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New
Is uw zichtbaarheid in het donker van belang maar  
overdag is dit niet noodzakelijk? We introduceren nu 
Winter Jacket 1035 en Reflective Beanie 8001, beide 
voorzien van subtiele reflecterende details die een  
heldere reflectie en zichtbaarheid bieden in het donker. 

Winter Jacket 1035 is een echte wannahave! Deze  
lichtgewicht jas is soepel zacht gewatteerd en wind- en 
waterdicht. De binnenzijde van de kraag en de schouders 
zijn voorzien van een zachte, comfortabele pool.

Door het succes van de afgelopen jaar geintroduceerde 
Windblocker Jacket 1190 Hi-Vis, is Windblocker Jacket 
1191 toegevoegd aan de Jobman collectie. Met reflecte-
rende strips op de schouders voor een optimale zicht-
baarheid. Kies nu uw favoriete kleur uit de vier  
beschikbare kleuren.

Hoodie 5303 en Jacket 5304 uitgevoerd in spun-dyed 
polyester. Twee comfortabele en praktische modellen, 
met en zonder capuchon. Tijdens de productie wordt er 
de milieuvriendelijke spun-dye techniek gebruikt.

De vertrouwde Shell Jacket 1284 is nu leverbaar in een 
nieuw model, Winter Jacket 1384 heeft een gewatteerde 
voering in zowel de jas als de capuchon. Heerlijk warm 
en comfortabel! 

Veel leesplezier!
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TECHNICAL8001

| 9999 |

REFLECTIVE BEANIE
Gebreide muts met omslag. Reflecterend garen gemengd met gewoon 
garen geeft een melange-effect en geeft bij verlichting de hele muts een 
reflecterend uiterlijk. Op de voorzijde is een reflecterend Jobman label 
gestikt. 

Materiaal: 100% acryl.  
Artnr.: 65800183-9999 zwart/zwart  
Maat: One size 
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| 9999 |

| 9999 |

   

TECHNICAL1035

WINTER JACKET
• Lichtgewicht warme winterjas.
• Wind en waterdicht met getapete naden.
• Jobman reflecterende strepen voor optimale  

zichtbaarheid.

Warme gecapitonneerde wind- en waterdichte jas, uitstekende ventilatie, 
uitgevoerd in 2-laags polyamide taslan, met getapete naden. Verstevigd 
met Oxford polyester. Naadloos zacht reflecterende strips in Jobman de-
sign op de schouders en onderrug voor optimale zichtbaarheid. De dubbele 
stormflap bij de rits aan de voorzijde van de jas, beschermt tegen koude 
lucht en voorkomt het binnendringen van regen. Zachte, comfortabele pool 
aan de binnenzijde van de kraag en binnenkant van de schouders. Ventila-
tie bij de schouderpas op de rug. Afneembare capuchon met trekkoord en 
drukknopen. De zoom is voorzien van een instelbaar trekkoord en valt aan 
de achterzijde iets lager. Zacht geribde mouwen zijn verstelbaar met klit-
tenband en hebben een duimgreep aan de binnenzijde. Twee ruime borst-
zakken met ritsen, één met Napoleon zak onder de stormflap. D-ring voor 
ID-kaarthouder in rechter borstzak. Twee ruime voorzakken met verborgen 
rits. Twee gaaszakken aan de binnenzijde, bijvoorbeeld voor handschoe-
nen. Waterkolom: 11.000 mm. Ademend vermogen: 6000 g/m² 24-uur. 

Materiaal: 100% polyamide, taslan, 200 g/m². 
Artnr.: 65103530-9999 zwart/zwart  
Maat: XS-3XL 

Subtiele grijze reflecterende strepen 
bij daglicht, geven een heldere 
reflectie en zichtbaarheid wanneer 
deze worden verlicht in het donker.
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ADVANCED1191

| 6599 |

| 6799 |

| 9899 | | 9999 |

JACKET 
WINDBLOCKER
• Winddicht en waterafstotend.
• Jobman reflecterende strepen voor optimale  

zichtbaarheid.
• Verstelbaar trekkoord in zoom.

Jas in 3-laags softshell met birdseye breiwerk aan de buitenkant, wind en 
waterafstotend membraan en fleece aan de binnenkant. Een lichtgewicht 
jas met bewegingsvrijheid. Verstelbaar trekkoord in zoom. Beschermt tegen 
wind en lichte regen (10.000 mm waterkolom, niet getapete naden) en is 
goed ademend. Versteviging in zwart materiaal op zichtbare delen. Zwart 
geribde manchetten. De ruime zakken aan de voorzijde zijn voorzien van 
rits. Borstzak met rits en D-ring voor ID-kaart-houder. De ritssluiting voor 
heeft een stormflap aan de binnenzijde ter bescherming tegen tocht en 
schaven van de kin. Ritspuller met reflecterende details. Naadloze zachte 
reflecterende strips in Jobman design. Reflecterende strips op de schou-
ders en op de onderrug voor optimale zichtbaarheid.  

Materiaal: 100% polyester, 300 g/m². 
Artnr.: 65119173-6599 kobalt blauw/zwart  
Artnr.: 65119173-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65119173-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65119173-9999 zwart/zwart  
Maat: XS-3XL 
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PRACTICAL1384

| 6799 |

| 9899 | | 9999 |

WINTER JACKET
• Wind en waterdicht met getapete naden.
• Reflecterende details op zakken en onderrug.
• Afneembare capuchon voor extra veiligheid.

Wind en waterdicht gewatteerde jas met getapete naden. Ruime dubbele 
borstzakken; twee borstzakken met kleppen afsluitbaar met klittenband- 
sluiting en twee met een waterdichte rits. Steekzakken met klep en rits. 
Drie binnenzakken, twee met rits en één met klittenbandsluiting. Verstelbare 
mouwen en zoom. Reflecterende details op zakken en onderrug. Gewatteerde 
capuchon met trekkoord, afneembaar met drukknoopbevestiging.  
Waterkolom: 23.000 mm. Ademend vermogen: 3300 g/m² 24-uur.  
Gecertificeerd overeenkomstig EN 343 voor regenkleding. 

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65138436-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65138436-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65138436-9999 zwart/zwart  
Maat: XS-4XL 
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TECHNICAL5304

| 6599 |

| 9499 |

| 9999 |

JACKET SPUN DYE
• Milieuvriendelijke productie met spun dye techniek.
• Modder en vuilafstotende verstevigde delen. 
• Ruime zakken met ritsen.

Jas met rits gemaakt van ”spun-dyed” polyester. Spun dying is een milieu- 
vriendelijke kleurtechniek, waarbij minder water, energie en chemicaliën 
wordt verbruikt. Verstevigd op gebieden met hoge slijtage, met een 
vuilwerende afwerking. Ruime zakken aan de voorzijde met rits.  
Borstzakken met rits, D-ring aan binnenzijde voor ID-kaarthouder. 

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65530456-6599 kobalt blauw/zwart  
Artnr.: 65530456-9499 zwart melange/zwart  
Artnr.: 65530456-9999 zwart/zwart  
Maat: XS-3XL 
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TECHNICAL5303

| 6599 |

| 9499 |

| 9999 |

HOODIE SPUN DYE
• Duurzaam geproduceerd met spun dye techniek.
• Modder en vuilafstotende verstevigde delen.
• Ruime zakken met ritsen.

Hoodie gemaakt van spun dye polyester. Spun dying is een milieuvrien-
delijke kleurtechniek, waarbij minder water, energie en chemicaliën wordt 
verbruikt. Verstevigd op gebieden met hoge slijtage, met vuilwerende 
afwerking. Capuchon met trekkoord. Ruime zakken aan de voorzijde met 
rits. Borstzakken met rits, D-ring aan binnenzijde voor ID-kaarthouder. 

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65530356-6599 kobalt blauw/zwart  
Artnr.: 65530356-9499 zwart melange/zwart  
Artnr.: 65530356-9999 zwart/zwart  
Maat: XS-3XL 

Hoodie
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FUNCTIONAL TECHNICAL ADVANCED

PRACTICAL

Om u te helpen bij de keuze voor de beste kleding passend bij uw werkzaamheden is onze 
kleding ingedeeld in vier categorieën op basis van functionaliteit en details. Wij hebben 
de kleding ingedeeld in Practical, Functional, Technical en Advanced. In iedere categorie 
is gekeken naar de optimale prestatie van de kleding, waarbij de kosten in verhouding 
staan tot de specificaties. Dit om het voor u makkelijker te maken om precies dat te kunnen 
selecteren wat u nodig heeft.

Functional is ontwikkeld voor dragers  
die behoefte hebben aan functionele  
werkkleding die wordt gedragen in een 
minder veeleisende werkomgeving. 
Jobman Functional Workwear is voorzien 
van een handig, goed en veelzijdig ontwerp 
met een professionele uitstraling.

Technical is gericht op dragers met een 
veeleisende werkomgeving waar certifice-
ringen een vereiste zijn. Werk waarbij in 
diverse omgevingen gewerkt wordt met 
verschillende gereedschappen. Technical 
Workwear van Jobman is van duurzame 
kwaliteit met functionaliteiten die zorgen 
voor bescherming en het vergemakkelijken 
van de werkzaamheden.

Advanced is voor diegene die op zoek is naar 
het allerbeste in werkkleding. De kleding biedt 
het hoogste niveau qua functionaliteit, is 
geschikt voor alle situaties en de meest  
slijtage onderhevige beroepen en werkom-
gevingen. Jobman Advanced Workwear is 
werkkleding om in te werken en leven,  
werkkleding die onderdeel is van wie u bent.

Practical is de nieuwste categorie binnen 
de Jobman Workwear collectie. De kwaliteit 
van Practical is van hoog niveau, het 
onderscheid zit hem in de ontwikkeling 
vanuit een kostendrukkend perspectief. 
Hierbij is o.a. gekeken naar versimpelde 
oplossingen en vermindering van het  
aantal functionaliteiten. Practical is de 
beste keuze voor de prijsbewuste drager.

De beste kleding voor 
uw wensen en mensen
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