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59% katoen/ 41% polyester, 380g/m²
100% cordura-polyamide-versteviging

3630 Bretelbroek zonder holsterzaken

3631 Bretelbroek met holsterzakken

3630/3631 Brace trouser
55% katoen / 45% polyester, 305g/m²

3631-19-9800

3630-19-6700 navy

3630-19-9800 grijs

3630-19-9900 zwart

3631 verkrijgbaar in dezelfde kleuren.

• Verstelbare bretellen.

• Elastische stof voor achterkant bretellen 

voor een betere bewegelijkheid.

• Grote riemlus.

• Versteviging in achterzakken en hol-

sterzakken.

• Borstzak met extra compartimenten, 

bv. meszak, gsm-zak...

• Beenzak met meterzak en meszak.

• Kniezakken extra verstevigd langs de 

buitenzijde.

• Flexibele hamerlus.

• Holsterzakken verstevigd met cordu-

ra-polyamide.

•  Extra lussen op holsterzakken voor 

klein materiaal.

•  Linkerbeenzak met rits en extra com-

partimenten voor id-kaart...

• Voorgebogen benen met kniezakken 

verstevigd met cordura-polyamide.

• Kniestukken worden langs binnen in-

gebracht en kunnen op twee verschil-

lende hoogtes worden geplaatst.

• Grote riemlus achteraan.

• Losse meterzak op rechterbeen met 

meszak.

• Reflecterende banden onderaan de 

knie en achteraan ter hoogte van de 

enkel.

• Verstelbare broekspijpen onderaan.

2992-25-9900 zwart denim

categorie: Technical Categorie: Technical

2992 Pocket trouser denim

2992-25-9900

C44-C62/ C148-C156/ D96-D120

C44-C62/C146-C156/D92-D124



2991 Trouser denim XTR
59% katoen, 41% polyester, 380g/m²

• Flexibele hamerlus.

• Linkerbeenzak met rits en extra com-

partimenten.

• Voorgebogen benen met kniezakken.

• Kniezakken verstevigd met dubbele 

voering onderaan de zak.

• Kniestukken worden langs binnen 

ingebracht en kunnen op twee verschil-

lende hoogtes worden geplaatst.

• Grote riemlus achteraan.

• Achterzakken verstevigd.

• Reflecterende banden onderaan de 

kniezakken en achteraan ter hoogte 

van de enkel.

•  Verstelbare broekspijpen.

• Losse meterzak met meszak.

2991-25-9900 zwart denim

Categorie: Technical

2121 Service trouser denim
59% katoen, 41% polyester, 380g/m²

• Rechterbeenzak met rits en extra com-

partimenten.

• Voorgebogen benen.

• Achterzakken verstevigd.

• Twee grote steekzakken vooraan.

2121-25-9900 zwart denim

Categorie: Technical

C44-C62/C146-C156/D92-D124 C44-C62/C146-C156/D92-D124



5192 Fleece jacket
100% polyester fleece, 445g/m²

Omkeerbare fleece-trui.

• Rits te gebruiken aan beide zijden.

• Hoge, zachte kraag.

• Jobman-logo op de arm.

• Grote zakken vooraan met rits.

• Duimgaatje aan mouwuiteinden.

• Verlengd rugstuk.

• Twee binnenzakken met drukknopen.

• Comfortabele, zachte, sneldrogende en 

ademende nieuwe fleece-stof.

5192-74-9830 grijs/zwart/oranje

5192-74-6430 blauw/zwart/oranje

5192-74-9998 zwart/grijs

Categorie: Technical

5153 Isolation jacket
95% polyester, 5% spandex, 250g/m²
fleece-voering en mesh in de zakken.

• Dubbele rits vooraan voor sweater met 

halve rits en volledig sluitbaar sweater.

• Borstzak met id-kaarthouder.

• Grote zakken vooraan met rits en      

meshvoering voor betere ventilatie.

•  Duimgrip geïntegreerd in                

mouwuiteinden.

• Comfortabele, zachte, sneldrogende en 

ademende nieuwe stof.

5153-93-9998 zwart/grijs

5153-93-6430 blauw/oranje

5153-93-3099 oranje/zwart

categorie: Advanced

S-3XLS-3XL



1248 Soft shell
100% polyester Micro Ripstop Soft Shell 
met fleece-voering en mesh in de zakken
360g/m²

• Lange rits vooraan met reflecterende 

strook.

• Borstzak met id-kaarthouder.

• 3 binnenzakken, waarvan 1 met rits.

•  Buikstuk en ellebogen verstevigd met 

cordura

• Grote zakken vooraan met mesh in de 

zakken voor een betere ventilatie.

•  Reflecterende naden op de schouders.

•  Sneldrogende, ademende, waterafsto-

tende en winddichte Soft Shell-stof.

• Unieke gebreide Soft Shell met vier-

kantpatroon voor betere luchtstroom.

• Verstelbare manchetten aan de mou-

wen en verstelbare taille voor meer 

comfort.

1248-93-9899 grijs/zwart

1248-93-9998 zwart/grijs

S-3XL

Categorie: Advanced

1292 Hooded soft shell jacket
19% polyester, 81% polyamide Soft Shell 
met jeans-look. FA-versteviging.
320g/m²

•  Volledige rits die sluit tot aan de kin.

•  Borstzak met id-kaarthouder.

•  Schouder, kap en bovenrugzijde extra 

verstevigd met de nieuwe FA-verstevi-

ging.

•  Gebruiksvriendelijke jas het hele jaar 

door.

•  Reflectieve naad op de rug.

• Unieke comfortabele, zachte, sneldro-

gende, ademende, winddichte en 

isolerende Soft Shell-jeansstof.

• Uniek: duimgrip geïntegreerd in man-

chetten.

• Elastisch gebreide manchetten en taille 

voor een optimale fit.

• Grote zakken vooraan.

S-3XL

1292-94-9999 zwart denim

Categorie: Advanced

1248-93-9899

1248-93-9998

1292-94-9999



7381 Craftsmen pocket 
jacket
55% katoen, 45% polyester, 
FA-versteviging. 305g/m²

• Aanpasbaar in de taille

• Verticale rits aan beide zijden voor een 

betere pasvorm.

• Flexibele hamerlus aan beide zijden.

• Grote riemlus aan de taille.

• Holsterzakken met extra FA-verstevi-

ging en extra compartimenten.

• Grote zak vooraan op de rechterbuik-

zijde.

• Twee borstzakken met extra comparti-

menten.

• Rechterborstzak met id-kaarthouder.

• Extra lus aan de rechterkant boven de 

borstzak.

• Unieke zachte, comfortabele en sterke 

stof.

S-3XL

7381-19-9999 zwart

7381-19-9899 donkergrijs

Categorie: Technical

7381-19-9999

7516 Bodywarmer 
100% polyester/nylon-voering. 210g/m²

•  Comfortabele vest voor alle seizoenen in 

een sneldrogende, sterke, waterafstotende 

en winddichte stof.

•  Gebreide stof aan de binnenkant van de 

kraag voor meer comfort en een betere 

bescherming tegen tocht.

• YKK-ritssluiting en drukknopen verborgen 

door middel van een flap.

• Rits aan de binnenkant van de jas voor 

bedrukken of borduren.

• Verstelbare taille.

• Reflecterende naden op de borst en de rug.

• Grote zakken vooraan op de buikzijde.

• Lang rugstuk.

• Speciale voering in de mouwgaten voor een 

perfecte winddichtheid.

• Versteviging in de taille en schouders in 

cordura/polyamide.

• Twee binnenzakken, waarvan 1 met rits.

• Borstzak met id-kaarthouder.

S-3XL

7516-30-9998 zwart/grijs

7516-30-9899 grijs/zwart

7516-30-6799 blauw/zwart

Categorie: Technical

7516-30-6799

7516-30-9899

7516-30-9998



9283 Striped belt1316 Winter jacket
100% polyester/nylon-voering. 210g/m²

•  Comfortabele vest voor alle seizoenen 

in een sneldrogende, sterke, wateraf-

stotende en winddichte stof.

•  Gebreide stof aan de binnenkant van 

de kraag voor meer comfort en een 

betere bescherming tegen tocht.

• YKK-ritssluiting en drukknopen verbor-

gen door middel van een flap.

• Rits aan de binnenkant van de jas voor 

bedrukken of borduren.

• Verstelbare taille.

• Reflecterende naden op de borst en de 

rug.

• Grote zakken vooraan op de buikzijde.

• Lang rugstuk.

• Versteviging in de taille en schouders in 

cordura/polyamide.

• Twee binnenzakken, waarvan 1 met rits.

• Borstzak met id-kaarthouder.

S-3XL

1316-30-9998 zwart/grijs

1316-30-9899 grijs/zwart

1316-30-6799 navy/zwart

Categorie: Technical

Sterke riem in een nieuw design.

Categorie: Advanced

100% polyester

9283-84-3099 90cm /120cm

9591 Wool isolation socks
Warme, beschermende sokken met een zachte dikke 

zool. Minder risico op blaren.

Categorie: Advanced

50% wol, 49% polyamide, 1% lycra

9591-85-9899 grijs/zwart

37-39/40-42/43-45/46-48

9592 Coolmax ventilation socks
Zachte, beschermende sokken met versteviging aan 

de achillespees. Minder risico op blaren.

Categorie: Advanced

72% coolmax, 27% polyamide, 1% lycra

9592-85-9900 zwart

37-39/40-42/43-45/46-48

8391 J beanie/ 8393 Jobman beanie
(8391)Comfortabele mutsen met fleece-voering.

(8393) Jobman-muts zonder fleece-voering.

Categorie: Technical

70% acryl, 30% wol

8391-83-9930 zwart/oranje 

8391-83-9899 grijs/zwart

8393-83-3099 oranje/zwart (zonder fleece)



PrijzenWaterafstotend
Voorzien van een oppervlak dat be-
stand is tegen water, maar niet on-
doordringbaar is

Winddicht
Ondoordringbaar voor wind

Ademend.
Een goed ademende stof voert het 
zweet af, waardoor je minder snel 
afkoelt. Ademende kleding werkt 
alleen als je lichaam en kleding 
droog zijn.

Laag 1
Textiel die zorgt voor afvoer van vocht. 
Dus geen katoen, maar polyester. 

Laag 2
Deze zorgt voor de isolatie. Textiel die u 
warm houdt.

Laag 3
Deze kledij zorgt voor bescherming 
tegen weeromstandigheden. Textiel 
die winddicht, waterafstotend of wa-
terdicht en ademend is.

Cordura: textiel gemaakt uit nylon 6,6-vezels met als algemeen kenmerk dat de stof 

bestand is tegen zware belasting.  Het materiaal is bestand tegen abrasieve invloe-

den (slijtage door schuren) en scheuren en is bestendig tegen ruwe behandeling.

Katoen: zacht, comfortabel en neemt veel vocht op zonder dat het klam aanvoelt. 

Katoen isoleert ook goed, smelt niet bij hitte en vat niet snel vlam.

Polyester/katoen: Polyester en katoen samen zijn een zeer sterke en slijtvaste stof.

FA-versteviging: een nieuwe en sterke stof uit 100% polyester. Deze zorgt voor een 

minder snelle slijting.

Het label Öko-TEX ® Standard 100plus identificeert textielpro-

ducten die werden getest op schadelijke stoffen en gepro-

duceerd onder duurzame omstandigheden. Compromisloos 

tijdens alle fasen van textielverwerking.

Prijzen zijn exclusief btw

1248 Knitted soft shell    € 112.70

1292 Hooded jacket     € 123.90

1316 Winter jacket     € 111.60

2121 Service trouser denim    € 75.25

2991 Trouser denim XTR    € 91.45

2992 Pocket trouser denim    € 96,45

3630 Brace trouser basic    € 91,45

3631 Brace trouser HP    € 96,45

5153 Isolation jacket     € 79.90

5192 Fleece jacket     € 85,00

7381 Crafts jacket     € 60,40

7516 Bodywarmer     € 91,44

8391 Retro beanie     € 17,90 

8393 Jobman beanie     € 12,58

9283 Striped belt     € 17,90

9591 Wool isolation socks    € 17,90

9592 Coolmax socks     € 11,50

Meshvoering: Geperforeerd netachtig materiaal voor een beter ventilatievermogen

Cordura/polyamide: dezelfde stof als cordura, maar met een extra laag voor meer 

versteviging.



THE ONLY BRAND FOR 
TOUGH CRAFTSMEN

Delfan BVBA, Kortrijksestraat 96, 8890 Dadizele, 056/50 57 06, info@delfan.be

www.jobman.be


