
Polyester/Katoen
Katoen kan worden gemengd met 
polyester in verschillende combi
naties om diverse eigenschappen te 
verkrijgen. Blending behaalt het beste 
van beide werelden; de zacht heid van 
katoen en de resistentie van polyes
ter, waardoor onze katoen/polyester 
mengsels zeer comfortbel en slijtvast 
zijn. Het is zorgeloos materiaal, per
fect voor werkkledij, omdat ze vaak 
met weinig risico kan worden gewas
sen, zonder krimp of verkleuring. 
Katoen/polyester gemix te kleding 
behoudt zijn vorm en is zeer geschikt 
als profile of uniform kledij.

Katoen/polyamide

Katoen / polyamide mix is een com 
fortabele stof die water en vuilafsto
tend is en zeer geschikt voor kleding 
die bestemd is voor vuile omge
vingen. Katoen / polyamide absor 
beert vocht niet zo gemakkelijk en 
droogt veel sneller dan puur katoen. 
De stof is comfortabel om te dragen 
en kan een hoop verdragen zonder 
slijtage en met behoud van haar uiter
lijk. Dit is een goede stof voor werkk
leding in uitdagende werkom 
gevingen. 

Star 
STAR is een eigen, door JOBMAN 
ontwikkeld zeer slijtagebestendigma
teriaal. Speciaal ontwikkeld voor zeer 
veeleisende omgevingen. Het is een 
moderne 100°A, polyamide, ’Dobby’ 
geweven. In closeup kunt u het klei
ne geometrische sterpatroon van het 
dobby weefgetouw zien. Een uniek 
kenmerk van onze STAR Polyamide 
is dat het heel goed bestand is tegen 
trekken en scheu ren in alle richtingen. 
De rugzijde van het weefsel wordt 
geborsteld voor een zacht en com
fortabel gevoel aan de binnenkant. 
STAR Polyamide workwear kan het 
hele jaar door worden gedragen 
in alle weersom standigheden, het 
droogt snel en is een goede metgezel 
gedurende de hele dag. 

Polyamide
Polyamide is een typische toevoeging 
om werkkledij meer slijtvast te maken. 
Polyamide kan veel verdragen op 
het gebied van scheuren en slijtage, 
maar is toch een zacht en comforta
bel materiaal. Het materiaal bevriest 
niet tijdens koud weer. Kledij gemaakt 
van polyamide is zeer geschikt voor 
het werk zowel buiten als binnen. Vuil 
en zweet is geen probleem aangezien 
de kledij gemakkelijk te wassen is en 
snel droogt. 

Katoen
Katoen is de meest voorkomende vezel;
zacht, natuurlijk, comfor tabel en gemakkelijk 
te wassen. Het absorbeert vocht, maar 
droogt langzaam en is daarom het beste 
voor werkkledij in panden waar je niet te 
veel zweet. Om dezelfde reden is katoen 
niet de beste keuze in koud of vochtig weer. 
Een van de eigenschappen van katoen is 
dat het vonken kan weerstaan van slijpen, 
hoewel het vlamvertragende kle dij niet kan 
vervangen. Jobman’s voorgekrompen kato
en is bijzonder slijtvast, ziet er goed uit en 
wordt comfortabeler na elke wasbeurt. 

Polyester
Veel van onze winterkledij en 
soft shell jassen zijn gemaakt van 
polyester. Het is de meest voor 
komende stof na katoen. Polyester 
kleren zijn comfortabel, blijven zacht 
en hun lage absorptie stelt hen in 
staat om snel te drogen. De vezel 
heeft een uitstekende veerkracht en 
kan worden geweven, gebreid en 
gecentrifugeerd tot fleece. Polyester
is gemakkelijk te wassen, vervaagt
niet en heeft een hoge slijtvastheid. 
Polyester kan niet te warm worden 
gestreken omdat het niet hittebe
stendig is.


