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Ons eigen 
reflecterende 
patroon

Stretch panden

NIEUW HERFST / WINTER 2019

Nieuw
We introduceren onze broeken met stretch-panden van 
Cordura®. Verbazingwekkend comfortabele en gladde 
craftsman broek 2240 in signalisatie-kleuren en Craftsman 
broek 2164 in zwart, navy of grijs. Hetzelfde model, dezelfde 
pasvorm – kies de broek die aansluit op uw behoeften.

Bekijk ook onze nieuwe signalisatie jas 1190 – een wind-
stopper in een 3-laags materiaal met een wind- en water- 
afstotend membraan en fleece aan de binnenkant. 
Signalisatie met Jobman’s nieuwe aantrekkelijke op maat 
ontworpen reflecterende strips.

U kunt ons Klasse 2 signalisatievest vinden per 10 verpakt 
op pagina 7. Een klassiek en aantrekkelijk poloshirt met een 
decoratieve rand aan de binnenkant en T-shirts met ”Beatnik” 
en ”Spike” print zijn enkele van onze nieuwe producten.

En tot slot zijn enkele van onze best verkopende broeken 
op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Veel leesplezier!
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ADVANCED1190

   

TECHNICAL2240

JAS WINDBLOKKER HIGH-VIS
• Wind and water-afstotend.
•	 Jobman	reflecterende	strips	voor	zichtbaarheid.
• Goede pasvorm met bewegingsruimte.

De nieuwe generatie jas in 3-laags materiaal met birdseye breiwerk aan de buitenkant, een wind-  
en	waterafstotend	membraan,	en	fleece	aan	de	binnenkant.	Het	materiaal	is	licht	en	glad	met	
ruimte voor beweging. Beschermt tegen wind en lichte regen (10000 mm waterkolom, niet 
getapete naden) en ademt goed. Versterkingen in zwart weefsel op blootgestelde delen. Zwarte 
geribde manchetten op de mouwen. Ruime zakken voor met rits. Borstzak met rits en ID-ring 
voor ID-kaarthouder. Voorzak met stormklep aan de binnenkant tegen tocht en schaven van de 
kin.	Ritstrekker	met	reflecterende	details.	Naadloze	zachte	reflecterende	strips	met	het	Jobman	
design.	Reflecterende	strips	op	de	schouders	voor	optimale	zichtbaarheid. 
Klasse	3	gecertificeerd	overeenkomstig	EN	ISO	20471	-	Maat	L-3XL 
Klasse	2	gecertificeerd	overeenkomstig	EN	ISO	20471	-	Maat	XS-M 

Materiaal: 100% polyester, 300 g/m2. 
Artnr.: 65119055-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65119055-3199 oranje/zwart  
Maat: XS-3XL 

CRAFTSMAN BROEK 
STRETCH HIGH-VIS
• Panden van stretch Cordura®.
• Kniestukzakken met zijpanden van stretch Cordura®.
• Schuine beenzak met versterkt compartiment.

Comfortabele craftsman broek in slijtvaste signalisatie twill met versterkte kruispanden 
van stretch Cordura®	voor	extra	flexibiliteit.	Kniestukzakken	met	zijpanden	van	stretch	
Cordura®. Voorgebogen knieën van slijtvast FA™ en verstelbare kniestukken in twee 
posities. Ruime holster-zakken met extra compartimenten en versterkte binnenkanten. 
Deze kunnen in de voorzakken worden gedaan. Extra riemlussen in de grootste maten. 
Hamerlus.	Meterzak	met	meszak.	Schuine	zak	op	broekspijp	met	rits,	telefoonzak,	
ID-kaartzak en extra compartiment. Gaas bij knieholte voor ventilatie. Versterkte 
enkelmanchet-achterzijde met niet absorberend polyamide en trekkoord. 
Gecertificeerd	overeenkomstig	EN14404:2004+A1:2010	type	2	niveau	1	in	combinatie	
met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945. 
Klasse	2	gecertificeerd	overeenkomstig	EN	ISO	20471	–	in	C46,	C146	en	D92. 
Klasse	1	gecertificeerd	overeenkomstig	EN	ISO	20471	–	in	C44,	D84-D88. 

Materiaal: 75% polyester / 25% katoen, 260 g/m2. 
Artnr.: 65224062-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65224062-3199 oranje/zwart  
Maat: C44-C62, C146-C156, D84-D124 

NIEUW HERFST / WINTER 2019
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FUNCTIONAL5266

FUNCTIONAL5267

T-SHIRT BEATNIK 
PRINT
• ”Beatnik” print.
• Versterkte schoudernaden.
• Dubbel stiksel rond de neklijn.

Regular	fit	T-shirt	in	single	jersey	met	”Beatnik”	print.	Versterkte	schouder- 
naden en dubbel stiksel rond de neklijn. 

Materiaal: 100% katoen, 180 g/m2. 
Artnr.: 65526610-4110 rood/wit  
Artnr.: 65526610-9910 zwart/wit  
Maat: XS-3XL 

T-SHIRT SPIKE PRINT
• ”Spike” print.
• Versterkte schoudernaden.
• Dubbel stiksel rond de neklijn.

Regular	fit	T-shirt	in	single	jersey	met	”Spike”	print.	Versterkte	schoudernaden	
en dubbel stiksel rond de neklijn. 

Materiaal: 100% katoen (grijs mengsel 85% katoen / 15% viscose),  
180 g/m2. 
Artnr.: 65526710-1099 wit/zwart  
Artnr.: 65526710-9399 grijs melange/zwart  
Maat: XS-3XL 

NIEUW HERFST / WINTER 2019
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CRAFTSMAN BROEK 
STRETCH
• Panden van stretch Cordura®.
• Kniestukzakken met zijpanden van stretch Cordura®.
• Schuine beenzak met versterkt compartiment.

Comfortabele craftsman broek in slijtvaste cavalry twill met versterkte kruis- 
panden van stretch Cordura®	voor	extra	flexibiliteit.	Kniestukzakken	met	
zijpanden van stretch Cordura®. Voorgebogen knieën van slijtvast FA™ en 
Verstelbare kniestukken in twee posities. Ruime holster-zakken met extra 
compartimenten en versterkte binnenkanten. Deze kunnen in de voorzakken 
worden	gedaan.	Extra	riemlussen	in	de	grootste	maten.	Hamerlus.	Meterzak	
met meszak. Schuine beenzak met rits, telefoonzak, ID-kaartzak en extra 
compartiment. Gaas bij knieholte voor ventilatie. Versterkte enkelmanchet 
met niet absorberend polyamide en trekkoord. 
Gecertificeerd	conform	EN14404:2004+A1:2010	Type	2	Level	1	in	
combinatie met de Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 60% katoen / 40% polyester, 280 g/m2. 
Artnr.: 65216418-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65216418-9899  
Artnr.: 65216418-9999 zwart/zwart  
Maat: C44-C62, C146-C156, D84-D124 

NIEUW HERFST / WINTER 2019
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TECHNICAL2236
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WINTERBROEK STAR 
HIGH-VIS 
• Winterbroek in onze beproefde STAR kwaliteitsstof  

met lange levensduur.
• Wind- en waterafstotend, houdt u warm en droog.
• Verstelbare enkelboorden voorkomen koude tocht.

Lichtgewicht	broek,	gevoerd	met	doorstikte	stof	gemaakt	van	stevig,	waterafstotend	100%	
STAR polyester. Verstelbare taille. Verlengde rug stopt koude tocht. Ruime zakken vooraan. 
Versterkte	achterzakken.	Beenzak	met	ID-kaart	zakje	en	telefooncompartiment.	Meterzak	
met meszak. Voorgebogen knieën met knieszakken waar kniestukken op twee hoogten 
gepositioneerd kunnen worden. Verstelbare enkelboorden voorkomen koude luchtstromen. 
Gecertificeerd	overeenkomstig	EN	14404:2004+A1:2010	Type	2	Niveau	1	in	combinatie	
met kniestuk 9943, 9944 en 9945. 
Klasse	2	gecertificeerd	overeenkomstig	EN	ISO	20471. 

Materiaal: 100% STAR-polyester, 250 g/m². 
Artnr.: 65223607-2167 geel/navy  
Artnr.: 65223607-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65223607-3199 oranje/zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-124 

SHELL BROEK HIGH-VIS 
• Shell broek in slijtvast en waterafstotend polyester.
•	 Waterkolom:	13000	mm.	
•	 Ademend	vermogen:	11500	g/m²	24-uur.

Waterafstotende shell broek gemaakt van slijtvast polyester, PU-gecoat. De naden zijn 
getapet om te voorkomen dat de regen binnendringt. Perfect voor laagjes. Verstelbare 
taille en riemlussen. Verlengde rug stopt koude tocht. Ruime voorzakken met klep. 
Meterzak	met	meszak.	Voorgebogen	knieën	met	kniezakken.	Verstelbare	enkelman- 
chetten.	Waterkolom:	13000	mm.	Ademend	vermogen:	11500	g/m²	24-uur. 
Gecertificeerd	overeenkomstig	EN	343	voor	regenkleding. 
Klasse	2	gecertificeerd	overeenkomstig	EN	20471. 

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65226341-2167 geel/navy  
Artnr.: 65226341-2199 geel/zwart  
Maat: S-3XL 

NIEUW HERFST / WINTER 2019
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MUTS
Lichtgewicht,	comfortabele	muts	van	enkelvoudige	jersey	met	zachte	
fleece-voering. 

Materiaal: 100% katoen, voering 100% polyester fleece.  
Artnr.: 65904083-1000 wit  
Artnr.: 65904083-1400 khaki  
Artnr.: 65904083-1700 bruin  
Artnr.: 65904083-2100 geel  
Artnr.: 65904083-3100 oranje  
Artnr.: 65904083-4100 rood  
Artnr.: 65904083-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65904083-6700 navy  
Artnr.: 65904083-7500 bosgroen  
Artnr.: 65904083-9700 grafiet  
Artnr.: 65904083-9900 zwart  
Maat: One size 

VEST SIGNALISATIE 
10-STUKS 
• Klasse 2 signalisatievest.
• Praktisch en gemakkelijk te dragen.
• Eén maat.

Gemakkelijk te dragen signalisatievest, handig om in de auto te houden voor 
bezoekers.	Comfortabele	signalisatievest	met	reflecterende	strepen	rond	
de middel, klittenbandsluiting. Verkocht in een verpakking met 10 stuks. 
Gecertificeerd	in	klasse	2	overeenkomstig	EN	ISO	20471. 
 

Materiaal: 100% polyester, 120 g/m2. 
Artnr.: 65759064-2121 geel/ geel  
Artnr.: 65759064-3131 oranje/ oranje  
Maat: One size 

NIEUW HERFST / WINTER 2019
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POLOSHIRT
• Klassiek poloshirt.
• Geribde kraag en manchetten.
• Decoratieve details.

Klassiek poloshirt met sluiting met drie ”ton sur ton” knopen. Ventilatie in 
zoom. Geribde kraag en manchetten. Decoratieve oranje rand binnenin 
kraag en ventilatie. 

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen (grijs mengsel van 85% katoen / 
15% viscose), 200 g/m2. 
Artnr.: 65556430-1000 wit  
Artnr.: 65556430-4100 rood  
Artnr.: 65556430-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65556430-6700 navy  
Artnr.: 65556430-9300 grijs melange  
Artnr.: 65556430-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 

NIEUW HERFST / WINTER 2019
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CRAFTSMAN BROEK
•	 Mechanische	twill	is	een	slijtvast	materiaal	van	
polyester/katoen	met	lichte	stretch-eigenschappen.	

• Voorgebogen knieën uitgevoerd in slijtvaste FA™-stof.
•	 Kan	worden	gewassen	op	85°C.

Craftsmanbroek in mechanische twill; een slijtvast materiaal met lichte 
stretcheigenschap.	Getest	om	bestand	te	zijn	tegen	wassen	op	85°C.	Een	
stof	van	een	polyester/katoen	mengsel	dat	comfortabel	is	om	te	dragen	en	
in te werken. Ruime holsterzakken met extra compartimenten en versteviging 
aan de binnenzijde. Ingezette voorzakken voor het wegstoppen van de holster- 
zakken en ingezette achterzakken. Versterkte en opgenaaide meterzak en 
meszak. Beenzak met telefooncompartiment. Voorgebogen knieën met 
kniezakken van slijtvast FA™ 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: 65% polyester / 35% katoen, 250 g/m². 
Artnr.: 65243205-6700 navy  
Artnr.: 65243205-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65243205-9900 zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-120 

SERVICEBROEK 
•	 Mechanische	twill	is	een	slijtvast	materiaal	van	
polyester/katoen	met	lichte	stretch-eigenschappen.	

• Voorgebogen knieën uitgevoerd in slijtvaste FA™-stof.
•	 Kan	worden	gewassen	op	85°C.

Servicebroek in mechanische twill; een slijtvast materiaal met lichte 
stretcheigenschap.	Wasbestendig	tot	85°C.	Een	stof	van	een	polyester/
katoen mengsel dat comfortabel is om te dragen en in te werken. Ingezette 
voor- en achterzakken. Versterkte en opgenaaide meterzak en meszak. 
Beenzak met telefooncompartiment. Voorgebogen knieën met kniezakken 
van slijtvast FA™ polyamide. Kniezakken met twee posities voor het 
inbrengen van de kniestukken.  
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.: 65243105-6700 navy  
Artnr.: 65243105-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65243105-9900 zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-120 

Nieuwe kleur!

Nieuwe kleur!

NIEUW HERFST / WINTER 2019
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DAMES SERVICE 
CHINOS
•	 Mechanische	twill	is	een	slijtvast	materiaal	van	
polyester/katoen	met	lichte	stretch-eigenschappen.	

• Ruime voorzakken met muntzakje. 
•	 Kan	worden	gewassen	op	85°C.

Service chino in mechanische twill; een slijtvast materiaal met lichte 
stretcheigenschap.	Getest	om	bestand	te	zijn	tegen	wassen	op	85°C.	Een	
stof	van	een	polyester/katoen	mengsel	dat	comfortabel	is	om	te	dragen	en	
in te werken. Ruime voorzakken met muntzakje en ingezette achterzakken. 
Rubberen knoop reduceert de kans op krassen. Voorgebogen knieën. Kan 
worden verlengd met 5 cm omslag bij enkelzoom. Deze broek is ook in een 
herenversie leverbaar, 2420. 

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 250 g/m². 
Artnr.: 65272005-6700 navy  
Artnr.: 65272005-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65272005-9900 zwart  
Maat: 34-54 (+5 cm) 

SERVICE CHINOS
•	 Mechanische	twill	is	een	slijtvast	materiaal	van	
polyester/katoen	met	lichte	stretch-eigenschappen.	

• Ruime voorzakken met muntzakje. 
•	 Kan	worden	gewassen	op	85°C.

Service chino in mechanische twill; een slijtvast materiaal met lichte 
stretcheigenschap.	Wasbestendig	tot	85°C.	Een	stof	van	een	polyester/
katoen mengsel dat comfortabel is om te dragen en in te werken. Ruime 
voorzakken met muntzakje en ingezette achterzakken. Rubberen knoop 
reduceert de kans op krassen. Voorgebogen knieën. Deze broek is ook in 
een damesversie leverbaar, 2720. 

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 250 g/m². 
Artnr.: 65242005-6700 navy  
Artnr.: 65242005-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65242005-9900 zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-120 
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LOREM IPSUM  
DOLOR SIT
• Lorem	ipsum	dolor	sit.
• Lorem	ipsum	dolor	sit.
• Lorem	ipsum	dolor	sit.

Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	te	eum	modo	eros	mentitum,	no	quod	ridens	
disputationi	vis.	Per	alii	similique	at.	Repudiare	pertinacia	vituperatoribus	
ea	nec.	Posse	fugit	te	eam.	Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	te	eum	modo	eros	
mentitum,	no	quod	ridens	disputationi	vis.	Per	alii	similique	at.	Repudiare	
pertinacia	vituperatoribus	ea	nec.	Posse	fugit	te	eam.	Lorem	ipsum	dolorsit	
amet,	te	eum	modo	eros	mentitum,	no	quod	ridens	disputationi	vis.

Material: Lorem ipsum dolor sit amet, te eum modo.
Art nr: 00000000-0000 Lorem ipsum
Art nr: 00000000-0000 Lorem ipsum
Art nr: 00000000-0000 Lorem ipsum
Storlek: Lorem ipsum

Rek	ca.	pris:

000:-

TECHNICAL0000

12 LOREM IPSUM

FUNCTIONAL TECHNICAL ADVANCED

PRACTICAL

Om	u	te	helpen	bij	het	kiezen	van	de	juiste	kleding	voor	uw	werk,	zijn	al	onze	producten	
ingedeeld in vier categorieën, al naar gelang hun niveau van functionaliteit. We hebben 
de niveaus Practical, Functional, Technical en Advanced 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.

De Functional collectie is ontworpen voor 
diegenen die functionele werkkleding nodig 
hebben voor gebruik in minder veeleisende 
omgevingen. Functional werkkleding is 
intelligent, goed ontworpen, veelzijdig en 
oogt professioneel.

Het Technical programma is bedoeld voor 
diegenen die iets robuustere werkkleding 
nodig hebben, bijvoorbeeld in situaties waar 
certificatie nodig is. U werkt in verschillende 
omgevingen met verschillende soorten gere- 
edschap. Stevige werkkleding met functies 
die u beschermen en die uw werk gemak-
kelijker maken.

Advanced is voor diegenen die het allerbeste 
willen op het gebied van werkkleding. Dit 
programma biedt de maximale functionaliteit, 
geschikt voor alle situaties en de meest 
slijtvaste materialen voor de meest veelei-
sende omgevingen. Workwear om in te leven 
en te werken, workwear die deel uit maakt 
van wie u bent.

Fabrikant:	Jobman	Workwear	AB	|	Box	2044	|	SE-194	02	Upplands	Väsby	|	Zweden
+46	(0)8	630	29	00	|	info@jobman.se	|	www.jobman.se

Practical is de nieuwste categorie werkkle-
ding	in	het	Jobman	programma.	Net	als	bij	
al onze producten is de kwaliteit zeer 
hoog, maar minder functies en eenvoudi-
gere oplossingen helpen de prijs laag te 
houden, waardoor Practical een goede 
keuze is voor de prijsbewuste klant.

Kies het juiste niveau  
qua functionaliteit voor  
uw werkkleding
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