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News
Het assortiment met de populaire broeken uitgevoerd in 4-way 
stretch wordt uitgebreid! De grote vraag naar werkbroeken van 
stretchstof of met stretch panelen wordt vervuld. Dit voorjaar 
worden er namelijk maar liefst 9 broeken toegevoegd. Ieder 
kledingstuk in de 4-way stretch collectie is ontwikkeld om uw 
lichaamsbewegingen te volgen, of u nu staat, klimt of zit. In 
het voorjaar kunt u bijvoorbeeld comfortabel schilderen in de 
nieuwe Painters’ Trousers Core Stretch 2174 en Painters’ 
Shorts Core Stretch 2178 of gemakkelijk vloeren leggen met 
de Floorlayers Trousers Stretch 2358 en Floorlayers Long 
Shorts Stretch 2362. Ontdek ook de Service Trousers Stretch 
voor zowel heren 2317 als dames 2316.  

Op zoek naar witte werkkleding? Naast de nieuwe 
schildersbroeken, tevens met 4-way stretch, is de bekende 
Practical lijn uitgebreid met diverse items in deze kleur. 
Zo vindt u nu de Service Trousers 2321, Softshell Jacket 

1201, Sweatshirt Hoodie 5400, Halfzip Sweatshirt 5401 
en Roundneck Sweatshirt 5402 in het wit. De twee 
laatstgenoemde zijn overigens vanaf nu ook in XXS 
beschikbaar.  

Het bestverkochte softshell jack 1201 is nu ook verkrijgbaar 
in het damesmodel 1203. Dit comfortabele jack is winddicht 
en waterafstotend en bovendien lekker warm met de fleece 
voering. Wel zo lekker tijdens werkzaamheden buiten.
De twee nieuwe Practical werkbroeken 2324 en 2325 zijn 
niet alleen onderhoudsvriendelijke werkbroeken met allerlei 
handige opbergmogelijkheden, maar nu ook gecertificeerd 
volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 0 samen met 
de nieuwste kniestukken 9941 van Jobman. 

Bekijk ook alle overige nieuwe artikelen en veel leesplezier!
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PRACTICAL2723

| 1499 |

| 1099 |

| 9899 |

| 6799 |

| 9999 |

SERVICE SHORTS
• Comfortabele serviceshort met functionele zakken.
• Easy Care kwaliteit.

Praktische korte servicebroek van onderhoudsvriendelijk polyester/
katoen dat zijn kleur en vorm behoudt. De broek heeft ruime voorzakken, 
achterzakken met klep, een beenzak met extra vak dat wordt afgesloten 
met een klep met klittenband en een duimstokzak met ruimte voor een mes. 

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65272320-1099 wit/zwart  
Artnr.: 65272320-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65272320-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65272320-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65272320-9999 zwart  
Maat: C42-64  
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TECHNICAL2178

   

TECHNICAL2174

| 1099 |

| 1099 |

PAINTERS’ SHORTS 
CORE STRETCH
• Versteviging bij het kruis van stretch Cordura®.
• Speciale zak voor schildergereedschap.
• Schuine zak op het been met een functioneel 

compartiment.

Technische korte werkbroek voor schilders met verstevigde stukken 
in het kruis van stretch Cordura® voor extra flexibiliteit. Gemaakt van 
ringgesponnen katoen/polyester Core, een stof met de sterkte van 
polyester en de zachtheid van katoen, wat zorgt voor uitstekende 
duurzaamheid en comfort. De korte broek heeft ruime holsterzakken en 
de binnenzak is gevoerd met waterafstotend FA™ polyamide. De grotere 
maten hebben extra riemlussen. Verder heeft de schildersbroek een 
hamerlus, een zak voor een mes en duimstok en handige compartimenten 
voor schildergereedschap. De schuine zak op het been heeft een 
ritssluiting, een telefoonzak, een ID-kaartzakje en extra vak. 

Materiaal: 55% katoen / 45% polyester CORE, 305 g/m².  
Stretch: 92% polyamide Cordura® / 8% elastaan, 250 g/m². 
Versteviging: 100% polyamide, 220 g/m².  
Artnr.: 65217819-1099 wit/zwart  
Maat: C44-62 

PAINTERS’ TROUSERS 
CORE STRETCH
• Versteviging bij het kruis van stretch Cordura®.
• Speciale zak voor schildergereedschap.
• Schuine zak op het been met een functioneel 

compartiment.

Schildersbroek met verstevigde stukken in het kruis van stretch Cordura® 
voor extra flexibiliteit. Gemaakt van ringgesponnen katoen/polyester Core, 
een stof met de sterkte van polyester en de zachtheid van katoen, wat 
zorgt voor uitstekende duurzaamheid en comfort. De schildersbroek heeft 
ruime holsterzakken en de binnenzak is gevoerd met waterafstotend FA™ 
polyamide. De broeken in de grotere maten hebben extra riemlussen. 
Verder heeft de schildersbroek een hamerlus, een zak voor een mes 
en duimstok en handige compartimenten voor schildergereedschap. De 
schuine zak op het been heeft een ritssluiting, een telefoonzak, een ID-
kaartzakje en extra vak. Aan de onderzijde van de pijp zit een trekkoord. 
Gecertificeerd volgens EN14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 samen met 
Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 55% katoen / 45% polyester CORE, 305 g/m².  
Stretch: 92% polyamide Cordura® / 8% elastaan, 250 g/m². 
Versteviging: 100% polyamide, 220 g/m².  
Artnr.: 65217419-1099 wit/zwart  
Maat: C42-62, C146-C156, D84-D124 
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PRACTICAL2321

| 1099 |

SERVICE TROUSERS
• Servicebroek van easy-care polyester/katoen.
• Voorzien van reflecterende details voor optimale 

zichtbaarheid.
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden 

verlengd door de omslag in de broekspijp.

Praktische servicebroek van easy-care polyester/katoen waardoor de broek 
zowel kleur- als vormvast is. De broek is voorzien van diverse zakken 
waaronder steekzakken aan de voorzijde en diverse afsluitbare zakken 
met o.a. ruimte voor een duimstok en mes. De broek is verkrijgbaar in 8 
commerciële kleuren met zwarte details die mooi aansluiten op de Jobman 
Practical lijn. De maten C42-C64 kunnen gemakkelijk met 5 cm worden 
verlengd door de omslag in de broekspijp. De broek is voorzien van 
verstevigde kniestukzakken. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65232120-1099 wit/zwart  
Artnr.: 65232120-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65232120-1799 bruin/zwart  
Artnr.: 65232120-4199 rood/zwart  
Artnr.: 65232120-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65232120-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65232120-7599 bosgroen/zwart  
Artnr.: 65232120-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65232120-9999 zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-124 
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PRACTICAL5401 PRACTICAL5402

| 1099 |

| 6799 | | 9899 | | 9999 | | 9899 | | 9999 |

| 1099 |

HALFZIP SWEATSHIRT
• Comfortabele trui met hoge kraag.
• Halve rits aan de voorzijde.
• Verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren met 

contrasterende panelen.

Praktische katoen/polyester trui met hoge kraag voorzien van een halve 
rits en een hoogwaardige afwerking van rib bij de manchetten en boord. 
De trui heeft een opvallende en unieke uitstraling door de contrasterende 
zijpanelen. De trui is leverbaar in diverse commerciële duo kleuren die 
mooi aansluiten op alle artikelen uit de Jobman Practical lijn. 

Materiaal: 80% katoen, 20% polyester, 320 g/m². 
Artnr.: 65540120-1099 wit/zwart  
Artnr.: 65540120-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65540120-1799 bruin/zwart  
Artnr.: 65540120-4199 rood/zwart  
Artnr.: 65540120-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65540120-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65540120-7599 bosgroen/zwart  
Artnr.: 65540120-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65540120-9921 zwart/hv geel  
Artnr.: 65540120-9999 zwart  
Maat: XS-4XL (+1099, 6799, 9899, 9999 XXS) 

ROUNDNECK 
SWEATSHIRT
• Comfortabele trui met ronde hals.
• Rib bij de manchetten en boord.
• Verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren met 

contrasterende panelen.

Praktische katoen/polyester trui met ronde hals en een hoogwaardige 
afwerking van rib bij de manchetten en boord. De trui heeft een opvallende 
en unieke uitstraling door de contrasterende zijpanelen. De trui is leverbaar 
in diverse commerciële duo kleuren die mooi aansluiten op alle artikelen uit 
de Jobman Practical lijn. 

Materiaal: 80% katoen, 20% polyester, 320 g/m². 
Artnr.: 65540220-1099 wit/zwart  
Artnr.: 65540220-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65540220-1799 bruin/zwart  
Artnr.: 65540220-4199 rood/zwart  
Artnr.: 65540220-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65540220-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65540220-7599 bosgroen/zwart  
Artnr.: 65540220-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65540220-9999 zwart  
Maat: XS-4XL (+1099, 9899, 9999 XXS) 

Nieuwe 
kleur!

Nieuwe 
kleur!
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PRACTICAL1201

| 1099 |

PRACTICAL5400

| 6799 |

| 9899 || 1099 | | 9999 |

SOFTSHELL JACKET
• Comfortabele jas gemaakt van 3-laags softshell.
• Wind- en waterafstotend.
• Voorzien van duimgaten.

Praktische, lichte softshell jas, ideaal te dragen als tweede laag. De jas 
is voorzien van 2 steekzakken met rits, een borstzak met rits en een 
binnenzak. Verder is de jas professioneel afgewerkt met duimgaten, YKK 
rits aan de voorzijde en is verstelbaar bij de taille middels een trekkoord. 
De jas heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding en is verkrijgbaar in 
8 commerciële kleuren, waarmee de jas breed inzetbaar is in tal van 
doelgroepen. 

Materiaal: 96% polyester, 4% elastaan, 280 g/m². 
Artnr.: 65120171-1000 wit  
Artnr.: 65120171-1700 bruin  
Artnr.: 65120171-3000 oranje  
Artnr.: 65120171-4100 rood  
Artnr.: 65120171-6500 kobalt  
Artnr.: 65120171-6700 navy  
Artnr.: 65120171-7500 bosgroen  
Artnr.: 65120171-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65120171-9898 donkergrijs/donkergrijs  
Artnr.: 65120171-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 

Nieuwe 
kleur!

SWEATSHIRT HOODIE 
• Onderhoudsvriendelijk, double-face materiaal.
• Rits aan de voorzijde.
• Paspelzakken.

Praktisch vest met capuchon gemaakt van double-face materiaal met aan 
de voorzijde een rits. Het vest heeft paspelzakken aan de voorzijde en een 
hoogwaardige afwerking van rib bij de manchetten en boord. Het vest heeft 
een opvallende en unieke uitstraling door de contrasterende zijpanelen. 

Materiaal: 80% katoen / 20% polyester, 320 g/m². 
Artnr.: 65540020-1099 wit/zwart  
Artnr.: 65540020-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65540020-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65540020-9999 zwart  
Maat: XXS-4XL 
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TECHNICAL2358

 

TECHNICAL2362

| 9899 |

| 9899 |

FLOORLAYERS 
TROUSERS STRETCH
• Stretchpanelen aan de achterkant.
• Dijbeenzak voor vloerleggersmessen.
• De broek kan bij de enkelzoom met 5 cm worden 

verlengd.

Een technische werkbroek voor vloerenleggers van onderhoudsvriendelijk 
polyester/katoen dat zijn kleur en vorm behoudt. De broek heeft 
stretchpanelen aan de achterzijde voor extra flexibiliteit, ruime 
voorzakken, holsterzakken met extra vakken en een extra ritssluiting, 
opgestikte achterzakken, een beenzak met een extra vak en klep met 
klittenbandsluiting, een duimstokzak met ruimte voor een mes en een 
dijbeenzak voor vloerleggersmessen. De kniestukzakken zijn verstevigd 
en de kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst worden. Broek 
kan bij de zoom met 5 cm worden verlengd. Gecertificeerd volgens EN 
14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 samen met Jobman kneepads 9943, 
9944 en 9945. 

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m².  
Stretch: 90% polyamide / 10% elastaan, 240 g/m².  
Versteviging: 100% polyamide, 220 g/m².  
Artnr.: 65235820-9899 donkergrijs/zwart  
Maat: C42-62 (+5 cm), D84-120 (+5 cm) 

FLOORLAYERS LONG 
SHORTS STRETCH
• Stretchpanelen aan de achterzijde.
• Dijbeenzak voor vloerleggersmessen.
• Verstelbaar bij onderbeen.

Technische driekwart werkbroek voor vloerenleggers van 
onderhoudsvriendelijk polyester/katoen dat zijn kleur en vorm behoudt. 
De broek heeft stretchpanelen aan de achterzijde voor extra flexibiliteit, 
ruime voorzakken, holsterzakken met extra vakken en een extra ritssluiting, 
opgestikte achterzakken, een beenzak met een extra vak en klep met 
klittenbandsluiting, een duimstokzak met ruimte voor een mes en een 
dijbeenzak voor vloerleggersmessen. De kniestukzakken zijn verstevigd en 
de kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst worden. Gecertificeerd 
volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 samen met Jobman 
kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m².  
Stretch: 90% polyamide / 10% elastaan, 240 g/m².  
Versteviging: 100% polyamide, 220 g/m².  
Artnr.: 65236220-9899 donkergrijs/zwart  
Maat: C42-62, D84-120 
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FUNCTIONAL9493
| 9900 |

KNIFE 
HOLSTER
Technische lederen mes holster die perfect in 
de floorlayer trousers past. De holster biedt een 
professionele, veilige en handige oplossing voor het 
opbergen van tapijtmessen. 

Materiaal: 100% leer.  
Artnr.: 65949384-9900 zwart  
Maat: One size 
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PRACTICAL1203

| 1000 |

| 6700 | | 9898 |

| 9900 |

WOMEN’S SOFTSHELL 
JACKET
• Comfortabel softshell jack met fleece voering.
• Winddicht en waterafstotend.
• Duimgreep in het manchet.

Winddicht en waterafstotend drielaags softshell jack met een voering van 
fleece. Het jack heeft een borstzak met rits voorzien van een D-ring voor 
een ID-kaarthouder, ruime voorzakken met een ritssluiting, binnenzakken 
en elastische manchetten met duimgreep. Verstelbare zoom met trekkoord. 
YKK ritssluiting aan de voorkant. 

Materiaal: 96% polyester / 4% elastaan + voering: 100% polyester 
fleece, 280 g/m².   
Artnr.: 65120371-1000 wit  
Artnr.: 65120371-6700 navy  
Artnr.: 65120371-9898 donkergrijs/donkergrijs  
Artnr.: 65120371-9900 zwart  
Maat: XS-2XL 
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PRACTICAL2317

| 9999 || 9899 || 6799 |

PRACTICAL2316

| 9999 |

SERVICE TROUSERS 
STRETCH
• Stretchpanelen aan de achterzijde.
• Ruime zakken.
• De broek kan bij de zoom met 5 cm worden verlengd.

Praktische servicebroek van onderhoudsvriendelijk polyester/katoen 
dat zijn kleur en vorm behoudt. De broek heeft stretchpanelen aan de 
achterzijde voor extra flexibiliteit, ruime voorzakken, achterzakken met 
een klep, een duimstokzak en een beenzak met extra vak en een klep met 
klittenbandsluiting. De broek kan met 5 cm worden verlengd bij de zoom. 
Ook beschikbaar voor dames, model 2316. 

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m².  
Stretch: 90% polyamide / 10% elastaan, 240 g/m².  
Artnr.: 65231720-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65231720-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65231720-9999 zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-124 (+5 cm) 

WOMEN’S SERVICE 
TROUSERS STRETCH
• Stretchpanelen aan de achterzijde.
• Ruime zakken.
• De broek kan bij de zoom met 5 cm worden verlengd.

Een servicebroek van onderhoudsvriendelijk polyester/katoen dat zijn 
kleur en vorm behoudt. De broek heeft stretchpanelen aan de achterzijde 
voor extra flexibiliteit, ruime voorzakken, achterzakken met een klep, 
een duimstokzak en een beenzak met extra vak en een klep met 
klittenbandsluiting. De broek kan met 5 cm worden verlengd bij de zoom. 
Ook beschikbaar voor heren, model 2317. 

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m².  
Stretch: 90% polyamide / 10% elastaan, 240 g/m².  
Artnr.: 65231620-9999 zwart  
Maat: 32-50 (+5 cm) 
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PRACTICAL2325 | 9999 |

| 9899 || 6799 || 1099 |

CRAFTSMAN 
TROUSERS STRETCH
• Stretchpanelen aan de achterkant.
• Reflecterende details aan de buitenkant van de 

enkelmanchet.
• De broek kan bij de zoom met 5 cm worden verlengd.

Een werkbroek van onderhoudsvriendelijk polyester/katoen dat zijn kleur 
en vorm behoudt. De broek heeft stretchpanelen aan de achterzijde voor 
extra flexibiliteit, ruime voorzakken, holsterzakken met extra vakken en 
een extra ritssluiting, achterzakken met klep, een beenzak met extra vak 
en een klep met klittenbandsluiting en een duimstokzak met ruimte voor 
een mes. De kniestukzakken zijn verstevigd en de kniestukken kunnen op 
twee hoogtes geplaatst worden. Broek kan bij de zoom met 5 cm worden 
verlengd. Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 0 
samen met Jobman kneepads 9941. 

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m².  
Stretch: 90% polyamide / 10% elastaan, 240 g/m².  
Versteviging; 100% Oxford polyester, 210 g/m².  
Artnr.: 65232520-1099 wit/zwart  
Artnr.: 65232520-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65232520-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65232520-9999 zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-124 (+5 cm) 
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PRACTICAL2324

| 9899 |

| 6799 || 1099 | | 9999 |

SERVICE TROUSERS 
STRETCH
• Stretchpanelen aan de achterzijde. 
• Reflecterende details aan de onderzijde van de zoom.
• De broek kan bij de zoom met 5 cm worden verlengd.

Een servicebroek van onderhoudsvriendelijk polyester/katoen dat zijn 
kleur en vorm behoudt. De broek heeft stretchpanelen aan de achterzijde 
voor extra flexibiliteit, ruime voorzakken, achterzakken met een klep, 
een duimstokzak en een beenzak met extra vak en een klep met 
klittenbandsluiting. De kniestukzakken zijn verstevigd en de kniestukken 
kunnen op twee hoogtes geplaatst worden. Broek kan bij de zoom met 
5 cm worden verlengd. Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 
Type 2 Level 0 samen met Jobman kneepads 9941. 

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m².  
Stretch: 90% polyamide / 10% elastaan, 240 g/m².  
Versteviging; 100% Oxford polyester, 210 g/m².  
Artnr.: 65232420-1099 wit/zwart  
Artnr.: 65232420-6799 nay/zwart  
Artnr.: 65232420-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65232420-9999 zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-124 (+5 cm) 
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TECHNICAL2167

   

TECHNICAL2734

| 9999 |

| 9999 |

LONG SHORTS 
STRETCH
• Versteviging bij het kruis van stretch Cordura®.
• Kniestukzakken met zijpanelen van stretch Cordura®.
• Schuine zak op het been met functioneel 

compartiment.

Soepele werkbroek van duurzaam cavalry twill met verstevigde stukken in 
het kruis van stretch Cordura® voor extra flexibiliteit. De kniestukzakken 
van de broek hebben zijpanelen van stretch Cordura®. De voorgevormde 
knieën zijn van duurzaam FA™ en de kniestukken kunnen op twee hoogtes 
geplaatst worden. De ruime holsterzakken kunnen in de voorzakken 
worden opgeborgen en hebben extra vakken met een verstevigde 
binnenzijde. Verder is de broek voorzien van extra riemlussen bij de grotere 
maten. De broek heeft een hamerlus, een duimstokzak met ruimte voor 
een mes en een zak schuin op het been met ritssluiting, een telefoonzak, 
een ID-kaartzakje en een extra vak. Aan de onderzijde van de pijp zit een 
trekkoord. Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 
samen met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 60% katoen / 40% polyester, 280 g/m².  
Stretch: 92% polyamide Cordura® / 8% elastaan, 250 g/m². 
Versteviging: 100% polyamide, 220 g/m².  
Artnr.: 65216718-9999 zwart  
Maat: C44-62, D84-124 

LONG SHORTS COTTON
• 100% Duurzaam katoen, speciaal ontwikkeld voor 

Jobman.
• Lichtere kwaliteit voor een koelere werkomgeving.
• Trekkoord aan het uiteinde van de pijp.

Technische driekwart broek met verstevigde details waaronder 
holsterzakken, achterzakken en een duimstokzak. De holsterzakken 
kunnen in de ruime voorzakken worden gestopt. De broek is daarnaast 
voorzien van achterzakken met een verstevigde binnenzijde, een hamerlus 
en extra riemlussen bij de grotere maten. De duimstokzak heeft een 
mes-bevestigingsknoop. De zak op het been heeft een ritssluiting, een 
telefoonzak, een ID-kaartzak en een extra zak. Voorgevormde knieën 
bieden een optimale pasvorm. De kniestukzakken zijn van duurzaam 
Cordura® met reflecterende biezen en de kniestukken kunnen op twee 
hoogtes geplaatst worden. Reflecterende biezen en een trekkoord aan de 
onderzijde van de pijp. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 samen 
met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% katoen, 300 g/m². Versteviging: 100% polyamide, 220 g/m².  
Artnr.: 65273411-9999 zwart  
Maat: C44-62, D88-124 
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PRACTICAL9941

TECHNICAL9944

 

ADVANCED9945

 

FUNCTIONAL9943

 

| 3099 |

| 7400 |

| 9799 | | 1099 |

KNEEPADS
Functionele kniestukken met EVA binnenkant voor schokdemping en 
sterke buitenkant voor een betere duurzaamheid en langere levensduur. 
Gecertificeerd volgens EN 14404: 2004 + A1: 2010, Type 2, Level 1 in 
combinatie met gecertificeerde Jobman broeken. 

Materiaal: EVA + LDPE  
Artnr.: 65994384-3099 oranje/zwart  
Maat: One size 

KNEEPAD
Technische kniestukken ontwikkeld voor een gemiddelde frequentie 
geknield werk op een dag. De kniestukken zijn voorgevormd en gemaakt 
van EVA voor schokdemping en optimaal draagcomfort. Gecertificeerd 
volgens EN 14404: 2004 + A1: 2010, Type 2, Level 1 in combinatie met 
gecertificeerde Jobman broeken. 

Materiaal: PE/EVA/RUBBER/POE  
Artnr.: 65994484-9799 grafiet/zwart  
Maat: One size 

KNEEPAD
Geavanceerde kniestukken voor intensieve knielwerkzaamheden met 
EVA binnenkant voor schokdemping en sterke buitenkant voor een betere 
duurzaamheid en langere levensduur. Gecertificeerd volgens EN 14404: 
2004 + A1: 2010, Type 2, Level 1 in combinatie met gecertificeerde Jobman 
broeken. 

Materiaal: PE/EVA/RUBBER/POE + LDPE  
Artnr.: 65994584-1099 wit/zwart  
Maat: One size 

KNEEPADS 
PRACTICAL
Eenvoudige, lichtgewicht kniestukken geschikt voor lichte kniel werkzaamheden. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 0 samen 
met Jobman broeken 2324 en 2325. 

Materiaal: LDPE  
Artnr.: 65994184-7400 groen  
Maat: One size 
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