicebroek
Ingezette voorzakken. Ingezette achterzakken. Beenzak met compartiment. 
Beenzak met klep en telefooncompartiment.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 260 g/m2.

Artnr.: 65230823-6700 navy
Artnr.: 65230823-9700 grafiet
Artnr.: 65230823-9900 zwart  
Maten: Dames 32-50

 2305   FUNCTIONAL

SERVICEBROEK
• Service broek in easy-care polyester/katoen.
• Ingezette voorzakken met patch achterzakken.
• Interne kniestuk-zakken. 

Deze broek is ook leverbaar in herenmaten.

2305  Service broek
Heupzak voor telefoon. Ingezetten voorzakken. Patch achterzakken. Beenzak 
met klep. Beenzak met duimstokcompartiment. Interne kniestuk-zakken. 
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 260 g/m2.

Artnr.: 65230523-6600 navy
Artnr.: 65230523-9700 grafiet
Artnr.: 65230523-9900 zwart 
Maten: Dames 34–50
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 2721   FUNCTIONAL

DAMES TRANSPORTBROEK
• Easy-care, slijtvast polyester/katoen.
• Comfortabel, gemakkelijke stof met strech-functie.
• Voorgebogen knieën voor verbeterd comfort.
• Kan worden gewassen op 85°C.

2721 Dames transportbroek
broek van stevig, easy-care polyester/katoen met stretch functie. Ingezette 
voorzakken en achterzakken. Open beenzak met telefooncompartiment en extra 
compartiment. Beenzak met klep en extra compartiment. Voorgebogen knieën. 
Reflecterende strips op enkelboord. 5 cm omslag in pijpen voor verlenging. Kan 
worden gewassen op 85°C.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 250 g/m2 

Artnr.: 65272105-9800 donkergrijs
Artnr.: 65272105-9900 zwart
Maten: Dames 34-54 (+5 cm omslag)

 2720   FUNCTIONAL

DAMES SERVICE CHINOS
• Easy-care, slijtvast polyester/katoen.
• Comfortabel, gemakkelijke stof met strech-functie.
• Ruime voorzakken met ingezette achterzakken.
• Kan worden gewassen op 85°C.

2720 Dames service chinos
broek van stevig, easy-care polyester/katoen met stretch functie. Ruime voor-
zakken met muntzakje en ingezetten achterzakken. Rubberen knoop reduceert 
de kans op krassen. Voorgebogen knieën. • Comfortabel, gemakkelijke stof met 
stretch-functie. Kan worden gewassen op 85°C.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 250 g/m2  

Artnr.: 65272005-9800 donkergrijs
Artnr.: 65272005-9900 zwart
Maten: Dames 34-54 (+5 cm omslag)
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5265 Dames t-shirt
Materiaal: 100% katoen 180 g/m2.

Artnr.: 65526510-1000 wit
Artnr.: 65526510-1400 khaki
Artnr.: 65526510-1700 bruin
Artnr.: 65526510-3000 oranje
Artnr.: 65526510-4100 rood
Artnr.: 65526510-6500 royal   
Artnr.: 65526510-6700 navy
Artnr.: 65526510-7500 bosgroen
Artnr.: 65526510-9300 grijs gemêleerd
Artnr.: 65526510-9900 zwart
Maten: XS-3XL

 5265    PRACTICAL

T-SHIRT
• 100% katoen 180 g/m2

 SPIRIT     HURRICANE

DAMES T-SHIRT MET 

LANGE MOUWEN
• Voorgekrompen interlock T-shirt van katoen, 220 g/m2. 
• Nekboord met dubbele naden.

Spirit Dames t-shirt met lange mouwen
Tshirt, voorgekrompen en met lange mouwen, hoge kwaliteit. Goede pasvorm 
en nek met dubbele naden. 
Materiaal: 100% gekamd katoen, met enzymen behandeld interlock, 220 g/m2

Artnr.: 1150230-1200 wit
Maten: S-2XL 
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 5177     ADVANCED

DAMES FUNCTIONAL 

HOODIE
• Soepel polyester met fleece voering.
• Figuur omsluitende pasvorm voor optimale bewegingsvrijheid.
• Instelbare kap en boord.

Deze hoodie is ook leverbaar in een herenversie, 5152

5177 Dames hoodie
Hoodie in functioneel materiaal met fleece voering. Rits aan voorzijde met 
stormklep. Instelbare kap met gaasvoering. Flatlock naden. Borstzak met rits 
en telefooncompartiment. Rits zijzakken. Grote open binnenzakken. Instelbare 
boord met trekkoord.
Materiaal: 100% polyester, 325 g/m2.

Artnr.: 65517753-1000 wit
Artnr.: 65517753-9832 donkergrijs/oranje
Artnr.: 65517753-9941 zwart/rood
Maten: S-XXL
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 9591    ADVANCED

SOKKEN
9591 Wollen sokken
Warme sokken die zacht aanvoelen om de voet. Versterkt 
bij de hiel.
Materiaal: 50% wol / 49% polyamide / 1% elastaan. 

Artnr.: 65959185-9899 grijs/zwart
Maten: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

 9592    TECHNICAL

SOKKEN
9592 Coolmax® sokken
Koelende sok die zacht aanvoelt bij de voet. Versterkt 
bij de hiel.
Materiaal: 72% polyester / 27% polyamide / 1% elastaan

Artnr.: 65959286-9900 zwart
Maten: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

 9595   FUNCTIONAL

2-PAAR SOKKEN
9595 2-paar sokken
Allround sokken. Uitsluitend verkrijgbaar verpakt per set.
Materiaal: 80% katoen / 18% polyamide / 2% elastaan

Artnr.: 65959586-9900 zwart
Maten: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

 2578    FUNCTIONAL

SLIPS
2578 Katoenen slips
Slips van comfortabel katoen met 5% spandex voor flexi-
bele stretch. Niet jeukende naden.
Materiaal: 95% katoen/5% Spandex 180 g/m2.

Artnr.: 65257805-9800 donkergrijs
Artnr.: 65257805-9900 zwart
Maten: XS-3XL

 2576    TECHNICAL

DRY-TECH SLIP
2576 Slip dry-tech bamboe
Slips van licht dry-tech polyester voor ventilatie en houtskool bamboe 
voor het antibacteriële effect. Flexibele stretch. Niet jeukende naden.
Materiaal: 50% vochtafvoerend polyester / 50% bamboe houtskool 
polyester, 
60% Polyester / 40% Vochtafvoerend polyester

Artnr.: 65257651-6799 navy/zwart
Artnr.: 65257651-9899 donkergrijs/zwart
Artnr.: 65257651-9998 zwart/donkergrijs
Maten: XS-3XL
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 9690    ADVANCED

BANDANA MERINO WOL
9690 Bandana merino wol
Warme en isolerende kraag met vele functies 
bijv. sjaal, kraag, hoed. Reflecterende details.
Materiaal: 70% merino wol / 30% viscose

Artnr.: 65969083-9800 donkergrijs
Maten: Eén maat

 8394    TECHNICAL

MUTS
8394 Muts
Warme gebreide muts, geribd en met Jobman logo.
Materiaal: 70% acryl / 30% wol.

Artnr.: 65839483-9899 donkergrijs/zwart
Maat: Eén maat 

 9045   FUNCTIONAL

MUTS
9045 Muts
Gebreide muts.
Materiaal: 100% acryl

Artnr.: 65904583-9900 zwart
Maat: Eén maat

 9047    TECHNICAL

MUTS
9047 Wollen muts, winddicht
Gebreide muts met winddicht membraan.
Materiaal: 100% wol

Artnr.: 65904783-9900 zwart
Maat: Eén maat

 9040    PRACTICAL

MUTS
9040 Muts met fleece-voering
Lichtgewicht, comfortabele muts van enkelvoudige jersey 
met zachte fleece-voering.
Materiaal: 100% katoen/linnen 100% polyester fleece.

Artnr.: 65904083-2100 geel
Artnr.: 65904083-3100 oranje
Artnr.: 65904083-9700 grafiet
Artnr.: 65904083-9900 zwart 
Maat: Eén maat 

NEWS!

NIEUW

NEW!



 8393   FUNCTIONAL

MUTS
8393 Muts
Muts met Jobman logo.
Materiaal: 70% acryl / 30% wol.

Artnr.: 65839383-3099 oranje/zwart
Maat: Eén maat
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 8391   FUNCTIONAL

MUTS
8391 Muts, fleece-gevoerd
Muts met fleece-voering.
Materiaal: 70% acryl / 30% wol.

Artnr.: 65839183-9899 grey/zwart
Artnr.: 65839183-9930 zwart/oranje
Maat: Eén maat

 9691    TECHNICAL

HELMMUTS
9691 Helm muts Coolmax®

Helmmuts met een goede pasvorm van Coolmax® stof 
welke vocht afvoert. Machinewasbaar.
Materiaal: 100% polyester Coolmax® 

Artnr.: 65969183-9900 zwart
Maten: Eén maat

 9050   FUNCTIONAL

HELM KAP
9050 Helm kap
Eén maat. Flanel voering
Materiaal: 100% katoen
Artnr.: 65905083-9900 zwart
Maat: Eén maat

 8376   FUNCTIONAL

MUTS
8376 Muts, fleece-gevoerd
Gevoerde muts met hoge zichtbaarheid, in geel met 
gebreide reflecterende elementen.
Materiaal: 70% acryl / 30% wol, fleece voering.

Artnr.: 65837683-2100 geel
Maat: Eén maat
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 9491    TECHNICAL

HOLSTER-ZAK
9491 Holster-zak
Holster-zak welke aan uw riem kan worden 
vastgemaakt. Handig wanneer een broek geen 
vast holster-zakken heeft of u er bijvoorbeeld  
eentje extra wilt op de achterkant.
Materiaal: 100% polyamide Cordura®

Artnr.: 65949183-9900 zwart
Maten: Eén maat

 9011    TECHNICAL

BRETELS
9011 Bretels
Bretels met clips. Elastisch. Instelbare lengte. 
Jobman print.
Materiaal: 70% polyester / 30% elastaan

Artnr.: 65901184-9900 zwart
Maten: Eén maat

 9916   FUNCTIONAL

ID-KAART HOUDER
9916 ID-kaarthouder
De kaar kan gemakkelijke worden ingestoken en verwijderd. 
Plastic.
Materiaal: Plastic

Artnr.: 65991684-9900 zwart
Maten: Eén maat

 9490    TECHNICAL

SPIJKERZAK
9490 Spijkerzak
Inzet zak die in een holster-zak wordt gedaan. 
Trekkoord bovenaan. Omkeerbaar. Geschikt voor 
spijkers, schroeven etc..
Materiaal: 100% polyamide Cordura®

Artnr.: 65949083-9900 zwart
Maten: Eén maat

 9493    TECHNICAL

MES-HOLSTER
9493 Mesholster
Mesholster voor vloerleggersmessen. 
Pas in dijzak in alle Jobman vloerleggersbroeken.
Materiaal: 100% leer.

Artnr.: 65949384-9900 zwart
Maat: Eén maat

 9492    TECHNICAL

9492 Klittenband bevestiging
Multifunctionele bevestiging voor gereedschap en extra 

compartimenten.
Materiaal: 100% polyamide.

Artnr.: 65949284-9900 zwart
Maat: Eén maat

NEWS!
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NEW!
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 9283   FUNCTIONAL

RIEM
9283 Retro riem
Riem gemaakt van polypropyleen met metalen gesp.
Materiaal: 100% polypropyleen.

Artnr.: 65928384-3099 oranje/zwart
Maten: 90 cm, 120 cm

 9280   FUNCTIONAL

RIEM
9280 Stretch riem
Max. lengte 130 cm. Stretch voor extra comfort.
Materiaal: 100% polyester

Artnr.: 65928084-9900 zwart
Maat: Eén maat

 9306   FUNCTIONAL

RIEM
9306 Leren riem
Leren riem met twee pins metalen gesp. 
Materiaal: 100% leer .

Artnr.: 65930684-9900 zwart
Maten: 90 cm, 120 cm

 9290   FUNCTIONAL

RIEM
9290 Riem
Max. lengte 130 cm. Flesopener in gesp. Jobman print.
Materiaal: 100% polyester

Artnr.: 65929084-9910 zwart/wit
Maat: Eén maat

 9282    TECHNICAL

RIEM
9282 Stretch riem "krasvrij"
Polyester riem met stretch voor extra comfort.  
Kunststof gesp reduceert de kans op krassen. 
Materiaal: 100% polyester

Artnr.: 65928284-3000 oranje
Artnr.: 65928284-6700 navy
Artnr.: 65928284-9800 donkergrijs
Artnr.: 65928284-9900 zwart
Maten: 90 cm, 120 cm

 9275   FUNCTIONAL

RIEM
9275 Riem
Max. lengte 130 cm. 
Materiaal: 100% polyester

Artnr.: 65927584-9900 zwart
Maat: Eén maat



Award winning technology

Our SATRA award winning 
patented ‘Leaf-Spring’ 
technology delivers unrivalled 
protection and cushioning for 
the body. Trusted by workers, 
accredited by industry and 
verified by science, Redbacks 
Cushioning®  products are 
the number one choice 
in performance work wear 
solutions.

Redbacks Cushioning® 
patented system uses a soft 
flexible leaf spring embedded 
within a honeycomb matrix 
to absorb and spread weight. 
The technology disperses 
pressure away from the body 
to provide unrivalled comfort 
and protection.

Redbacks Cushioning® is 
about helping people to work 
safer, more comfortably and for 
longer, whatever their working or 
leisure environment. Our mission 
is to continue to develop class-
leading products that promote 
good health, comfort and 
wellbeing by reducing pressure 
on the human anatomy.

Scientifically proven engineered suspension

www.redbackscushioning.com   |   sales@redbackscushioning.com   |   Tel. +44 (0) 1327 702104
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 9947    ADVANCED

KNIESTUKKEN
9947 Kniestukken
Superieur comfortniveau de hele dag door. Gepatenteerde bladveertechnologie 
verdeelt het gewicht. Unieke demping reduceert zowel knie- als rugpijn. 100% 
herstel tot de originele vorm.
Gecertificeerd overeenkomstig EN 14404:2004+A1:2010,Type 2, Niveau 1. 
Materiaal: 100% TPE, Thermo Plastic Elastomeer.

Artnr.: 65994784-3098 oranje/donkergrijs

Redbacks Cushioning® is 
een gepatenteerd systeem 
dat gebruik maakt van een 
zachte, flexibele "bladveer" 
ingebed in een honingraat-
structuur welke gewicht 
absorbeert en distribueert.

De onderscheiden gepaten-
teerde "bladveer" technologie 
biedt ongeëvenaarde be-
scherming en demping voor 
het lichaam. De kniestukken 
zijn getest onder praktijkom-
standigheden en geverifieerd 
door onderzoek met superi-
eure resultaten.

Redbacks Cushioning® 
werk veiliger, comfortabeler  
en langer. Samen ontwik-
kelen we vooraanstaande 
producten in de klasse, die 
gezondheid comfort en wel-
zijn stimuleren.

Award winning technology

Our SATRA award winning 
patented ‘Leaf-Spring’ 
technology delivers unrivalled 
protection and cushioning for 
the body. Trusted by workers, 
accredited by industry and 
verified by science, Redbacks 
Cushioning®  products are 
the number one choice 
in performance work wear 
solutions.

Redbacks Cushioning® 
patented system uses a soft 
flexible leaf spring embedded 
within a honeycomb matrix 
to absorb and spread weight. 
The technology disperses 
pressure away from the body 
to provide unrivalled comfort 
and protection.

Redbacks Cushioning® is 
about helping people to work 
safer, more comfortably and for 
longer, whatever their working or 
leisure environment. Our mission 
is to continue to develop class-
leading products that promote 
good health, comfort and 
wellbeing by reducing pressure 
on the human anatomy.

Scientifically proven engineered suspension
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Zorg goed voor uw knieën! 

2-positie zakken in 
Jobman’s broek voor 
kniestukken.

Jobman werkkleding in 
samenwerking met



KNIESTUKKEN 133

 9943   FUNCTIONAL

KNIESTUKKEN
9943 Kniestukken
EVA (Ethyleen Vinyl Acetaat) voor de beste schokabsorptie. Harder exterieur 
voor verbeterde slijtvastheid en levensduur. Lichtgewicht kniestukken voor men-
sen die onderweg zijn en slechts af en toe kniestukken moeten gebruiken. 
Gecertificeerd overeenkomstig EN 14404:2004+A1:2010, Type 2, Niveau 1 in 
combinatie met Jobman broek.
Materiaal: 100% EVA, Ethyleen Vinyl Acetaat.

Artnr.: 65994384-3099 oranje/zwart

 9942   FUNCTIONAL

KNIESTUKKEN
9942 Kniestukken
Lichtgewicht kniestukken geschikt voor servicewerk met incidenteel knielen.  
Gecertificeerd overeenkomstig EN 14404:2004+A1:2010,Type 2, Niveau 0. 
Materiaal: 100% LDPE.

Artnr.: 65994284-6500 blauw

 9944    TECHNICAL

KNIESTUKKEN
9944 Kniestukken
EVA (Ethyleen Vinyl Acetaat) voor de beste schokabsorptie. Harder exterieur 
voor verbeterde slijtvastheid en levensduur. Kniestuk voor frequente gebruikers 
die knielend werk doen, maar niet de hele dag. 
Gecertificeerd overeenkomstig EN 14404:2004+A1:2010, Type 2, Niveau 1 in 
combinatie met Jobman broek.
Materiaal: 100% EVA/Rubber, Ethyleen Vinyl Acetaat.

Artnr.: 65994484-9799 grijs/zwart

 9945    ADVANCED

KNIESTUKKEN
9945 Kniestukken
EVA (Ethyleen Vinyl Acetaat) voor de beste schokabsorptie. Harder exterieur 
voor verbeterde slijtvastheid en levensduur. De kniestukken zijn ontworpen voor 
vloerenleggers en andere vakmensen en zijn bestendig tegen een aantal uren 
knielend werk met minimale compressie. Kniestukken voor intensieve gebrui-
kers die de hele dag maximale bescherming vereisen. 
Gecertificeerd overeenkomstig EN 14404:2004+A1:2010, Type 2, Niveau 1 in 
combinatie met Jobman broek.
Materiaal: 100% EVA/Rubber, Ethyleen Vinyl Acetaat.

Artnr.: 65994584-1099 wit/zwart

NEWS!

NIEUW

NEW!
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Waar is onze kleding van gemaakt?
Textiel wordt geproduceerd uit verschillende materialen, 
sommige natuurlijk en andere door de mens gemaakt. 
De hebben alle verschillende toepassingen en doelein-
den bij het produceren van stoffen voor werkkleding. 

Natuurlijke vezels zijn bekend; katoen, zijde, wol en nog 
een paar andere. Door de mensen gemaakte synthe-
tische vezels zijn vaak gemaakt van olie-derivaten en 
hebben namen als polyester, polyamide, nylon en acryl. 

Verschillende vezels resulteren in verschillende eigen-
schappen, de zachtheid van katoen bijvoorbeeld en 
haar capaciteit om vocht op te nemen, de kreukvrije 
eigenschappen van polyester en de kleurvastheid en de 
stevigheid van polyamide. Het mengen van vezels biedt 
u het besten uit beide werelden in dezelfde stof en zo 
wordt een nieuw functioneel materiaal gecreëerd.

De hedendaagse technologie stelt ons in staat mate-
rialen te ontwikkelen met speciale eigenschappen en 
zo kunnen we werkkleding produceren die lichtgewicht, 
slijtvast, scheurbestendig en vuilafstotend is. Alles wat u 
nodig heeft plus nog een beetje meer!

We hebben veel energie gestoken in de ontwikkeling 
van stoffen met precies de juiste samenstelling voor 
onze werkkleding. Het beste resultaat betekent vaak 
het toepassen van materialen met verschillende functies 
voor strategische onderdelen van de kleding, om sterkte 
toe te voegen of bescherming, terwijl het ontwerp com-
fortabel en gemakkelijk draagbaar wordt gehouden. We 
gaan net een stapje verder om er voor te zorgen dat 
Jobman Workwear uw eerste keuze is en uw verwach-
tingen overtreft.
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Versterkingsweefsels
Werkkleding wordt vele uren per dag gedragen en moet 
zowel comfortabel als beschermend zijn. Om dit te 
bereiken moeten we verschillende stoffen combineren 
om functionaliteit aan een ontwerp toe te voegen. Een 
mooi, zacht kledingstuk wordt afgewerkt met verste-
vigend weefsel op kritieke plekken zodat het slijtvast 
wordt. Jobman Workwear beschermt u de hele dag 
door, binnen en buiten. Veel gebruikte versterkingsma-
terialen zijn o.a. Cordura®, Kevlar® en FA, een weefsel 
ontwikkeld door Jobman.

Gecoate weefsels
Onze winter outdoor kleding is gemaakt van zwaar poly-
ester met een polyurethaan coating zodat ze winddicht 
en waterafstotend is. De coating is niet volledig water-
dicht, zodat de stof kan ademen, hetgeen u de hele dag 
door warm en droog houdt. 
 

Voeringen en tussenlagen
Om u warm te houden moet u zich zelf wikkelen in 
warme lucht onder een winddicht shell materiaal. Dit is 
de reden waarom tussenlagen zijn gemaakt van licht, 
poreus materiaal, dat veel lucht kan vasthouden, welke 
op haar beurt wordt opgewarmd door de lichaams-
warmte. Voorbeelden van dergelijk materiaal zijn fleece, 
doorgestikt materiaal en hoogpolige stof, alle met een 
goede warmte/gewichtsverhouding.

Op de huid
Door het dragen van vele intelligente lagen blijft u de 
hele dag door droog en aangenaam warm. De volgende 
laag op uw huid moet ademend en vochtafvoerend zijn.. 
De volgende laag moet isolerend zijn door de warme 
lucht dicht op uw lichaam vast te houden. In zeer koude 
omstandigheden, is wollen of polypropyleen ondergoed 
de beste oplossing. Een extra paar sokken of een muts 
om de warmte vast te houden helpt ook. Jobman heeft 
de kleding voor elk weertype.

Raadpleeg pagina 98 voor meer informatie  
over het dragen van laagjes

Raadpleeg de volgende pagina voor meer  
informatie over onze stoffen 

Stoffen voor functionaliteit
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Katoen/polyamide
Het katoen/polyamide mengsel is een comforta-
bel weefsel dat water- en vuilafstotend is en heel 
geschikt is voor kleding die is bedoeld voor vuile 
omgevingen. Katoen/polyamide absorbeert vocht 
niet heel gemakkelijk en droogt veel sneller dan 
puur katoen. De stof is comfortabel in het dragen 
en is bestand tegen veel gebruik zonder dat dit 
ten koste gaat van het uiterlijk. Dit is een goede 
stof voor werkkleding in uitdagende omgevingen.

Star Polyamide
STAR is de door Jobman zelf ontwikkelde, uiterst 
slijtvaste stof die we hebben ontwikkeld voor zeer 
uitdagende omgevingen. Het is een moderne 
100% polyamide dobby. Van dichtbij kunt u het 
kleine geometrische sterpatroon zien van het 
dobby weefgetouw. Een uniek kenmerk van ons 
STAR polyamide is dat het in alle richtingen even 
scheurbestendig is. De achterzijde van de stof 
is 'perzikzacht' voor een zacht een aangenaam 
gevoel aan de binnenzijde. STAR Polyamide 
werkkleding kan het hele jaar door worden gedra-
gen in alle weersomstandigheden, het droogt snel 
en is de hele dag door een goede metgezel.

Polyamide 
Polyamide is een stof die doorgaans wordt toege-
voegd om kleding slijtvaster te maken. Polyamide 
is bestand tegen veel slijtage en is toch een zacht 
en comfortabel materiaal en wordt niet stug bij 
koud weer. Kleding gemaakt van polyamide is 
stevig en goed geschikt voor zowel binnen- als 
buitenwerkzaamheden. Vuil en zweet is geen 
probleem omdat deze kleding gemakkelijk kan 
worden gewassen en snel droogt.

Polyester
Veel van onze winterkleding en softshell jas-
sen zijn gemaakt van polyester. Het is de meest 
gangbare stof na katoen. Polyester kleding is 
comfortabel, het blijft zacht en door hun gering 
absorberend vermogen droogt het snel. De stof 
is zeer veerkrachtig en kan worden geweven, 
gebreid en gesponnen tot fleece. Gemakkelijk 
te wassen, verkleurd niet en is ook zeer slijtvast, 
maar polyester kan niet worden gestreken omdat 
het niet hittebestendig is.

Core
Ringgesponnen katoen/polyester is een unieke 
kwaliteit met het beste van twee werelden. De 
technologie biedt een kerndraad van polyester 
welke wordt omsloten door katoen. Het polyester 
weefsel biedt de stevigheid en het katoen is com-
fortabel tegen de huid.

Star HV polyester
Star Polyester is één van Jobman’s nieuwe zelf 
ontwikkelde sterke materialen. Het is een moder-
ne 100% polyester dobby geweven stof. Van 
dichtbij kunt u het kleine geometrische sterpa-
troon zien van het dobby weefgetouw. Het unieke 
kenmerk van STAR is dat even sterk is in alle 
richtingen, hetgeen resulteert in een evenwichtige 
en stevige stof. De achterzijde van de stof is 'per-
zikzacht' voor een zacht een aangenaam gevoel 
aan de binnenzijde. 

Polyester/katoen
Katoen kan worden gemengd met polyester in 
verschillende combinaties, om een breed scala 
aan kenmerken te verkrijgen. Door het mengen 
wordt het beste uit twee werelden gecombineerd, 
de zachtheid van katoen en de bestendigheid 
van polyester, waardoor onze katoen/polyes-
ter mengsels zeer comfortabel en slijtvast zijn. 
Ze vragen vrijwel geen verzorging, zijn perfect 
voor werkkleding omdat ze vaak gewassen kun-
nen worden met weinig risico op verkleuring of 
kreukvorming. Kleding van een katoen/polyester 
mengsel behoudt haar vorm en is zeer geschikt 
als bedrijfskleding of uniformen.

Katoen
Katoen is de meest algemene stof; zacht, natuur-
lijk en comfortabel en gemakkelijk te wassen. 
Jobman's voorgewassen katoen twill is extra 
robuust en stevig, wordt mooi oud, behoudt 
haar eigenschappen en wordt met elke was-
beurt comfortabeler. Een voordeel van katoen 
is dat het relatief goed bestand is tegen von-
ken van slijpen, hoewel het geen vervan-
ging vormt voor vlamvertragende kleding.  
Denk er aan dat katoen vocht absorbeert en dat 
het daarom niet altijd geschikt is voor het werken 
in vochtige omgevingen.

Cavalry twill
Een van de sterkste twills ooit ontworpen is 
cavalry twill, oorspronkelijk ontwikkeld voor mili-
taire broeken. Door haar structuur krijgt de stof 
beweging en stretch. Cavalry twill is het meest 
geschikt voor broeken en is ideaal voor omgevin-
gen waar u een stevig, maar toch flexibele stof 
nodig heeft. Cavalry twill is herkenbaar aan haar 
kenmerkende diagonale streepeffect.
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Fleece
Polyester fleece is een zeer populaire stof, die 
u kunt aantreffen in sweaters, voeringen en 
afwerkingen. Het kent een zekere mate van rek, 
is poreus en houdt u warm in minder veeleisende 
omstandigheden. Fleece is ideaal wanneer het 
weer iets koeler wordt en is een goede voering 
voor winddichte kleding.

Doorgestikte stof
Doorgestikte stof is er in verschillende dikten. Het 
bestaat uit een dunne stof met polyester vulling. 
Het is lichtgewicht, ook wanneer het heel dik is. 
Doorgestikte voering is daarom geschikt wanneer 
bewegingsvrijheid van belang is, bijvoorbeeld in 
winteroveralls en dikke jassen.

Cordura ®

Cordura® is een polyamide stof die zeer sterk 
is en een uitstekende slijtvastheid kent. Vaak 
gebruikt voor het verstevigen en beschermen van 
knieën en andere blootgestelde delen.

Dry-tech™
Dry-tech is een door mensen gemaakte stof 
welke transpiratie afvoert van het lichaam en ver-
deelt over een groter oppervlak. Dit staat ook wel 
bekend als het capillaire effect. Dry-tech™ houdt 
u de hele dag door fris en droog. Dry-tech™ 
verbleekt of krimpt niet en hoeft niet te worden 
gestreken. Het kan elke dag worden gewassen 
en droogt snel. Dry-tech™ is ontworpen om op 
de huid te worden gedragen.

FA™
FA is Jobman’s eigen ontwikkeling voor het 
verstevigen van werkkleding. Dit is een poly-
amide materiaal dat zeer sterk is en beschermt 
tegen het binnendringen van scherpe voor-
werpen. Het is vooral goed ter voorko-
men van doorsteken door spijkers of beitels. 

Kevlar ®

Kevlar® is een  para-aramide vezel met extreem 
hoge scheur- en slijtvastheid.

Hoogpolige voering
Hoogpolige voering is een bontachtig voerings-
materiaal geschikt voor winterkleding. Het is een 
door de mens gemaakte polyester stof welke 
u warm houdt, geen vocht absorbeert en snel 
droogt. 

4-weg stretch
Jobman 4-weg stretch wordt gemaakt van syn-
thetische vezels met uitzonderlijke elasticiteit. 
Het biedt een uitermate goed comfort, goede 
pasvorm en flexibiliteit en de kans op een strak-
kere pasvorm, zonder de bewegingsvrijheid te 
beperken. De slijtvastheid is hoog en omdat 
het materiaal elastisch is en terugkeert naar de 
originele vorm en grootte wanneer het niet meer 
wordt uitgerekt.

4

Spinbadgeverfd
Spun dye techniek is een milieuvriende-
lijke verftechniek  welke minder water,  
energie en chemicaliën gebruikt dan de traditio-
nele techniek.

Spun dye techniek biedt ook een zeer hoge 
kleurdichtheid met als resultaat dat de kleur van 
het kledingstuk niet verandert in de loop der tijd. 

VERSTERKING VOERING
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Raadpleeg voor de wasinstructies van elk afzonderlijk kledingstuk het label aan de binnenkant 
of kijk op onze website www.jobman.nl 

Volg de wasinstructies 
in de kleding

Wat zeggen de waslabels?

Wassen
Al uw kleding is getest en gelabeld met de juiste was-
instructies. Wanneer u de instructies opvolgt, zal uw 
werkkleding veel langer in goede staat blijven. Sorteer 
uw wasgoed altijd overeenkomstig de wastemperatuur 
en kleur. Wanneer een kledingstuk is voorzien van een 
”Separaat wassen” of ”Met gelijksoortige kleuren was-
sen” aanduiding, dan betekent dit dat het kledingstuk 
overmatige kleurstof bevat welke vlekken kan geven 
in andere kledingstukken, vooral met lichte kleuren. 
Sommige donkere stoffen kunnen resten bevatten van 
verf en moeten daarom enkele malen separaat wor-
den gewassen. Alle geverfde stoffen moeten worden 
gewassen in heet water, zo heet als de stof aan kan. 
Een lage temperatuur kan de oorzaak zijn van vaal 
worden.

Voorwassen
Dankzij de hedendaagse moderne wasmiddelen is 
voorwassen vaak niet nodig. Wanneer het kledingstuk 
moeilijk te verwijderen vlekken heeft, dan kan het 
de moeite waard zijn een vlekverwijderingsmiddel te 
gebruiken dat er op wordt gespoten voorafgaande aan 
het wassen.

Wasmiddel
Gebruik altijd een wasmiddel dat is bedoeld voor bonte 
was en volg de instructies op de wasmiddelverpakking 
nauwkeurig op. Gebruik geen wasmiddel dat bleekmid-
del bevat (bijvoorbeeld perboraten,, percarbonaat en 
natrium hypochloriet). Gebruik altijd een wasmiddel 
dat is bedoeld voor de wastemperatuur die is vermeld 
op de wasinstructies van het kledingstuk. Vermijd het 
gebruik van wasverzachter.

Drogen
Ophangen of drogen in de droger? Vrijwel alle kle-
dingstukken kunnen het beste worden gedroogd door 
ophangen. Schud het kledingstuk uit, trek aan de 
naden en hang het op. Zorg er bij het drogen in de 
droogtrommel voor dat het kledingstuk niet volledig 
wordt gedroogd. De meeste krimp en de grootste slij-
tage bij het drogen in de droger treedt op wanneer het 
kledingstuk bijna droog is.

Strijken op max. 200°C/392°F

Strijken op max. 150°C/302°F

Strijken op max. 110°C/230°F

Drogen op hogere temperatuur 
(max. 80°C/176°F)

Drogen bij lage temperatuur 
(max. 60°C/140°F)

Niet in de droger drogen

Niet chemisch reinigen

Niet bestand tegen chemisch 
reinigen met stof sterker dan 
tetrachloroethyleen

Niet met chloor bleken

Alleen chemisch reinigen

Watertemperatuur in graden 
Celsius
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Symbolen

Vlambestendig
100% katoen met vlamvertragende behandeling. 
CE-gecertificeerd, getest en goedgekeurd onder 
EN ISO 11611 en EN ISO 11612. 

Deze certificatie betekent dat het materiaal en 
het ontwerp van het kledingstuk beschermd 
tegen het ontsteken van de randen en het 
verspreiden van de vlam, het smelt niet. Het 
is ook bestand tegen hitte overeenkomstig de 
teststandaarden, waardoor brandwonden worden 
voorkomen. 

Laagjes
Bij koude weersomstandigheden is het belangrijk 
laagjes kleding te dragen om warm te blijven. 
Praktische laagjes die u kunt toevoegen of uit-
doen zijn vooral belangrijk bij het verplaatsen 
tussen warme en koude ruimten.

1. De eerste laag (laag 1) moet vocht transpor-
teren naar de volgende laag; het liefst technisch 
ondergoed of door de mens gemaakte stoffen.

2. De middelste laag (laag 2) moet isolerend 
fleece zijn, softshell of hoogpolige stof. Jobman’s 
microfleece kledingstukken zijn extreem comfor-
tabel en vormen ideale tussenlagen.

3. De derde laag (laag 3) moet winddicht zijn en 
waterafstotend om u te beschermen,  
 maar moet ook ademend zijn zodat vocht uit de 
eerste twee lagen kan verdampen.

Lees meer over Jobman laagjes op pagina 98.

Oeko-Tex
Oeko-Tex is een internationaal gedefinieerde 
standaard, gebaseerd op een vrijwillige deel-
name. Om een certificaat te verkrijgen, moeten 
het hele productieproces en alle delen van het 
kledingstuk voldoen aan strenge vereisten ten 
aanzien van mens en milieu. Met Jobman werk-
kleding weet u zeker dat u niet wordt blootge-
steld aan chemicaliën die wellicht schadelijk zijn 
voor uw gezondheid. Veel van onze kledingstuk-
ken zijn Oeko-Tex gecertificeerd, hetgeen garan-
deert dat ze geen stoffen bevatten die schadelijk 
kunnen zijn voor de gebruiker bij huidcontact.

Hoge zichtbaarheidsklasse
Kledingstukken zijn ingedeeld in klassen afhanke-
lijk van hun zichtbaarheid. 

De classificatie is vooral afhankelijk van haar 
opvallendheid: het fluorescerend oppervlak en het 
retro-reflecterend oppervlak.

Klasse 3: Hoogste klasse. Het totale fluoresce-
rende oppervlak moet minimaal 0,8 m2 zijn en 
reflecterende strips 0,2 m2.

Klasse 2: Het totale fluorescerende oppervlak 
moet minimaal 0,5 m2 zijn en reflecterende strips 
0,13 m2. 

Klasse 1: De laagste klasse. Het totale fluores-
cerende oppervlak moet minimaal 0,14 m2 zijn en 
reflecterende strips 0,1 m2.

EN ISO 20471 EN 471

  EN ISO 11612 EN ISO 11611

Regen
Alle Jobman regenkleding is gecertificeerd 
overeenkomstig de EU norm EN 343, het slecht 
weer certificaat.

EN 343

Ademend vermogen
Het symbool geeft aan dat de stof winddicht, 
waterafstotend en ademend is. Voor optimaal 
comfort op het werk is het belangrijk dat het 
lichaam een gelijkmatige temperatuur handhaaft 
en droog blijft. Een shell kledingstuk laat het 
lichaam ademen en laat overtollig vocht ont-
snappen dat anders een afkoelend effect zou 
hebben.EN 14404

Kniestukken
Broeken met het symbool zijn gecertificeerd 
overeenkomstig EN 14404: 2004 + A1: 2010 
Type 2 Niveau 1 in combinatie met Jobman 
kniestukken 9943, 9944 en 9945.

NIEUW SYMBOOL 2016

Dry-tech
De symbolen gaven aan dat de kleding 
vochtafvoerend is. Lees meer over dry-tech op 
pagina 137.
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Kies de juiste maat

Borst
Meet de omtrek 
over de borst op 
het breedste punt 
van uw torso.

Taille
Meet de omtrek ter 
hoogte van uw navel 
of het smalste punt.

Zitvlak
Meet de omtrek 
bij het breedste 
deel rond uw 
zitvlak.

Binnenbeenlengte
Meet vanaf het kruis tot 
aan de zool van uw voet. 
Zorg er voor dat het meet-
lint strak staat. D

C

A

B

Pictogram 
Alle CE gemarkeerde kleding-
stukken zijn voorzien van een 
label aan de binnenzijde met 
een pictogram van de corres-
ponderende lichaamsmaten. 
Hierdoor kunt u gemakkelijk de 
juiste maat vinden.

Voorbeeld:

Jobman broeken zijn leverbaar in een groot scala aan maten. Het is belangrijk de 
juiste beenlengte te kiezen voor broeken met kniestuk-zakken, zodat de correct zijn 
gepositioneerd op het been. De meeste mannenbroeken zijn leverbaar in C maten met 
normale beenlengte, bijv. C50, lange pijp bijv. C150 of korte pijp, bijv. D96. Raadpleeg 
de maattabel op de volgende pagina.

De beste manier om de juiste maat van een kledingstuk te vinden is natuurlijk door het 
passen. Wanneer passen geen optie is moet u uw maten nemen en deze vergelijken 
met de maattabellen die we aanbieden.

Zo krijgt u de juiste maat:
Neem u maten terwijl u nauw sluitend ondergoed draagt
en houd het meetlint dicht tegen uw lichaam 
zonder dat u het meetlint te strak trekt.
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Herenmaten

OPMERKING: De maten corresponderen met uw lichaamsmaten, behalve de binnenbeenmaat, 
de lengte van het kledingstuk. (binnenkant been, kruis tot enkel).

XS LS XL

XL

M 3XL2XL

Normaal C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66

A Borst 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116

108

122

84

43/33

120 124 128 132

B Taille 68 72 76 80 84 88 92 97 102 114 120 126 132

C Heup 86 90 94 98 102 106 110 114 118 126 130 134 138

D Binnenbeenlengte 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 86 86

Maatconversie naar inch 27/30 28/30 30/31 31/31 33/31 35/32 36/32 38/33 40/33 45/33 47/33 50/34 52/34

Kort D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124

A Borst 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

B Taille 78 82 86 90 94 98 103 108 114 120 126

C Heup 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

D Binnenbeenlengte 71 72 73 74 75 76 77 78 78 79 79

Maatconversie naar inch 31/28 32/28 34/29 35/29 37/30 39/30 41/30 43/31 45/31 47/31 50/31

Lang C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156

A Borst 88 92 96 100 104 108 112

B Taille 76 80 84 88 92 97 102

C Heup 94 98 102 106 110 114 118

D Binnenbeenlengte 83 84 85 86 87 88 89

Maatconversie naar inch 30/33 31/33 33/33 35/34 36/34 38/35 40/35

Damesmaten

XS LS M

Herenmaten: Broek 2409

Breed F124 F128 F132 F136 F140

A Borst 124 128 132 136 140

B Taille 131 137 143 149 155

C Heup 137 141 145 149 153

D Binnenbeenlengte 80 80 81 81 81
Maatconversie naar inch 52/31 54/31 56/32 59/32 61/32

XXL

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
A Buste 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120

B Taille 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104

C Heup 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 128 132

D Binnenbeenlengte 78 79 79 79 80 80 80 80 81 81 81 81

Maatconversie naar inch 24/31 25/31 27/31 28/31 30/31 31/31 33/31 35/31 36/32 38/32 40/32 42/32



Onze gedragscode
De New Wave groep heeft de BSCI (Business Social 
Compliance Initiative) gedragscode omarmd. De 
gedragscode vormt de basis van wat we verwachten 
van onze leveranciers wanneer het gaat om sociale- 
en milieuverantwoordelijkheid. De gedragscode is 
gebaseerd op belangrijke internationale afspraken, bijv. 
de ILO-conventies en de universele verklaring van de 
rechten van de mens van de VN. Dit omvat de vereis-
ten voor minimum loon, gereguleerde werktijden en het 
verbod op kinderarbeid.

Wij zijn lid van BSCI hetgeen een wereldwijd initiatief 
is voor bedrijven die zich inzetten voor het verbete-
ren van de werkomstandigheden in de hele keten. 
Bedrijven over de hele wereld werken samen om een 
antwoord te vinden op de strijd tegen slechte werk-
omstandigheden in ontwikkelingslanden of landen met 
opkomende industrieën. Alle BSCI leden zijn gehou-
den aan een algemene gedragscode. Dit betekent 
dat meer dan 1200 bedrijven de gedragscode hebben 
geaccepteerd die wordt gebruikt door de New Wave 
groep.

Toewijding
BSCI betekent dat de Wave Group niet alleen eisen 
stelt ten aanzien van de leveranciers, maar ook voor 
ons. De New Wave Group heeft als toezegging aan 
BSCI om een deel van onze leveranciers te betrekken 
in externe inspecties door derde partij auditors. Het 
resultaat is dat de New Wave groep werkt met zowel 
interne als externe audits.

Het milieu
De New Wave Group ziet in hou nauw verweven haar 
bedrijfsactiviteiten zijn met de lokale, en wereldwijde 
millieuproblematiek. Daarom is de groep actief betrok-
ken bij “green management”, een poging om de mile-
ubedreigingen te reduceren, door implementatie van 
bedrijfsplannen waarin rekening wordt gehouden met 
het milieu .Om specifieker te zijn, de New Wave groep 
ontwikkeld plannen voor transport, eco-vriendelijke 
kantoren, verpakking, gebruik van chemicaliën en 
‘groene’ productie.

Gedragscode

BSCI (Business Social 
Compliance Initiative)

BSCI is een zakelijk gedreven 
initiatief voor bedrijven die zich willen 
inzetten in het verbeteren van de 
werkomstandigheden in de wereldwijde 
supply chain. Onze gedragscode heeft 
vereisten ten aanzien van het minimum 
loon, werktijden, verbod op kinderarbeid 
en andere belangrijke criteria. 

www.bsci-intl.org

Overeenstemming over 
brandveiligheid en veiligheid van 
gebouwen in Bangladesh

De overeenkomst is bindend en bedoeld 
om de brandveiligheid en veiligheid 
van gebouwen te verbeteren voor 
de textielindustrie in Bangladesh. De 
overeenkomst betekent dat fabrieken 
elektrische- en gebouweninspecties 
moeten ondergaan en dat de leiding 
training en instructie moet krijgen 
ten aanzien van brandveiligheid. De 
inspecteurs worden ondersteund door 
actieplannen en renovaties. 

www.bangladeshaccord.org

Lees meer over ons werk omtrent 
het milieu en ethische zaken in ons 
CSR-handboek. Dit bevat volledige 
informatie over onze belangrijkste 
activiteiten, samenwerkingsverbanden en 
doelstellingen voor de toekomst.

Neem contact op met kundtjanst@jobman.
se of download de brochure van onze 
website.

www.jobman.se
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VÅR UPPFÖR ANDEKOD
Utgångspunkten för vårt CSR-arbete är New Wave Groups  
uppförandekod. Uppförandekoden innehåller alla de grund-
läggande krav som New Wave Group ställer på tillverkande 
leverantörer. Uppförandekoden är utformad efter viktiga  
internationella konventioner som t.ex. 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 arbets-
villkor 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. 

Att vara medlem i BSCI har många fördelar. Historiskt har  
alla företag haft en egen uppförandekod, vilket medförde att  
fabrikerna konfronterades med en uppsjö av olika krav och  
inspektioner, trots att vi egentligen strävade mot samma mål.  
Istället för att fokusera på förbättringar gick mycket tid och 
resurser åt till dubbelarbete för att genomföra nya inspektioner.

BSCI blev lösningen. BSCI samlade alla företag och enades  
om gemensamma villkor för en ansvarsfull produktion. Detta 
skapar tydlighet och transparens i hållbarhetsarbetet, inte minst 
gentemot leverantörerna. Vi har också kommit överens om  
att inspektioner som genomförs via BSCI ska accepteras och  
användas av alla BSCI-medlemmar. På så vis minimerar vi  
dubbelarbete  och onödiga kostnader, samtidigt som vi får en 
starkare röst och ett större inflytande. Vi tycker att gemensamma 
utmaningar bäst hanteras med gemensamma krafter. 

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

Åtagandet baseras på inköpsvolym och den första tidsperioden 
sträcker sig till år 2015. Då ska 2/3 av vår totala inköpsvolym ha 
genomgått en inspektion, varav minst 1/3 måste ha ett godkänt 
resultat. (se bild)

Två betyg anses vara ett godkänt resultat – ”Good” och  
”Improvement Needed”. ”Good” innebär att det inte  
finns några eller väldigt få avikelser från BSCI:s checklista.  
”Improvement Needed” innebär att det finns avvikelser, men 
inte några särskilt allvarliga. Checklistan innehåller över 100 
punkter och en inspektion kan ta flera dagar att färdigställa, 
beroende på fabrikens storlek. 

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

BSCI är ett näringsdrivet 
initiativ för företag som 
bestämt sig för att förbättra 
arbetsvilkoren i den globala 
leverantörskedjan.

BSCI-medlemmen listar 
sina leverantörer och 

påbörjar BSCI-processen

INOM 6 MÅNADER INOM 3 1/2 ÅR INOM 5 1/2 ÅR

Alla leverantörer i 
riskländer

1/3 av leverantörer  
i riskländer

2/3 av leverantörer  
i riskländer

2/3 visar 
“Good“ eller  

“Improvement 
Needed“  

1/3 visar “Good“ eller  
“Improvement Needed“  

Resten av  
leverantörerna

+ 3 år + 2 år
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Oeko-Tex
Is uw kleding giftig? 
Veel kledingfabrikanten gebruiken grote hoeveelheden 
chemicaliën tijdens de productie van deze kleding, 
in processen die zijn ontworpen om het uiterlijk van 
hun kleding te verbeteren. Dit zijn o.a. vormmiddelen, 
kleuradditieven, bleekmiddelen, etc. Sommige van 
deze chemicaliën zijn gevaarlijk, allergeen en kunnen 
kanker veroorzaken. 

Met Jobman werkkleding weet u zeker dat u niet wordt 
blootgesteld aan chemicaliën die wellicht schadelijk 
zijn voor uw gezondheid. Vrijwel alle Jobman kleding-
stukken zijn Oeko-Tex gecertificeerd, hetgeen een 
garantie biedt, dat de kleding geen stoffen bevat die 
gevaarlijk zijn voor de huid van de gebruiker. 

Oeko-Tex Standaard 100  
– De mens-milieu standaard 
Oeko-Tex is een veeleisende internationale standaard, 
gebaseerd op vrijwillige onderschrijving. Om het certi-
ficaat te verkrijgen, moet het hele productieproces en 
alle onderdelen van de kleding voldoen aan strenge 
milieu-eisen.

Clean Shipping Index

De Clean Shipping Index heeft als 
doel te waarborgen dat rederijen 
schonere schepen gebruiken door 
een lijst op te stellen van de best 
presterende schepen. Transport 
inkopers kunnen de Clean 
Shipping Index gebruiken voor het 
berekenen en minimaliseren van 
hun milieu-footprint. 

www.cleanshippingindex.com

Textile Exchange

Textile Exchange is een internationale 
non-profit organisatie die werkt aan 
de verantwoordelijke uitbreiding van 
de textielindustrie en de productie van 
organische katoen. 

www.textileexchange.org

Chemicals Group

De Chemicals Group is ingehuldigd 
door Swerea IVF, en wereldwijd 
vooraanstaande onderzoeksgroep 
met een belangrijke rol in het 
Zweedse innovatiesysteem. In dit 
netwerk ontvangen we de meest 
actuele informatie over chemische 
wetgeving en ontwikkelingen. 

www.kemikaliegruppen.se

Veel van de Jobman producten zijn gecertificeerd 
volgens de Oeko-Tex Standaard 100. Dit betekent dat 
het product geen stoffen bevat die bij direct contact 
met de huid schadelijk kunnen zijn voor mensen .Dit 
heeft natuurlijk een positief effect op het wereldwijde 
milieuprobleem. 

Testcriteria: 
• Illegale stoffen zoals carcinogene kleurstoffen.
• Wettelijk gereguleerde stoffen zoals formaldehyde, 
weekmakers, zware metalen of pentachloorfenol.
• Algemeen bekende gevaarlijke stoffen 
  (maar nog niet wettelijk gereguleerde chemicaliën)
• Parameters zoals kleurechtheid en huidvriendelijke 
pH-waarde, welke voorzorgsmaatregelen zijn om de 
gezondheid van de consument te waarborgen.

Voor meer informatie: www.oeko-tex.com
 Over het algemeen gesproken    
      zijn de vereisten van Oeko-Tex 
 Standaard 100 aanzienlijk 
 strikter dan bestaande nationale  
      wetgeving. 
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De missie van WorldSkills Sweden is het verbeteren van de 
kwaliteit van de beroepsopleidingen in Zweden, interesse 
wekken bij diegene die willen beginnen met het vervolg-
onderwijs en het verhogen van de status van moderne 
beroepsopleiding in o.a. de bouw, industrie, IT- en service-
sectoren. Dit wordt bereikt door het veranderen van het 
imago van beroepsopleidingen en de toekomstige arbeids-
markt. Technische en industrie-banen zijn niet meer repetitief 
werk, zoals ze traditioneel lang werden beschouwd.

WorldSkills Sweden is een samenwerkingsverband tus-
sen het verbond van Zweedse ondernemingen (Svenskt 
Näringsliv), de Zweedse vakbond (LO) en de Zweedse 
overheid via het Zweedse agentschap voor opleiding 
(Skolverket), ministerie van onderwijs en onderzoek 
(Utbildningsdepartementet) en het Zweedse nationale  
agentschap voor hoger beroepsonderwijs (Myndigheten för 
 

yrkeshögskolan). Er zijn ook professionele organisaties bij 
betrokken, comités van beroepsgroepen, overheidsinstellin-
gen, scholen en bedrijven die actief zijn voor dit urgente en 
belangrijke initiatief. 

WorldSkills Sweden organiseert de Zweedse Skills 
Championships (vaardighedenkampioenschappen) als ron-
des voor het selecteren van het Zweedse nationale skills 
team, dat meedoet met de World Skills Competition en 
EuroSkills.

Voor meer informatie: www.worldskills.se/english

Jobman sponsort WorldSkills 
Zweden en het Zweedse nationale 
skills team.
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Zweden, hoofdkantoor
Jobman Workwear AB
Postadres: Box 2044
194 02 Upplands Väsby
Bezoekadres: Jupitervägen 2A
194 43 Upplands Väsby
Tel. + 46 (0) 8 630 29 00
info@jobman.se
www.jobman.se

Australië 
Jobman Workwear Pty Ltd
Po.Box 391
Mt Martha, Vic 3934 
Tel. +61 412211867  
sales@jobmanworkwear.com.au
www.jobmanworkwear.com.au

België
Delfan bvba
Kortrijksestraat, 96
8890 Dadizele
Tel. +32 (0) 56505706
Fax. +32 (0) 56505167
info@delfan.be
www.jobman.be

Denemarken
Jysk Firmatøj Aps
Frederikshavnsvej 62
9800 Hjørring
Tel. +45 72170718
salg@jyf.dk 
www.jyf.dk

Finland
Oy Elfving Safety Ab
Niittytie 13
01300 Vantaa
Tel. +358 (0) 207 599 850
asiakaspalvelu@elfvingsafety.fi
www.elfvingsafety.fi

Frankrijk
Société Gehelle
21 avenue de Liège
94210 La Varenne Saint Hilaire
Tel. +33 (0) 155123960
digital@gehelle.com
www.gehelle.com

IJsland 
KH Vinnuföt ehf   
Tunguháls 10 
110  Reykjavik
Tel. +354 577 1000 
khvinnufot@khvinnufot.is
www.khvinnufot.is

Nederland
New Wave Textiles
Reactorweg 201
3542 AD Utrecht
Tel. +31 (0) 30 208 30 30 
info@newwavetextiles.nl
www.newwavesportswear.nl

Noorwegen
New Wave Norway AS
Bjørnstadmyra 4-6
1712  Grålum
Tel. +47 6914 3700
Fax. +47 6914 3755
post@jobman.no
www.jobman.no

Verenigd Koninkrijk
Astley National
Renown Avenue
CV5 6UF, Coventry
Tel. +44 (0) 24 7685 4545
Fax. +44 (0) 24 7685 4515
sales@jobman.co.uk
www.jobman.co.uk

Duitsland
Jobman Workwear GmbH 
Plankstrasse 17 
D71691 Freiberg am Neckar 
Tel +49 7141 141 4020 
info@jobmanworkwear.de 
www.jobmanworkwear.de

VS
JobWear Solutions Inc.
187 County Road 89
Ethelsville, AL. 35461
Tel. +1 8773597375
Fax. +1 8667091892       
jobmanusa@gmail.com
www.jobmanusa.com

Fotografie: Johan Annerfelt, Ingemar Lindewall 
Productfotografie: Johan Annerfelt 

Fabrikant:   
Jobman Workwear AB
Box 2044
194 02 Upplands Väsby, Sweden
+46 (0)8 630 29 00
www.jobman.se


