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Nyheter
Ønsker du å bli sett i mørket, men har ikke det samme
behovet for synlighet om dagen? Nå lanserer vi
Vinterjakke 1035 og Reflekslue 8001, som har diskré
mørkegrå reflekser i dagslys, men som gir tydelig
refleksjon og synlighet ved belysning i mørket.
Vinterjakke 1035 må prøves! Den er varmfôret, lett og
smidig, og den er vind- og vanntett. Ekstra forsterket
med mykt og deilig teddyfôr på innsiden av kragen og
skuldrene.
Hvis du likte vår windblocker-jakke 1190 i varsel fra i
fjor, kan du glede deg over at denne nå har fått selskap
av 1191, en windblocker-jakke med økt synlighet på
skuldrene. Den finnes i fire forskjellige farger - velg den
du liker best!
Hettegenser 5303 og 5304 i spun dyed polyester. To
deilige og praktiske modeller med og uten hette. De er
produsert med den mer miljøvennlige spun dye-metoden.
Vår tidligere lanserte Skalljakke 1284 kommer i en ny
modell, Vinterjakke 1384 med vattert fôr i hele jakken
og hetten. Varm og komfortabel!
Gled deg til å lese!
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8001

TECHNICAL

REFLEKSLUE
Strikket lue med oppbrettbar kant. Innsydde reflekstråder gir et blandet,
opplyst utseende og gir hele luen en reflekterende effekt. Jobman-etikett
i refleks midt på foran.
Materiale: 100 % akryl.
Art nr: 65800183-9999 svart/svart
Størrelser: One size

| 9999 |
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TECHNICAL

VINTERJAKKE
• Lett og smidig vinterjakke.
• Vind- og vanntett med tapede sømmer.
• Avtagbar hette for økt sikkerhet.
Varmforet, vind- og vanntett jakke i 2-lags polyamid taslan med tapede
sømmer og god pusteevne. Forsterket i oxford-polyester på utsatte steder.
Påvarmede Jobman-reflekser på skuldrene og nederst på ryggen for økt
synlighet. Dobbel vindbeskyttelse foran, beskytter mot kald luft og hindrer
at regn treger inn. Mykt og behagelig teddyfôr på innsiden av kragen og på
innsiden av skuldrene. Ventilasjon på bærestykket bak. Hette med snøring,
avtagbar med trykknapper. Justerbar med snøring nede og litt lengre rygg.
Smidig ribb med tommelgrep på innsiden av ermets slutt, og justerbar på
utsiden med borrelås. To store brystlommer med glidelås, derav en
Napoleonlomme under vindklaffen. D-ring for ID-kortholder i høyre brystlomme.
To romslige frontlommer med skjult glidelås. To innerlommer i mesh, til
f.eks. hansker. Vannsøyle: 11 000 mm. Pusteevne: 6000 g/m² 24 h.

Materiale: 100 % polyamid, taslan, 200 g/m².
Art nr: 65103530-9999 svart/svart

| 9999 |

Størrelser: XS-3XL

| 9999 |

Diskré mørkegrå refleks i dagslys,
med tydelig refleksjon og god
synlighet ved belysning i mørket.
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| 6599 |
| 6799 |

1191

ADVANCED

JAKKE WINDBLOCKER
• Vind - og vannavvisende.
• Jobman-reflekser for økt synlighet.
• Justerbar med snøring nede.
3-lags softshelljakke med bird-eye-trikot på utsiden, vind- og vannavvisende
membran og fleece på innsiden. Materialet er lett og tøyelig og gir stor
bevegelsesfrihet. Justerbar med snøring nede. Tåler både lett regn og vind
(10 000 mm vannsøyle, ikke tapede sømmer), har god pusteevne.
Forsterkninger i svart stoff på utsatte steder. Svart ribbestrikket mansjett
nederst på ermene. Romslige frontlommer med glidelås. Brystlomme med
glidelås og D-ring for ID-kortholder. Glidelås med innvendig vindbeskyttelse
som beskytter mot trekk og gnissing mot haken. Glidelåshempe med
refleksdetaljer. Påvarmede reflekser uten sømmer i Jobman-design.
Reflekser på skuldrene og nederst på ryggen for økt synlighet.
| 9899 |
Materiale: 100 % polyester, 300 g/m².
Art nr: 65119173-6599 blå/svart
Art nr: 65119173-6799 marine/svart
Art nr: 65119173-9899 mørkegrå/svart
Art nr: 65119173-9999 svart/svart
Størrelser: XS-3XL

| 9999 |
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| 6799 |

1384

PRACTICAL

VINTERJAKKE
• Vind- og vanntett jakke med tapede sømmer.
• Refleksdetaljer på lommer og nederst på ryggen.
• Avtagbar hette for økt sikkerhet.
Varmforet, vattert, vind- og vanntett jakke med tapede sømmer. Doble
brystlommer; to med klaff og borrelås og to med vanntett glidelås.
Frontlommer med klaff og glidelås. Tre innerlommer, to med glidelås og én
med borrelås. Regulerbar på ermene og i nederkanten. Refleksdetaljer på
lommer og nederst på ryggen. Vattert hette med snøring, avtagbar med
trykknapper. Vannsøyle: 23 000 mm. Pusteevne: 3300 g/m² 24 h.
Sertifisert ifølge EN343 for regntøy.
Materiale: 100 % polyester, 200 g/m².
Art nr: 65138436-6799 marine/svart
Art nr: 65138436-9899 mørkegrå/svart
Art nr: 65138436-9999 svart/svart
Størrelser: XS-4XL

| 9899 |

| 9999 |
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| 9499 |

5304

TECHNICAL

JAKKE SPUN DYE
• Mer miljøvennlig produksjon med spun dye.
• Forsterkninger som er smussavvisende.
• Romslige lommer med glidelås.
Glidelåsjakke i spun-dye-polyester. Spun dye er en mer miljøvennlig
innfargingsteknikk med redusert forbruk av vann, energi og kjemikalier enn
tradisjonell fremgangsmåte. Forsterket på utsatte steder med smussavvisende
finish. Romslige frontlommer med glidelås. Brystlommen lukkes med
glidelås, og på innsiden finner du en D-ring for ID-kortholder.
Materiale: 100 % polyester, 280 g/m².
Art nr: 65530456-6599 blå/svart
Art nr: 65530456-9499 svartmelert
Art nr: 65530456-9999 svart/svart
Størrelser: XS-3XL

| 6599 |

| 9999 |
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Hette

| 9499 |

5303

TECHNICAL

HETTEJAKKE
SPUN DYE
• Mer miljøvennlig produksjon med spun dye.
• Forsterkninger som er smussavvisende.
• Romslige lommer med glidelås.
Hettejakke i spun-dye-polyester. Spun dye er en mer miljøvennlig
innfargingsteknikk med redusert forbruk av vann, energi og kjemikalier
enn tradisjonell fremgangsmåte. Forsterket på utsatte steder med
smussavvisende finish. Hette med snøring. Romslige frontlommer med
glidelås. Brystlommen lukkes med glidelås, og på innsiden finner du en
D-ring for en ID-kortholder.

Materiale: 100 % polyester, 280 g/m².
Art nr: 65530356-6599 blå/svart
Art nr: 65530356-9499 svartmelert
Art nr: 65530356-9999 svart/svart
Størrelser: XS-3XL

| 6599 |

| 9999 |
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Velg riktig nivå på
arbeidsklærne dine
Vi hos Jobman har delt inn sortimentet vårt i fire funksjonsnivåer for å hjelpe deg med
å finne riktige klær. Nivåene heter Practical, Functional, Technical og Advanced, der
funksjon, ytelse og pris går hånd i hånd. Alt for å gjøre det enklere for deg å velge
akkurat de klærne du trenger.

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

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

TECHNICAL

ADVANCED

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

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

New Wave Norway AS | Torvstikkeren 10 | 1640 Råde | Norge
Tel. +47 69 14 37 00 | post@jobman.no | www.jobman.no
Produsert av: Jobman Workwear AB | Sverige | www.jobman.se

