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Èchte kwaliteit voor 
èchte vakmensen

Uw keuze in werkkleding bepaald hoe zichtbaar, effectief en 
beschermd u bent tijdens het werk. Verschillende vakgebieden 
vragen om werkkleding met verschillende functionaliteiten en 
mate van duurzaamheid. Daarnaast zijn er omstandigheden 
waarbij de kleding moet zorgen voor een aangenaam warm 
gevoel of juist verkoeling. Jobman biedt een brede collectie aan 
werkkleding die mooi op elkaar aansluit, zo kunnen er gemak-
kelijk combinaties gemaakt worden voor zowel binnen- als  
buitenwerk, gedurende alle seizoenen. Wij werken samen met 
professionals uit verschillende vakgebieden om te kunnen voor-
zien in alle behoeftes die de verschillende beroepgroepen met 
zich meebrengen. Deze kennis zetten wij om in functionele 
werkkleding aangepast op het dagelijkse werkgebied van de drager.

Jobman Workwear wordt ontwikkeld en geproduceerd voor pro-
fessionals die gaan voor het hoogst haalbare. Duurzaamheid is 
sinds 1975 de kern van waaruit wij werken en dit zal ook altijd 
zo blijven. Bij Jobman Workwear gaat kwaliteit niet alleen over 
het selecteren van het juiste materiaal. De kleding moet ook 
comfortabel zijn en bijdragen aan de vrijheid van bewegen tijdens 
iedere klus. In combinatie met nieuwe functionaliteiten en het 
moderne ontwerp, zorgt de kleding ervoor dat u opvalt tijdens 
het werk. Onze visie is dat alle professionals trotse dragers zijn 
van Jobman Workwear, iedere dag opnieuw. 
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Wanneer u Jobman Workwear draagt, draagt u jarenlange tech- 
nische en functionele ontwikkeling, toegepast in ieder detail. De 
hoogwaardige kleding in combinatie met de doorontwikkelde 
details zorgen voor comfortabele, gemakkelijk te dragen kleding 
met een moderne uitstraling en uitstekende duurzaamheid. De 
kleding is zorgvuldig ontworpen en gebaseerd op generaties 
lange kennis. De keuze voor kwalitatief hoogstaande kleding is 
niet alleen een economisch verantwoorde keuze maar ook een 
duurzame keuze. 

Een voorbeeld van deze strategie als het gaat om de ontwikkeling 
van onze kleding is de hoogwaardige Stretch Trousers 
Holsterpockets. Deze broek is voorzien van diverse functio- 

naliteiten toegespitst op de wensen en eisen van de drager. 
Zo is de broek voorzien van losse holsterzakken op de achterzijde, 
verstevigde holsterzakken aan de voorzijde en een zak op het 
been voor het veilig opbergen van eventuele waardevolle spullen. 
De broek is gemaakt van zorgvuldig geselecteerde materialen 
voor de diverse zones in de broek. De panelen in de broek zijn 
passend gesneden en duurzaam gestikt om zo de natuurlijke 
vorm van het lichaam te volgen. Het resultaat is een zeer  
comfortabele broek gemaakt van duurzame materialen. Daarmee 
is deze broek niet alleen een economisch verantwoorde en 
duurzame keuze, maar ook één die favoriet is dankzij het 
draagcomfort.

1 | ACHTERZAKKEN 
Achterzakken zijn deels los, om er gemakkelijker bij te kunnen. 
 
2 | HEUPBAND 
De verwerking van siliconenrubber in de heupband zorgt ervoor dat 
een shirt beter in de broek blijft zitten. 
 
3 | HOLSTER-ZAKKEN  
Ruime, verstevigde holsterzakken met extra compartiment. 
 
4 | HAMERLUS 
 
5 | VOERING BIJ HET KRUIS 
Het kruis is gevoerd met stretch Cordura® voor extra duurzaamheid 
en comfort. 
 
6 | BEENZAK 
Zak op het been met compartimenten voor bijvoorbeeld een mes en 
een duimstok. 
 

7 |  STRETCH TROUSERS HOLSTERPOCKETS  
De broek is gemaakt van 4-way stretch Rip-stop materiaal met lange 
levensduur en optimaal draagcomfort. 
 
8 | KNIE EN ACHTERKANT VAN DE KNIE 
Voorgevormd bij de knieën voor extra comfort. Kniestukzakken met 
mogelijkheid om kniestukken in twee posities te plaatsen voor optimale 
bescherming. Gemaakt van stretch Cordura® voor een lange levensduur. 
Gaas aan achterzijde van de knie voor ventilatie. 
 
9 | BEENZAK 
Beenzak met rits, telefoonzak en vakje voor ID-kaart. 
 
10 | ENKELMANCHET 
3M™ reflecterende strips en trekkoord in enkelmanchet.

2191 Stretch Trousers Holsterpockets

Hoge kwaliteit, tot 
het kleinste detail
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2912 FUNCTIONAL

FUNCTIONALPRACTICAL

TECHNICAL ADVANCED

De beste kleding 
voor uw wensen en 
mensen
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.

Techninal is gericht op dragers met een veeleisende werkom- 
geving waar certificeringen een vereiste zijn. Werk waarbij in 
diverse omgevingen gewerkt wordt met verschillende gereed-
schappen. 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 werkomgevingen. Jobman Advanced Workwear is 
werkkleding om in te werken en leven, werkkleding die onderdeel 
is van wie u bent.

Practical is de nieuwste categorie als het gaat om werkkleding 
van Jobman Workwear. Zoals geldt voor alle Jobman kleding is 
de kwaliteit van hoog niveau. Het onderscheid zit hem in de 
ontwikkeling vanuit een kostendrukkend perspectief. Hierbij is 
o.a. gekeken naar versimpelde oplossingen en vermindering in 
het aantal functionaliteiten. Practical is daarmee de beste keuze 
voor de prijsbewuste drager.



De High Visibility kleding van Jobman voldoet aan de richtlijnen 
zoals opgesteld in de EU-standaard EN ISO 20471. Deze  
standaard geeft aan welke kleuren er gebruikt moeten worden, 
waar de reflecterende banen zich moeten bevinden en welke 
informatie moet zijn opgenomen in de kleding. Er zijn eisen 
gesteld ten aanzien van de eigenschappen van het materiaal 
om een maximale zichtbaarheid te waarborgen. Ook zijn er 
eisen gesteld met betrekking wassen, om de kwaliteit van 
zichtbaarheid te waarborgen. Tot slot zijn er eisen opgesteld 
als het gaat ontwerp, om de maximale zichtbaarheid van het 
kledingstuk te kunnen waarborgen.

Getest door testinstituten 
De High Visibility kleding van Jobman wordt samen met de  
bijbehorende documentatie getest en gekeurd door gerenom-
meerde testinstituten. Zodra de kleding is goedgekeurd wordt 
er een certificaat toegekend waarop wordt vermeld dat de  
kleding voldoet aan de vereisten zoals opgesteld in de standaard 
EN ISO 20471. De High Visilbility kleding is zowel voorzien van 
een CE-markering als van informatie over de verzorging en het 
gebruik van het kledingstuk.

De drie verschillende High Visibility klassen 
High Visibility kleding is onderverdeeld in drie klasses afhankelijk 
van hun zichtbaarheid. De classificatie is afhankelijk van de 
oppervlakte verhouding tussen de fluorescerende delen en de 
reflecterende delen.

Klasse 3: het meest zichtbaar. Het totale fluorescerende 
oppervlak moet minimaal 0,8 m2 zijn en reflecterende strips 0,2 m2.

Klasse 2: Het totale fluorescerende oppervlak moet minimaal 
0,5 m2 zijn en reflecterende strips 0,13 m2.

Klasse 1: minst zichtbaar. Het totale fluorescerende oppervlak 
moet minimaal 0,14 m2 zijn en reflecterende strips 0,1 m2. 

 

In alle de klassen, mag er niet meer dan 10 cm tussen de 
reflecterende strepen zitten. Dit betekent bijvoorbeeld dat de 
rits op een jas gesloten moet zijn.

Combineren met andere kledingstukken 
Het is mogelijk om kleding uit verschillende klassen met elkaar 
te combineren. Echter leidt het combineren van klassen 1 en 2 
niet automatisch tot klasse 3. Om tot klasse 3 te komen moet 
het totale oppervlak fluorescerende oppervlak van de kleding 
minimaal 0,8m2 zijn. Kledingstukken met verschillende kleuren 
kunnen ook gecombineerd worden. Ze moeten echter samen 
worden gecertificeerd zodat hun totale oppervlakte kan worden 
berekend. Anders geldt slecht het oppervlak van een enkel  
kledingstuk.

Geel is de meest zichtbare kleur 
De EU-standaard specificeert drie goedgekeurde fluorescerende 
kleuren: geel, oranje en rood. Het certificaat vermeldt dat de 
kledingstukken zijn goedgekeurd om te combineren. Testen 
hebben aangetoond dat de kleur geel twee keer zo lichtgevend 
is dan oranje of rood. Daarnaast is geel de enige van de drie 
kleuren die fluorescent is in direct zonlicht en het licht van 
natriumlampen, hetgeen het type verlichting is dat bijvoorbeeld 
wordt gebruikt in tunnels.

Reflecterende strepen voor zichtbaarheid in het donker 
Fluorescerende kleuren verliezen hun lichtgevendheid in het 
donker. High Visibility kledingstukken zijn daarom voorzien van 
reflecterende strepen om het licht van bijvoorbeeld koplampen 
in het donker te reflecteren. Reflecterende strepen op de 
benen zorgen ervoor dat de gebruiker te zien is vanaf grotere 
afstanden.

Alles wat u moeten 
weten over High 
Visibility kleding
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TECHNICAL2240

HIGH VISIBILITY

1190 - Jacket, p. 32
2240 - Broek, p. 12

HI-VIS STRETCH 
TROUSERS HP
• Verstevigd met FA™, polyamide en Cordura®.
• Kniestukken kunnen op twee hoogtes worden 

geplaatst om de beste positie voor optimale 
bescherming te kunnen garanderen.

• Schuine beenzak om gereedschap nog beter binnen 
handbereik op te bergen.

Comfortabele Hi-Vis werkbroek gemaakt van twill in combinatie met stretch 
Cordura® in het kruispand voor extra flexibiliteit. Verder is de broek ook 
bij de knieën verstevigd met Cordura® en slijtvast FA™. De kniestukken 
kunnen op verschillende hoogtes worden geplaatst om de juiste positie 
voor de beste bescherming te kunnen garanderen. De broek is voorzien 
van verstevigde holsterzakken met extra compartimenten, steekzakken aan 
de voorzijde, een duimstokzak, een meszak en schuine beenzak met rits 
en ruimte voor een telefoon of ID-kaart. De broek is hoogwaardig afgewerkt 
met polyamide bij de enkels en mesh in de knieholtes. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 
High Visibility klasse 1 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat C44, 
D84-D88. 
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat C46, 
C146 en D92. 

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 
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13HIGH VISIBILITY

HI-VIS TROUSERS 
STAR HP
• Servicebroek gemaakt van bewezen slijtvaste  

STAR kwaliteit.
• Zeer slijtvast en sneldrogend voor optimaal comfort.
• Voorzien van een trekkoord bij de enkels voor 

bescherming tegen tocht.

Technische Hi-Vis werkbroek gemaakt van hoogwaardige STAR 
kwailteit, met zeer slijtvaste, sneldrogende eigenschappen en een 
zachte binnenzijde. De broek is voorzien van diverse zakken zoals 
ruime holsterzakken aan de voorzijde, verstevigde achterzakken, een 
duimstokzak met mes-bevestigingsknoop en een zak op het been met 
telefoonvakje, ruimte voor een ID-kaart en meerdere compartimenten. 
De broek is professioneel afgewerkt met een hamerlus, extra riemlussen 
bij de grootste maten en polyamide verstevigde omslag onderaan de 
broekspijpen. De broek is ook verkrijgbaar voor dames, 2272. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% STAR polyester, 250 g/m². 
Artnr.: 65222207-2167 geel/navy  
Artnr.: 65222207-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65222207-3199 oranje/zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D92-124 

HI-VIS WOMEN’S 
TROUSERS STAR HP
• Servicebroek gemaakt van bewezen slijtvaste  

STAR kwaliteit.
• Zeer slijtvast en sneldrogend voor optimaal comfort.
• Voorzien van een trekkoord bij de enkels voor 

bescherming tegen tocht.

Technische Hi-Vis werkbroek voor dames gemaakt van hoogwaardige 
STAR kwailteit, met zeer slijtvaste, sneldrogende eigenschappen en 
een zachte binnenzijde. De broek is voorzien van diverse zakken zoals 
ruime holsterzakken aan de voorzijde, verstevigde achterzakken, een 
duimstokzak met mes-bevestigingsknoop en zak op het been met 
telefoonvakje, ruimte voor een ID-kaart en meerdere compartimenten. De 
broek is professioneel afgewerkt met een hamerlus, extra riemlussen bij de 
grootste maten en een polyamide verstevigde omslag van de broekspijpen. 
De broek is ook verkrijgbaar voor heren, 2222. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% STAR polyester, 250 g/m². 
Artnr.: 65227207-2199 geel/zwart  
Maat: 34-54 
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TECHNICAL2134

HIGH VISIBILITY

HI-VIS STRETCH 
TROUSERS CORE HP
• Verstevigd met stretch Cordura® voor een betere 

slijtvastheid.
• Verstevigd met FA™ bij de knieën.
• Zak op het been is schuin naar voren geplaatst om 

gereedschappen nog beter binnen handbereik te 
hebben.

Comfortabele en duurzame Hi-Vis werkbroek gemaakt van ringgesponnen 
Core katoen/polyester. De broek is verstevigd met stretch Cordura® in 
het kruispaneel, slijtvast FA™ bij de kniestukken en polyamide bij de 
enkels. De voorgevormde knieën in combinatie met de extra riemlussen 
bij de grootste maten zorgen voor een optimaal draagcomfort. Daarnaast 
is de broek voorzien van diverse zakken waaronder ruime verstevigde 
holsterzakken met compartimenten, ruime steekzakken aan de voorzijde, 
een zak voor een duimstok, een schuine zak op het been met rits, ruimte 
voor een telefoon en ID-kaart. De kniestukken kunnen op verschillende 
hoogtes geplaatst worden om de beste positie voor optimale bescherming 
te garanderen. 
High Visibility klasse 1 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 
Gecertificeerd volgens EN14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met de Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 
Gecertificeerd volgens EN14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 0 in 
combinatie met de Jobman kneepads 9942. 

Materiaal: 55% katoen, 45% polyester CORE, 305 g/m². 
Artnr.: 65213419-1021 wit/geel  
Artnr.: 65213419-6721 navy/geel  
Artnr.: 65213419-9821 donkergrijs/geel  
Artnr.: 65213419-9921 zwart/geel  
Maat: C44-62, C146-156, D84-124  
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HIGH VISIBILITY

9040 - Muts, p. 185
1283 - Jacket, p. 38
2377 - Broek, p. 15

HI-VIS TROUSERS HP
• Easy-care werkbroek gemaakt van polyester/katoen.
• Voorzien van holsterzakken met extra compartiment 

en zak met rits.
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden 

verlengd door de omslag in de broekspijp. 

Praktische Hi-Vis broek gemaakt van easy-care polyester/katoen. De broek 
is uitgerust met diverse zakken zoals ruime, verstevigde holsterzakken met 
compartimenten en een rits zakje, steekzakken, achterzakken met klep en 
klittenbandsluiting, zak op het been met een extra compartiment en een 
klep met klittenbandsluiting en een duimstokzak met ruimte voor een mes. 
Maten C42-C64 kunnen gemakkelijk met 5 cm worden verlengd door de 
omslag in de broekspijp.  
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65237762-2167 geel/navy  
Artnr.: 65237762-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65237762-3199 oranje/zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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HIGH VISIBILITY

HI-VIS TROUSERS 
COTTON HP
• Gemaakt van hoogwaardig Jobman katoen.
• Voorgevormde knieën voor een optimaal 

draagcomfort.
• Voorzien van diverse zakken waaronder een zak op 

het been met ruimte voor een telefoon en ID-kaart.

Technische broek van hoogwaardig Jobman katoen. De broek is voorzien 
van diverse zakken, waaronder holsterzakken met compartimenten, 
verstevigde achterzakken, een zak op het been met telefoonzak en 
ruimte voor een ID-kaart. De broek is afgewerkt met fluorescerende 
panelen onderaan de broekspijpen en voorzien van soepel reflecterende 
tape voor extra zichtbaarheid. De broek is professioneel afgewerkt met 
voorgevormde knieën met polyamide versteviging. De kniestukken kunnen 
op twee hoogtes worden geplaatst om de beste positie voor optimale 
bescherming te kunnen garanderen. 
High Visibility klasse 1 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% katoen, 370 g/m². 
Artnr.: 65229713-6721 navy/geel  
Artnr.: 65229713-9921 zwart/geel  
Maat: C44-62, C146-156, D92-124 

HI-VIS TROUSERS HP
• Gemaakt van lichtgewicht materiaal.
• Maten C42-C64 kunnen gemakkelijk met 5 cm 

worden verlengd door de omslag in de broekspijp.
• De broek is ideaal voor werkzaamheden waarbij 

zichtbaarheid van groot belang is. 

Praktische broek gemaakt van hoogwaardig katoen in een lichter 
grammage voor een lichtgewicht broek. De broek is voorzien van 
holsterzakken, achterzakken met een klep en klittenbandsluiting, 
een duimstokzak, een zak voor een mes, een zak op het been met 
compartiment en een klep en klittenbandsluiting, De broek heeft 
reflecterende details onderaan de broekspijpen. De broek is ideaal voor 
werkzaamheden waarbij zichtbaarheid van groot belang is. De broek 
is professioneel afgewerkt met versteviging in de holsterzakken en 
kniestukzakken. Maten C42-C64 kunnen gemakkelijk met 5 cm worden 
verlengd door de omslag in de broekspijp. 
High Visibility klasse 1 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 

Materiaal: 100% katoen, 320 g/m². 
Artnr.: 65227710-6721 navy/geel  
Artnr.: 65227710-9921 zwart/geel  
Artnr.: 65227710-9931 zwart/oranje  
Maat: C44-62 (+5 cm), D84-120 
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HIGH VISIBILITY

HI-VIS TROUSERS HP
• Gemaakt van easy-care polyester/katoen.
• Verstevigd bij de holsterzakken en kniestukzakken.
• De maten C42-C64 kunnen gemakkelijk met 5 cm 

worden verlengd door de omslag in de broekspijp.

Praktische Hi-Vis broek gemaakt van easy-care polyester/katoen. De 
broek is voorzien van holsterzakken met extra compartiment en rits zakje, 
achterzakken met klep en klittenbandsluiting, zak op het been met extra 
compartiment en een klep met klittenbandsluiting en een duimstokzak met 
ruimte voor een mes. De broek is professioneel afgewerkt met versteviging 
in de holsterzakken en kniestukzakken. De maten C42-C64 kunnen 
gemakkelijk met 5 cm worden verlengd door de omslag in de broekspijp. 
High Visibility klasse 1 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65251320-6721 navy/geel  
Artnr.: 65251320-9921 zwart/geel  
Artnr.: 65251320-9931 zwart/oranje  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-120 

HI-VIS SERVICE 
TROUSERS
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden 

verlengd door de omslag in de broekspijp.
• Comfortabele Hi-Vis servicebroek.
• Voorzien van diverse zakken met verschillende 

handige compartimenten en details.

Praktische Hi-Vis broek gemaakt van easy-care polyester/katoen. Deze 
servicebroek is voorzien van ruime steekzakken aan de voorzijde, 
achterzakken met klep en klittenbandsluiting en een zak op het been 
met extra compartiment en een klep met klittenbandsluiting en een 
duimstokzak. Maten C42-C64 kunnen gemakkelijk met 5 cm worden 
verlengd door de omslag in de broekspijp. 
High Visibility klasse 1 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65231420-6721 navy/geel  
Artnr.: 65231420-9921 zwart/geel  
Artnr.: 65231420-9931 zwart/oranje  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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| 2100 |

| 3100 |

TECHNICAL2207

   

| 2167 | | 3167 | | 2199 |

TECHNICAL2217

     

HIGH VISIBILITY

HI-VIS SHORTS HP
• Hi-Vis shorts met holsterzakken speciaal voor bouw, 

constructie en installatie.
• ID-kaart houder die kan worden weggestopt in de zak 

op het been.
• Zak op het been met rits voor het veilig opbergen van 

eventueel waardevolle spullen.

Technische Hi-Vis shorts met holsterzakken die in de steekzakken kunnen 
worden weggestopt. De broek is voorzien van een zak op het been met 
rits, een telefoonzak, ruimte voor een ID-kaart, een duimstokzak met ruimte 
voor een mes en een hamerlus. De broek is verkrijgbaar in 2 fluorescerende 
kleuren die mooi aansluiten op alle Hi-Vis kleding van Jobman.  
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 75% polyester, 25% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65220762-2100 geel  
Artnr.: 65220762-3100 oranje  
Maat: C46-62 

HI-VIS LONG SHORTS
• Afgewerkt met 3M™ reflecterende details.
• Broek is leverbaar in D-maten.
• Kniestukzakken verstevigd met slijtvast FA™ 

polyamide.

Technische Hi-Vis driekwart broek voorzien van ruime holsterzakken die 
in de steekzakken kunnen worden gestoken, achterzakken, ruime zak op 
het been met rits, ruimte voor een ID-kaart en telefoon en een zak voor 
een duimstok en een mes. Verder is de broek voorzien van een hamerlus 
en extra riemlussen bij de grootste maten. De broek is verstevigd met 
Polyamide en FA™ bij de voorgevormde knieën. De kniestukken kunnen 
op twee hoogtes worden geplaatst om de beste positie voor optimale 
bescherming te kunnen garanderen. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat 
C46-C62, D92-D124 
High Visibility klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat C44, 
D84-D88. 

Materiaal: 75% polyester, 25% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65221762-2167 geel/navy  
Artnr.: 65221762-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65221762-3167 oranje/navy  
Maat: C44-62, D84-124 
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| 2100 |

| 2100 |

| 3100 |

| 3100 |

 

PRACTICAL2205

 

PRACTICAL2204

HIGH VISIBILITY

HI-VIS SHORTS HP
• Service shorts gemaakt van easy-care  

polyester/katoen.
• Zak op het been met een compartiment voor het 

overzichtelijk opbergen van gereedschappen e.d.
• Verstevigde holsterzakken.

Hi-Vis shorts gemaakt van easy-care polyester/katoen om het behoud van 
kleur en vorm te waarborgen. De broek is voorzien van ruime, verstevigde 
holsterzakken met een extra compartiment en zak met rest. Verder heeft de 
broek ruime achterzakken met klittenband, een zak op het been met klep 
en klittenband, een duimstokzak en een zak voor een mes. 
High Visibility klasse 1 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat C42-C46 
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Vanaf maat C48. 

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen, 240 g/m². 
Artnr.: 65220562-2100 geel  
Artnr.: 65220562-3100 oranje  
Maat: C42-64 

HI-VIS SERVICE 
SHORTS
• Service shorts gemaakt van easy-care  

polyester/katoen.
• Zak op het been met een compartiment voor het 

overzichtelijk opbergen van gereedschappen e.d.
• Duimstokzak met ruimte voor een mes.

Hi-Vis shorts gemaakt van easy-care polyester/katoen om het behoud van 
kleur en vorm te waarborgen. De broek is voorzien van ruime achterzakken 
met klittenband, een zak op het been met klep en klittenband, een 
duimstokzak en een zak voor een mes. 
High Visibility klasse 1 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat C42-C46 
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Vanaf maat 
C48 

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen, 240 g/m2 
Artnr.: 65220462-2100 geel  
Artnr.: 65220462-3100 oranje  
Maat: C42-64 
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| 2199 | | 3199 |

TECHNICAL2221

     

| 2167 | | 3199 | | 2199 |

PRACTICAL2378

 

HIGH VISIBILITY

HI-VIS SERVICE 
TROUSERS STAR
• Servicebroek gemaakt van bewezen slijtvaste  

STAR kwaliteit.
• Zeer slijtvast en sneldrogend voor optimaal comfort.
• Voorzien van een trekkoord bij de enkels voor 

bescherming tegen tocht.

Technische Hi-Vis servicebroek gemaakt van hoogwaardige STAR 
kwailteit, met zeer slijtvaste, sneldrogende eigenschappen en een 
zachte binnenzijde. De broek is voorzien van diverse zakken zoals ruime 
steekzakken aan de voorzijde, verstevigde achterzakken, een duimstokzak 
met mes-bevestigingsknoop en een zak op het been met telefoonvakje, 
ruimte voor een ID-kaart en meerdere compartimenten. De broek is 
professioneel afgewerkt met een hamerlus, extra riemlussen bij de grootste 
maten en polyamide verstevigde omslag van de broekspijpen.  
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% STAR polyester, 250 g/m². 
Artnr.: 65222107-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65222107-3199 oranje/zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D92-124 

HI-VIS SERVICE 
TROUSERS 
• Easy-care werkbroek gemaakt van polyester/katoen.
• Voorzien verstevigde zakken voor kniestukken.
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden 

verlengd door de omslag in de broekspijp. 

Praktische Hi-Vis broek gemaakt van easy-care polyester/katoen. De broek 
is uitgerust met diverse zakken zoals ruime steekzakken, achterzakken met 
klep en klittenbandsluiting, een zak op het been met extra compartiment 
en klep met klittenbandsluiting en duimstokzak met ruimte voor een mes. 
Maten C42-C64 kunnen gemakkelijk met 5 cm worden verlengd door de 
omslag in de broekspijp.  
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65237862-2167 geel/navy  
Artnr.: 65237862-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65237862-3199 oranje/zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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| 2199 |

TECHNICAL3231

     

HIGH VISIBILITY

HI-VIS BIB N’ BRACE HP
• Brede schouderbanden voor optimaal draagcomfort.
• Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst 

worden voor optimale bescherming.
• Voorzien van een handige hamerlus.

Technische, Hi-Vis Bib N’ Brace overall gemaakt van easy-care  
polyester/katoen met versteviging op slijtagegevoelige panelen. De overall 
is voorzien van brede, elastische schouderbanden om de druk op de 
schouders te verdelen voor optimaal draagcomfort. De overall is voorzien 
van een borstzak met ruimte voor een telefoon, een meszak, holsterzakken 
met compartimenten, steekzakken, achterzakken, een zak op het been met 
ruimte voor een telefoon en een duimstokzak. De voorgevormde knieën 
zorgen voor een optimaal draagcomfort. Kniestukken kunnen op twee 
hoogtes geplaatst worden voor optimale bescherming. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kniestukken 9943, 9944 en 9945. 
Klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 75% polyester, 25% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65323162-2199 geel/zwart  
Maat: C46-58, C148-156, D96-120 
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| 3100 |

| 2100 |

| 2100 |

| 3100 |

ADVANCED7598

   

FUNCTIONAL7586

   

HIGH VISIBILITY

HI-VIS VEST
• Verstelbaar bij de mouwen en taille.
• Borstzak met ruimte voor een ID-kaart.
• Gemakkelijk over een jas te dragen.

Geavanceerd Hi-Vis vest met korte mouwen gemakkelijk over een jas te 
dragen. Het vest is voorzien van borstzakken met klittenbandsluiting  
en ruimte voor een telefoon en ID-kaart en twee lussen voor een portofoon. 
Het vest is gemakkelijk te verstellen in de taille en afgewerkt met 
reflecterende strepen op het lijf en op de schouders. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester, 120 g/m². 
Artnr.: 65759864-2100 geel  
Artnr.: 65759864-3100 oranje  
Maat: S/M, L/XL, XXL/3XL 

HI-VIS VEST
• Soepel vest gemakkelijk over de kleding te dragen.
• Voorzien van rits.

Functioneel Hi-Vis bezoekers-/veiligheidsvest. Gemakkelijk over de  
kleding te dragen dankzij de rits en de ruime pasvorm. Leverbaar in  
2 fluorescerende kleuren.  
Klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester, 120 g/m². 
Artnr.: 65758664-2100 geel  
Artnr.: 65758664-3100 oranje  
Maat: S/M, L/XL, XXL/3XL 
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| 2100 |

TECHNICAL7346

 

   

FUNCTIONAL7590

| 2121 |

| 3131 |

10
 PACK

HIGH VISIBILITY

HI-VIS VEST HP
• Gemakkelijk te verstellen middels de ritsen in de zij.
• Holsterzakken aan de voor- en achterzijde.
• Voorzien van handige details zoals riemlussen en 

hamerlussen.

Hi-Vis werkvest met holsterzakken aan de voor- en achterzijde. Het vest is 
voorzien van ruime zakken voor handschoenen, een borstzak met ruimte 
voor een ID-kaart en een borstzak die losgemaakt kan worden aan de 
onderkant zodat hij meebeweegt. Het vest is professioneel afgewerkt met 
verstelbare ritsen in de zij, 2 hamerlussen en riemlussen. 
Klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 75% polyester, 25% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65734662-2100 geel  
Maat: M-3XL 

HI-VIS VEST 
10-PIECES 
• Gemakkelijk over de kleding te dragen.
• One size.
• Per 10 stuks verpakt.

Veelzijdig Hi-Vis vest gemakkelijk en snel over de kleding te dragen. Ideaal 
om achter de hand te hebben in bijvoorbeeld de auto. Het vest is voorzien 
van reflecterende strepen rond de middel. De sluiting met klittenband  
zorgt ervoor dat het vest gemakkelijk aan en uit getrokken kan worden.  
De vesten worden verkocht in een verpakking van 10 stuks. 
Klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester, 120 g/m2. 
Artnr.: 65759064-2121 geel/geel  
Artnr.: 65759064-3131 oranje/oranje  
Maat: One size 
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UV-kleding biedt een goede en volledige bescherming tegen de UV-straling van de zon, het 
type stralen dat zonnebrand veroorzaakt. Jobman’s UV-kleding is gecertificeerd voor UPF 
40+ en biedt uitstekende bescherming die voldoet aan de EN13758-2: 2003 + A1:2006 
norm.

UPF (Ultraviolet Protection Factor) is de maatstaaf die wordt gebruikt voor de mate waarin 
kleding bescherming biedt tegen de UV-straling van de zon. De UPF maatstaaf is gelijk aan 
de SPF (Sun Protection Factor) die wordt gebruikt voor zonnebrandcrème. Welke UPF klasse 
een kledingstuk heeft hangt af van de hoeveelheid UV-straling de stof doorlaat. Jobman’s 
UV-Pro is gemaakt van een dichte breitechniek wat zorgt voor een UV-bescherming zonder 
de toevoeging van sterke chemicaliën.

Kleding die bescherming 
biedt tegen de zon

HIGH VISIBILITY

5598 - Sweater, p. 25
2240 - Broek, p. 12
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ADVANCED5598

    

ADVANCED5597

   

| 2121 |

 | 3131 |

| 2199 |

| 3199 |

HIGH VISIBILITY

HI-VIS LONG SLEEVE 
T-SHIRT UV-PRO
• T-shirt met 40+ UVA- en UVB-bescherming  

tegen de ultravioletstraling van de zon.
• Sneldrogend materiaal voor een aangenaam  

droog gevoel.
• Voorzien van reflecterende strepen in Jobman design.

Geavanceerd T-shirt met lange mouwen gemaakt van hoge kwaliteit 
polyester dat vocht snel van het lichaam afvoert voor een aangenaam 
droog gevoel. De polyester stof is zo ontworpen dat het bescherming 
biedt tegen UV-straling (UPF 40+). De goede pasvorm zorgt voor optimale 
bewegingsvrijheid. Daarnaast is het T-shirt afgewerkt met contrasterend 
paneel, 4 ton sur ton knopen, flatlock naden en een geprint label voor een 
zeer prettig draagcomfort. Het T-shirt is voorzien van zachte reflecterende 
strepen voor optimale zichtbaarheid. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat XS-M. 
Klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat L-3XL. 
Gecertificeerd volgens EN 13758-2:2003+A1:2006 UPF 40+. 

Materiaal: 100% polyester, 145 g/m². 
Artnr.: 65559868-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65559868-3199 oranje/zwart  
Maat: XS-3XL 

HI-VIS T-SHIRT  
UV-PRO
• T-shirt met 40+ UVA- en UVB-bescherming  

tegen de ultravioletstraling van de zon.
• Sneldrogend materiaal voor een aangenaam  

droog gevoel.
• Voorzien van reflecterende strepen in Jobman design.

Geavanceerd T-shirt gemaakt van hoge kwaliteit polyester dat vocht snel 
van het lichaam afvoert voor een aangenaam droog gevoel. De polyester 
stof is zo ontworpen dat het bescherming biedt tegen UV-straling (UPF 
40+). De goede pasvorm zorgt voor optimale bewegingsvrijheid. Daarnaast 
is het T-shirt afgewerkt met flatlock naden en een geprint label voor een 
zeer prettig draagcomfort. Het T-shirt is voorzien van zachte reflecterende 
strepen voor optimale zichtbaarheid. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat XS-M. 
Klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat L-3XL. 
Gecertificeerd volgens EN 13758-2:2003+A1:2006 UPF 40+. 

Materiaal: 100% polyester, 145 g/m². 
Artnr.: 65559768-2121 geel/geel  
Artnr.: 65559768-3131 oranje/oranje  
Maat: XS-3XL 
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| 2121 |

| 3131 |

| 9921 |

| 9931 |

PRACTICAL5593

     

   

TECHNICAL5126

HIGH VISIBILITY

HI-VIS LONG SLEEVE 
T-SHIRT
• T-shirt met een eigentijdse pasvorm.
• Gemaakt van sneldrogend polyester.
• Voorzien van zachte reflecterende strepen voor extra 

comfort en zichtbaarheid.

Comfortabel Hi-Vis T-shirt met lange mouwen gemaakt van polyester 
met een vocht afvoerende werking voor een aangenaam droog gevoel 
gedurende de dag. Het T-shirt is afgewerkt met naadloze reflecterende 
strepen met onderbreking op de zijnaden voor optimale bewegingsvrijheid. 
De reflecterende strepen op de schouders zorgen voor extra zichtbaarheid 
van bovenaf. 
Klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 –Maat XS-M. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat L-4XL.  

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m². 
Artnr.: 65559351-2121 geel/geel  
Artnr.: 65559351-3131 oranje/oranje  
Maat: XS-4XL 

HI-VIS T-SHIRT
• Sneldrogend materiaal.
• De reflecterende strepen voelen comfortabel en 

soepel aan.
• De reflecterende strepen zorgen voor een optimale 

zichtbaarheid.

Dit comfortabele en functionele shirt met een perfecte pasvorm, is gemaakt 
van vochtafvoerend en sneldrogend polyester. Voor extra bewegingsvrijheid 
en flexibiliteit zijn de reflecterende strepen onderbroken bij de zijnaad. 
Reflecterende strepen op de schouders voor optimale zichtbaarheid. 
Gecertificeerd in klasse 1 overeenkomstig EN 20471. 

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m². 
Artnr.: 65512651-9921 zwart/hv geel  
Artnr.: 65512651-9931 zwart/hv oranje  
Maat: XS-4XL 
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| 2121 |

| 2121 |

| 3131 |

| 3131 |

PRACTICAL5591

     

PRACTICAL5592

     

HIGH VISIBILITY

HI-VIS T-SHIRT
• T-shirt met een eigentijdse pasvorm.
• Gemaakt van sneldrogend polyester.
• Voorzien van zachte reflecterende strepen voor extra 

comfort en zichtbaarheid.

Praktisch Hi-Vis T-shirt gemaakt van polyester met een vocht afvoerende 
werking voor een aangenaam droog gevoel gedurende de dag. Het T-shirt 
is afgewerkt met naadloze reflecterende strepen met onderbreking op de 
zijnaden voor optimale bewegingsvrijheid. De reflecterende strepen op de 
schouders zorgen voor extra zichtbaarheid van bovenaf. 
Klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat XS-M. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat L-4XL. 

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m². 
Artnr.: 65559151-2121 geel/geel  
Artnr.: 65559151-3131 oranje/oranje  
Maat: XS-4XL 

HI-VIS POLO
• Polo met een eigentijdse pasvorm.
• Gemaakt van sneldrogend polyester.
• Voorzien van zachte reflecterende strepen voor extra 

comfort en zichtbaarheid.

Praktische Hi-Vis polo gemaakt van polyester met een vocht afvoerende 
werking voor een aangenaam droog gevoel gedurende de dag. De polo 
is afgewerkt met naadloze reflecterende strepen met onderbreking op de 
zijnaden voor optimale bewegingsvrijheid. De reflecterende strepen op de 
schouders zorgen voor extra zichtbaarheid van bovenaf. 
Klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat XS-M. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat L-4XL.  

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m². 
Artnr.: 65559251-2121 geel/geel  
Artnr.: 65559251-3131 oranje/oranje  
Maat: XS-4XL 
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TECHNICAL5584

   

FUNCTIONAL5585

 

| 3100 |

| 2100 |

| 2100 |

| 3100 |

HIGH VISIBILITY

HI-VIS T-SHIRT
• Gemaakt van cotton-feel polyester voor een 

aangenaam draagcomfort.
• Zachte, naadloze reflecterende strepen.

Technisch, Hi-Vis T-shirt met een hoog draagcomfort dankzij het cotton-feel 
polyester en de soepele reflecterende strepen. Het T-shirt is leverbaar in 
2 fluorescerende kleuren die mooi aansluiten op alle Hi-Vis kleding in de 
Jobman collectie.  
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester tricot, 160 g/m². 
Artnr.: 65558465-2100 geel  
Artnr.: 65558465-3100 oranje  
Maat: S-3XL 

HI-VIS T-SHIRT
• T-shirt gemaakt van cotton-feel polyester voor een 

aangenaam draagcomfort.
• Voorzien van soepele en zachte reflecterende strepen.

Functioneel Hi-Vis T-shirt gemaakt van cotton-feel polyester voor een 
aangenaam draagcomfort. Afgewerkt met zachte reflecterende strepen.  
Het T-shirt is leverbaar in 2 fluorescerende kleuren die mooi aansluiten  
op alle Hi-Vis kleding in de Jobman collectie. 
Klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester tricot, 135 g/m². 
Artnr.: 65558568-2100 geel  
Artnr.: 65558568-3100 oranje  
Maat: S-4XL 
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| 9921 |

| 9931 |

   

TECHNICAL5124

HIGH VISIBILITY

5124 - Sweater, p. 29

HI-VIS SWEATSHIRT 
• Zachte reflecterende strepen voor extra comfort.
• Reflecterende strepen op de schouders voor optimale 

zichtbaarheid.

Sweatshirt met geruwde binnenzijde. Geribde neklijn, tailleband en 
manchetten. De naadloze reflecterende strepen zijn met behulp van 
warmte op de schouders geperst. De reflecterende strepen zorgen voor 
een optimale zichtbaarheid.  
Gecertificeerd in klasse 1 overeenkomstig EN 20471. 

Materiaal: 65% katoen / 35% polyester, 300 g/m². 
Artnr.: 65512465-9921 zwart/hv geel  
Artnr.: 65512465-9931 zwart/hv oranje  
Maat: XS-4XL 



30 HIGH VISIBILITY

5123 - Sweater, p. 31
2217 - Broek, p. 18
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| 2100 |

| 3100 |

PRACTICAL1150

   

| 2100 |

| 3100 |

FUNCTIONAL5123

     

HIGH VISIBILITY

HI-VIS SWEATSHIRT
• Zachte reflecterende strepen voor extra comfort.
• Afgewerkt met rib in de boord en manchetten.

Praktische Hi-Vis trui met soepele reflecterende strepen voor een optimale 
zichtbaarheid. De trui is professioneel afgewerkt met rib in de boord en 
manchetten. De trui is verkrijgbaar in fluorescerende kleuren die mooi 
aansluiten op alle Hi-Vis artikelen van Jobman.  
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65NO115065-2100 geel  
Artnr.: 65NO115065-3100 oranje  
Maat: XS-4XL 

HI-VIS SWEATSHIRT
• Voorzien van naadloze reflecterende strepen voor 

optimaal draagcomfort.
• Contrasterende kraag om vuil te camoufleren.
• Geruwde binnenkant voor extra comfort.

Functionele Hi-Vis trui gemaakt van polyester/katoen met een geruwde 
binnenkant. De trui is voorzien van een handige borstzak met rits en ruimte 
voor een ID-kaart. De trui is professioneel afgewerkt met rib in de boord en 
manchetten. Verder heeft de trui soepele reflecterende strepen op de borst, 
armen en schouders voor extra zichtbaarheid en comfort. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65512393-2100 geel  
Artnr.: 65512393-3100 oranje  
Maat: S-3XL 
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ADVANCED1190

     

| 2199 |

| 3199 |

HIGH VISIBILITY

1190 - Jacket, p. 32

HI-VIS WINDBLOCKER 
JACKET
• Wind- en waterafstotend (10.000 mm waterkolom).
• Voorzien van reflecterende strepen in Jobman design.
• Goede pasvorm voor een optimale bewegingsvrijheid.

Geavanceerde 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 voor een optimale 
bewegingsvrijheid. De jas biedt bescherming tegen wind en lichte regen 
(10000 mm waterkolom, geen getapete naden) en ademt goed. De jas 
is hoogwaardig afgewerkt met extra versteviging in zwart op de meest 
kwetsbare delen en zwarte geribde manchetten op de mouwen. De jas is 
verder voorzien van onder andere ruime zakken voor met rits, een borstzak 
met rits en ID-ring voor ID-kaarthouder en een voorzak met stormklep aan 
de binnenkant tegen tocht en schaven van de kin. Voor extra zichtbaarheid 
heeft de jas reflecterende details en zachte reflecterende strepen met het 
Jobman design op de voorzijde en bovenop de schouders. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - Maat XS-M. 
Klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - Maat L-3XL.  

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

HI-VIS FLEECE 
JACKET 
• Klassiek Hi-Vis fleece vest.
• Ruime steekzakken aan de voorzijde met rits.

Praktisch Hi-Vis fleece vest ideaal te dragen als tweede laag. Het vest 
is voorzien van binnenzakken, 2 steekzakken met rits aan de voorzijde, 
duimgaten en elastiek in manchetten en boord. Het vest heeft een goede 
prijs-kwaliteitverhouding.  
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN20471 

Materiaal: 100% polyester, 260 g/m². 
Artnr.: 65550275-2100 geel  
Artnr.: 65550275-3100 oranje  
Maat: XS-4XL 

HI-VIS SWEATSHIRT 
JACKET
• Gemaakt van polyester tricot met geruwde binnenkant 

voor aangenaam comfort.
• Reflecterende strepen op de schouders voor 

zichtbaarheid van bovenaf.
• Borstzak met lus voor een ID-kaarthouder.

Comfortabel, functioneel Hi-Vis vest zonder capuchon gemaakt van 
polyester tricot. Het vest is voorzien van een borstzak met lus binnenin voor 
een ID-kaarthouder en zakken aan de voorzijde. Het vest is professioneel 
afgewerkt met stretch rib in de boord en manchetten voor een optimaal 
draagcomfort en een verzorgde uitstraling. Reflecterende details op de 
schouders voor extra zichtbaarheid van bovenaf.  
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN20471. 

Materiaal: 100% polyester, 300 g/m². 
Artnr.: 65517266-2100 geel  
Artnr.: 65517266-3100 oranje  
Maat: S-3XL (+2100 4XL) 
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HIGH VISIBILITY

Verstelbaar koord in tailleband

HI-VIS SOFTSHELL 
JACKET
• Zachte reflecterende strepen voor optimale 

zichtbaarheid.
• Winddicht en waterafstotend.
• Verstelbare zoom met trekkoord.

3-laags softshell jacket met geruwde binnenzijde. Winddicht en 
waterafstotend. Borstzak met rits en D-ring voor ID-kaart-houder. Ruime 
zakken aan de voorzijde met rits. Elastische manchetten met duimgreep. 
Verstelbaar koord in tailleband. YKK rits aan voorzijde.  
Gecertificeerd in klasse 1 overeenkomstig EN 20471. 

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65512555-9921 zwart/hv geel  
Artnr.: 65512555-9931 zwart/hv oranje  
Maat: XS-4XL 
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HIGH VISIBILITY

Elastische manchetten met duimgreep

HI-VIS SOFTSHELL 
LIGHT JACKET
• Zacht, comfortabel en lichtgewicht jack.
• Reflecterende strips op de schouders waarborgen 

een goede zichtbaarheid.
• De naadloze reflecterende strepen voelen zacht en 

soepel aan.

Comfortabele 2-laags lichtgewicht waterafstotende softshell. De naadloze 
reflecterende strepen zijn behulp van warmte op de schouders geperst, 
en zorgen voor een goede zichtbaarheid van boven. Borstzak met rits 
en D-ring voor ID-kaart-houder. Ruime zakken aan de voorzijde met rits. 
Elastische manchetten met duimgreep. Elastische tailleband. YKK rits aan 
voorzijde. 
Gecertificeerd in klasse 1 overeenkomstig EN 20471. 

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65512755-9921 zwart/hv geel  
Artnr.: 65512755-9931 zwart/hv oranje  
Maat: XS-4XL 
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HIGH VISIBILITY

HI-VIS SOFTSHELL 
JACKET 
• Waterafstotende softshell.
• Voorzien van een windproof membraam.
• Gevoerd met fleece voor een aangenaam  

warm gevoel. 

Functionele wind- en waterafstotende softshell jas, ideaal te dragen als 
tweede laag. De jas heeft een borstzak met ruimte voor een ID-kaart,  
2 ruime steekzakken met rits aan de voorzijde en binnenzakken. De jas  
is te verstellen bij de boord en manchetten. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester, 300 g/m². 
Artnr.: 65127855-2100 geel  
Maat: S-3XL 

HI-VIS SOFTSHELL 
JACKET 
• Voorzien van zachte reflecterende strepen voor 

optimaal comfort.
• Wind- en waterafstotend.
• Voorzien van trekkoord bij de taille.

Praktische 3-laags Hi-Vis softshell jas, ideaal te dragen als tweede laag. 
De jas is voorzien van steekzakken aan de voorzijde met rits, borstzak 
met rits en vakje voor een ID-kaart. De jas is hoogwaardig afgewerkt met 
elastische manchetten met duimgaten, een YKK rits aan de voorzijde en 
een trekkoord bij de taille. De jas heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding.  
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65120255-2100 geel  
Artnr.: 65120255-3100 oranje  
Maat: XS-4XL 
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HIGH VISIBILITY

HI-VIS LIGHT 
SOFTSHELL JACKET
• Zachte en comfortabele softshell jas.
• Reflecterende banen op de schouders voor 

zichtbaarheid van bovenaf.
• Naadloze reflecterende banen voor optimaal 

draagcomfort.

Praktische, lichte Hi-Vis softshell jas, ideaal te dragen als tweede laag.  
De jas is voorzien van twee steekzakken aan de voorzijde met rits, 
borstzak met rits en manchetten met duimgaten. De jas is hoogwaardig 
afgewerkt met naadloze, reflecterende banen op het lijf en de schouders, 
YKK rits aan de voorzijde en elastische boorden. De jas heeft een goede  
prijs-kwaliteitverhouding.  
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65510155-2100 geel  
Artnr.: 65510155-3100 oranje  
Maat: XS-4XL 

HI-VIS JACKET
• Hi-Vis jas gemaakt van hoogwaardig  

polyester/katoen.
• Klassieke pasvorm voor optimaal draagcomfort.
• Voorzien van verlengd rugpand.

Technische jas zonder voering gemaakt van polyester/katoen met 
contrastkleur op de voorzijde om vuil te camoufleren. De jas is onder 
andere voorzien van een borstzak met ruimte voor een ID-kaart en een 
zak voor een telefoon, ruime zakken aan de voorzijde met ritsen en 
binnenzakken. De jas is hoogwaardig afgewerkt met rits, een uitwendige 
stormklep met drukknopen, verstelbare taille en boorden en een verlengd 
rugpand.  
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN 20471. 

Materiaal: 75% polyester, 25% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65123162-2167 geel/navy  
Artnr.: 65123162-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65123162-3199 oranje/zwart  
Maat: S-3XL 
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HIGH VISIBILITY

HI-VIS SHELL JACKET
• Wind- en waterbestendige shell jas met getapete naden.
• Goed ademend vermogen voor optimaal comfort.
• Afneembare capuchon voor extra veiligheid.

Praktische Hi-Vis shell jas van wind- en waterbestendige polyester 
met getapete naden. De jas heeft een ademend vermogen dankzij het 
lagensysteem. Daarnaast zorgt de mesh voering voor een extra laag lucht 
ter ondersteuning van de ventilatie. De jas is ideaal te dragen als derde 
laag bij natte weersomstandigheden en voldoet aan de EU norm EN 343 
EU, voor bescherming tegen regen. De jas is voorzien van steekzakken 
met rits en klep, borstzakken met klep en klittenband en 3 binnenzakken. 
De verstelbare capuchon (afneembaar), manchetten en boord dragen bij 
aan een optimaal draagcomfort.  
Waterkolom: 23000mm, ademend vermogen: 3300 g/m2. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 
Gecertificeerd volgens EN 343, de normering voor regenkleding. 

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65128362-2167 geel/navy  
Artnr.: 65128362-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65128362-3199 oranje/zwart  
Maat: XS-4XL 

HI-VIS SHELL 
TROUSERS
• Shell broek gemaakt van hoogwaardig, 

waterafstotend polyester.
• Waterkolom: 13000mm.
• Ademend vermogen: 11500 g/m². 

Technische, waterafstotende shell broek gemaakt van hoogwaardig 
polyester met PU-coating. De broek is afgewerkt met getapete naden, 
verlengd rugpand en voorgevormde knieën met zakken voor kniestukken. 
De broek is gemakkelijk te verstellen bij de enkels, taille en riemlussen. De 
broek is voorzien van diverse zakken waaronder, ruime voorzakken met 
klep, duimstokzak en een zak voor een mes.  
Waterkolom: 13000mm, ademend vermogen: 11500 g/m². 
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 
Gecertificeerd volgens EN 343, de normering voor regenkleding. 

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

1273 - Jacket, p. 39
2222 - Broek, p. 13

HI-VIS SHELL JACKET 
• Hoog ademend vermogen (11500 g/m2),  

perfect voor het dragen van lagen.
• Gemaakt van waterbestendig materiaal met een 

waterkolom van 13000mm.
• Hoogwaardig afgewerkt met getapete naden en 

waterdichte ritsen.

Technische wind- en waterbestendige klasse 3 Hi-Vis shell jas van 
duurzaam polyester. De jas is voorzien van ruime steekzakken, 
binnenzakken en een zak met rits op de mouw. De jas is professioneel 
afgewerkt met getapete naden, waterdicht ritsen en PU coating. Verder is 
de jas gemakkelijk te verstellen bij de capuchon, manchetten en taille. De 
jas is verkrijgbaar in 3 fluorescerende kleurcombinaties met zwarte of navy 
details die mooi aansluiten op alle Hi-Vis artikelen in de Jobman collectie.  
Waterkolom: 13000mm, ademend vermogen: 11500 g/m2. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 
Gecertificeerd volgens EN 343, de normering voor regenkleding. 

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65127341-2167 geel/navy  
Artnr.: 65127341-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65127341-3199 oranje/zwart  
Maat: S-3XL 
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HIGH VISIBILITY

HI-VIS WINTER 
JACKET STAR
• Winterjas gemaakt van bewezen slijtvast  

STAR polyester.
• Quilt voering voor optimale bewegingsvrijheid.
• Comfortabele fleece voering in de kraag.

Technische, lichtgewicht, Hi-Vis winterjas van slijtvast, waterbestendig 
STAR polyester met quilt voering. De jas is voorzien van diverse zakken 
zoals steekzakken aan de voorzijde, binnenzakken en borstzak met rits. 
Verder is de jas professioneel afgewerkt met teddy voering in de kraag, 
polyamide versteviging en verstelbare manchetten en boord. De jas is 
goed zichtbaar dankzij de reflecterende banen op de buik, mouwen en 
schouders. De jas is verkrijgbaar in 2 fluorescerende kleuren met zwarte 
details die mooi aansluiten op alle Hi-Vis artikelen in de Jobman collectie. 
Gecertificeerd volgens EN 342 voor bescherming tegen kou. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% STAR polyester, 250 g/m². 
Artnr.: 65134607-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65134607-3199 oranje/zwart  
Maat: XS-3XL 

HI-VIS WINTER  
JACKET STAR
• Winterjas gemaakt van bewezen slijtvast STAR polyester.
• Teddyfleece voering op het lichaam en  

quiltvoering in de mouwen.
• Capuchon kan worden weggestopt in de kraag.

Technische Hi-Vis winterjas van slijtvast STAR polyester. De jas is gevoerd 
met teddyfleece op het lichaam en quilt in de mouwen voor een aangenaam 
warm gevoel. De jas is voorzien van ruime steekzakken aan de voorzijde, een 
borstzak met rits, binnenzakken en capuchon die kan worden weggestopt in  
de kraag. De jas is afgewerkt met polyamide versteviging, reflecterende banen 
op de buik, mouwen en schouders en voorzien van fleece in de kraag. De jas  
is verkrijgbaar in 3 fluorescerende kleurcombinaties met zwarte of navy details 
die mooi aansluiten op alle Hi-Vis artikelen in de Jobman collectie. 
Gecertificeerd volgens EN 342 voor bescherming tegen kou. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% STAR polyester, 250 g/m². 
Artnr.: 65134707-2167 geel/navy  
Artnr.: 65134707-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65134707-3199 oranje/zwart  
Maat: XS-4XL 
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HIGH VISIBILITY

HI-VIS WINTER  
PARKA STAR 
• Winterparka gemaakt van bewezen duurzaam STAR 

polyester.
• Wind- en waterafstotend voor een aangenaam  

droog en warm gevoel.
• Afgewerkt met quilt voering voor optimale 

bewegingsvrijheid.

Technische Hi-Vis winter parka met quilt voering, gemaakt van duurzaam 
STAR polyester. De parka is onder andere voorzien van een borstzak met 
ruimte voor een ID-kaart, ruime steekzakken aan de voorzijde, Napoleon 
zak op de borst en binnenzakken met rits en ruimte voor een telefoon. 
De jas is verder uitgerust met een gevoerde capuchon die kan worden 
weggestopt in de kraag en polyamide versteviging voor een langere 
levensduur. De reflecterende strepen voorop en bovenop de schouders 
zorgen voor optimale zichtbaarheid. Gecertificeerd volgens EN 342 voor 
bescherming tegen kou. Klasse 3 gecertificeerd volgens EN20471. 

Materiaal: 100% STAR polyester, 250 g/m². 
Artnr.: 65123607-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65123607-3199 oranje/zwart  
Maat: XS-3XL 

HI-VIS LINED JACKET 
• Praktische Hi-Vis wind- en waterbestendige jas.
• Voorzien van afneembare capuchon.
• Afgewerkt met getapete naden.

Praktische Hi-Vis wind- en waterbestendige jas met getapete naden en 
capuchon. De jas is voorzien van diverse zakken waaronder borstzakken 
met klep en klittenband sluiting en waterdicht ritsen, steekzakken met klep 
en rits en drie binnenzakken voor het veilig opbergen van waardevolle 
spullen. De capuchon is gemakkelijk te verstellen middels een trekkoord en 
afneembaar met drukknopen.  
Waterkolom: 23000mm, ademend vermogen: 3300 g/m². 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 
Gecertificeerd volgens EN 343, de standaard voor regen. 

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65138362-2167 geel/navy  
Artnr.: 65138362-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65138362-3199 oranje/zwart  
Maat: XS-4XL 
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HIGH VISIBILITY

HI-VIS WINTER 
TROUSERS STAR
• Hi-Vis winterbroek gemaakt van slijtvaste STAR.
• Wind- en waterafstotend voor een aangenaam droog 

en warm draagcomfort.
• Verstelbaar bij de enkels voor bescherming tegen tocht.

Technische, lichtgewicht Hi-Vis winterbroek gemaakt van duurzaam, 
waterafstotend STAR polyamide. De broek is voorzien van diverse 
zakken zoals steekzakken aan de voorzijde, verstevigde achterzakken, 
een duimstokzak met ruimte voor een mes en een zak op het been met 
telefoonvakje en ruimte voor ID-kaart. De voorgevormde knieën, verstelbare 
enkelboord en het verlengde rugpand zorgen voor optimaal draagcomfort. De 
kniestukken kunnen op twee hoogtes worden geplaatst om de beste positie 
voor optimale bescherming te kunnen garanderen. Gecertificeerd volgens EN 
14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in combinatie met Jobman kneepads 
9943, 9944 en 9945. Gecertificeerd volgens EN 342 voor bescherming tegen 
kou. High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens 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 

HI-VIS PILOT JACKET
• Pilot winterjas met quilt voering voor optimale 

bewegingsvrijheid.
• Borstzak met rits voor het veilig opbergen van 

eventueel waardevolle spullen.
• Vakje voor een ID-kaart in de borstzak.

Functionele Hi-Vis winterjas gemaakt van duurzaam waterafstotend 
polyester met comfortabele quilt voering. De jas is voorzien van 
steekzakken, een borstzak met rits, binnenzakken met ruimte voor een 
telefoon, een D-ring voor een ID-kaart en een zak op de mouw met rits.  
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20417. 

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65135939-2100 geel  
Artnr.: 65135939-3100 oranje  
Maat: S-4XL 
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HIGH VISIBILITY

HI-VIS RAINCOAT 
• De jas is 80 cm lang in de maat L.
• Voorzien van een rits met storm flap.
• Gecertificeerd volgens de normering voor 

bescherming tegen regen.

Technische, Hi-Vis regenjas met gestikte en gelaste naden. De jas is 
voorzien van verstelbare capuchon en manchetten. De jas sluit mooi aan 
op alle Hi-Vis artikelen in de Jobman collectie. 
Gecertificeerd volgens de norm EN 343 EU, norm voor bescherming tegen 
regen. High Visibility klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester met PU coating, 170 g/m². 
Artnr.: 65156658-2167 geel/navy  
Artnr.: 65156658-3167 oranje/navy  
Maat: S-3XL 

HI-VIS RAIN 
TROUSERS
• Gestikte en gelaste naden voor bescherming  

tegen regen.
• Verstelbaar bij de taille en onderaan de broekspijpen.
• Gecertificeerd volgens de EU-normering voor 

regenkleding.

Technische, Hi-Vis regenboek met gestikte en gelaste naden. De broek 
is gemakkelijk te verstellen bij de taille en onderaan de broekspijpen. De 
reflecterende details in combinatie met de fluorescerende kleur zorgen voor 
een optimale zichtbaarheid. 
Gecertificeerd volgens EN 343, de normering voor regenkleding. 
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester tricot (polyurethaan coating), 170 g/m². 
Artnr.: 65254658-2167 geel/navy  
Artnr.: 65254658-3167 oranje/navy  
Maat: S-XXL 
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44 HIGH VISIBILITY

HI-VIS RAINCOAT
• De jas is 100 cm lang in de maat L.
• Voorzien van gestikte en gelaste naden.
• Gecertificeerd volgens de normering voor 

bescherming tegen regen.

Technische, verlengde Hi-Vis regenjas met gestikte en gelaste naden. De 
jas is voorzien van verstelbare capuchon en manchetten. De jas sluit mooi 
aan op alle Hi-Vis artikelen in de Jobman collectie. 
Gecertificeerd volgens de norm EN 343 EU, norm voor bescherming tegen 
regen. High Visibility klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester PU coating, 170 g/m². 
Artnr.: 65156558-2167 geel/navy  
Maat: S-XXL 
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WERKBROEKEN

MEER KLEDING IN 4-WAY STRETCH KWALITEIT

De 4-way stretch van Jobman 
zorgt voor een ultiem draag-
comfort. Het materiaal is zo 
ontwikkeld dat het de bewegingen 
van het lichaam feilloos volgt, 
of u nu staat, klimt of zit. Niet 
voor niets dat dit materiaal 
een gewilde keuze is voor 
professionals. 

 Stretch Service Trousers 
(Kijk op pagina 78)

 Stretch Long Shorts HP 
(Kijk op pagina 57)

 Stretch Shorts HP  
(Kijk op pagina 59)

STRETCH  
TROUSERS HP
• Gemaakt van 4-way stretch voor een optimale 

bewegingsvrijheid en comfort gedurende de dag.
• De Ripstop weeftechniek maakt het materiaal nog 

slijtvaster en scheurbestendiger.
• Stretch Cordura® versteviging bij het kruis.

Geavanceerde broek in een zeer hoogwaardige en comfortabele 4-way 
stretch Ripstop kwaliteit gecombineerd met zeer slijtvaste polyamide en 
Cordura® versteviging voor extra duurzaamheid. De broek is voorzien van 
diverse zakken zoals een duimstokzak met mes-bevestigingsknoop, ruime 
verstevigde holsterzakken, deels loshangende achterzakken en een zak op 
het been met rits, telefoonvakje en ruimte voor een ID-kaart. Verder is de 
broek professioneel afgewerkt met een hamerlus, extra riemlussen bij de 
grote maten, siliconen in de band om het shirt op zijn plek te houden en re-
flecterend tape. De kniestukken kunnen op twee hoogtes worden geplaatst 
om de beste positie voor optimale bescherming te kunnen garanderen. De 
voorgevormde knieën en mesh in de knieholtes zorgen voor een optimaal 
draagcomfort. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in combi-
natie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 94% polyamide, 6% elastaan, 210 g/m². 
Artnr.: 65219118-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65219118-9900 zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-124 
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WERKBROEKEN

5267 - T-shirt, p. 114
2164 - Broek, p. 47

STRETCH TROUSERS 
HP
• Verstevigd met FA™ polyamide en Cordura®.
• Kniestukken kunnen op twee hoogtes worden  

geplaatst om de beste positie voor optimale  
bescherming te kunnen garanderen.

• Zak op het been is schuin naar voren geplaatst om 
gereedschappen nog beter binnen handbereik te 
hebben.

Comfortabele werkbroek gemaakt van cavalry twill in combinatie met 
stretch Cordura® in het kruispand voor extra flexibiliteit. Verder is de broek 
ook bij de knieën verstevigd met Cordura® en slijtvast FA™. De kniestuk-
ken kunnen op verschillende hoogtes worden geplaatst om de juiste positie 
voor de beste bescherming te kunnen garanderen. De broek is voorzien 
van ruime holsterzakken met extra compartimenten, steekzakken aan de 
voorzijde, een duimstokzak, een meszak en een schuine beenzak met rits 
en ruimte voor een telefoon of ID-kaart. De broek is hoogwaardig afgewerkt 
met polyamide bij de enkels en mesh in de knieholtes. 
Gecertificeerd volgens EN14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in  
combinatie met de Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester, 280 g/m2. 
Artnr.: 65216418-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65216418-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65216418-9999 zwart/zwart  
Maat: C44-C62, C146-C156, D84-D124 
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5264 - T-shirt, p. 115
2922 - Broek, p. 49
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TECHNICAL2922

2281 2972

21712134 2181

2922 7381

MEER KLEDING IN CORE KWALITEIT
De kleding gemaakt van ons 
hoogwaardige CORE materiaal heeft 
een aantal interessante USP’s. Zo is 
het materiaal zeer duurzaam en heeft 
daarmee een lange levensduur. Maar 
het materiaal is ook zeer functioneel 
en comfortabel, en is beschikbaar  
in diverse modellen. De CORE  
kleding van Jobman is speciaal 
ontworpen om iedere dag gedragen 
te worden.

WERKBROEKEN

 Womens Trousers Core HP 
(Kijk op pagina 141)

 Long Shorts Core
(Kijk op pagina 58)

 Painters’ Trousers Core   
(Kijk op pagina 68)

 Hi-vis stretch Trousers Core 
HP (Kijk op pagina 14)

 Trousers Core HP 
(Kijk op pagina 49)

 Vest Core HP  
(Kijk op pagina 50)

 Trousers Core HP 
(Kijk op pagina 50)

TROUSERS CORE HP
• Hoogwaardige Core kwaliteit met het comfort van 

katoen en de duurzaamheid van polyester.
• Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst  

worden voor optimale bescherming.
• Trekkoord bij de enkels om te beschermen tegen 

tocht.

Technische werkbroek gemaakt van ring gesponnen katoen/polyester 
Core met het comfort van katoen en de duurzaamheid van polyester. De 
broek is voorzien van ruime holsterzakken, steekzakken aan de voorzijde, 
verstevigde achterzakken, een duimstokzak met mes-bevestigingsknoop 
en een zak op het been met rits, telefoonzak en ruimte voor een ID-kaart. 
De voorgevormde knieën zorgen voor extra comfort. De kniestukken zijn 
verstevigd met duurzaam Cordura®, afgewerkt met een reflecterende bies. 
De broek is hoogwaardig afgewerkt met een hamerlus, trekkoord bij de  
enkels en polyamide. Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst 
worden voor optimale bescherming. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in  
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 55% katoen, 45% polyester CORE, 305 g/m². 
Artnr.: 65292219-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65292219-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65292219-9999 zwart/zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-124 
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WERKBROEKEN

VEST CORE HP
• Gemakkelijk te verstellen door rits in de zijpanelen.
• Zakken verstevigd met polyamide.
• Hamerlus aan beide kanten.

Technisch werkvest gemaakt van ring gesponnen katoen/polyester  
Core. Het vest is voorzien van borstzak met ruimte voor een ID-kaart,  
mes-bevestigingsknoop, ruimte om handschoenen in op te bergen,  
een hamerlus, verstevigde achterzakken en holsterzakken. Het vest is  
gemakkelijk te verstellen in de breedte voor een aangenaam draagcomfort. 

Materiaal: 55% katoen, 45% polyester CORE, 305 g/m². 
Artnr.: 65738119-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65738119-9999 zwart/zwart  
Maat: S-3XL 

TROUSERS CORE HP
• Gemaakt van katoen/polyester Core voor optimale 

slijtvastheid en een aangenaam draagcomfort.
• Voorgevormde knieën verstevigd met DuPont™  

Kevlar®.
• Voorzien van reflecterende details onderaan de broek 

voor een betere zichtbaarheid.

Geavanceerde werkbroek gemaakt van duurzaam ring gesponnen katoen/
polyester Core speciaal ontwikkeld voor de meest veeleisende werksituaties. 
De broek is voorzien van zakken aan de voorzijde, verstevigde holsterzakken, 
zak voor een telefoon, handige snap-link, verstevigde achterzakken, zak 
voor een duimstok en mes-bevestigingsknoop en zak op het been met rits 
en ruimte voor een ID-kaart, telefoon en gereedschap. De broek is afgewerkt 
met reflecterende details, trekkoord bij de enkel en DuPont™ Kevlar® bij de 
voorgevormde knieën. Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst 
worden voor optimale bescherming. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 55% katoen, 45% polyester CORE, 305 g/m². 
Artnr.: 65218119-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65218119-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65218119-9900 zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-124 (+9900 C42, D84) 
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WERKBROEKEN

TROUSERS  
COTTON HP
• Gemaakt van Jobman heavy-duty katoen.
• Diamantvormige afwerking bij het kruis voor extra 

slijtvastheid en flexibiliteit.
• De kniestukken kunnen op twee hoogtes worden 

geplaatst om de beste positie voor optimale  
bescherming te kunnen garanderen.

Technische broek gemaakt van sterk katoen wat zacht aanvoelt. De broek 
is verstevigd met polyamide in de holsterzakken en op de knieën waarachter 
de kniestukken geplaatst kunnen worden. Verder is de broek voorzien van 
diverse handige zakken met compartimenten zoals holsterzakken aan de 
voorzijde, verstevigde achterzakken, een telefoonzak en een duimstokzak 
op het been met mes-bevestigingsknoop. De broek is hoogwaardig afgewerkt 
door middel van een hamerlus en diamantvormige afwerking bij het kruis. 
De kniestukken kunnen op twee hoogtes worden geplaatst om de beste 
positie voor optimale bescherming te kunnen garanderen. De broek is ook 
verkrijgbaar in een damesmodel, 2201. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% katoen, 370 g/m². 
Artnr.: 65220013-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65220013-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65220013-9900 zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-124 (+9900 D84) 

TROUSERS  
COTTON HP
• Gemaakt van hoogwaardig Jobman katoen.
• Lichtgewicht materiaal voor een aangenaam  

draagcomfort.
• Voorzien van reflecterende details voor een optimale 

zichtbaarheid.

Technische werkbroek met ruime steekzakken, holsterzakken, verstevigde 
achterzakken, een duimstokzak met mes-bevestigingsknoop en een zak op 
het been met rits, telefoonzak en ruimte voor een ID-kaart. De voorgevormde 
knieën zorgen voor een optimale pasvorm. De broek is professioneel 
afgewerkt met niet-absorberend polyamide onderaan de broekspijpen en 
een reflecterende bies onder de kniepanelen. Verder is de broek afgewerkt 
met Cordura®, hamerlus en extra riemlussen bij de grotere maten. Kniestukken 
kunnen op twee hoogtes geplaatst worden voor optimale bescherming. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65273211-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65273211-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65273211-9999 zwart/zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D92-124 (+9999 D88) 
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5154 - Hoodie, p. 121
2732 - Broek, p. 51
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WERKBROEKEN

TROUSERS STAR HP
• Werkbroek gemaakt van bewezen slijtvast STAR 

materiaal.
• Zachte binnenkant in combinatie met sneldrogende 

eigenschappen voor optimaal draagcomfort.
• Trekkoord bij de enkels voor bescherming tegen tocht.

Technische werkbroek van hoogwaardig STAR polyamide met zachte 
binnenkant en slijtvaste, sneldrogende eigenschappen. De broek is 
voorzien van diverse zakken zoals ruime holsterzakken, voorzakken, 
verstevigde achterzakken, een duimstokzak met mes-bevestigingsknoop 
en een zak op het been met diverse compartimenten. Verder is de broek 
professioneel afgewerkt met een hamerlus, reflecterende details en extra 
riemlussen bij de grootste maten. De voorgevormde knieën zorgen voor 
een optimaal draagcomfort. De broek is verstevigd met Cordura® bij de 
knieën en polyamide bij de enkels. Kniestukken kunnen op twee hoogtes 
geplaatst worden voor optimale bescherming. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% STAR polyamide, 250 g/m². 
Artnr.: 65282207-6700 navy  
Artnr.: 65282207-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65282207-9900 zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-124 

TROUSERS  
COTTON HP
• Comfortabele, lichtgewicht broek.
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden  

verlengd door de omslag in de broekspijp.
• Versteviging in de holsterzakken en kniestukzakken.

Praktische katoenen broek, ideaal voor de professional die op zoek is naar 
een voordelige broek met handige details zonder al te veel extra’s. De broek 
is gemaakt van hoogwaardig katoen in een lichter grammage voor een 
lichtgewicht broek. De broek is voorzien van verstevigde holsterzakken met 
compartiment en zak met rits, achterzakken met klep en klittenbandsluiting 
en duimstokzak met ruimte voor een mes. C-maten kunnen gemakkelijk 
met 5 cm worden verlengd door de omslag in de broekspijp. De broek is 
verstevigd in de holsterzakken en kniestukzakken. 

Materiaal: 100% katoen, 320 g/m². 
Artnr.: 65231210-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65231210-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65231210-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65231210-9999 zwart/zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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WERKBROEKEN

TROUSERS  
FAST DRY HP
• Gemaakt van Fast Dry, lichtgewicht, sneldrogend 

materiaal.
• Comfortabel, zacht en zeer slijtvast materiaal.
• Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst  

worden voor optimale bescherming.

Functionele, sneldrogende driekwart werkbroek van Fast Dry polyamide. 
De broek is voorzien van diverse zakken zoals ruime holsterzakken, 
verstevigde achterzakken, een duimstokzak met mes-bevestigingsknoop 
en een zak op het been met rits, telefoonzak en ruimte voor een ID-kaart. 
Verder is de broek professioneel afgewerkt met een hamerlus, extra 
riemlussen bij de grootste maten en reflecterende biezen. Kniestukzakken 
gemaakt van duurzame polyamide. Kniestukken kunnen op twee hoogtes 
geplaatst worden voor optimale bescherming. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% polyamide, 200 g/m². 
Artnr.: 65281206-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65281206-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65281206-9999 zwart/zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-124 

TROUSERS HP
• Gemaakt van hoogwaardig en comfortabel polyester/

katoen twill.
• Afgewerkt met voorgevormde knieën met FA™  

polyamide versteviging.
• Kan worden gewassen op 85°C.

Technische, onderhoudsvriendelijke werkbroek gemaakt van polyester/
katoen twill met een lichte stretch. De broek is voorzien van verstevigde 
holsterzakken met extra compartimenten, schuine voorzakken, 
achterzakken, een verstevigde duimstokzak met mes-bevestigingsknoop 
en zak op het been met ruimte voor een telefoon. De voorgevormde knieën 
zorgen voor een optimaal draagcomfort. De broek is professioneel 
afgewerkt met voorgevormde knieën met FA™ polyamide versteviging. De 
kniestukken kunnen op twee hoogtes worden geplaatst om de beste positie 
voor optimale bescherming te kunnen garanderen. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 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 
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TECHNICAL2396
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WERKBROEKEN

TROUSERS HP
• Gemaakt van hoogwaardig easy-care polyester/katoen.
• Voorzien van verstevigde holsterzakken.
• Ruimte voor kniestukken in externe kniestukzakken.

Technische servicebroek met steekzakken aan de voorzijde, holsterzakken 
met diverse compartimenten, een duimstokzak met ruimte voor een mes, 
achterzakken en een zak op het been met klep en telefoonvak. De broek is 
geschikt voor beroepen in de industrie, onderhoud en montage. De broek is 
voorzien van externe zakken voor kniestukken. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65239623-6700 navy  
Artnr.: 65239623-9700 grafiet  
Artnr.: 65239623-9900 zwart  
Maat: C44-62, C146-154, D92-116 

TROUSERS HP
• 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 werkbroek 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, diverse afsluitbare zakken met 
o.a. ruimte voor 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.: 65232220-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65232220-1799 bruin/zwart  
Artnr.: 65232220-4199 rood/zwart  
Artnr.: 65232220-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65232220-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65232220-7599 bosgroen/zwart  
Artnr.: 65232220-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65232220-9999 zwart/zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-124 
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WERKBROEKEN

BIB N’ BRACE
• Elastische, verstelbare schouderbanden.
• Voorzien van reflecterende details voor optimale  

zichtbaarheid.
• Maten C42-C64 kunnen gemakkelijk met 5 cm wor-

den verlengd door de omslag in de broekspijp.

Praktische bib ’n brace overall gemaakt van kleur- en vormvast easy-care 
polyester/katoen. De broek is voorzien van diverse zakken zoals, borstzak 
met klep en klittenbandsluiting, holsterzakken met extra compartimenten met 
rits, achterzakken met klep en klittenbandsluiting, zak op het been met 
compartiment en klittenbandsluiting en een duimstokzak met ruimte voor 
een mes. De overall is verstevigd bij de kniestukzakken. Maten C42-C64 
kunnen gemakkelijk met 5 cm worden verlengd door de omslag in de 
broekspijp. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65373020-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65373020-1799 bruin/zwart  
Artnr.: 65373020-4199 rood/zwart  
Artnr.: 65373020-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65373020-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65373020-7599 bosgroen/zwart  
Artnr.: 65373020-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65373020-9999 zwart/zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm) 

TROUSERS HP
• Gemaakt van polyester/katoen dat kan worden 

gewassen op 85°C.
• Voorzien van zak op het been met klep over de rits 

om krassen te voorkomen.
• Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst  

worden voor optimale bescherming.

Functionele servicebroek met ruime holsterzakken, steekzakken aan de 
voorzijde, verstevigde achterzakken, een duimstokzak met mes- 
bevestigingsknoop en een zak op het been met rits, telefoonzak en ruimte 
voor een ID-kaart. De broek is professioneel afgewerkt met een hamerlus, 
extra riemlussen bij de grotere maten en rubber knopen om krassen te 
voorkomen. De voorgevormde knieën zorgen voor een optimaal draagcomfort. 
Verder zijn de zakken voor de kniestukken gemaakt van duurzaam polyamide 
met een reflecterende bies voor extra zichtbaarheid. Kniestukken kunnen 
op twee hoogtes geplaatst worden voor optimale bescherming. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65291208-6700 navy  
Artnr.: 65291208-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65291208-9900 zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-124 
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WERKBROEKEN

5577 - T-shirt, p. 173
2195 - Broek, p. 57
9282 - Riem, p. 188
9592 - Sokken, p. 178

STRETCH LONG 
SHORTS HP
• Gemaakt van 4-way stretch voor een optimale 

bewegingsvrijheid en comfort gedurende de dag.
• De Ripstop weeftechniek maakt het materiaal nog  

slijtvaster en scheurbestendiger.
• Stretch Cordura® versteviging bij het kruis.

Geavanceerde driekwart broek in een zeer hoogwaardige en comfortabele 
4-way stretch Ripstop kwaliteit gecombineerd met zeer slijtvaste polyamide 
en Cordura® versteviging voor extra duurzaamheid. De broek is voorzien van 
diverse zakken zoals een duimstokzak met mes-bevestigingsknoop, ruime 
verstevigde holsterzakken, paspelzakken op de achterzijde, een zak op het 
been met rits, telefoonvakje en ruimte voor een ID-kaart. Verder is de broek 
professioneel afgewerkt met een hamerlus, mesh in de knieholtes, extra 
riemlussen bij de grote maten en siliconen in de band om het shirt op zijn plek 
te houden. De kniestukken kunnen op twee hoogtes worden geplaatst om de 
beste positie voor optimale bescherming te kunnen garanderen. 

Materiaal: 94% polyamide, 6% elastaan, 210 g/m². 
Artnr.: 65219518-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65219518-9999 zwart/zwart  
Maat: C44-62, D84-124 
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WERKBROEKEN

LONG SHORTS  
COTTON HP
• Gemaakt van hoogwaardig Jobman katoen.
• Diamantvormige afwerking bij het kruis voor extra 

slijtvastheid en flexibiliteit.
• Verkrijgbaar in D-maten.

Technische driekwart broek gemaakt van hoogwaardig Jobman katoen 
met polyamide verstevigingen. De broek is voorzien van diverse zakken 
waaronder, verstevigde holsterzakken met compartimenten, verstevigde 
achterzakken, duimstokzak, mes-bevestigingsknoop en zak op het been 
met ruimte voor een telefoon. De broek is professioneel afgewerkt met 
voorgevormde knieën, een hamerlus en diamantvormige afwerking bij het 
kruis. De kniestukken kunnen op twee hoogtes worden geplaatst om de 
beste positie voor optimale bescherming te kunnen garanderen. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1  
in combinatie met kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% katoen, 370 g/m². 
Artnr.: 65229013-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65229013-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65229013-9900 zwart  
Maat: C44-62, D84-120  

LONG SHORTS  
CORE HP
• Gemaakt van hoogwaardige Core kwaliteit met  

uitstekende slijtvastheid en optimaal comfort.
• Voorgevormde knieën verstevigd met  

DuPont™Kevlar®. 
• Verkrijgbaar in D-maten.

Geavanceerde driekwart werkbroek gemaakt van hoogwaardig 
ringgesponnen katoen/polyester. De broek draagt zeer comfortabel en is 
daarnaast gegarandeerd van een lange levensduur. De broek is onder 
andere voorzien van steekzakken aan de voorzijde, verstevigde 
holsterzakken met diverse compartimenten, een duimstokzak,  
mes-bevestigingsknoop, zak met rits voor het veilig opbergen van 
eventueel waardevolle spullen en een zak voor een ID-kaart. De 
voorgevormde knieën zijn verstevigd met DuPont™Kevlar®. De 
kniestukken kunnen op twee hoogtes worden geplaatst om de beste  
positie voor optimale bescherming te kunnen garanderen. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 55% katoen, 45% polyester CORE, 305 g/m². 
Artnr.: 65228119-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65228119-9900 zwart  
Maat: C44-62, D92-120 
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2191 2194 2195

WERKBROEKEN

MEER 
KLEDING 
IN 4-WAY 
STRETCH
KWALITEIT

 Stretch Trouser HP  
(Kijk op pagina 46)

 Stretch Long Shorts HP 
(Kijk op pagina 57)

 Stretch Service Trousers 
(Kijk op pagina 78)

STRETCH SHORTS HP 
• De broek is uitgevoerd in 4-way stretch voor optimale 

bewegingsvrijheid en comfort.
• Het ribstop weefsel verhoogt de levensduur van het 

kledingstuk.
• Het kruis is verstevigd met stretch Cordura®.

De short is uitgevoerd in comfortabele ribstop geweven 4-way stretch met 
een lange levensduur. Het kruis is verstevigd met stretch Cordura®. De 
ruime holsterzakken hebben extra compartimenten en een verstevigde 
binnenkant. Deze kunnen in de voorzakken worden gestopt. De heupband 
heeft een siliconen grip die ervoor zorgt dat een shirt goed in de broek 
blijft zitten. De grootste maten hebben extra riemlussen. Uitgevoerd met 
paspelzakken op de achterzijde van de broek, een hamerlus, duimstokzak 
met meszak, beenzak met verborgen rits, ID-kaartzak en telefoonzak. 

Materiaal: 91% polyamide / 9% elastaan, 210 g/m². 
Artnr.: 65219618-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65219618-9999 zwart/zwart  
Maat: C44-62 
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| 9999 |
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WERKBROEKEN

5264 - T-shirt, p. 115
2168 - Shorts, p. 60
9061 - Cap, p. 187

STRETCH SHORTS HP
• Verstevigd met stretch Cordura® voor een betere 

slijtvastheid.
• Gemaakt van soepel en slijtvast cavarly twill.
• Zak op het been is schuin naar voren geplaatst om 

gereedschappen nog beter binnen handbereik te 
hebben.

Comfortabele werkshorts met holsterzakken. De broek is gemaakt van 
soepel slijtvast cavarly twill in combinatie met stretch Cordura® versteviging. 
De broek is voorzien van ruime holsterzakken die kunnen worden 
weggestopt in de steekzakken, extra riemlussen in de grootste maten, een 
hamerlus, een zak voor de duimstok, een zak voor een mes en een 
schuine zak op het been met rits, telefoonzak en ruimte voor een ID-kaart. 

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65216818-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65216818-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65216818-9999 zwart/zwart  
Maat: C44-C62 
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| 9899 | | 9999 |

PRACTICAL2722

| 1499 |

| 7599 |

| 1799 | | 4199 |

| 9899 || 6399 | | 9999 || 6799 |

WERKBROEKEN

SHORTS COTTON HP
• Gemaakt van hoogwaardig Jobman katoen.
• Lichtgewicht materiaal voor een aangenaam  

draagcomfort.
• Verstevigd bij de holsterzakken, achterzakken en 

duimstokzak.

Technische korte werkbroek met ruime steekzakken, holsterzakken, 
verstevigde achterzakken, een duimstokzak met mes-bevestigingsknoop 
en een zak op het been met rits, telefoonzak en ruimte voor een ID-kaart. 
Verder is de broek afgewerkt met een hamerlus en extra riemlussen bij de 
grotere maten.  

Materiaal: 100% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65273311-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65273311-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65273311-9999 zwart/zwart  
Maat: C44-62 

SHORTS HP
• Comfortabele werkbroek voorzien van functionele 

zakken.
• Verkrijgbaar in maar liefst 8 commerciële kleuren.
• Gemaakt van easy-care polyester/katoen.

Praktische korte werkbroek gemaakt van easy-care polyester/katoen.  
De broek is voorzien van diverse zakken waaronder, verstevigde 
holsterzakken met extra compartimenten, achterzakken met klep en 
klittenbandsluiting, zak op het been met compartimenten en klep met 
klittenbandsluiting en een duimstokzak met ruimte voor een mes. De broek 
is leverbaar in maar liefst 8 commerciële kleuren met zwarte details die 
mooi aansluiten op de Jobman Practical lijn. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65272220-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65272220-1799 bruin/zwart  
Artnr.: 65272220-4199 rood/zwart  
Artnr.: 65272220-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65272220-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65272220-7599 bosgroen/zwart  
Artnr.: 65272220-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65272220-9999 zwart/zwart  
Maat: C42-64 
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ADVANCED2697

 

FUNCTIONAL9493

VLOERLEGGERS VLOERLEGGERS

5154 - Hoodie, p. 121
2697 - Broek, p. 62
9493 - Knife holster, p. 62

FLOORLAYERS  
TROUSERS HP
• Broek speciaal ontwikkeld voor vloerenleggers met 

ergonomische pasvorm.
• Gemaakt van katoen/polyester cavarly twill voor  

duurzaamheid en flexibiliteit.
• Broekspijpen zijn te verstellen middels klittenband  

bij de kuiten om de kniestukken stevig te kunnen 
bevestigingen.

Geavanceerde werkbroek speciaal ontwikkeld voor vloerenleggers. De 
broek is voorzien van diverse zakken zoals ruime holsterzakken die  
kunnen worden weggestopt in de steekzakken, verstevigde achterzakken, 
duimstokzak met ruimte voor een mes, zak op het been met rits, 
telefoonzak en ruimte voor een ID-kaart en dijbeenzak met ruimte voor 
vloerleggers messen. De broek is professioneel afgewerkt met een 
hamerlus, voorgevormde knieën, mesh bij de knieholtes en reflecterende 
details. Verder is de broek verstevigd met FA™ bij de dijen, polyamide bij 
de enkels en DuPont™Kevlar® bij de kniestukzakken. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65269718-9899 donkergrijs/zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-124 

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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TECHNICAL2359
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VLOERLEGGERS VLOERLEGGERS

FLOORLAYERS  
TROUSERS HP
• Gemaakt van easy-care polyester/katoen met polyamide 

verstevigingen.
• Voorgevormde knieën voor optimaal draagcomfort, ook 

bij geknield werk.
• Voorzien van speciale zakken speciaal voor vloerenleggers.

Technische werkbroek speciaal ontwikkeld voor vloerenleggers. De broek is 
voorzien van diverse zakken zoals holsterzakken met extra compartimenten, 
diepe achterzakken, steekzakken aan de voorzijde, schuin naar voren 
geplaatste duimstokzak, zak op het been voor vloerleggers mes en zak op het 
been met een telefoonzak en ruimte voor ID-kaart. De voorgevormde knieën 
zorgen voor een optimaal draagcomfort. De broek is voorzien van ruimere 
kniestukzakken voor vloerleggers kniestukken. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65235923-9799 grafiet/zwart  
Maat: C42-62, C146-156, D92-120 

FLOORLAYERS LONG 
SHORTS HP
• Gemaakt van easy-care polyester/katoen met  

polyamide verstevigingen.
• Voorgevormde knieën voor optimaal draagcomfort, 

ook bij geknield werk.
• Voorzien van speciale zakken speciaal voor  

vloerenleggers.

Technische driekwart werkbroek speciaal ontwikkeld voor vloerenleggers. 
De broek is voorzien van diverse zakken zoals holsterzakken met extra 
compartimenten, diepe achterzakken, steekzakken aan de voorzijde, 
schuin naar voren geplaatste duimstokzak, zak op het been voor vloerleggers 
mes en zak op het been met een telefoonzak en ruimte voor ID-kaart. De 
voorgevormde knieën zorgen voor een optimaal draagcomfort. De broek is 
voorzien van ruimere kniestukzakken voor vloerleggers kniestukken. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65236123-9799 grafiet/zwart  
Maat: C44-62 
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5230 - Sweater, p. 71
2134 - Broek, p. 67
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TECHNICAL2134

     

| 1021 | | 6721 |

| 9921 | | 9821 |

TECHNICAL2134
| 1021 | | 6721 |

| 9921 | | 9821 |

TECHNICAL2134

HI-VIS STRETCH 
TROUSERS CORE HP
• Verstevigd met stretch Cordura® voor een betere 

slijtvastheid.
• Verstevigd met FA™ bij de knieën.
• Zak op het been is schuin naar voren geplaatst om 

gereedschappen nog beter binnen handbereik te 
hebben.

Comfortabele en duurzame Hi-Vis werkbroek gemaakt van ringgesponnen 
Core katoen/polyester. De broek is verstevigd met stretch Cordura® in het 
kruispaneel, slijtvast FA™ bij de kniestukken en polyamide bij de enkels. 
De voorgevormde knieën in combinatie met de extra riemlussen bij de 
grootste maten zorgen voor een optimaal draagcomfort. Daarnaast is  
de broek voorzien van diverse zakken waaronder ruime verstevigde  
holsterzakken met compartimenten, ruime steekzakken aan de voorzijde, 
een zak voor een duimstok en een schuine zak op het been met rits 
en ruimte voor een telefoon en ID-kaart. De kniestukken kunnen op 
verschillende hoogtes geplaatst worden om de beste positie voor optimale 
bescherming te garanderen. 
High Visibility klasse 1 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 
Gecertificeerd volgens EN14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in combina-
tie met de Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 
Gecertificeerd volgens EN14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 0 in combina-
tie met de Jobman kneepads 9942. 

Materiaal: 55% katoen, 45% polyester CORE, 305 g/m². 
Artnr.: 65213419-1021 wit/geel  
Artnr.: 65213419-6721 navy/geel  
Artnr.: 65213419-9821 donkergrijs/geel  
Artnr.: 65213419-9921 zwart/geel  
Maat: C44-62, C146-156, D84-124  

SCHILDERS
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TECHNICAL2130

PAINTERS’ TROUSERS 
CORE
• Verstevigd met FA™, polyamide en Cordura®.
• Kniestukken kunnen op twee hoogtes worden  

geplaatst om de beste positie voor optimale  
bescherming te kunnen garanderen.

• Zak op het been is schuin naar voren geplaatst om 
gereedschappen nog beter binnen handbereik te 
hebben.

Geavanceerde broek speciaal ontwikkeld voor schilders en stukadoors. 
Gemaakt van katoen/polyester Core met de slijtvastheid van polyester en 
het comfort van katoen. De broek is voorzien van ruime holsterzakken die 
kunnen worden weggestopt in de steekzakken, verstevigde achterzakken 
en een zak op het been met klep en rits, telefoonvak en ruimte voor een 
ID-kaart. De broek is afgewerkt met een hamerlus, reflecterende details, 
niet-absorberend polyamide onderaan de broekspijpen en rubber knopen 
om krassen te voorkomen. 
Gecertificeerd volgens EN14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in  
combinatie met de Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 55% katoen, 45% polyester CORE, 305 g/m². 
Artnr.: 65217119-1099 wit/zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-124 

PAINTERS’ TROUSERS 
• Gemaakt van nauw geweven katoenen twill voor 

snelle dispersie van oplosmiddel om pigmentabsorptie 
te minimaliseren.

• Verstevigd met FA™ polyamide op de knieën.
• Voorzien van diverse details en oplossingen 

toegespitst op schilders.

Technische werkbroek speciaal ontwikkeld voor schilders. De broek heeft 
een uitstekende pasvorm. De nauw geweven katoenen twill zorgt ervoor 
dat het pigment van de verf zo min mogelijk wordt opgenomen door de 
broek. De broek is voorzien van ruime steekzakken aan de voor- en 
achterzijde, zak op het been met extra compartiment, rits, ruimte voor 
een telefoon en ID-kaart en handige zak voor het opbergen van een mes, 
duimstok en andere verfbenodigdheden. Voorzien van lus om bijvoorbeeld 
een doek in op te bergen. Wasbaar op 85°C. Kniestukken kunnen op twee 
hoogtes geplaatst worden voor optimale bescherming. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in combinatie 
met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65213011-1099 wit/zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-124 

SCHILDERS
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TECHNICAL2179

PAINTERS’  
TROUSERS HP
• Gemaakt van nauw geweven katoenen twill voor 

snelle dispersie van oplosmiddel om pigmentabsorptie 
te minimaliseren.

• Verstevigd met FA™ polyamide op de knieën.
• Voorzien van diverse details en oplossingen 

toegespitst op schilders.

Technische werkbroek speciaal ontwikkeld voor schilders. De broek heeft 
een uitstekende pasvorm. De nauw geweven katoenen twill zorgt ervoor 
dat het pigment van de verf zo min mogelijk wordt opgenomen door de 
broek. De broek is voorzien van ruime holsterzakken gevoerd met 
waterafstotend FA™ polyamide. Verder is de broek uitgerust met ruime 
steekzakken aan de voor- en achterzijde, zak op het been met extra 
compartiment, rits, ruimte voor een telefoon en ID-kaart en handige zak 
voor het opbergen van een mes, duimstok en andere verfbenodigdheden. 
Voorzien van lus om bijvoorbeeld een doek in op te bergen. Wasbaar op 
85°C. Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst worden voor 
optimale bescherming. Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 
Type 2 Level 1 in combinatie met kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65212911-1000 wit  
Artnr.: 65212911-1099 wit/zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-124 

WOMEN’S PAINTER 
TROUSERS 
• Gemaakt van nauw geweven katoenen twill voor 

snelle dispersie van oplosmiddel om pigmentabsorptie 
te minimaliseren.

• Verstevigd met FA™ polyamide op de knieën.
• Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst  

worden voor optimale bescherming.

Technische dames werkbroek speciaal ontwikkeld voor schilders. De broek 
heeft een uitstekende pasvorm. De nauw geweven katoenen twill zorgt 
ervoor dat het pigment van de verf zo min mogelijk wordt opgenomen 
door de broek. De broek is voorzien van ruime holsterzakken gevoerd 
met waterafstotend FA™ polyamide. Verder is de broek uitgerust met 
ruime steekzakken aan de voor- en achterzijde, zak op het been met extra 
compartiment, rits, ruimte voor een telefoon en ID-kaart en handige zak 
voor het opbergen van een mes, duimstok en andere verfbenodigdheden. 
Wasbaar op 85°C. Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst worden 
voor optimale bescherming. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in  
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65217911-1099 wit/zwart  
Maat: 34-54 

SCHILDERS
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PAINTERS’ SHORTS
• Gemaakt van nauw geweven katoenen twill voor 

snelle dispersie van oplosmiddel om pigmentabsorptie 
te minimaliseren.

• Verstevigd met FA™ polyamide in de holsterzakken.
• Voorzien van diverse details en oplossingen 

toegespitst op schilders.

Technische korte werkbroek speciaal ontwikkeld voor schilders. De broek 
heeft een uitstekende pasvorm. De nauw geweven katoenen twill zorgt 
ervoor dat het pigment van de verf zo min mogelijk wordt opgenomen door 
de broek. De broek is voorzien van ruime holsterzakken gevoerd met  
waterafstotend FA™ polyamide. Verder is de broek uitgerust met ruime  
steekzakken aan de voor- en achterzijde, zak op het been met extra 
compartiment, rits, ruimte voor een telefoon en ID-kaart en handige zak 
voor het opbergen van een mes, duimstok en andere verfbenodigdheden. 
Voorzien van lus om bijvoorbeeld een doek in op te bergen. Wasbaar op 85°C.  

Materiaal: 100% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65213211-1099 wit/zwart  
Maat: C44-62 

PAINTERS’ LONG 
SHORTS
• Gemaakt van nauw geweven katoenen twill voor 

snelle dispersie van oplosmiddel om pigmentabsorptie 
te minimaliseren.

• Verstevigd met FA™ polyamide op de knieën.
• Voorzien van diverse details en oplossingen 

toegespitst op schilders.

Technische driekwart werkbroek speciaal ontwikkeld voor schilders. De 
broek heeft een uitstekende pasvorm. De nauw geweven katoenen twill 
zorgt ervoor dat het pigment van de verf zo min mogelijk wordt opgenomen 
door de broek. De broek is voorzien van ruime holsterzakken gevoerd 
met waterafstotend FA™ polyamide. Verder is de broek uitgerust met 
ruime steekzakken aan de voor- en achterzijde, zak op het been met extra 
compartiment, rits, ruimte voor een telefoon en ID-kaart en handige zak 
voor het opbergen van een mes, duimstok en andere verfbenodigdheden. 
Voorzien van lus om bijvoorbeeld een doek in op te bergen. Wasbaar op 
85°C. Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst worden voor optimale 
bescherming. Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 
Level 1 in combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65213311-1099 wit/zwart  
Maat: C44-62, D92-120 

SCHILDERS
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LONGSLEEVE T-SHIRT
• Gemaakt van zacht en comfortabel interlock tricot.
• Dubbel gestikte naden op de schouders.
• Unisex T-shirt. 

Functioneel T-shirt met lange mouw gemaakt van 100% katoen. Het T-shirt 
is hoogwaardig afgewerkt met dubbel gestikte naden op de schouders voor 
een betere slijtvastheid. Het T-shirt draagt zeer comfortabel dankzij het 
hoogwaardige interlock tricot. 

Materiaal: 100% gekamd katoen, 220 g/m². 
Artnr.: 65523010-1010 wit  
Maat: XS-3XL 

ROUNDNECK 
SWEATSHIRT
• Badstof aan de binnenkant voor optimaal  

draagcomfort.
• Versteviging in de vorm van een halve maan in de 

nek.
• Gemaakt van 100% katoen.

Moderne, functionele trui met ronde hals. De trui is professioneel afgewerkt 
met stretch rib in de hals, manchetten en boord voor een optimaal draag-
comfort en een verzorgde uitstraling. Verder is de trui voorzien van badstof 
aan de binnenkant en versteviging in de vorm van een halve maan bij de 
nek. De trui is breed inzetbaar in tal van doelgroepen en verkrijgbaar in 
4 commerciële kleuren die mooi aansluiten op alle kleding uit de Jobman 
collectie. 

Materiaal: 100% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65512010-1010 wit  
Artnr.: 65512010-6700 navy  
Artnr.: 65512010-9700 grafiet  
Artnr.: 65512010-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 

SCHILDERS
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PRACTICAL5264

WOMEN’S T-SHIRT
• Dames T-shirt met eigentijdse pasvorm.
• Gemaakt van comfortabel single jersey.
• Verstevigde schoudernaden.

Praktisch basis dames T-shirt van katoen single jersey met een professi-
onele en eigentijdse pasvorm. De verstevigde naden bij de schouders en 
dubbel gestikte naden rond de nek zorgen voor een betere slijtvastheid. 

Materiaal: 100% katoen (grijs melange 85% katoen / 15% viscose), 
180 g/m². 
Artnr.: 65526510-1000 wit  
Artnr.: 65526510-1400 khaki  
Artnr.: 65526510-1700 bruin  
Artnr.: 65526510-3000 oranje  
Artnr.: 65526510-4100 rood  
Artnr.: 65526510-6500 kobalt  
Artnr.: 65526510-6700 navy  
Artnr.: 65526510-7500 bosgroen  
Artnr.: 65526510-9300 grijs melange  
Artnr.: 65526510-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 

T-SHIRT
• Heren T-shirt met eigentijdse pasvorm.
• Gemaakt van comfortabel single jersey.
• Verstevigde schoudernaden.

Praktisch basis heren T-shirt van katoen single jersey met een  
professionele en eigentijdse pasvorm. Het T-shirt is breed inzetbaar  
in tal van doelgroepen en leverbaar in een ruime maatboog. De  
verstevigde naden bij de schouders en dubbel gestikte naden rond de  
nek zorgen voor een betere slijtvastheid. 

Materiaal: 100% katoen (grijs melange 85% katoen / 15% viscose), 
180 g/m². 
Artnr.: 65526410-1000 wit  
Artnr.: 65526410-1400 khaki  
Artnr.: 65526410-1700 bruin  
Artnr.: 65526410-3000 oranje  
Artnr.: 65526410-4100 rood  
Artnr.: 65526410-6500 kobalt  
Artnr.: 65526410-6700 navy  
Artnr.: 65526410-7500 bosgroen  
Artnr.: 65526410-9300 grijs melange  
Artnr.: 65526410-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 

SCHILDERS
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T-SHIRT SPUN-DYE 
• T-shirt gemaakt van sneldrogend polyester Spun Dye.
• Spun Dye is een milieuvriendelijke kleurmethode 

waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden 
verbruikt.

• Spun Dye zorgt voor een uitstekende kleurvastheid.

Praktisch basis T-shirt gemaakt van spun dye polyester, een  
milieuvriendelijke kleurmethode waarbij minder water, stroom en  
chemicaliën worden verbruikt. Daarnaast zorgt de spun dye polyester  
ervoor dat vocht snel van het lichaam wordt afgevoerd voor een  
aangenaam droog gevoel gedurende de dag.  

Materiaal: 100% polyester Spun dye, 135 g/m². 
Artnr.: 65552251-1000 wit  
Artnr.: 65552251-6700 navy  
Artnr.: 65552251-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65552251-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 

POLO SPUN-DYE 
• Polo gemaakt van sneldrogend polyester Spun Dye.
• Spun Dye is een milieuvriendelijke kleurmethode 

waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden 
verbruikt.

• Spun Dye zorgt voor een uitstekende kleurvastheid.

Praktische basis polo gemaakt van spun dye polyester, een  
milieuvriendelijke kleurmethode waarbij minder water, stroom en  
chemicaliën worden verbruikt. Daarnaast zorgt de spun dye polyester  
ervoor dat vocht snel van het lichaam wordt afgevoerd voor een  
aangenaam droog gevoel gedurende de dag. 

Materiaal: 100% polyester Spun dye, 135 g/m². 
Artnr.: 65553351-1000 wit  
Artnr.: 65553351-6700 navy  
Artnr.: 65553351-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65553351-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 

SCHILDERS
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ADVANCED5177

  

ADVANCED5152

 

WOMEN’S HOODIE
• Opvallende en onderscheidende uitstraling door de 

contrasterende flatlocknaden.
• Met duimgaten en verstelbare taille.
• Zak op de borst met rits en ruimte voor een ID-kaart.

Geavanceerd, comfortabel en zacht capuchonvest voor dames met een 
opvallende, eigentijdse en onderscheidende uitstraling. Het vest is voorzien 
van een borstzak met ruimte voor een ID-kaart en steekzakken met rits. 
Het vest is hoogwaardig afgewerkt met contrasterende ritsen en flatlock 
naden en extra rits in de kraag voor ventilatie. De duimgaten in de mouwen 
en de verstelbare taille dragen bij aan een optimaal draagcomfort. 

Materiaal: 100% polyester, 325 g/m². 
Artnr.: 65517753-1000 wit  
Artnr.: 65517753-9832 donkergrijs/oranje  
Artnr.: 65517753-9941 zwart/rood  
Maat: S-XXL 

HOODIE
• Gemaakt van soepel polyester met fleece voering.
• Nauwsluitende pasvorm voor optimale bewegings-

vrijheid.
• Verstelbare capuchon en taille.

Geavanceerd, comfortabel en zacht capuchonvest met een opvallende, 
eigentijdse en onderscheidende uitstraling. Het vest is gemaakt van soepel 
polyester met fleece voering. De nauwsluitende pasvorm zorgt voor 
optimale bewegingsvrijheid. Het vest is voorzien van een borstzak met rits, 
ruime binnenzakken en steekzakken met rits. Het vest is hoogwaardig 
afgewerkt met contrasterende ritsen en flatlock naden. De verstelbare 
capuchon met mesh voering en verstelbare taille dragen bij aan een 
optimaal draagcomfort. 

Materiaal: 100% polyester, 325 g/m². 
Artnr.: 65515253-1000 wit  
Artnr.: 65515253-6710 navy/wit  
Artnr.: 65515253-9832 donkergrijs/oranje  
Artnr.: 65515253-9941 zwart/rood  
Maat: XS-3XL 

SCHILDERS
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PILOT JACKET
• Pilot winterjas met quilt voering voor optimale 

bewegingsvrijheid.
• Borstzak met rits voor het veilig opbergen van eventueel 

waardevolle spullen.
• In zwart verkrijgbaar tot 5XL.

Functionele winterjas gemaakt van duurzaam waterafstotend polyester 
met comfortabele quilt voering. De jas is voorzien van steekzakken, een 
borstzak met rits, binnenzakken met ruimte voor een telefoon en D-ring 
voor een ID-kaart en een zak op de mouw met rits. De jas is verkrijgbaar 
in 4 commerciële kleuren die mooi aansluiten op alle kleding in de Jobman 
collectie. 

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65135739-1000 wit  
Artnr.: 65135739-6700 navy  
Artnr.: 65135739-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65135739-9900 zwart  
Maat: XS-3XL, (+9900 4XL, 5XL) 

SCHILDERS

1357 - Jacket, p. 75
2129 - Broek, p. 69
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SOFTSHELL JACKET
• Waterafstotende softshell.
• Voorzien van een windproof membraam.
• Gevoerd met fleece voor een aangenaam warm gevoel.

Functionele softshell jas met windproof membraam. Ideaal te dragen als 
derde laag. De jas is voorzien van een borstzak met rits en zakje voor een 
ID-kaart, 2 voorzakken met rits en binnenzakken. De verstelbare boord en 
manchetten zorgen voor een optimaal draagcomfort. De jas is leverbaar in 
5 commerciële kleuren met ton sur ton ritsen die mooi aansluiten op alle 
kleding in de Jobman collectie. 

Materiaal: 100% polyester, 265 g/m². 
Artnr.: 65120871-1000 wit  
Artnr.: 65120871-6400 oceaan blauw  
Artnr.: 65120871-6700 navy  
Artnr.: 65120871-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65120871-9900 zwart  
Maat: S-3XL 

SCHILDERS
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ADVANCED2194

2196  Stretch Trousers HP 
(Kijk op pagina 46)

 Stretch Long Shorts HP  
(Kijk op pagina 57)

 Stretch Shorts HP  
(Kijk op pagina 59)

MEER 
KLEDING 
IN 4-WAY 
STRETCH 
KWALITEIT

SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

STRETCH SERVICE 
TROUSERS
• Gemaakt van 4-way stretch voor een optimale 

bewegingsvrijheid en comfort gedurende de dag.
• De Ripstop weeftechniek maakt het materiaal nog 

slijtvaster en scheurbestendiger.
• Stretch Cordura® versteviging bij het kruis.

Geavanceerde broek in een zeer hoogwaardige en comfortabele 4-way 
stretch Ripstop kwaliteit gecombineerd met zeer slijtvaste polyamide en 
Cordura® versteviging voor extra duurzaamheid. De broek is voorzien van 
diverse zakken zoals ruime steekzakken aan de voorzijde, paspelzakken 
op de achterzijde, een zak op het been met rits, telefoonvakje en ruimte 
voor een ID-kaart. Verder is de broek professioneel afgewerkt met extra 
riemlussen bij de grote maten en siliconen in de band om het shirt op zijn 
plek te houden. De kniestukken kunnen op twee hoogtes worden geplaatst 
om de beste positie voor optimale bescherming te kunnen garanderen. De 
voorgevormde knieën en mesh in de knieholtes zorgen voor een optimaal 
draagcomfort. 

Materiaal: 94% polyamide, 6% elastaan, 210 g/m². 
Artnr.: 65219418-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65219418-9999 zwart/zwart  
Maat: C42-62, C146-156, D88-124 
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TECHNICAL2731
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FUNCTIONAL2911

SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

SERVICE TROUSERS 
COTTON
• Gemaakt van hoogwaardig Jobman katoen.
• Lichtgewicht materiaal voor een aangenaam  

draagcomfort.
•	 Voorzien	van	reflecterende	details	voor	een	optimale	

zichtbaarheid.

Technische servicebroek met ruime steekzakken, verstevigde achterzakken, 
een duimstokzak met mes-bevestigingsknoop en een zak op het been met 
rits, telefoonzak en ruimte voor een ID-kaart. De voorgevormde knieën  
zorgen voor een optimale pasvorm. De broek is professioneel afgewerkt 
met niet-absorberend polyamide onderaan de broekspijpen en een 
reflecterende	bies	onder	de	kniepanelen.	Verder	is	de	broek	afgewerkt	met	
Cordura®, hamerlus en extra riemlussen bij de grotere maten. Kniestukken 
kunnen op twee hoogtes geplaatst worden voor optimale bescherming. 
Gecertificeerd	volgens	EN	14404:2004+A1:2010	Type	2	Level	1	in	 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65273111-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65273111-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65273111-9999 zwart/zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D92-124 

SERVICE TROUSERS 
• Gemaakt van polyester/katoen dat kan worden 

gewassen op 85°C.
• Voorzien van zak op het been met klep over de rits 

om krassen te voorkomen.
• Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst  

worden voor optimale bescherming.

Functionele servicebroek met ruime zakken aan de voorzijde, verstevigde 
achterzakken, een duimstokzak met mes-bevestigingsknoop en een zak 
op het been met rits, telefoonzak en ruimte voor een ID-kaart. De broek is 
professioneel afgewerkt met een hamerlus, extra riemlussen bij de grotere 
maten en rubber knopen om krassen te voorkomen. De voorgevormde 
knieën zorgen voor een optimaal draagcomfort. Verder zijn de zakken voor 
de	kniestukken	gemaakt	van	duurzaam	polyamide	met	een	reflecterende	
bies voor extra zichtbaarheid. Kniestukken kunnen op twee hoogtes 
geplaatst worden voor optimale bescherming. 
Gecertificeerd	volgens	EN	14404:2004+A1:2010	Type	2	Level	1	in	 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65291108-6700 navy  
Artnr.: 65291108-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65291108-9900 zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-124 
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5402 - Sweater, p. 119
2811 - Broek, p. 81
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FUNCTIONAL2811

 

FUNCTIONAL2310

SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

SERVICE TROUSERS 
FAST DRY
• Gemaakt van Fast Dry, lichtgewicht, sneldrogend 

materiaal.
• Comfortabel, zacht en zeer slijtvast materiaal.
• Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst  

worden voor optimale bescherming.

Functionele, sneldrogende driekwart werkbroek van Fast Dry polyamide. 
De broek is voorzien van diverse zakken zoals ruime steekzakken, verstevigde 
achterzakken, een duimstokzak met mes-bevestigingsknoop en een zak 
op het been met rits, telefoonzak en ruimte voor een ID-kaart. Verder is 
de broek professioneel afgewerkt met een hamerlus, extra riemlussen bij 
de	grootste	maten	en	reflecterende	biezen.	Kniestukzakken	gemaakt	van	
duurzame polyamide. Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst 
worden voor optimale bescherming. 
Gecertificeerd	volgens	EN	14404:2004+A1:2010	Type	2	Level	1	in	 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% polyamide, 200 g/m². 
Artnr.: 65281106-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65281106-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65281106-9999 zwart/zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-124 

SERVICE TROUSERS
• Servicebroek gemaakt van easy-care  

polyester/katoen.
• Voorgevormde knieën voor optimaal draagcomfort.
• De broek kan gemakkelijk met 5 cm worden verlengd 

door de omslag in de broekspijp.

Functionele servicebroek gemaakt van easy-care polyester/katoen. De 
broek is speciaal ontwikkeld voor serviceberoepen zoals industrie en transport. 
De broek is voorzien van steekzakken met een muntzakje, zak op het been 
met rits, achterzakken en zak op het been met rits, telefoonzak en extra 
compartiment. De broek is professioneel afgewerkt met voorgevormde 
knieën en een D-ring voor sleutels. De broek kan gemakkelijk met 5 cm 
worden verlengd door de omslag in de broekspijp. De broek is ook  
verkrijgbaar	in	een	damesmodel,	2311. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 265 g/m². 
Artnr.: 65231029-6700 navy  
Artnr.: 65231029-9700 grafiet  
Artnr.: 65231029-9900 zwart  
Maat: C42-62 (+5 cm), D84-120 (+9900 C124) 
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SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

SERVICE TROUSERS
• Servicebroek gemaakt van easy care polyester/katoen.
• Voorzien van zakken voor kniestukken aan de  

binnenzijde.
• Zak op het been met ruimte voor een duimstok. 

Functionele servicebroek speciaal ontwikkeld voor lichte service en 
industrie werkzaamheden zoals magazijn en retail. De broek is voorzien 
van diverse zakken zoals steekzakken aan de voorzijde, achterzakken, 
telefoonzak op de heup, zak met ruimte voor een duimstok en zak op het 
been met klep. De broek is gemaakt van easy care polyester/katoen en 
verkrijgbaar in dames en heren maten. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65230523-6600 navy  
Artnr.: 65230523-9700 grafiet  
Artnr.: 65230523-9900 zwart  
Maat: C44-62, C144-156, D88-124, DA34-50 

SERVICE TROUSERS
• Servicebroek gemaakt van easy-care polyester/katoen.
• Voorzien van ruime zakken aan de voor- en achterzijde.
•	 Ook	leverbaar	in	een	damesmodel,	2308.

Functionele servicebroek met een professionele uitstraling speciaal  
ontwikkeld voor lichte industrie en serviceberoepen. De broek is gemaakt 
van easy-care polyester/katoen. De broek is voorzien van steekzakken  
aan de voorzijde, zak op het been met extra compartiment, achterzakken  
en zak op het been met klep en telefoonzak. De broek is leverbaar in  
3 commerciële kleuren die mooi aansluiten op de kleding uit de Jobman 
collectie. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65230723-6700 navy  
Artnr.: 65230723-9700 grafiet  
Artnr.: 65230723-9900 zwart  
Maat: C44-62, C144-156, D96-120 
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FUNCTIONAL2420

SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

SERVICE TROUSERS 
• Gemaakt van hoogwaardig en comfortabel  

polyester/katoen twill.
•	 Afgewerkt	met	voorgevormde	knieën	met	 
FA™	polyamide	versteviging.

• Kan worden gewassen op 85°C.

Technische, onderhoudsvriendelijke servicebroek gemaakt van  
polyester/katoen twill met een lichte stretch. De broek is voorzien van  
schuine voorzakken, achterzakken, een verstevigde duimstokzak met  
mes-bevestigingsknoop en zak op het been met ruimte voor een telefoon. 
De voorgevormde knieën zorgen voor een optimaal draagcomfort. De 
broek	is	professioneel	afgewerkt	met	voorgevormde	knieën	met	FA™	
polyamide versteviging. De kniestukken kunnen op twee hoogtes worden 
geplaatst om de beste positie voor optimale bescherming te kunnen 
garanderen. 
Gecertificeerd	volgens	EN	14404:2004+A1:2010	Type	2	Level	1	in	 
combinatie met Jobman kneepads 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 

SERVICE CHINOS
• Gemaakt van hoogwaardig en comfortabel  

polyester/katoen twill.
• Voorzien van ruime voor- en achterzakken.
• Kan worden gewassen op 85°C.

Functionele, onderhoudsvriendelijke en eigentijdse chino gemaakt van 
hoogwaardige twill met lichte stretch. De broek heeft ruime steekzakken 
met een muntzakje en achterzakken. De broek is voorzien van een rubber 
knoop om de kans op krassen te verminderen. De voorgevormde knieën 
zorgen voor een optimaal draagcomfort. De broek is ook verkrijgbaar in 
een	damesmodel,	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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FUNCTIONAL2122

PRACTICAL2321

SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

SERVICE TROUSERS 
• Gemaakt van lichtgewicht, easy-care polyester/katoen 

voor een aangenaam draagcomfort.
• Voorgevormde knieën voor een optimaal draagcomfort.
• Dubbele zak op het linkerbeen met rits en open 

compartiment.

Functionele werkbroek gemaakt van easy-care polyester katoen perfect 
in te zetten voor werkzaamheden als schoonmaak, retail of magazijn. De 
broek is voorzien van met steekzakken, achterzakken, zak met rits en zak 
voor een duimstok. Voorgevormde knieën voor een optimaal draagcomfort. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 190 g/m². 
Artnr.: 65212220-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65212220-9900 zwart  
Maat: C44-60, C144-156, D88-112 (+9900 C42, C62) 

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, diverse afsluitbare  
zakken met o.a. ruimte voor 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.: 65232120-1499 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/zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-124 
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PRACTICAL2313

SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

5901 - Jacket, p. 109
2313 - Broek, p. 85

SERVICE TROUSERS
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden  

verlengd door de omslag in de broekspijp.
• Comfortabele servicebroek.
• Voorzien van diverse zakken met verschillende  

handige compartimenten en details.

Praktische servicebroek van polyester/katoen waardoor de broek 
zowel kleur- als vormvast is. De broek is voorzien van diverse zakken 
waaronder, ruime steekzakken aan de voorzijde, achterzakken met klep 
en klittenbandsluiting, zak op het been met compartiment en klep met 
klittenbandsluiting en duimstokzak. C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm 
worden verlengd door de omslag in de broekspijp. De broek is verkrijgbaar 
in 8 commerciële kleuren die mooi aansluiten op de Jobman Practical lijn. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65231320-1400 khaki  
Artnr.: 65231320-1700 bruin  
Artnr.: 65231320-4100 rood  
Artnr.: 65231320-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65231320-6700 navy  
Artnr.: 65231320-7500 bosgroen  
Artnr.: 65231320-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65231320-9900 zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

5123 - Sweater, p. 31
2409 - Broek, p. 86

TRANSPORT 
TROUSERS
• Voorzien van D-ring aan de voorzijde.
•	 Voorzien	van	fluorescerende	en	reflecterende	

broekspijpen voor optimale zichtbaarheid.
•	 Verkrijgbaar	in	maten	tot	F140	(155cm	bij	de	middel).

Technische	werkbroek	met	opvallende,	fluorescerende	en	reflecterende	
broekspijpen. De broek is voorzien van een divers aantal zakken zoals 
steekzakken aan de voor- en achterzijde, een open zak op het been en 
een zak op het been met telefoonvakje en diverse compartimenten. De 
voorgevormde knieën zorgen voor een optimaal draagcomfort.  

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65240922-9921 zwart/geel  
Maat: C42-62, C146-156, D88-120, F124-140 
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SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

TRANSPORT 
TROUSERS
• Gemaakt van hoogwaardig en comfortabel  

polyester/katoen twill.
•	 Voorzien	van	reflecterende	baan	onderaan	 

de broekspijpen.
• Kan worden gewassen op 85°C.

Functionele, onderhoudsvriendelijke transport broek gemaakt van 
hoogwaardige	twill	met	lichte	stretch	en	reflecterende	baan	onderaan	 
de broekspijp. De broek heeft ruime steekzakken met een muntzakje  
en achterzakken. De voorgevormde knieën zorgen voor een optimaal  
draagcomfort.	De	broek	is	ook	verkrijgbaar	in	een	damesmodel,	2721. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 250 g/m². 
Artnr.: 65242105-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65242105-9900 zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D88-120 

WORKER JEANS 
DENIM
• Gemaakt van slijtvast katoen/polyester.
• Voorgevormde knieën voor een optimaal  

draagcomfort.
• Zak op het rechterbeen met ruimte voor bijvoorbeeld 

een telefoon.

Functionele 5-pocket werkjeans gemaakt van slijtvast katoen/polyester met 
het draagcomfort van katoen. De broek is o.a. voorzien van steekzakken 
aan de voorzijde en een zak op het been voor een telefoon. Voorgevormde 
knieën voor een optimaal draagcomfort. Deze broek is uitstekend in te 
zetten voor werkzaamheden als schoonmaak, retail of magazijn. 

Materiaal: 59% katoen, 41% polyester, 380 g/m². 
Artnr.: 65212325-6900 denim  
Maat: C44-62, C148-156, D96-112 
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FUNCTIONAL2331

SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

SERVICE SHORTS
• Gemaakt van hoogwaardig en comfortabel  

polyester/katoen twill.
• Voorzien van zak op het been met ruimte voor een 

telefoon.
• Kan worden gewassen op 85°C.

Technische, onderhoudsvriendelijke korte servicebroek gemaakt van  
polyester/katoen twill met een lichte stretch. De broek is voorzien van  
schuine voorzakken, achterzakken, een verstevigde duimstokzak met 
mes-bevestigingsknoop en een zak op het been met ruimte voor een 
telefoon.  

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 250 g/m². 
Artnr.: 65243305-6700 navy  
Artnr.: 65243305-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65243305-9900 zwart  
Maat: C42-62 

SERVICE SHORTS
• Kan worden gewassen op 85°C.
• De broek is voorzien van diverse zakken voor het 

opbergen van eventueel waardevolle spullen.
• De rubber knopen en klep over de rits verkleinen  

de kans op krassen. 

Functionele korte servicebroek met ruime steekzakken aan de voorzijde, 
verstevigde achterzakken en een zak op het been met klep over de  
rits, ruimte voor een ID-kaart en een extra compartiment. De broek is  
professioneel afgewerkt met rubber knopen en beenzak met klep over de 
rits om de kans op krassen de verkleinen. De broek kan worden gewassen 
op 85°C zonder verkleuring of krimp. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65233108-6700 navy  
Artnr.: 65233108-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65233108-9900 zwart  
Maat: C44-62 
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SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

SERVICE JACKET
• De jas is op 85°C wasbaar.
• Voorzien van handige details voor service en  

industrie beroepen.
• Polyester/katoen met een uitstekende kleurvastheid.

Functionele servicejas gemaakt van easy-care polyester/katoen. De jas is 
voorzien van een borstzak met ruimte voor een telefoon en een D-ring voor 
een ID-kaart, binnenzakken met rits en klittenbandsluiting en steekzakken 
aan de voorzijde. De jas is professioneel afgewerkt met verstelbare boord 
en manchetten, rits tot bovenin de kraag, rubber drukknopen en een 
verlengd rugpand.  

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65133723-6700 navy  
Artnr.: 65133723-9700 grafiet  
Artnr.: 65133723-9900 zwart  
Maat: XS-3XL, (+9900 4XL, 5XL) 

COTTON JACKET
•	 Gemaakt	van	100%	katoen	voor	optimaal	 

draagcomfort.
• Voorzien van een verlengd rugpand.
• Klassiek model gemaakt van Jobman heavy-duty 

katoen.

Technische jas zonder voering met contrasterende panelen in de zij en op 
de mouwen. De jas is gemaakt van heavy-duty katoen speciaal ontwikkeld 
door Jobman. De jas is voorzien van een verlengd rugpaneel, verstelbare 
taille	en	manchetten,	metalen	rits	en	uitwendige	stormflap	met	drukknopen.	
Daarnaast is de jas voorzien van ruime zakken aan de voorzijde en twee 
binnenzakken. 

Materiaal: 100% katoen, 370 g/m². 
Artnr.: 65113913-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65113913-9998 zwart/donkergrijs  
Maat: S-3XL 
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PRACTICAL1317 PRACTICAL7517

SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

SERVICE JACKET LINED
• Comfortabele servicejas met quilt voering.
• Voorzien van een verlengd rugpand voor optimaal  

comfort.
•	 Afgewerkt	met	reflecterende	details	voor	een	betere	

zichtbaarheid.

Gevoerde, praktische servicejas met comfortabele pasvorm, gemaakt van 
easy-care polyester/katoen. De jas is voorzien van diverse zakken zoals 
borstzakken met klittenbandsluiting en D-ring voor een ID-kaart, steekzakken 
met rits en binnenzakken met ruimte voor een telefoon. De jas is verstelbaar 
bij de manchetten en taille en afgewerkt met zacht polyester in de kraag en 
reflecterende	details.	De	goede	prijs-	kwaliteitverhouding,	in	combinatie	met	
8 commerciële kleuren, zorgt ervoor dat de jas breed inzetbaar is in tal van 
doelgroepen. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65131720-1400 khaki  
Artnr.: 65131720-1700 bruin  
Artnr.: 65131720-4100 rood  
Artnr.: 65131720-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65131720-6700 navy  
Artnr.: 65131720-7500 bosgroen  
Artnr.: 65131720-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65131720-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 

SERVICE VEST LINED
• Comfortabele, gevoerde bodywarmer gemaakt van 

easy-care polyester/katoen.
• Verlengd rugpaneel voor extra comfort.
•	 Reflecterende	details	voor	betere	zichtbaarheid.

Praktische, gevoerde service bodywarmer met comfortabele pasvorm. De 
bodywarmer is voorzien van diverse zakken zoals borstzakken met klep, 
drie	binnenzakken,	steekzakken	met	rits	en	reflecterende	details	en	een	
binnenzak.	De	bodywarmer	is	afgewerkt	met	reflecterende	details,	een	
D-ring, een verlengd rugpaneel en gebrushed polyester binnenin de kraag. 
De goede prijs- kwaliteitverhouding, in combinatie met diverse commerciële 
kleuren, zorgt ervoor dat de bodywarmer breed inzetbaar is in tal van 
doelgroepen. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65751720-1400 khaki  
Artnr.: 65751720-1700 bruin  
Artnr.: 65751720-4100 rood  
Artnr.: 65751720-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65751720-6700 navy  
Artnr.: 65751720-7500 bosgroen  
Artnr.: 65751720-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65751720-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 
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SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

SERVICE JACKET
• Comfortabele servicejas.
• Voorzien van een verlengd rugpand voor optimaal 

comfort.
•	 Afgewerkt	met	reflecterende	details	voor	een	betere	

zichtbaarheid.

Lichte, praktische servicejas met comfortabele pasvorm, gemaakt van 
easy-care polyester/katoen. De jas is voorzien van diverse zakken zoals 
borstzakken met klittenbandsluiting en D-ring voor een ID-kaart, steekzakken 
met rits en drie binnenzakken. De jas is verstelbaar bij de manchetten en 
taille	en	afgewerkt	met	zacht	polyester	in	de	kraag	en	reflecterende	details.	
De goede prijs- kwaliteitverhouding, in combinatie met 8 commerciële  
kleuren, zorgt ervoor dat de jas breed inzetbaar is in tal van doelgroepen. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65132720-1400 khaki  
Artnr.: 65132720-1700 bruin  
Artnr.: 65132720-4100 rood  
Artnr.: 65132720-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65132720-6700 navy  
Artnr.: 65132720-7500 bosgroen  
Artnr.: 65132720-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65132720-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 

SERVICE VEST
• Comfortabele bodywarmer gemaakt van easy-care 

polyester/katoen.
• Verlengd rugpaneel voor extra comfort.
•	 Reflecterende	details	voor	betere	zichtbaarheid.

Lichte, praktische service bodywarmer met comfortabele pasvorm. De 
bodywarmer is voorzien van diverse zakken zoals borstzakken met klep, 
drie	binnenzakken,	steekzakken	met	rits	en	reflecterende	details	en	een	
binnenzak.	De	bodywarmer	is	afgewerkt	met	reflecterende	details,	een	
D-ring, een verlengd rugpaneel en gebrushed polyester binnenin de kraag. 
De goede prijs- kwaliteitverhouding, in combinatie met diverse commerciële 
kleuren, zorgt ervoor dat de bodywarmer breed inzetbaar is in tal van 
doelgroepen. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65750720-1400 khaki  
Artnr.: 65750720-1700 bruin  
Artnr.: 65750720-4100 rood  
Artnr.: 65750720-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65750720-6700 navy  
Artnr.: 65750720-7500 bosgroen  
Artnr.: 65750720-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65750720-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 
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SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

SERVICE OVERALLS
• Gemaakt van easy-care polyester/katoen.
• Rits in de broekspijpen zorgen dat de overall  

gemakkelijk aan- en uitgetrokken kan worden.
• Industrieel wasbaar op 85°C.

Opvallende, functionele overall met contrasterende panelen in de zij en  
een verdekte rits om krassen te voorkomen. De overall is voorzien van 
diverse zakken zoals borst- en achterzakken met klep, steekzakken aan  
de voorzijde, een open zak op het been met duimstokzak en een zak op 
het been met klep en telefoonvakje. Verder is de overall professioneel 
afgewerkt met zijsplitten en een rits op het been tot aan de knie. De  
kniestukzakken aan de binnenzijde en rits in de broekspijpen dragen  
bij aan een optimaal draagcomfort. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65432723-6765 navy/kobalt  
Artnr.: 65432723-9941 zwart/rood  
Artnr.: 65432723-9997 zwart/grijs  
Maat: C46-62 

SERVICE OVERALLS 
COTTON
•	 Gemaakt	van	100%	katoen.
• Voorzien van externe zakken voor kniestukken.
• Industrieel wasbaar op 85°C.

Functionele overall geschikt voor service beroepen en monteurs. De overall 
is industrieel wasbaar op 85°C. De overall is afgewerkt met verborgen 
knopen tot aan de kraag, zijsplitjes en is verstelbaar bij de taille en 
mouwen. De overall is voorzien van externe kniestukzakken, borstzakken 
met compartimenten en klep, steekzakken aan de voorzijde, achterzakken 
en een duimstokzak. 

Materiaal: 100% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65414511-6600 navy  
Maat: C46-62 



93

| 6700 | | 9900 || 9800 |

| 9900 |

FUNCTIONAL4321

 

FUNCTIONAL4322

 

SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

SERVICE OVERALL
• Gemaakt van easy-care polyester/katoen twill.
• Rubber knopen om de kans op krassen te verkleinen.
• Wasbaar op 85°C.

Functionele service overall gemaakt van duurzaam easy-care polyester/
katoen twill met lichte stretch. De overall is industrieel wasbaar op 85°C. 
De overall is voorzien van een verdekte, dubbel deelbare rits en rubber 
knopen om de kans op krassen te voorkomen. Daarnaast heeft de overall 
een borstzak met ruimte voor een ID-kaart en telefoon, ruime voorzakken, 
achterzakken en een zak op het been met ruimte voor een telefoon. De 
overall kan gemakkelijk met 5 cm worden verlengd door de omslag in de 
broekspijp. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 250 g/m². 
Artnr.: 65432105-6700 navy  
Artnr.: 65432105-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65432105-9900 zwart  
Maat: S-XXL (+5 cm) 

SERVICE OVERALLS
• Gemaakt van easy-care polyester/katoen.
•	 Externe	zakken	voor	kniestukken.
• Industrieel wasbaar op 85°C.

Functionele overall goed inzetbaar voor bijvoorbeeld serviceberoepen en 
monteurs. De overall kan industrieel gewassen worden op 85°C. De overall 
is voorzien van diverse zakken waaronder, borstzak met klep en ruimte voor 
een pen, steekzakken aan de voorzijde, achterzakken, een zak op het been 
met klep, extra compartiment en een duimstokzak. De verdekte ritssluiting 
helpt de kans op krassen te verkleinen. De externe kniestukzakken,  
verstelbare taille en mouwen dragen bij aan een optimaal draagcomfort. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65432223-9900 zwart  
Maat: C44-62 
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SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

4036 - Overall Flame Retardant, p. 94

OVERALL FLAME 
RETARDANT
• Gemaakt van katoen met een vlamvertragende  

behandeling.
• Voorzien van zakken waarin kniestukken kunnen 

worden geplaatst.
• Dubbel deelbare rits.

Katoenen overall speciaal ontwikkeld voor lassers. De overall is gemaakt 
van	350	g/m2	katoen	en	behandeld	met	vlamvertragend	Pyrovatex® voor 
optimale bescherming. De overall is voorzien van diverse zakken speciaal 
afgestemd op lassers. De zakken voor kniestukken zitten aan de buitenkant 
voor optimaal comfort. De overall is afgewerkt met een dubbel deelbare rits 
en is verstelbaar bij de taille en boorden. 
Gecertificeerd	volgens	EN	ISO	11612,	A1+A2	B1	C1	F1,	EN	ISO	11611,	
klasse	A1+A2. 

Materiaal: 100% katoen, 350 g/m². 
Artnr.: 65403627-9900 zwart  
Maat: C46-62 
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SERVICE, INDUSTRIE EN TRANSPORT

JACKET FLAME 
RETARDANT
• Gemaakt van katoen met een vlamvertragende  

behandeling.
• Comfortabele pasvorm voor een optimaal draagcomfort.
• Zakken en andere details speciaal aangepast voor het 

lassen.

Katoenen servicejas speciaal ontwikkeld voor lassers. De jas is gemaakt 
van	350	g/m2 katoen en behandeld met vlamvertragend Pyrovatex® voor 
optimale bescherming. De jas is voorzien van diverse zakken, waaronder 
een zak op de borst, twee zakken aan de voorzijde en twee binnenzakken 
waarvan één voorzien met een compartiment voor een telefoon. De zakken 
en andere details zijn speciaal aangepast voor het lassen. Verder is de 
jas	voorzien	van	een	rits	die	volledig	tot	bovenin	de	kraag	met	stormflap	
gesloten kan worden. De jas is gemakkelijk te verstellen bij de taille en de 
manchetten.	Gecertificeerd	volgens	EN	ISO	11612,	A1+A2	B1	C1	F1,	EN	
ISO	11611,	klasse	A1+A2. 

Materiaal: 100% katoen, 350 g/m². 
Artnr.: 65109127-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 

TROUSER FLAME 
RETARDANT
• Gemaakt van katoen met een vlamvertragende  

behandeling.
• Voorzien van zakken waarin kniestukken kunnen 

worden geplaatst.
• Zakken en andere details speciaal aangepast voor  

het lassen.

Katoenen broek speciaal ontwikkeld voor lassers. De broek is gemaakt 
van	350	g/m2	katoen	en	behandeld	met	vlamvertragend	Pyrovatex® voor 
optimale bescherming. De broek is voorzien van diverse zakken speciaal 
afgestemd op lassers zoals, een zak op het been, een duimstokzak, zakken 
aan	de	voorzijde	en	achterzakken	met	flap.	De	broek	sluit	mooi	aan	op	de	
1091	Jacket	Flame	Retardant. 
Gecertificeerd	volgens	EN	ISO	11612,	A1+A2	B1	C1	F1,	EN	ISO	11611,	
klasse	A1+A2. 

Materiaal: 100% katoen, 350 g/m². 
Artnr.: 65209127-9900 zwart  
Maat: C44-62, C148-156, D96-120 



LAAG 1
De eerste laag heeft vochtafvoer- 

ende eigenschappen en zorgt ervoor 
dat vocht wordt getransporteerd naar 
de volgende laag. Zoals bijvoorbeeld 
technisch ondergoed gemaakt van 

synthetische materialen.

LAAG 2
De tweede laag heeft isolerende 
eigenschappen en zorgt naast 
warmte dat het vocht naar de  

volgende laag wordt getransporteerd. 
Zoals bijvoorbeeld fleece of andere 

isolerende materialen. 

LAAG 3
De derde laag heeft naast 

wind- en waterafstotende, ook 
ademende eigenschappen. 

Deze laag zorgt ervoor dat het 
vocht uit de eerste lagen kan 

verdampen en biedt daarnaast 
bescherming tegen verschil-
lende weersomstandigheden. 
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98 SOFTSHELL EN FLEECE

5304 - Jacket, p. 99
2431 - Broek, p. 83
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TECHNICAL5304
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SOFTSHELL EN FLEECE

Hoodie

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

Jas met rits gemaakt van spun dye polyester. Spun dying is een  
milieuvriendelijke kleurtechniek, waarbij minder water, energie en  
chemicaliën wordt verbruikt. Verstevigd op gebieden met hoge slijtage,  
met een vuilwerende afwerking. Uitgevoerd met 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/zwart  
Artnr.: 65530456-9499 zwart melange/zwart  
Artnr.: 65530456-9999 zwart/zwart  
Maat: XS-3XL 

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  
milieuvriendelijke kleurtechniek, waarbij minder water, energie en  
chemicaliën wordt verbruikt. Verstevigd op gebieden met hoge slijtage,  
met vuilwerende afwerking. Uitgevoerd met capuchon met trekkoord, ruime 
zakken aan de voorzijde met rits en borstzakken met rits en D-ring aan de 
binnenzijde voor ID-kaarthouder. 

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

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	op	de	schouders	en	onderrug	voor	
optimale zichtbaarheid. 

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

HOODIE VISION
•	 Gemaakt	van	soepel	polyester	met	fleece	voering.
•	 Nauwsluitende	pasvorm	voor	optimale	 

bewegingsvrijheid.
•	 Fluorescerende	naden	en	rits	en	reflecterende	details	

op de schouders voor optimale zichtbaarheid.

Geavanceerd, comfortabel en zacht capuchonvest met een opvallende,  
eigentijdse en onderscheidende uitstraling. Het vest is voorzien van  
borstzak met rits en ruimte voor een ID-kaart, binnenzakken met rits, 
een open binnenzak en steekzakken met rits. Het vest is hoogwaardig 
afgewerkt	met	rits	aan	de	voorzijde	met	stormflap,	reflecterende	details	 
op	de	schouders	en	fluorescerende	flatlock	naden	en	ritsen.	De	verstelbare	
taille en verstelbare capuchon met mesh voering zorgen voor een optimaal 
draagcomfort. 

Materiaal: 100% polyester, 325 g/m². 
Artnr.: 65515053-9921 zwart/geel  
Artnr.: 65515053-9931 zwart/oranje  
Maat: S-3XL 

HOODIE
•	 Gemaakt	van	soepel	polyester	met	fleece	voering.
•	 Nauwsluitende	pasvorm	voor	optimale	 

bewegingsvrijheid.
• Verstelbare capuchon en taille.

Geavanceerd, comfortabel en zacht capuchonvest met een opvallende, 
eigentijdse en onderscheidende uitstraling. Het vest is gemaakt van soepel 
polyester	met	fleece	voering.	De	nauwsluitende	pasvorm	zorgt	voor	
optimale bewegingsvrijheid. Het vest is voorzien van een borstzak met rits, 
ruime binnenzakken en steekzakken met rits. Het vest is hoogwaardig 
afgewerkt	met	contrasterende	ritsen	en	flatlock	naden.	De	verstelbare	
capuchon met mesh voering en verstelbare taille dragen bij aan een 
optimaal draagcomfort. 

Materiaal: 100% polyester, 325 g/m². 
Artnr.: 65515253-1000 wit  
Artnr.: 65515253-6710 navy/wit  
Artnr.: 65515253-9832 donkergrijs/oranje  
Artnr.: 65515253-9941 zwart/rood  
Maat: XS-3XL 
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SOFTSHELL EN FLEECE

SOFTSHELL JACKET
• Wind- en waterafstotende 3-laags softshell met  

ademend vermogen. 
• Verstevigd op de schouders en in de capuchon.
•	 Voorzien	van	reflecterende	details	voor	een	betere	

zichtbaarheid.

Geavanceerde, ademende, wind- en waterafstotende softshell jas met 
denim look. De jas is voorzien van een borstzak met rits, 2 ruime zakken 
aan de voorzijde en verstelbare capuchon. De jas is professioneel 
afgewerkt met versteviging bij de schouders, rib in de boord en manchetten 
en duimgaten in de manchetten. Deze geavanceerde softshell is ideaal te 
dragen als derde laag. 

Materiaal: 81% polyamide, 19% polyester, 320 g/m². 
Artnr.: 65129294-9999 zwart/zwart  
Maat: S–3XL 

SOFTSHELL JACKET
• 3-laags softshell met weerbestendig membraam en 
fleece	voering.

• Hoogwaardig afgewerkt met Cordura® op de meest 
kwetsbare plekken.

•	 Voorzien	van	reflecterende	details	bij	de	rits.

Geavanceerde 3-laags softshell jas, ideaal te dragen als derde laag door 
het weerbestendige membraam. De jas is hoogwaardig afgewerkt met 
fleecevoering	en	Cordura® op de schouders, ellebogen en buik voor extra 
bescherming van de meest kwetsbare delen. Verder is de jas uitgerust 
met een borstzak met rits, twee ruime zakken op de voorzijde met rits en 
binnenzakken.	De	jas	is	voorzien	van	reflecterende	details,	verstelbare	
manchetten en subtiele Jobman branding. 

Materiaal: 95% polyester, 5% elastaan, 360 g/m². 
Artnr.: 65124893-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65124893-9998 zwart/donkergrijs  
Maat: S–3XL 
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SOFTSHELL EN FLEECE

SOFTSHELL JACKET
• Waterafstotende softshell.
• Voorzien van een windproof membraam.
•	 Gevoerd	met	fleece	voor	een	aangenaam	 

warm gevoel.

Functionele softshell jas met windproof membraam. Ideaal te dragen als 
derde laag. De jas is voorzien van een borstzak met rits en zakje voor een 
ID-kaart, 2 voorzakken met rits en binnenzakken. De verstelbare boord en 
manchetten zorgen voor een optimaal draagcomfort. De jas is leverbaar in 
5 commerciële kleuren met ton sur ton ritsen die mooi aansluiten op alle 
kleding in de Jobman collectie. 

Materiaal: 100% polyester, 265 g/m². 
Artnr.: 65120871-1000 wit  
Artnr.: 65120871-6400 oceaan blauw  
Artnr.: 65120871-6700 navy  
Artnr.: 65120871-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65120871-9900 zwart  
Maat: S-3XL 

SOFTSHELL JACKET
• Gebreide softshell jas met verstevigingen aan de 

voorzijde en op de schouders.
• Uitstekend ademend vermogen.
• Wind- en waterafstotend.

Gebreide softshell jas met een ademende, wind- en waterafstotende 
werking, ideaal om te dragen als derde laag. De jas is voorzien van een 
borstzak met rits en 2 steekzakken met rits. De verstelbare zoom met 
trekkoord en de elastische manchetten zorgen voor een optimaal 
draagcomfort. De contrasterende ritsen en versteviging op de buik en 
schouders geven de jas een unieke, opvallende uitstraling. 

Materiaal: 100% polyester, 455 g/m². 
Artnr.: 65124773-9341 grijs melange/rood  
Artnr.: 65124773-9430 zwart melange/oranje  
Maat: XS-3XL 
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SOFTSHELL EN FLEECE

LIGHT 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.: 65120171-1700 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.: 65120171-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 

LIGHT SOFTSHELL 
VEST
• 3-laags softshell vest.
• Wind- en waterafstotend.
• Verstelbaar middels trekkoord bij de taille.

Praktische, lichte softshell bodywarmer ideaal te dragen als tweede  
laag. De bodywarmer is voorzien van 2 steekzakken met rits,  
binnenzakken en een borstzak met rits. De bodywarmer heeft een goede 
prijs-kwaliteitverhouding en is verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren 
waarmee de bodywarmer breed inzetbaar is in tal van doelgroepen. 

Materiaal: 96% polyester, 4% elastaan, 280 g/m². 
Artnr.: 65750271-1400 khaki  
Artnr.: 65750271-1700 bruin  
Artnr.: 65750271-3000 oranje  
Artnr.: 65750271-4100 rood  
Artnr.: 65750271-6500 kobalt  
Artnr.: 65750271-6700 navy  
Artnr.: 65750271-7500 bosgroen  
Artnr.: 65750271-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65750271-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 
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SOFTSHELL EN FLEECE

5182 - Jacket, p. 105

PADDED ISOLATION 
JACKET
• Quilt voering op het lijf voor een aangenaam warm 

gevoel.
• Polyester mouwen voor optimale bewegingsvrijheid.
• Kan worden gedragen als tweede en als derde laag.

Opvallend, geavanceerd jack met gevoerde body en gladde polyester 
mouwen. Het jack is voorzien van een borstzak met rits en ruimte voor een 
ID-kaart, steekzakken aan de voorzijde met rits en duimgaten. Het jack is 
gemakkelijk te verstellen bij de taille voor een aangenaam draagcomfort. 
Het jack is voorzien van subtiele Jobman details en een contrasterende, 
gewatteerde body voor een onderscheidende en eigentijdse uitstraling. 

Materiaal: 100% quilt ripstop polyamide, 250 g/m². 
Artnr.: 65518253-9899 donkergrijs/zwart  
Maat: S-3XL 
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Tweezijdig te dragen

SOFTSHELL EN FLEECE

FLEECE JACKET 
REVERSIBLE
•	 Tweezijdig	draagbaar,	met	een	zijde	van	fleece	en	

een zijde van teddy.
• Verstevigd op de mouwen.
• Verlengd rugpaneel.

Technisch,	isolerend	fleecevest	is	aan	beide	zijden	te	dragen,	met	fleece	
aan	de	ene	zijde	en	teddy	fleece	aan	de	andere	zijde.	Het	vest	heeft	aan	
de	zijde	van	teddy,	zakken	afsluitbaar	met	een	rits	en	aan	de	zijde	van	fleece,	
zakken met een drukknoop. De duimgaten en het verlengde rugpaneel 
zorgen voor een optimaal draagcomfort. Het vest is verkrijgbaar in 3  
kleurcombinaties die mooi aansluiten op alle kleding in de Jobman collectie. 

Materiaal: 100% polyester, 445 g/m². 
Artnr.: 65519274-6430 oceaan/oranje  
Artnr.: 65519274-9830 grijs/oranje  
Artnr.: 65519274-9998 zwart/donkergrijs  
Maat: XS–3XL 

FUNCTIONAL JACKET
• Opvallende en onderscheidende uitstraling door de 
contrasterende	flatlocknaden.

• Verstelbare en duimgaten.
• Zak op de borst met rits en ruimte voor een ID-kaart.

Geavanceerd, comfortabel en zacht capuchonvest met een opvallende, 
eigentijdse en onderscheidende uitstraling. Het vest is voorzien van een 
borstzak met ruimte voor een ID-kaart en steekzakken met rits. Het vest is 
hoogwaardig	afgewerkt	met	contrasterende	ritsen,	flatlock	naden	en	extra	
rits in de kraag voor ventilatie. De verstelbare taille en duimgaten dragen bij 
aan een optimaal draagcomfort.  

Materiaal: 52% polyester, 40% polyamide, 8% elastaan, 250 g/m². 
Artnr.: 65515353-3099 oranje/zwart  
Artnr.: 65515353-6430 oceaan/oranje  
Artnr.: 65515353-9998 zwart/donkergrijs  
Maat: XS-3XL 
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SOFTSHELL EN FLEECE

5162 - Jacket, p. 107

FLEX JACKET
• Gemaakt van stretch polyester voor optimale vrijheid 

van bewegen.
• Verstevigd op het lijf en op de mouwen voor extra 

slijtvastheid.
• Trekkoord in de kraag om te beschermen tegen tocht.

Functioneel lichtgewicht vest van stretch polyester voor een optimale 
vrijheid van bewegen. Het vest is ideaal te dragen als tweede laag. Het 
vest is voorzien van verstevigde panelen op het lijf en op de mouwen, 
trekkoord in de kraag en voorzakken met rits.  

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65516250-6592 kobalt/grijs  
Artnr.: 65516250-9730 grafiet/oranje  
Artnr.: 65516250-9941 zwart/rood  
Maat: XS-3XL 



108 SOFTSHELL EN FLEECE

5901 - Jacket, p. 109
2322 - Broek, p. 55
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SOFTSHELL EN FLEECE

MICROFLEECE 
JACKET
•	 Comfortabel,	soepel	fleece	vest.
• Ideaal te dragen als tweede laag.
• Voorzien van elastiek in de taille en manchetten.

Praktisch,	warm	en	comfortabel	fleece	vest,	ideaal	te	dragen	als	tweede	
laag. Het vest heeft ruime steekzakken met rits. Verder is het vest 
professioneel afgewerkt met elastiek in de manchetten en taille. Het vest 
is verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren die mooi aansluiten op alle 
artikelen uit de Jobman Practical lijn. 

Materiaal: 100% polyester, 190 g/m². 
Artnr.: 65590154-1400 khaki  
Artnr.: 65590154-1700 bruin  
Artnr.: 65590154-4100 rood  
Artnr.: 65590154-6500 kobalt  
Artnr.: 65590154-6700 navy  
Artnr.: 65590154-7500 bosgroen  
Artnr.: 65590154-9700 grafiet  
Artnr.: 65590154-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 

FLEECE JACKET
•	 Comfortabel	fleece	vest.
• Kraag met trekkoord.
• Borstzak met rits en ruimte voor een ID-kaart.

Technisch,	zacht	en	comfortabel	fleece	vest	met	een	uniek,	eigentijds	
ontwerp. Ideaal te dragen als tweede laag. Het vest heeft steekzakken met 
rits en een borstzak met rits en ruimte voor een ID-kaart. Verder is het vest 
afgewerkt	met	contrasterende	flatlock	naden	en	een	trekkoord	in	de	taille	
en kraag. 

Materiaal: 100% polyester, 205 g/m². 
Artnr.: 65515175-9799 grafiet/zwart  
Maat: S-3XL 
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SOFTSHELL EN FLEECE

FLEECE JACKET
•	 Warm	fleece	vest.
• Steekzakken met rits.
•	 Elastiek	in	de	boord	en	bij	de	manchetten.

Warm,	comfortabel	en	praktisch	fleece	vest,	ideaal	te	dragen	als	tweede	
laag. Het vest heeft een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding en is daarom 
voor veel doelgroepen interessant. Het vest is voorzien van 2 steekzakken 
met rits, binnenzakken en duimgaten. Het vest is verkrijgbaar in 8 
commerciële kleuren die mooi aansluiten op de artikelen in de Jobman 
Practical lijn. 

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65550175-1700 bruin  
Artnr.: 65550175-3000 oranje  
Artnr.: 65550175-4100 rood  
Artnr.: 65550175-6500 kobalt  
Artnr.: 65550175-6700 navy  
Artnr.: 65550175-7500 bosgroen  
Artnr.: 65550175-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65550175-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 

FLEECE VEST
•	 Warme	fleece	bodywarmer.
• Steekzakken met rits.
• Verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren.

Warme,	comfortabele	en	praktische	fleece	bodywarmer,	ideaal	te	 
dragen als tweede laag. De bodywarmer heeft een zeer goede  
prijs-kwaliteitverhouding en is daarom voor veel doelgroepen interessant. 
De bodywarmer is voorzien van 2 steekzakken met rits en binnenzakken. 
De bodywarmer is verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren die mooi 
aansluiten op de artikelen in de Jobman Practical lijn. 

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65750175-1400 khaki  
Artnr.: 65750175-1700 bruin  
Artnr.: 65750175-3000 oranje  
Artnr.: 65750175-4100 rood  
Artnr.: 65750175-6500 kobalt  
Artnr.: 65750175-6700 navy  
Artnr.: 65750175-7500 bosgroen  
Artnr.: 65750175-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65750175-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 
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SWEATERS EN SHIRTS

5620 - T-shirt, p. 112
2194 - Broek, p. 78

SPUN-DYE VISION 
T-SHIRT
• T-shirt gemaakt van sneldrogend spun dye polyester.
• Spun dye is een milieuvriendelijke kleurmethode 

waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden 
verbruikt.

• Spun dye zorgt voor een uitstekende kleurvastheid.

Opvallend T-shirt gemaakt van spun dye polyester, een milieuvriendelijke 
kleurmethode waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden 
verbruikt. Daarnaast zorgt de spun dye polyester ervoor dat vocht snel van 
het lichaam wordt gevoerd voor een aangenaam droog gevoel gedurende 
de dag. Het T-shirt is voorzien van subtiele details die zorgen voor een 
verbetering van de zichtbaarheid. 

Materiaal: 100% polyester, 135 g/m² interlock, 160 g/m² bird-eye. 
Artnr.: 65562053-9921 zwart/geel  
Artnr.: 65562053-9931 zwart/oranje  
Maat: XS-4XL 
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SWEATERS EN SHIRTS

T-SHIRT SPUN-DYE 
• T-shirt gemaakt van sneldrogend spun dye polyester.
• Spun dye is een milieuvriendelijke kleurmethode 

waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden 
verbruikt.

• Spun dye zorgt voor een uitstekende kleurvastheid.

Praktisch basis T-shirt gemaakt van spun dye polyester, een milieuvriendelijke 
kleurmethode waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden verbruikt. 
Daarnaast zorgt de spun dye polyester ervoor dat vocht snel van het lichaam 
wordt afgevoerd voor een aangenaam droog gevoel gedurende de dag. 

Materiaal: 100% spun dye polyester, 135 g/m². 
Artnr.: 65552251-1000 wit  
Artnr.: 65552251-6700 navy  
Artnr.: 65552251-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65552251-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 

POLO SPUN-DYE 
• Polo gemaakt van sneldrogend spun dye polyester.
• Spun dye is een milieuvriendelijke kleurmethode 

waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden 
verbruikt.

• Spun dye zorgt voor een uitstekende kleurvastheid.

Praktische basis polo gemaakt van spun dye polyester, een milieuvriendelijke 
kleurmethode waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden verbruikt. 
Daarnaast zorgt de spun dye polyester ervoor dat vocht snel van het lichaam 
wordt afgevoerd voor een aangenaam droog gevoel gedurende de dag. 

Materiaal: 100% spun dye polyester, 135 g/m². 
Artnr.: 65553351-1000 wit  
Artnr.: 65553351-6700 navy  
Artnr.: 65553351-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65553351-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 
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FUNCTIONAL5266
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SWEATERS EN SHIRTS

T-SHIRT  
BEATNIK PRINT
• Voorzien van ‘Beatnik’ print.
• Verstevigde schoudernaden.
• Dubbel gestikte naden rond de hals.

T-shirt gemaakt van single jersey met opvallende “Beatnik” print. Het T-shirt 
is hoogwaardig afgewerkt met verstevigde naden op de schouders en 
dubbel gestikte naden rond de hals. 

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

T-SHIRT SPIKE PRINT
• Voorzien van ‘Spike´ print.
• Verstevigde schoudernaden.
• Dubbel gestikte naden rond de hals.

T-shirt gemaakt van single jersey met opvallende “Spike” print. Het T-shirt 
is hoogwaardig afgewerkt met verstevigde naden op de schouders en 
dubbel gestikte naden rond de hals. 

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

T-SHIRT
• Heren T-shirt met eigentijdse pasvorm.
• Gemaakt van comfortabel single jersey.
• Verstevigde schoudernaden.

Praktisch basis heren T-shirt van katoen single jersey met een professionele 
en eigentijdse pasvorm. Het T-shirt is breed inzetbaar in tal van doelgroepen  
en leverbaar in een ruime maatboog. De verstevigde naden bij de schouders 
en dubbel gestikte naden rond de nek zorgen voor een betere slijtvastheid. 

Materiaal: 100% katoen (grijs melange 85% katoen / 15% viscose), 180 g/m². 
Artnr.: 65526410-1000 wit  
Artnr.: 65526410-1400 khaki  
Artnr.: 65526410-1700 bruin  
Artnr.: 65526410-3000 oranje  
Artnr.: 65526410-4100 rood  
Artnr.: 65526410-6500 kobalt  
Artnr.: 65526410-6700 navy  
Artnr.: 65526410-7500 bosgroen  
Artnr.: 65526410-9300 grijs melange  
Artnr.: 65526410-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 

WOMEN’S T-SHIRT
• Dames T-shirt met eigentijdse pasvorm.
• Gemaakt van comfortabel single jersey.
• Verstevigde schoudernaden.

Praktisch basis dames T-shirt van katoen single jersey met een professionele 
en eigentijdse pasvorm. De verstevigde naden bij de schouders en dubbel 
gestikte naden rond de nek zorgen voor een betere slijtvastheid. 

Materiaal: 100% katoen (grijs melange 85% katoen / 15% viscose), 180 g/m². 
Artnr.: 65526510-1000 wit  
Artnr.: 65526510-1400 khaki  
Artnr.: 65526510-1700 bruin  
Artnr.: 65526510-3000 oranje  
Artnr.: 65526510-4100 rood  
Artnr.: 65526510-6500 kobalt  
Artnr.: 65526510-6700 navy  
Artnr.: 65526510-7500 bosgroen  
Artnr.: 65526510-9300 grijs melange  
Artnr.: 65526510-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 
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SWEATERS EN SHIRTS

POLO 
• Klassieke polo.
• Rib in de kraag en manchetten.
• Verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren die mooi 

aansluiten op de Jobman Practical lijn.

Praktische polo gemaakt van polyester/katoen en verkrijgbaar in diverse 
kleuren. De polo is hoogwaardig afgewerkt met drie ton sur ton knopen, rib 
in de kraag en in de manchetten. De polo is voorzien van subtiele Jobman 
branding waaronder een decoratieve oranje rand binnenin de kraag.  

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen (grijs melange: 85% katoen, 15% 
viscose), 200 g/m2. 
Artnr.: 65556430-1000 wit  
Artnr.: 65556430-1400 khaki  
Artnr.: 65556430-1700 bruin  
Artnr.: 65556430-4100 rood  
Artnr.: 65556430-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65556430-6700 navy  
Artnr.: 65556430-7500 bosgroen  
Artnr.: 65556430-9300 grijs melange  
Artnr.: 65556430-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 
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FUNCTIONAL5120

 

FUNCTIONAL5122

 

SWEATERS EN SHIRTS

ROUNDNECK 
SWEATSHIRT
• Badstof aan de binnenkant voor optimaal  

draagcomfort.
• Versteviging in de vorm van een halve maan  

in de nek.
• Gemaakt van 100% katoen.

Moderne, functionele trui met ronde hals. De trui is professioneel afgewerkt 
met stretch rib in de hals, manchetten en boord voor een optimaal 
draagcomfort en een verzorgde uitstraling. Verder is de trui voorzien van 
badstof aan de binnenkant en versteviging in de vorm van een halve maan 
bij de nek. De trui is breed inzetbaar in tal van doelgroepen en verkrijgbaar 
in 4 commerciële kleuren die mooi aansluiten op alle kleding uit de Jobman 
collectie. 

Materiaal: 100% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65512010-1010 wit  
Artnr.: 65512010-6700 navy  
Artnr.: 65512010-9700 grafiet  
Artnr.: 65512010-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 

ROUNDNECK 
SWEATSHIRT
• Gemaakt van kleurvast katoen/polyester.
• Geruwde binnenkant voor extra draagcomfort.
• Voorzien van handige zak op de borst met rits.

Comfortabele, soepele en functionele trui met ronde hals, gemaakt van 
hoogwaardig katoen/polyester met een geruwde binnenkant. De trui heeft 
raglanmouwen en is afgewerkt met rib manchetten en boord voor optimaal 
draagcomfort en bewegingsvrijheid. Verder is de trui voorzien van een 
borstzak met rits en ruimte voor een ID-kaart. 

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65512293-6700 navy  
Artnr.: 65512293-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65512293-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 
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FUNCTIONAL5500

 

SWEATERS EN SHIRTS

5500 - Sweater, p. 118
2733 - Shorts, p. 61

HALFZIP SWEATSHIRT
• Trui met hoge kraag.
• Gemaakt van 100% katoen.
• Afgewerkt met rib in de manchetten en boord.

Moderne, functionele trui met hoge kraag en halve rits. De trui is  
professioneel afgewerkt met stretch rib in de manchetten en boord voor  
optimaal draagcomfort en een verzorgde uitstraling. De trui is breed  
inzetbaar in tal van doelgroepen en verkrijgbaar in diverse commerciële 
kleuren die mooi aansluiten op alle kleding in de Jobman collectie. 

Materiaal: 100% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65550010-6700 navy  
Artnr.: 65550010-9700 grafiet  
Artnr.: 65550010-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 
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SWEATERS EN SHIRTS

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.: 65540120-1499 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/zwart  
Maat: XS-4XL 

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.: 65540220-1499 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/zwart  
Maat: XS-4XL 
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5155 - Hoodie, p. 121
2822 - Broek, p. 53
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TECHNICAL5154

 

TECHNICAL5155

 

SWEATERS EN SHIRTS

VINTAGE HOODIE 
LINED
• Gemaakt van materiaal dat er beter uit gaat zien  

naarmate het meer wordt gedragen.
• Teddy voering voor een optimaal warm draagcomfort.
• Ruime steekzakken aan de voorzijde.

Capuchonvest met vintage uitstraling en isolerende en ademende 
eigenschappen. Het vest is voorzien van ruime steekzakken aan de 
voorkant en afgewerkt met een trekkoord in de capuchon en een geribde 
boord en manchetten. Voorzien van Jobman branding. 

Materiaal: 65% katoen, 35% polyester, 430 g/m². 
Artnr.: 65515438-3098 oranje/donkergrijs  
Artnr.: 65515438-6498 oceaan/donkergrijs  
Artnr.: 65515438-6798 navy/donkergrijs  
Artnr.: 65515438-9198 lichtgrijs/donkergrijs  
Artnr.: 65515438-9998 zwart/donkergrijs  
Maat: S-3XL 

VINTAGE HOODIE 
LINED
• Gemaakt van materiaal dat er beter uit gaat zien  

naarmate het vaker wordt gedragen.
• Teddy voering voor een optimaal warm draagcomfort.
• Ruime steekzakken aan de voorzijde.

Capuchonvest met vintage uitstraling en isolerende en ademende 
eigenschappen. Het vest is voorzien van ruime steekzakken aan de 
voorkant en afgewerkt met een trekkoord in de capuchon en een geribde 
boord en manchetten. 

Materiaal: 65% katoen, 35% polyester, 430 g/m². 
Artnr.: 65515538-9198 lichtgrijs/donkergrijs  
Artnr.: 65515538-9998 zwart/donkergrijs  
Maat: XS-3XL 
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| 9830 |
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FUNCTIONAL5138

 

SWEATERS EN SHIRTS

5138 - Shirt, p. 122
2290 - Broek, p. 58

FLANNEL SHIRT
•	 Gemaakt	van	flanel	katoen	met	een	goede	kleurvastheid.
• Plastic knopen om de kans op krassen te verkleinen.

Functioneel	werkshirt	gemaakt	van	flanel	katoen.	Het	shirt	is	voorzien	
van borstzakken met klep en drukknopen. Het shirt is afgewerkt met 
plastic knopen om kans op krassen te verkleinen. Het shirt is leverbaar in 
twee kleurcombinaties die mooi aansluiten op alle kleding in de Jobman 
collectie. 

Materiaal: 100% katoen, 160 g/m². 
Artnr.: 65513801-4163 rood/blauw  
Artnr.: 65513801-9830 grijs/oranje  
Maat: S-3XL 
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TECHNICAL5601

 

| 9700 | | 6700 |

| 9900 |

SWEATERS EN SHIRTS

FLANNEL SHIRT 
LINED
•	 Gemaakt	van	flanel	katoen	met	een	goede	 

kleurvastheid.
• Plastic knopen om de kans op krassen te verkleinen.
• Quilt voering voor een aangenaam warm gevoel.

Functioneel	werkshirt	gemaakt	van	flanel	katoen	met	quilt	voering.	Het	shirt	
is voorzien van borstzakken met klep en drukknopen en ruimte voor een 
pen. Het shirt is afgewerkt met plastic knopen om kans op krassen te 
verkleinen. Het shirt is leverbaar in twee kleurcombinaties die mooi 
aansluiten op alle kleding in de Jobman collectie. 

Materiaal: 100% katoen (quilt voering), 160 g/m². 
Artnr.: 65515701-4163 rood/blauw  
Artnr.: 65515701-9830 grijs/oranje  
Maat: S-3XL 

SHIRT COTTON
• Gemaakt van katoen voor een aangenaam  

draagcomfort.
• Oprolbare mouwen, vast te zetten met lus en knoop.
• Verborgen knopen en rits om kans op krassen te 

voorkomen.

Technisch werkshirt met oprolbare mouwen, vast te zetten met lus en 
knoop. Het shirt is voorzien van borstzakken met diverse compartimenten 
en details als een D-ring en klep. Verder heeft het shirt verborgen 
drukknopen om krassen te voorkomen. 

Materiaal: 100% katoen, 160 g/m². 
Artnr.: 65560117-6700 navy  
Artnr.: 65560117-9700 grafiet  
Artnr.: 65560117-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 



Hoe werkt  
regenkleding?

Waterkolom en ademend vermogen
De ondoordringbaarheid van een stof wordt aangegeven in mm 
waterkolom (mmwc). Dit wordt gemeten door 10 cm2 stof over 
een buis van dezelfde afmeting te spannen. Deze buis is gevuld 
met water. De hoogte van de waterkolom wordt gemeten  
wanneer de eerste drup water door de stof dringt. Een stof 
wordt geclassificeerd als waterbestendig wanneer het een 
waterkolom van 2000 mm of meer heeft.

Het ademend vermogen van een stof wordt gemeten in gram 
per vierkante meter in 24 uur (g/m2/24 uur of MVP). Hoe hoger 
de waarde des te gemakkelijker het is voor de stof om overtollig 
vocht te laten verdampen. Deze twee waarden zijn beiden 
nodig om de eigenschappen van een kledingstuk te bepalen. 
Een hoge waterkolom duidt vaak op een dichtere stof en kan 

daardoor een minder ademend vermogen hebben. Een kleding- 
stuk met een goed ademend vermogen draagt comfortabeler 
en helpt te voorkomen dat het kledingstuk van binnen vochtig  
aanvoelt.

Getapete naden
Om het kledingstuk als volledig waterdicht te beschouwen, 
moeten de naden van het kledingstuk getapet zijn, anders zal 
er water door de naden binnendringen. Dit betekent dat aan de 
binnenkant een tape over de naden wordt geplaatst. Bij volledig 
waterdichte kleding zijn alle naden getapet en bij waterbestendige 
kleding zijn de meest kritische naden getapet. Bij een jas zijn 
bijvoorbeeld de naden over de schouders en de naden aan de 
voor- en achterzijde getapet. Deze naden hebben het hoogste 
risico om aan vocht te worden blootgesteld.
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PRACTICAL1284

| 9899 |

| 9999 |

| 6799 |

REGENKLEDING

SHELL JACKET
• Wind- en waterbestendige shell jas met getapete 

naden.
• Goed ademend vermogen voor optimaal comfort.
• Afneembare capuchon voor extra veiligheid.

Praktische wind- en waterbestendige shell jas met getapete naden.  
De jas heeft een ademend vermogen dankzij het lagensysteem.  
Daarnaast zorgt de mesh voering voor een extra laag lucht ter  
ondersteuning van de ventilatie. De jas is voorzien van zakken met een 
waterdichte rits, drie binnenzakken, twee zakken met mesh en rits en een 
zak met klittenbandsluiting. De jas draagt zeer comfortabel dankzij de 
verstelbare manchetten, verstelbare zoom en de capuchon met trekkoord 
(afneembaar met drukknopen). 
Waterkolom: 23000 mm. Ademend vermogen: 3300 g/m² 24 uur. 
Gecertificeerd volgens EN 343 voor regenkleding. 

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65128436-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65128436-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65128436-9999 zwart/zwart  
Maat: XS-4XL 
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TECHNICAL2262

         

| 9900 |

REGENKLEDING

SHELL JACKET 
• Comfortabele jas perfect te dragen als derde laag 

tijdens alle weersomstandigheden.
• Gemaakt van duurzaam, waterbestendig polyamide.
• Voorzien van reflecterende details voor betere  

zichtbaarheid.

Technische, waterbestendige shell jas gemaakt van duurzaam polyamide. 
De jas heeft een optimaal draagcomfort mede dankzij de verstelbare boord 
en manchetten. De jas is voorzien van een divers aantal zakken zoals 
ruime steekzakken aan de voorzijde, borstzak met ruimte voor een ID-kaart 
en napoleonzak op de borst. Verder is de jas professioneel afgewerkt met 
reflecterende details en subtiele Jobman branding. De jas sluit mooi aan bij 
de 2262 shell broek. 
Waterkolom: 16000mm, ademend vermogen: 9700 g/m2. 
Gecertificeerd volgens EN 343, de normering voor regenkleding. 

Materiaal: 100% polyamide, 190 g/m². 
Artnr.: 65127049-9900 zwart  
Maat: S-3XL 

SHELL TROUSERS
• Shell broek gemaakt van hoogwaardig,  

waterafstotend polyamide.
• Voorzien van reflecterende details voor optimale  

zichtbaarheid.
• Waterkolom: 16000mm, ademend vermogen: 9700 g/m².

Technische, waterafstotende shell broek van duurzaam polyamide.  
De broek heeft een optimaal draagcomfort mede dankzij de verstelbare 
taille en het verlengde rugpaneel wat beschermt tegen tocht. De broek is 
voorzien van een divers aantal zakken zoals ruime steekzakken en een 
duimstokzak met ruimte voor een mes. Verder is de broek professioneel 
afgewerkt met reflecterende details en een haak die kan worden bevestigd 
aan de schoenveters. De kniestukken kunnen op twee hoogtes worden 
geplaatst om de beste positie voor optimale bescherming te kunnen 
garanderen. De voorgevormde knieën zorgen voor een optimaal 
draagcomfort. 
Waterkolom: 16000mm, ademend vermogen: 9700 g/m². 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobmsn kneepads 9943, 9944 en 9945. 
Gecertificeerd volgens EN 343, de normering voor regenkleding. 

Materiaal: 100% polyamide, 190 g/m². 
Artnr.: 65226249-9900 zwart  
Maat: S-3XL 
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REGENKLEDING

HI-VIS SHELL JACKET 
• Hoog ademend vermogen (11500 g/m2), perfect voor het 

dragen van lagen.
• Gemaakt van waterbestendig materiaal met een  

waterkolom van 13000mm.
• Hoogwaardig afgewerkt met getapete naden en  

waterdichte ritsen.

Technische wind- en waterbestendige klasse 3 Hi-Vis shell jas van duurzaam 
polyester. De jas is voorzien van ruime steekzakken, binnenzakken en een zak 
met rits op de mouw. De jas is professioneel afgewerkt met getapete naden, 
waterdichte ritsen en PU coating. Verder is de jas gemakkelijk te verstellen bij 
de capuchon, manchetten en taille. De jas is verkrijgbaar in 3 fluorescerende 
kleurcombinaties met zwarte of navy details die mooi aansluiten op alle Hi-Vis 
artikelen in de Jobman collectie.  
Waterkolom: 13000mm, ademend vermogen: 11500 g/m2. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 
Gecertificeerd volgens EN 343, de normering voor regenkleding. 

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65127341-2167 geel/navy  
Artnr.: 65127341-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65127341-3199 oranje/zwart  
Maat: S-3XL 

HI-VIS SHELL 
TROUSERS
• Shell broek gemaakt van hoogwaardig,  

waterafstotend polyester.
• Waterkolom: 13000mm.
• Ademend vermogen: 11500 g/m². 

Technische, waterafstotende shell broek gemaakt van hoogwaardig  
polyester met PU-coating. De broek is afgewerkt met getapete naden, 
verlengd rugpand en voorgevormde knieën met zakken voor kniestukken. 
De broek is gemakkelijk te verstellen bij de enkels, taille en riemlussen.  
De broek is voorzien van diverse zakken waaronder, ruime voorzakken  
met klep, een duimstokzak en een zak voor een mes.  
Waterkolom: 13000mm, ademend vermogen: 11500 g/m². 
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 
Gecertificeerd volgens EN 343, de normering voor regenkleding. 

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

| 3167 |

REGENKLEDING

HI-VIS RAIN 
TROUSERS
• Gestikte en gelaste naden voor bescherming tegen 

regen.
• Verstelbaar bij de taille en onderaan de broekspijpen.
• Gecertificeerd volgens de EU-normering voor  

regenkleding.

Technische, Hi-Vis regenboek met gestikte en gelaste naden. De broek 
is gemakkelijk te verstellen bij de taille en onderaan de broekspijpen. De 
reflecterende details in combinatie met de fluorescerende kleur zorgen voor 
een optimale zichtbaarheid. 
Gecertificeerd volgens EN 343, de normering voor regenkleding. 
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester tricot (polyurethaan coating), 170 g/m². 
Artnr.: 65254658-2167 geel/navy  
Artnr.: 65254658-3167 oranje/navy  
Maat: S-XXL 

HI-VIS RAINCOAT 
• De jas is 80 cm lang in de maat L.
• Voorzien van een rits met storm flap.
• Gecertificeerd volgens de normering voor  

bescherming tegen regen.

Technische, Hi-Vis regenjas met gestikte en gelaste naden. De jas is 
voorzien van verstelbare capuchon en manchetten. De jas sluit mooi aan 
op alle Hi-Vis artikelen in de Jobman collectie. 
Gecertificeerd volgens de norm EN 343 EU, norm voor bescherming  
tegen regen.  
High Visibility klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester met PU coating, 170 g/m². 
Artnr.: 65156658-2167 geel/navy  
Artnr.: 65156658-3167 oranje/navy  
Maat: S-3XL 
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REGENKLEDING

RAINSUIT
• Gemaakt van flexibel, scheurbestendig materiaal.
• Afgewerkt met gestikte en gelaste naden.
• Mooi regenpak, ideaal te dragen als derde laag bij 

regen.

Technisch regenpak gemaakt van scheurbestendig, duurzaam en  
flexibel materiaal ook bij koud weer, voor optimale vrijheid van bewegen.  
Het regenpak is hoogwaardig afgewerkt met gestikte en gelaste  
naden, reflecterende details, afneembare capuchon met drukknopen en  
klittenband bij de manchetten. De jas is voorzien van voorzakken met klep 
en verstelbaar koord bij de taille. De broek is voorzien van zakken met klep 
en elastische band bij de taille.  
Gecertificeerd volgens EN 343, de normering voor regenkleding. 

Materiaal: 100% polyester tricot (polyurethaan coating), 170 g/m². 
Artnr.: 65653558-6700 navy  
Artnr.: 65653558-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 

HI-VIS RAINCOAT
• De jas is 100cm lang in de maat L.
• Voorzien van gestikte en gelaste naden.
• Gecertificeerd volgens de normering voor  

bescherming tegen regen.

Technische, verlengde Hi-Vis regenjas met gestikte en gelaste naden. De 
jas is voorzien van verstelbare capuchon en manchetten. De jas sluit mooi 
aan op alle Hi-Vis artikelen in de Jobman collectie. 
Gecertificeerd volgens de norm EN 343 EU, norm voor bescherming tegen 
regen.  
High Visibility klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester PU coating, 170 g/m². 
Artnr.: 65156558-2167 geel/navy  
Maat: S-XXL 
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TECHNICAL1035

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

WINTERKLEDING

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  
design 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. Ventilatie 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 klittenband en hebben een duimgreep aan de binnen-
zijde. Twee ruime borstzakken 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 handschoenen.  
Waterkolom: 11.000 mm. Ademend vermogen: 6000 g/m² 24-uur. 
Gecertificeerd volgens EN 342 voor bescherming tegen kou. 

Materiaal: 100% polyamide, taslan, 200 g/m². 
Artnr.: 65103530-9999 zwart/zwart  
Maat: XS-3XL 
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PRACTICAL1384

WINTERKLEDING

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 klittenbandsluiting 
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: 13.000 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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WINTERKLEDING

WINTER PARKA STAR
• Winterparka gemaakt van bewezen slijtvaste STAR 

polyamide.
• Quilt voering voor een optimale bewegingsvrijheid.
• Voorzien van diverse zakken voor het veilig opbergen 

van eventueel waardevolle spullen.

Technische lichtgewicht parka met quilt voering. De parka is gemaakt 
van waterafstotend en slijtvast STAR polyamide. De jas is hoogwaardig 
afgewerkt met fleece voering in de kraag, verstevigingen in Cordura® en 
reflecterende details. De jas is voorzien van een gevoerde, verborgen 
capuchon, borstzakken met ruimte voor een ID-kaart, een napoleonzak en 
ruime zakken aan de voorzijde.  

Materiaal: 100% STAR polyamide, 250 g/m². 
Artnr.: 65133607-9900 zwart  
Maat: S-3XL 

WINTER TROUSERS 
STAR
• Winterbroek gemaakt van bewezen duurzaam STAR 

polyamide.
• Verstelbaar bij de enkels voor bescherming tegen 

tocht.
• Quilt voering voor optimale bewegingsvrijheid.

Technische, lichtgewicht winterbroek met quilt voering voor een 
aangenaam warm gevoel bij koude omstandigheden. De broek is gemaakt 
van duurzaam en waterbestendig STAR polyamide. De broek is voorzien 
van diverse zakken zoals steekzakken aan de voorzijde, verstevigde 
achterzakken, een duimstokzak met ruimte voor een mes en een zak op 
het been met telefoonzak en ruimte voor een ID-kaart. De voorgevormde 
knieën van Cordura® zorgen voor optimaal draagcomfort. Kniestukken 
kunnen op twee hoogtes geplaatst worden voor optimale bescherming. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% STAR polyamide, 250 g/m². 
Artnr.: 65293607-9900 zwart  
Maat: C44-62, C146-156, D92-124 
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FUNCTIONAL1357

WINTERKLEDING

PILOT JACKET
• Pilot winterjas met quilt voering voor optimale 

bewegingsvrijheid.
• Borstzak met rits voor het veilig opbergen van  

eventueel waardevolle spullen.
• In zwart verkrijgbaar tot 5XL.

Functionele winterjas gemaakt van duurzaam waterafstotend polyester 
met comfortabele quilt voering. De jas is voorzien van steekzakken, een 
borstzak met rits, binnenzakken met ruimte voor een telefoon en D-ring 
voor een ID-kaart en een zak op de mouw met rits. De jas is verkrijgbaar 
in 4 commerciële kleuren die mooi aansluiten op alle kleding in de Jobman 
collectie. 

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65135739-1000 wit  
Artnr.: 65135739-6700 navy  
Artnr.: 65135739-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65135739-9900 zwart  
Maat: XS-3XL, (+9900 4XL, 5XL) 
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TECHNICAL1261

WINTERKLEDING

WINTER PARKA
• In de bovenste de helft gevoerd met teddy voering 

voor een aangenaam gevoel.
• In de onderste helft gevoerd met quilt voor optimale 

bewegingsvrijheid.
• Verstevigd met rip-stop panelen op de schouders en 

mouwen.

Technische winter parka met teddy voering gecombineerd met  
quiltvoering voor een aangenaam warm gevoel met optimaal behoud van 
de bewegingsvrijheid. De jas is voorzien van steekzakken met rits, 
binnenzakken en een borstzak met rits en ruimte voor een ID-kaart. De jas 
is professioneel afgewerkt met reflecterende details en ripstop panelen op 
de schouders en mouwen. 

Materiaal: 100% polyamide, 230 g/m². 
Artnr.: 65126144-9999 zwart/zwart  
Maat: XS-3XL 
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TECHNICAL1179

WINTERKLEDING

WINTER JACKET
• Gemaakt van 100% katoen voor optimaal  

draagcomfort.
• Voorzien van Hi-Vis panelen en reflecterende details 

voor optimale zichtbaarheid.
• Gevoerd met teddy fleece en quiltvoering voor een 

aangenaam warm gevoel.

Technische winterjas van katoen met teddy fleece voering op het lichaam 
en quilt voering in de mouwen voor een aangenaam warm gevoel bij koude 
omstandigheden. De jas is voorzien van diverse zakken zoals borstzakken, 
steekzakken om de handen te warmen en binnenzakken waaronder een 
binnenzak voor een telefoon. De jas is professioneel afgewerkt met Hi-Vis 
panelen op de schouders, reflecterende details, een rits met windvanger, 
een verlengd rugpaneel en verstelbare manchetten. 

Materiaal: 100% katoen, 370 g/m². 
Artnr.: 65117913-9921 zwart/geel  
Maat: S-3XL 
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TECHNICAL4360

FUNCTIONAL4445

WINTERKLEDING

WINTER OVERALLS
• Overall met quilt voering voor een aangenaam warm 

gevoel.
• Voorzien van reflecterende details op de benen en 

schouders.
• Rits tot aan de heupen voor het gemakkelijk aan- en 

uittrekken van de overall.

Technische winteroverall met quilt voering voor een aangenaam warm 
gevoel en optimale bewegingsvrijheid. De overall is voorzien van een 
divers aantal zakken zoals voorzakken met verborgen rits, achterzakken 
met klep, zak op de mouw met rits, duimstokzak, binnenzakken met ruimte 
voor een telefoon en borstzakken met klep. De overall is professioneel 
afgewerkt met elastiek in de taille, een trekkoord in de kraag, reflecterende 
details, rits in de broekspijpen, verstelbare manchetten en een borduurrits. 
De overall is gemakkelijk te verstellen in de boord met drukknopen en met 
de riem. Verder is de overall verstevigd met polyamide. 

Materiaal: 100% polyester, 190 g/m². 
Artnr.: 65436032-9799 grafiet/zwart  
Maat: S-3XL 

WINTER OVERALLS 
• Overall met lichtgewicht quilt voering voor optimale 

bewegingsvrijheid.
• Voorzien van zakken voor kniestukken.
• Rits tot aan de heup voor het gemakkelijk aan- en 

uittrekken van de overall.

Functionele winteroverall met quilt voering voor een aangenaam warm 
gevoel en optimale bewegingsvrijheid. De overall is gemaakt van polyester 
met een PU-coating voor een wind- en waterafstotende werking. De overall 
is voorzien van diverse zakken waaronder, steekzakken aan de voorzijde, 
achterzakken met klep, napoleonzak onder stormklep, borstzakken met 
klep en binnenzakken met ruimte voor een telefoon. Verder is de overall 
hoogwaardig afgewerkt met een dubbel deelbare rits, manchetten met 
duimgaten, rits tot aan de heupen, rubber knopen en reflecterende details.  

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65444532-9900 zwart  
Maat: S-3XL 
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TECHNICAL2201

   

FUNCTIONAL2872

   

DAMES

WOMEN’S TROUSERS 
HP
• Gemaakt van Jobman heavy-duty katoen.
• Voorgevormde knieën voor optimaal draagcomfort.
• De kniestukken kunnen op twee hoogtes worden 

geplaatst om de beste positie voor optimale  
bescherming te kunnen garanderen.

Technische damesbroek gemaakt van sterk katoen wat zacht aanvoelt. De 
broek is verstevigd met polyamide in de holsterzakken en op de knieën 
waarachter de kniestukken geplaatst kunnen worden. Verder is de broek 
voorzien van diverse handige zakken met compartimenten zoals 
holsterzakken aan de voorzijde, verstevigde achterzakken, een telefoonzak 
en een duimstokzak op het been met mes-bevestigingsknoop. De broek is 
hoogwaardig afgewerkt door middel van een hamerlus. De kniestukken 
kunnen op twee hoogtes worden geplaatst om de beste positie voor 
optimale bescherming te kunnen garanderen. De broek is ook verkrijgbaar 
in een herenmodel, 2200. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% katoen, 370 g/m². 
Artnr.: 65220113-9900 zwart  
Maat: 34-48 

WOMEN’S TROUSERS 
FAST DRY HP
• Gemaakt van Fast Dry, lichtgewicht, sneldrogend 

materiaal.
• Comfortabel, zacht en zeer slijtvast materiaal.
• Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst  

worden voor optimale bescherming.

Functionele, sneldrogende werkbroek voor dames van Fast Dry polyamide. 
De broek is voorzien van een divers aantal zakken zoals ruime 
holsterzakken, verstevigde achterzakken, een duimstokzak met 
mes-bevestigingsknoop en een zak op het been met rits, telefoonzak en 
ruimte voor een ID-kaart. Verder is de broek professioneel afgewerkt met 
een hamerlus, extra riemlussen bij de grootste maten en reflecterende 
biezen. Kniestukzakken gemaakt van duurzame polyamide. Kniestukken 
kunnen op twee hoogtes geplaatst worden voor optimale bescherming. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% polyamide, 200 g/m². 
Artnr.: 65287206-9999 zwart/zwart  
Maat: 34-52 
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TECHNICAL2972

   

DAMES

HI-VIS WOMEN’S 
TROUSERS STAR HP
• Servicebroek gemaakt van bewezen slijtvaste STAR 

kwaliteit.
• Zeer slijtvast en sneldrogend voor optimaal comfort.
• Voorzien van een trekkoord bij de enkels voor be-

scherming tegen tocht.

Technische Hi-Vis werkbroek voor dames gemaakt van hoogwaardige 
STAR kwaliteit, zeer slijtvast met een zachte binnenkant en sneldrogend. 
De broek is voorzien van diverse zakken zoals ruime holsterzakken  
aan de voorzijde, verstevigde achterzakken, een duimstokzak met  
mes-bevestigingsknoop en zak op het been met telefoonvakje, ruimte 
voor een ID-kaart en meerdere compartimenten. De broek is professioneel 
afgewerkt met een hamerlus, extra riemlussen bij de grootste maten en 
een polyamide verstevigde omslag van de broekspijpen. De broek is ook 
verkrijgbaar voor heren, 2222. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in  
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% STAR polyester, 250 g/m². 
Artnr.: 65227207-2199 geel/zwart  
Maat: 34-54 

WOMEN’S TROUSERS 
CORE HP
• Hoogwaardige Core kwaliteit met het comfort van 

katoen en de duurzaamheid van polyester.
• Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst  

worden voor optimale bescherming.
• Trekkoord bij de enkels om te beschermen tegen 

tocht.

Technische werkbroek voor dames gemaakt van ring gesponnen katoen/
polyester Core met het comfort van katoen en de duurzaamheid van  
polyester. De broek is voorzien van ruime holsterzakken, steekzakken  
aan de voorzijde, verstevigde achterzakken, een duimstokzak met  
mes-bevestigingsknoop en een zak op het been met rits, telefoonzak en 
ruimte voor een ID-kaart. De voorgevormde knieën zorgen voor extra 
comfort. De kniestukken zijn verstevigd met duurzaam Cordura®, afgewerkt 
met een reflecterende bies. De broek is hoogwaardig afgewerkt met een 
hamerlus en trekkoord bij de enkels. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in  
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 55% katoen, 45% polyester CORE, 305 g/m². 
Artnr.: 65297219-9999 zwart/zwart  
Maat: 34-52 
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TECHNICAL2179

   

FUNCTIONAL2311

 

DAMES

WOMEN’S PAINTER 
TROUSERS 
• Gemaakt van nauw geweven katoenen twill voor 

snelle dispersie van oplosmiddel om pigmentabsorptie 
te minimaliseren.

• Verstevigd met FA™ polyamide op de knieën.
• Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst  

worden voor optimale bescherming.

Technische dames werkbroek speciaal ontwikkeld voor schilders. De broek 
heeft een uitstekende pasvorm. De nauw geweven katoenen twill zorgt 
ervoor dat het pigment van de verf zo min mogelijk wordt opgenomen door 
de broek. De broek is voorzien van ruime holsterzakken gevoerd met 
waterafstotend FA™ polyamide. Verder is de broek uitgerust met ruime 
steekzakken aan de voor- en achterzijde, zak op het been met extra 
compartiment, rits, ruimte voor een telefoon en ID-kaart en handige zak 
voor het opbergen van een mes, duimstok en andere verfbenodigdheden. 
Wasbaar op 85°C. Kniestukken kunnen op twee hoogtes geplaatst worden 
voor optimale bescherming. 
Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 in 
combinatie met Jobman kneepads 9943, 9944 en 9945. 

Materiaal: 100% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65217911-1099 wit/zwart  
Maat: 34-54 

WOMEN’S SERVICE 
TROUSERS
• Servicebroek gemaakt van easy-care polyester/katoen.
• Voorgevormde knieën voor optimaal draagcomfort.
• De broek kan gemakkelijk met 5 cm worden verlengd 

door de omslag in de broekspijp.

Functionele servicebroek voor dames gemaakt van easy-care polyester/ 
katoen. De broek is speciaal ontwikkeld voor serviceberoepen zoals  
industrie en transport. De broek is voorzien van steekzakken met een 
muntzakje, achterzakken en twee zakken op het been met rits waarvan 
één met telefoonzak en extra compartiment. De broek is professioneel 
afgewerkt met voorgevormde knieën en een D-ring voor sleutels. De 
broek kan gemakkelijk met 5 cm worden verlengd door de omslag in de 
broekspijp. De broek is ook verkrijgbaar in een herenmodel, 2310. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 265 g/m². 
Artnr.: 65231129-6700 navy  
Artnr.: 65231129-9700 grafiet  
Artnr.: 65231129-9900 zwart  
Maat: 34-50 (+5 cm) 
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DAMES

WOMEN’S SERVICE 
CHINOS
• Gemaakt van hoogwaardig en comfortabel polyester/

katoen twill.
• Voorzien van ruime voor- en achterzakken.
• Kan worden gewassen op 85°C.

Functionele, onderhoudsvriendelijke en eigentijdse chino voor dames 
gemaakt van hoogwaardige twill met lichte stretch. De broek heeft ruime 
steekzakken met een muntzakje en achterzakken. De broek is voorzien 
van een rubber knoop om de kans op krassen te verminderen. De 
voorgevormde knieën zorgen voor een optimaal draagcomfort. De broek  
is ook verkrijgbaar voor heren, 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) 
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FUNCTIONAL2305

 

FUNCTIONAL2308

 

DAMES

SERVICE TROUSERS
• Servicebroek gemaakt van easy care polyester/katoen.
• Voorzien van zakken voor kniestukken aan de  

binnenzijde.
• Zak op het been met ruimte voor een duimstok. 

Functionele servicebroek speciaal ontwikkeld voor lichte service en 
industrie werkzaamheden zoals magazijn en retail. De broek is voorzien 
van diverse zakken zoals steekzakken aan de voorzijde, achterzakken, 
telefoonzak op de heup, zak met ruimte voor een duimstok en zak op het 
been met klep. De broek is gemaakt van easy care polyester/katoen en 
verkrijgbaar in dames en heren maten. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65230523-6600 navy  
Artnr.: 65230523-9700 grafiet  
Artnr.: 65230523-9900 zwart  
Maat: C44-62, C144-156, D88-124, DA34-50 

WOMEN’S SERVICE 
TROUSER
• Servicebroek gemaakt van easy-care polyester/katoen.
• Voorzien van ruime zakken aan de voor- en achterzijde.
• Ook leverbaar in een herenmodel, 2307.

Functionele servicebroek voor dames met een professionele uitstraling 
speciaal ontwikkeld voor lichte industrie en serviceberoepen. De broek 
is gemaakt van easy-care polyester/katoen. De broek is voorzien van 
steekzakken aan de voorzijde, zak op het been met extra compartiment, 
achterzakken en zak op het been met klep en telefoonzak. De broek is 
leverbaar in 3 commerciële kleuren die mooi aansluiten op de kleding uit  
de Jobman collectie. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m². 
Artnr.: 65230823-6700 navy  
Artnr.: 65230823-9700 grafiet  
Artnr.: 65230823-9900 zwart  
Maat: 32-50 
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PRACTICAL5265

DAMES

WOMEN’S HOODIE
• Opvallende en onderscheidende uitstraling door de 

contrasterende flatlocknaden.
• Met duimgaten en verstelbare taille.
• Zak op de borst met rits en ruimte voor een ID-kaart.

Geavanceerd, comfortabel en zacht capuchonvest voor dames met een 
opvallende, eigentijdse en onderscheidende uitstraling. Het vest is voorzien 
van een borstzak met ruimte voor een ID-kaart en steekzakken met rits. 
Het vest is hoogwaardig afgewerkt met contrasterende ritsen en flatlock 
naden en extra rits in de kraag voor ventilatie. De verstelbare taille en 
duimgaten dragen bij aan een optimaal draagcomfort.  

Materiaal: 100% polyester, 325 g/m². 
Artnr.: 65517753-1000 wit  
Artnr.: 65517753-9832 donkergrijs/oranje  
Artnr.: 65517753-9941 zwart/rood  
Maat: S-XXL 

WOMEN’S T-SHIRT
• Dames T-shirt met eigentijdse pasvorm.
• Gemaakt van comfortabel single jersey.
• Verstevigde schoudernaden.

Praktisch, comfortabel, katoen single jersey basis T-shirt voor dames 
met een professionele, eigentijdse pasvorm. De verstevigde naden bij de 
schouders en dubbel gestikte naden rond de nek zorgen voor een betere 
slijtvastheid. 

Materiaal: 100% katoen (grijs melange 85% katoen / 15% viscose), 180 g/m². 
Artnr.: 65526510-1000 wit  
Artnr.: 65526510-1400 khaki  
Artnr.: 65526510-1700 bruin  
Artnr.: 65526510-3000 oranje  
Artnr.: 65526510-4100 rood  
Artnr.: 65526510-6500 kobalt  
Artnr.: 65526510-6700 navy  
Artnr.: 65526510-7500 bosgroen  
Artnr.: 65526510-9300 grijs melange  
Artnr.: 65526510-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 
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PRACTICAL1383
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PRACTICAL

HI-VIS LINED JACKET 
• Praktische Hi-Vis wind- en waterbestendige jas.
• Voorzien van afneembare capuchon.
• Afgewerkt met getapete naden.

Praktische Hi-Vis wind- en waterbestendige jas met getapete naden en 
capuchon. De jas is voorzien van diverse zakken waaronder borstzakken 
met klep en klittenband sluiting en waterdicht ritsen, steekzakken met klep 
en rits en drie binnenzakken voor het veilig opbergen van waardevolle 
spullen. De capuchon is gemakkelijk te verstellen middels een trekkoord en 
afneembaar met drukknopen.  
Waterkolom: 23000mm, ademend vermogen: 3300 g/m². 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 
Gecertificeerd volgens EN 343, de standaard voor regen. 

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65138362-2167 geel/navy  
Artnr.: 65138362-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65138362-3199 oranje/zwart  
Maat: XS-4XL 

HI-VIS SHELL JACKET
• Wind- en waterbestendige shell jas met getapete 

naden.
• Goed ademend vermogen voor optimaal comfort.
• Afneembare capuchon voor extra veiligheid.

Praktische Hi-Vis shell jas van wind- en waterbestendige polyester met 
getapete naden. De jas heeft een ademend vermogen dankzij het lagen-
systeem. Daarnaast zorgt de mesh voering voor een extra laag lucht ter 
ondersteuning van de ventilatie. De jas is ideaal te dragen als derde laag 
bij natte weersomstandigheden en voldoet aan de EU norm EN 343 EU, 
voor bescherming tegen regen. De jas is voorzien van steekzakken met 
rits en klep, borstzakken met klep en klittenband en 3 binnenzakken. De 
verstelbare capuchon (afneembaar), manchetten en boord dragen bij aan 
een optimaal draagcomfort.  
Waterkolom: 23000mm, ademend vermogen: 3300 g/m2. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 
Gecertificeerd volgens EN 343, de normering voor regenkleding. 

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65128362-2167 geel/navy  
Artnr.: 65128362-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65128362-3199 oranje/zwart  
Maat: XS-4XL 
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PRACTICAL

HI-VIS LIGHT  
SOFTSHELL JACKET
• Zachte en comfortabele softshell jas.
• Reflecterende banen op de schouders voor  

zichtbaarheid van bovenaf.
• Naadloze reflecterende banen voor optimaal  

draagcomfort.

Praktische, lichte Hi-Vis softshell jas, ideaal te dragen als tweede laag. De 
jas is voorzien van twee steekzakken aan de voorzijde met rits, borstzak 
met rits en manchetten met duimgaten. De jas is hoogwaardig afgewerkt 
met naadloze, reflecterende banen op het lijf en de schouders, YKK rits 
aan de voorzijde en elastische boorden. De jas heeft een goede prijs- 
kwaliteitverhouding.  
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65510155-2100 geel  
Artnr.: 65510155-3100 oranje  
Maat: XS-4XL 

HI-VIS SOFTSHELL 
JACKET 
• Voorzien van zachte reflecterende strepen voor  

optimaal comfort.
• Wind- en waterafstotend.
• Voorzien van trekkoord bij de taille.

Praktische 3-laags Hi-Vis softshell jas, ideaal te dragen als tweede laag. De 
jas is voorzien van steekzakken aan de voorzijde met rits, borstzak met rits 
en vakje voor een ID-kaart. De jas is hoogwaardig afgewerkt met elastische 
manchetten met duimgaten, een YKK rits aan de voorzijde en een trekkoord 
bij de taille. De jas heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding.  
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65120255-2100 geel  
Artnr.: 65120255-3100 oranje  
Maat: XS-4XL 
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HI-VIS LONG SLEEVE 
T-SHIRT
• T-shirt met een eigentijdse pasvorm.
• Gemaakt van sneldrogend polyester.
• Voorzien van zachte reflecterende strepen voor extra 

comfort en zichtbaarheid.

Comfortabel Hi-Vis T-shirt met lange mouwen gemaakt van polyester 
met een vocht afvoerende werking voor een aangenaam droog gevoel 
gedurende de dag. Het T-shirt is afgewerkt met naadloze reflecterende 
strepen met onderbreking op de zijnaden voor optimale bewegingsvrijheid. 
De reflecterende strepen op de schouders zorgen voor extra zichtbaarheid 
van bovenaf. 
Klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 –Maat XS-M. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat L-4XL.  

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m². 
Artnr.: 65559351-2121 geel/geel  
Artnr.: 65559351-3131 oranje/oranje  
Maat: XS-4XL 
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HI-VIS T-SHIRT
• T-shirt met een eigentijdse pasvorm.
• Gemaakt van sneldrogend polyester.
• Voorzien van zachte reflecterende strepen voor extra 

comfort en zichtbaarheid.

Praktisch Hi-Vis T-shirt gemaakt van polyester met een vocht afvoerende 
werking voor een aangenaam droog gevoel gedurende de dag. Het T-shirt 
is afgewerkt met naadloze reflecterende strepen met onderbreking op de 
zijnaden voor optimale bewegingsvrijheid. De reflecterende strepen op de 
schouders zorgen voor extra zichtbaarheid van bovenaf. 
Klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat XS-M. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat L-4XL. 

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m². 
Artnr.: 65559151-2121 geel/geel  
Artnr.: 65559151-3131 oranje/oranje  
Maat: XS-4XL 

HI-VIS POLO
• Polo met een eigentijdse pasvorm.
• Gemaakt van sneldrogend polyester.
• Voorzien van zachte reflecterende strepen voor extra 

comfort en zichtbaarheid.

Praktische Hi-Vis polo gemaakt van polyester met een vocht afvoerende 
werking voor een aangenaam droog gevoel gedurende de dag. De polo 
is afgewerkt met naadloze reflecterende strepen met onderbreking op de 
zijnaden voor optimale bewegingsvrijheid. De reflecterende strepen op de 
schouders zorgen voor extra zichtbaarheid van bovenaf. 
Klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat XS-M. 
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471 – Maat L-4XL.  

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m². 
Artnr.: 65559251-2121 geel/geel  
Artnr.: 65559251-3131 oranje/oranje  
Maat: XS-4XL 
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HI-VIS FLEECE  
JACKET 
• Klassiek Hi-Vis fleece vest.
• Ruime steekzakken aan de voorzijde met rits.

Praktisch Hi-Vis fleece vest ideaal te dragen als tweede laag. Het vest 
is voorzien van binnenzakken, 2 steekzakken met rits aan de voorzijde, 
duimgaten en elastiek in manchetten en boord. Het vest heeft een goede 
prijs-kwaliteitverhouding.  
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN20471 

Materiaal: 100% polyester, 260 g/m². 
Artnr.: 65550275-2100 geel  
Artnr.: 65550275-3100 oranje  
Maat: XS-4XL 

HI-VIS SWEATSHIRT
• Zachte reflecterende strepen voor extra comfort.
• Afgewerkt met rib in de boord en manchetten.

Praktische Hi-Vis trui met soepele reflecterende strepen voor een optimale 
zichtbaarheid. De trui is professioneel afgewerkt met rib in de boord en 
manchetten. De trui is verkrijgbaar in fluorescerende kleuren die mooi 
aansluiten op alle Hi-Vis artikelen van Jobman.  
Klasse 3 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 300 g/m². 
Artnr.: 65NO115065-2100 geel  
Artnr.: 65NO115065-3100 oranje  
Maat: XS-4XL 
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HI-VIS TROUSERS HP
• Easy-care werkbroek gemaakt van polyester/katoen.
• Voorzien van holsterzakken met extra compartiment 

en zak met rits.
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden  

verlengd door de omslag in de broekspijp. 

Praktische Hi-Vis broek gemaakt van easy-care polyester/katoen. De broek 
is uitgerust met diverse zakken zoals ruime, verstevigde holsterzakken 
met compartimenten en rits zakje, steekzakken, achterzakken met klep 
en klittenbandsluiting, zak op het been met extra compartiment en klep 
met klittenbandsluiting en duimstokzak met ruimte voor een mes. Maten 
C42-C64 kunnen gemakkelijk met 5 cm worden verlengd door de omslag 
in de broekspijp.  
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65237762-2167 geel/navy  
Artnr.: 65237762-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65237762-3199 oranje/zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-120 

HI-VIS SERVICE  
TROUSERS 
• Easy-care werkbroek gemaakt van polyester/katoen.
• Voorzien verstevigde zakken voor kniestukken.
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden verlengd 

door de omslag in de broekspijp. 

Praktische Hi-Vis broek gemaakt van easy-care polyester/katoen. De broek 
is uitgerust met diverse zakken zoals ruime steekzakken, achterzakken met 
klep en klittenbandsluiting, zak op het been met extra compartiment en klep 
met klittenbandsluiting en duimstokzak met ruimte voor een mes. Maten 
C42-C64 kunnen gemakkelijk met 5 cm worden verlengd door de omslag 
in de broekspijp.  
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65237862-2167 geel/navy  
Artnr.: 65237862-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65237862-3199 oranje/zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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HI-VIS SERVICE  
TROUSERS
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden verlengd 

door de omslag in de broekspijp.
• Comfortabele Hi-Vis servicebroek.
• Voorzien van diverse zakken met verschillende handige 

compartimenten en details.

Praktische Hi-Vis broek gemaakt van easy-care polyester/katoen. Deze 
servicebroek is voorzien van ruime steekzakken aan de voorzijde, achter-
zakken met klep en klittenband en een zak op het been met extra compar-
timent en klep met klittenband en duimstokzak. Maten C42-C64 kunnen 
gemakkelijk met 5 cm worden verlengd door de omslag in de broekspijp. 
High Visibility klasse 1 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65231420-6721 navy/geel  
Artnr.: 65231420-9921 zwart/geel  
Artnr.: 65231420-9931 zwart/oranje  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-120 

HI-VIS TROUSERS HP
• Gemaakt van easy-care polyester/katoen.
• Verstevigd bij de holsterzakken en kniestukzakken.
• De maten C42-C64 kunnen gemakkelijk met 5 cm 

worden verlengd door de omslag in de broekspijp.

Praktische Hi-Vis broek gemaakt van easy-care polyester/katoen. De 
broek is voorzien van holsterzakken met extra compartiment en rits zakje, 
achterzakken met klep en klittenbandsluiting, zak op het been met extra 
compartiment en klep met klittenbandsluiting en duimstokzak met ruimte 
voor een mes. De broek is professioneel afgewerkt met versteviging in de 
holsterzakken en kniestukzakken. De maten C42-C64 kunnen gemakkelijk 
met 5 cm worden verlengd door de omslag in de broekspijp. 
High Visibility klasse 1 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65251320-6721 navy/geel  
Artnr.: 65251320-9921 zwart/geel  
Artnr.: 65251320-9931 zwart/oranje  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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HI-VIS TROUSERS HP
• Gemaakt van lichtgewicht materiaal.
• Maten C42-C64 kunnen gemakkelijk met 5 cm worden 

verlengd door de omslag in de broekspijp.
• De broek is ideaal voor werkzaamheden waarbij  

zichtbaarheid van groot belang is. 

Praktische broek gemaakt van hoogwaardig katoen in een lichter grammage 
voor een lichtgewicht broek. De broek is voorzien van holsterzakken, 
achterzakken met klep en klittenbandsluiting, duimstokzak, zak voor een 
mes en zak op het been met compartiment en klep met klittenband en 
reflecterende details onderaan de broekspijpen. De broek is ideaal voor 
werkzaamheden waarbij zichtbaarheid van groot belang is. De broek is 
professioneel afgewerkt met versteviging in de holsterzakken en kniestuk-
zakken. Maten C42-C64 kunnen gemakkelijk met 5 cm worden verlengd 
door de omslag in de broekspijp. 
High Visibility klasse 1 gecertificeerd volgens EN ISO 20471. 

Materiaal: 100% katoen, 320 g/m². 
Artnr.: 65227710-6721 navy/geel  
Artnr.: 65227710-9921 zwart/geel  
Artnr.: 65227710-9931 zwart/oranje  
Maat: C44-62 (+5 cm), D84-120 
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HI-VIS SERVICE 
SHORTS
• Service shorts gemaakt van easy-care polyester/katoen.
• Zak op het been met compartiment voor het overzichtelijk 

opbergen van gereedschappen e.d.
• Duimstokzak met ruimte voor een mes.

Hi-Vis shorts gemaakt van easy-care polyester/katoen om het behoud van 
kleur en vorm te waarborgen. De broek is voorzien van ruime achterzakken 
met klittenband, een zak op het been met klep en klittenband, een  
duimstokzak en een zak voor een mes. 
High Visibility klasse 1 gecertificeerd volgens EN ISO 20471  
– Maat C42-C46 
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471  
– Vanaf maat C48 

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen, 240 g/m2 
Artnr.: 65220462-2100 geel  
Artnr.: 65220462-3100 oranje  
Maat: C42-64 

HI-VIS SHORTS HP
• Service shorts gemaakt van easy-care polyester/katoen.
• Zak op het been met compartiment voor het overzichtelijk 

opbergen van gereedschappen e.d.
• Verstevigde holsterzakken.

Hi-Vis shorts gemaakt van easy-care polyester/katoen om het behoud van 
kleur en vorm te waarborgen. De broek is voorzien van ruime, verstevigde 
holsterzakken met een extra compartiment en zak met rest. Verder heeft de 
broek ruime achterzakken met klittenband, een zak op het been met klep 
en klittenband, een duimstokzak en een zak voor een mes. 
High Visibility klasse 1 gecertificeerd volgens EN ISO 20471  
– Maat C42-C46 
High Visibility klasse 2 gecertificeerd volgens EN ISO 20471  
– Vanaf maat C48. 

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen, 240 g/m². 
Artnr.: 65220562-2100 geel  
Artnr.: 65220562-3100 oranje  
Maat: C42-64 
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5264 - T-shirt, p. 168
2722 - Shorts, p. 157
9282 - Reim, p. 188
9592 - Sokken, p. 178

SHORTS HP
• Comfortabele werkbroek voorzien van functionele 

zakken.
• Verkrijgbaar in maar liefst 8 commerciële kleuren.
• Gemaakt van easy-care polyester/katoen.

Praktische korte werkbroek gemaakt van easy-care polyester/katoen. De 
broek is voorzien van diverse zakken waaronder, verstevigde holsterzakken 
met extra compartimenten, achterzakken met klep en klittenbandsluiting, 
zak op het been met compartimenten en klep met klittenbandsluiting en 
een duimstokzak met ruimte voor een mes. De broek is leverbaar in maar 
liefst 8 commerciële kleuren met zwarte details die mooi aansluiten op de 
Jobman Practical lijn. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65272220-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65272220-1799 bruin/zwart  
Artnr.: 65272220-4199 rood/zwart  
Artnr.: 65272220-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65272220-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65272220-7599 bosgroen/zwart  
Artnr.: 65272220-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65272220-9999 zwart/zwart  
Maat: C42-64 
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TROUSERS HP
• 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 werkbroek 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, diverse afsluitbare zakken met 
o.a. ruimte voor 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.: 65232220-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65232220-1799 bruin/zwart  
Artnr.: 65232220-4199 rood/zwart  
Artnr.: 65232220-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65232220-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65232220-7599 bosgroen/zwart  
Artnr.: 65232220-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65232220-9999 zwart/zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-124 

TROUSERS COTTON 
HP
• Comfortabele, lichtgewicht broek.
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden  

verlengd door de omslag in de broekspijp.
• Versteviging in de holsterzakken en kniestukzakken.

Praktische katoenen broek, ideaal voor de professional die op zoek is naar 
een voordelige broek met handige details zonder al te veel extra’s. De 
broek is gemaakt van hoogwaardig katoen in een lichter grammage voor 
een lichtgewicht broek. De broek is voorzien van verstevigde holsterzakken 
met compartiment en zak met rits, achterzakken met klep en klitten-
bandsluiting en duimstokzak met ruimte voor een mes. C-maten kunnen 
gemakkelijk met 5 cm worden verlengd door de omslag in de broekspijp. 
De broek is verstevigd in de holsterzakken en kniestukzakken. 

Materiaal: 100% katoen, 320 g/m². 
Artnr.: 65231210-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65231210-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65231210-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65231210-9999 zwart/zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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BIB N’ BRACE
• Elastische, verstelbare schouderbanden.
• Voorzien van reflecterende details voor optimale  

zichtbaarheid.
• Maten C42-C64 kunnen gemakkelijk met 5 cm worden 

verlengd door de omslag in de broekspijp.

Praktische bib ’n brace overall gemaakt van kleur- en vormvast easy-care 
polyester/katoen. De broek is voorzien van diverse zakken zoals, borstzak 
met klep en klittenbandsluiting, holsterzakken met extra compartimenten 
met rits, achterzakken met klep en klittenbandsluiting, zak op het been met 
compartiment en klittenbandsluiting en een duimstokzak met ruimte voor 
een mes. De overall is verstevigd bij de kniestukzakken. Maten C42-C64 
kunnen gemakkelijk met 5 cm worden verlengd door de omslag in de 
broekspijp. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65373020-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65373020-1799 bruin/zwart  
Artnr.: 65373020-4199 rood/zwart  
Artnr.: 65373020-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65373020-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65373020-7599 bosgroen/zwart  
Artnr.: 65373020-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65373020-9999 zwart/zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm) 
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SERVICE TROUSERS
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden verlengd 

door de omslag in de broekspijp.
• Comfortabele servicebroek.
• Voorzien van diverse zakken met verschillende handige 

compartimenten en details.

Praktische servicebroek van polyester/katoen waardoor de broek zowel  
kleur- als vormvast is. De broek is voorzien van diverse zakken 
waaronder, ruime steekzakken aan de voorzijde, achterzakken met klep 
en klittenbandsluiting, zak op het been met compartiment en klep met 
klittenbandsluiting en duimstokzak. C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm 
worden verlengd door de omslag in de broekspijp. De broek is verkrijgbaar 
in 8 commerciële kleuren die mooi aansluiten op de Jobman Practical lijn. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65231320-1400 khaki  
Artnr.: 65231320-1700 bruin  
Artnr.: 65231320-4100 rood  
Artnr.: 65231320-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65231320-6700 navy  
Artnr.: 65231320-7500 bosgroen  
Artnr.: 65231320-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65231320-9900 zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-120 

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, diverse afsluitbare 
zakken met o.a. ruimte voor 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.: 65232120-1499 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/zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-124 
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SHELL JACKET
• Wind- en waterbestendige shell jas met getapete 

naden.
• Goed ademend vermogen voor optimaal comfort.
• Afneembare capuchon voor extra veiligheid.

Praktische wind- en waterbestendige shell jas met getapete naden. De 
jas heeft een ademend vermogen dankzij het lagensysteem. Daarnaast 
zorgt de mesh voering voor een extra laag lucht ter ondersteuning van 
de ventilatie. De jas is voorzien van zakken met een waterdichte ritsen, 
drie binnenzakken, twee zakken met mesh en rits en een zak met 
klittenbandsluiting. De jas draagt zeer comfortabel dankzij de verstelbare 
manchetten, verstelbare zoom en de capuchon met trekkoord (afneembaar 
met drukknopen). 
Waterkolom: 23000 mm. Ademend vermogen: 3300 g/m² 24 uur. 
Gecertificeerd volgens EN 343 voor regenkleding. 

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65128436-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65128436-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65128436-9999 zwart/zwart  
Maat: XS-4XL 

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. Verstel-
bare mouwen en zoom. Reflecterende details op zakken en onderrug. 
Gewatteerde capuchon met trekkoord, afneembaar met drukknoopbevestiging. 
Waterkolom: 13.000 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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LIGHT 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 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.: 65120171-1700 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.: 65120171-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 

LIGHT SOFTSHELL 
VEST
• 3-laags softshell vest.
• Wind- en waterafstotend.
• Verstelbaar middels trekkoord bij de taille.

Praktische, lichte softshell bodywarmer ideaal te dragen als tweede laag. 
De bodywarmer is voorzien van 2 steekzakken met rits, binnenzakken en 
een borstzak met rits. De bodywarmer heeft een goede prijs-kwaliteitver-
houding en is verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren waarmee de 
bodywarmer breed inzetbaar is in tal van doelgroepen. 

Materiaal: 96% polyester, 4% elastaan, 280 g/m². 
Artnr.: 65750271-1400 khaki  
Artnr.: 65750271-1700 bruin  
Artnr.: 65750271-3000 oranje  
Artnr.: 65750271-4100 rood  
Artnr.: 65750271-6500 kobalt  
Artnr.: 65750271-6700 navy  
Artnr.: 65750271-7500 bosgroen  
Artnr.: 65750271-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65750271-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 
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FLEECE VEST
• Warme fleece bodywarmer.
• Steekzakken met rits.
• Verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren.

Warm, comfortabel en praktisch fleece bodywarmer, ideaal te dragen als 
tweede laag. De bodywarmer heeft een zeer goede prijs-kwaliteitver- 
houding en is daarom voor veel doelgroepen interessant. De bodywarmer 
is voorzien van 2 steekzakken met rits en binnenzakken. De bodywarmer 
is verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren die mooi aansluiten op de 
artikelen in de Jobman Practical lijn. 

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65750175-1400 khaki  
Artnr.: 65750175-1700 bruin  
Artnr.: 65750175-3000 oranje  
Artnr.: 65750175-4100 rood  
Artnr.: 65750175-6500 kobalt  
Artnr.: 65750175-6700 navy  
Artnr.: 65750175-7500 bosgroen  
Artnr.: 65750175-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65750175-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 

MICROFLEECE  
JACKET
• Comfortabel, soepel fleece vest.
• Ideaal te dragen als tweede laag.
• Voorzien van elastiek in de taille en manchetten.

Praktisch, warm en comfortabel fleece vest, ideaal te dragen als tweede 
laag. Het vest heeft ruime steekzakken met rits. Verder is het vest 
professioneel afgewerkt met elastiek in de manchetten en taille. Het vest 
is verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren die mooi aansluiten op alle 
artikelen uit de Jobman Practical lijn. 

Materiaal: 100% polyester, 190 g/m². 
Artnr.: 65590154-1400 khaki  
Artnr.: 65590154-1700 bruin  
Artnr.: 65590154-4100 rood  
Artnr.: 65590154-6500 kobalt  
Artnr.: 65590154-6700 navy  
Artnr.: 65590154-7500 bosgroen  
Artnr.: 65590154-9700 grafiet  
Artnr.: 65590154-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 
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SERVICE JACKET
• Comfortabele servicejas.
• Voorzien van een verlengd rugpand voor optimaal 

comfort.
• Afgewerkt met reflecterende details voor een betere 

zichtbaarheid.

Lichte, praktische servicejas met comfortabele pasvorm, gemaakt van 
easy-care polyester/katoen. De jas is voorzien van diverse zakken zoals 
borstzakken met klittenbandsluiting en D-ring voor een ID-kaart, steekzakken 
met rits en drie binnenzakken. De jas is verstelbaar bij de manchetten en 
taille en afgewerkt met zacht polyester in de kraag en reflecterende details. 
De goede prijs- kwaliteitverhouding, in combinatie met 8 commerciële kleuren, 
zorgt ervoor dat de jas breed inzetbaar is in tal van doelgroepen. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65132720-1400 khaki  
Artnr.: 65132720-1700 bruin  
Artnr.: 65132720-4100 rood  
Artnr.: 65132720-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65132720-6700 navy  
Artnr.: 65132720-7500 bosgroen  
Artnr.: 65132720-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65132720-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 

SERVICE VEST
• Comfortabele bodywarmer gemaakt van easy-care 

polyester/katoen.
• Verlengd rugpaneel voor extra comfort.
• Reflecterende details voor betere zichtbaarheid.

Lichte, praktische service bodywarmer met comfortabele pasvorm. De 
bodywarmer is voorzien van diverse zakken zoals borstzakken met klep, 
drie binnenzakken, steekzakken met rits en reflecterende details en een 
binnenzak. De bodywarmer is afgewerkt met reflecterende details, een 
D-ring, een verlengd rugpaneel en gebrushed polyester binnenin de kraag. 
De goede prijs- kwaliteitverhouding, in combinatie met diverse commerciële 
kleuren, zorgt ervoor dat de bodywarmer breed inzetbaar is in tal van 
doelgroepen. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65750720-1400 khaki  
Artnr.: 65750720-1700 bruin  
Artnr.: 65750720-4100 rood  
Artnr.: 65750720-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65750720-6700 navy  
Artnr.: 65750720-7500 bosgroen  
Artnr.: 65750720-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65750720-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 
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SERVICE JACKET  
LINED
• Comfortabele servicejas met quilt voering.
• Voorzien van een verlengd rugpand voor optimaal 

comfort.
• Afgewerkt met reflecterende details voor een betere 

zichtbaarheid.

Gevoerde, praktische servicejas met comfortabele pasvorm, gemaakt van 
easy-care polyester/katoen. De jas is voorzien van diverse zakken zoals 
borstzakken met klittenbandsluiting en D-ring voor een ID-kaart, steekzakken 
met rits en een binnenzakken met ruimte voor een telefoon. De jas is 
verstelbaar bij de manchetten en taille en afgewerkt met zacht polyester 
in de kraag en reflecterende details. De goede prijs- kwaliteitverhouding, 
in combinatie met 8 commerciële kleuren, zorgt ervoor dat de jas breed 
inzetbaar is in tal van doelgroepen. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65131720-1400 khaki  
Artnr.: 65131720-1700 bruin  
Artnr.: 65131720-4100 rood  
Artnr.: 65131720-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65131720-6700 navy  
Artnr.: 65131720-7500 bosgroen  
Artnr.: 65131720-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65131720-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 

SERVICE VEST LINED
• Comfortabele, gevoerde bodywarmer gemaakt van 

easy-care polyester/katoen.
• Verlengd rugpaneel voor extra comfort.
• Reflecterende details voor betere zichtbaarheid.

Praktische, gevoerde service bodywarmer met comfortabele pasvorm. De 
bodywarmer is voorzien van diverse zakken zoals borstzakken met klep, 
drie binnenzakken, steekzakken met rits en reflecterende details en een 
binnenzak. De bodywarmer is afgewerkt met reflecterende details, een 
D-ring, een verlengd rugpaneel en gebrushed polyester binnenin de kraag. 
De goede prijs- kwaliteitverhouding, in combinatie met diverse commerciële 
kleuren, zorgt ervoor dat de bodywarmer breed inzetbaar is in tal van 
doelgroepen. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65751720-1400 khaki  
Artnr.: 65751720-1700 bruin  
Artnr.: 65751720-4100 rood  
Artnr.: 65751720-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65751720-6700 navy  
Artnr.: 65751720-7500 bosgroen  
Artnr.: 65751720-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65751720-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 
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5401 - Sweater, p. 167
2312 - Broek, p. 158

FLEECE JACKET
• Warm fleece vest.
• Steekzakken met rits.
• Elastiek in de boord en bij de manchetten.

Warm, comfortabel en praktisch fleece vest, ideaal te dragen als tweede 
laag. Het vest heeft een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding en is daarom 
voor veel doelgroepen interessant. Het vest is voorzien van 2 steekzakken met 
rits, binnenzakken en duimgaten. Het vest is verkrijgbaar in 8 commerciële 
kleuren die mooi aansluiten op de artikelen in de Jobman Practical lijn. 

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65550175-1700 bruin  
Artnr.: 65550175-3000 oranje  
Artnr.: 65550175-4100 rood  
Artnr.: 65550175-6500 kobalt  
Artnr.: 65550175-6700 navy  
Artnr.: 65550175-7500 bosgroen  
Artnr.: 65550175-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65550175-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 
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HALFZIP SWEATSHIRT
• Comfortabele trui met hoge kraag.
• Halve rits aan de voorzijde.
• Verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren met 

contrasterende panelen.

Praktische polyester/katoen 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.: 65540120-1499 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/zwart  
Maat: XS-4XL 

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

contrasterende panelen.

Praktische polyester/katoen 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.: 65540220-1499 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/zwart  
Maat: XS-4XL 
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WOMEN’S T-SHIRT
• Dames T-shirt met eigentijdse pasvorm.
• Gemaakt van comfortabel single jersey.
• Verstevigde schoudernaden.

Praktisch, comfortabel, katoen single jersey basis T-shirt voor dames 
met een professionele, eigentijdse pasvorm. De verstevigde naden bij de 
schouders en dubbel gestikte naden rond de nek zorgen voor een betere 
slijtvastheid. 

Materiaal: 100% katoen (grijs melange 85% katoen / 15% viscose), 180 g/m². 
Artnr.: 65526510-1000 wit  
Artnr.: 65526510-1400 khaki  
Artnr.: 65526510-1700 bruin  
Artnr.: 65526510-3000 oranje  
Artnr.: 65526510-4100 rood  
Artnr.: 65526510-6500 kobalt  
Artnr.: 65526510-6700 navy  
Artnr.: 65526510-7500 bosgroen  
Artnr.: 65526510-9300 grijs melange  
Artnr.: 65526510-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 

T-SHIRT
• Heren T-shirt met eigentijdse pasvorm.
• Gemaakt van comfortabel single jersey.
• Verstevigde schoudernaden.

Praktisch, comfortabel, katoen single jersey voor heren basis T-shirt met 
een professionele, eigentijdse pasvorm. Het T-shirt is breed inzetbaar in 
tal van doelgroepen en leverbaar in een ruime maatboog. De verstevigde 
naden bij de schouders en dubbel gestikte naden rond de nek zorgen voor 
een betere slijtvastheid. 

Materiaal: 100% katoen (grijs melange 85% katoen / 15% viscose), 180 g/m². 
Artnr.: 65526410-1000 wit  
Artnr.: 65526410-1400 khaki  
Artnr.: 65526410-1700 bruin  
Artnr.: 65526410-3000 oranje  
Artnr.: 65526410-4100 rood  
Artnr.: 65526410-6500 kobalt  
Artnr.: 65526410-6700 navy  
Artnr.: 65526410-7500 bosgroen  
Artnr.: 65526410-9300 grijs melange  
Artnr.: 65526410-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 
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T-SHIRT SPUN-DYE 
• T-shirt gemaakt van sneldrogend polyester Spun Dye.
• Spun Dye is een milieuvriendelijke kleurmethode 

waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden 
verbruikt.

• Spun Dye zorgt voor een uitstekende kleurvastheid.

Praktisch basis T-shirt gemaakt van polyester Spun Dye, een milieuvriendelijke  
kleurmethode waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden verbruikt. 
Daarnaast zorgt de polyester Spun Dye ervoor dat vocht snel van het 
lichaam wordt afgevoerd voor aangenaam droog gevoel gedurende de dag.  

Materiaal: 100% polyester Spun dye, 135 g/m². 
Artnr.: 65552251-1000 wit  
Artnr.: 65552251-6700 navy  
Artnr.: 65552251-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65552251-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 

POLO 
• Klassieke polo.
• Rib in de kraag en manchetten.
• Verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren die mooi 

aansluiten op de Jobman Practical lijn.

Praktische polo gemaakt van polyester/katoen en verkrijgbaar in diverse 
kleuren. De polo is hoogwaardig afgewerkt met drie ton sur ton knopen, rib 
in de kraag en in de manchetten. De polo is voorzien van subtiele Jobman 
branding waaronder een decoratieve oranje rand binnenin de kraag.  

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen (grijs melange: 85% katoen,  
15% viscose), 200 g/m2. 
Artnr.: 65556430-1000 wit  
Artnr.: 65556430-1400 khaki  
Artnr.: 65556430-1700 bruin  
Artnr.: 65556430-4100 rood  
Artnr.: 65556430-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65556430-6700 navy  
Artnr.: 65556430-7500 bosgroen  
Artnr.: 65556430-9300 grijs melange  
Artnr.: 65556430-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 
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BEANIE
Praktische lichtgewicht muts gemaakt van katoen met een fleece  
voering voor een optimaal draagcomfort. De muts is verkrijgbaar in diverse  
commerciële kleuren die mooi aansluiten op alle kleuren in de Jobman 
collectie. 

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 

POLO SPUN-DYE 
• Polo gemaakt van sneldrogend polyester Spun Dye.
• Spun Dye is een milieuvriendelijke kleurmethode 

waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden 
verbruikt.

• Spun Dye zorgt voor een uitstekende kleurvastheid.

Praktische basis polo gemaakt van polyester Spun Dye, een milieuvriendelijke 
kleurmethode waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden verbruikt. 
Daarnaast zorgt de polyester Spun Dye ervoor dat vocht snel van het 
lichaam wordt afgevoerd voor aangenaam droog gevoel gedurende de dag.  

Materiaal: 100% polyester Spun dye, 135 g/m². 
Artnr.: 65553351-1000 wit  
Artnr.: 65553351-6700 navy  
Artnr.: 65553351-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65553351-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 
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BASELAYERS

SWEATER  
NEXT TO SKIN
• Nauwsluitend T-shirt met minimale naden.
• De compressie zorgt voor een goede ondersteuning 

en bloedsomloop.
• 4-way stretch voor een optimale bewegingsvrijheid.

Geavanceerd T-shirt met lange mouwen wat naadloos op het lichaam 
aansluit, perfect te dragen als eerste laag. Het T-shirt is gemaakt van 4-way 
stretch voor een optimaal gevoel van vrijheid. De vocht afvoerende werking 
in combinatie met de compressie panelen zorgen voor een ondersteuning 
van de bloedsomloop en een comfortabel fris gevoel gedurende de werkdag. 

Materiaal: 60% polyamide, 32% polyester, 8% elastaan, 275 g/m². 
Artnr.: 65558051-9899 donkergrijs/zwart  
Maat: S-XXL 

NEXT TO SKIN PANTS
• Nauwsluitende baselayer broek met minimale naden.
• 4-way stretch voor optimaal comfort.
• Compressie voor extra ondersteuning en een betere 

bloedsomloop.

Geavanceerde baselayer broek die naadloos op het lichaam aansluit en 
perfect te dragen is als eerste laag. De broek is gemaakt van 4-way stretch 
voor een optimaal gevoel van vrijheid. De vocht afvoerende werking in 
combinatie met de compressie panelen zorgen voor een ondersteuning van 
de bloedsomloop en een comfortabel fris gevoel gedurende de werkdag. 
De broek is zeer ademend en droogt snel. 

Materiaal: 60% polyamide, 32% polyester, 8% elastaan, 275 g/m². 
Artnr.: 65258051-9899 donkergrijs/zwart  
Maat: S-XL 
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BASELAYERS

BRIEFS NEXT TO SKIN
• Gemaakt van easy-care materiaal wat snel droogt.
• 4-way stretch voor optimaal comfort.
• Compressie voor extra ondersteuning en een betere 

bloedsomloop.

Geavanceerde boxer die naadloos op het lichaam aansluit en perfect te 
dragen is als eerste laag. De boxer is gemaakt van 4-way stretch voor een 
optimaal gevoel van vrijheid. De vocht afvoerende werking in combinatie 
met de compressie panelen zorgen voor een ondersteuning van de 
bloedsomloop en een comfortabel fris gevoel gedurende de werkdag. 

Materiaal: 60% polyamide, 32% polyester, 8% elastaan, 275 g/m². 
Artnr.: 65257751-9899 donkergrijs/zwart  
Maat: S-XL 

T-SHIRT  
NEXT TO SKIN 
• Nauwsluitend T-shirt met minimale naden.
• De compressie zorgt voor een goede ondersteuning 

en bloedsomloop.
• 4-way stretch voor een optimale bewegingsvrijheid.

Geavanceerd T-shirt wat naadloos op het lichaam aansluit, perfect te 
dragen als eerste laag. Het T-shirt is gemaakt van 4-way stretch voor een 
optimaal gevoel van vrijheid. De vocht afvoerende werking in combinatie 
met de compressie panelen zorgen voor een ondersteuning van de 
bloedsomloop en een comfortabel fris gevoel gedurende de werkdag. 

Materiaal: 60% polyamide, 32% polyester, 8% elastaan, 275 g/m². 
Artnr.: 65557751-9899 donkergrijs/zwart  
Maat: S-XXL 
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BASELAYERS

SWEATER DRY-TECH™ 
MERINO WOOL
• Baselayer sweater gemaakt van merino wol voor een  

aangenaam warm gevoel.
• Moisture wicking polyester voor optimale vochtafvoer.
• Antibacterieel om geurtjes te voorkomen.

Geavanceerde baselayer sweater met opstaande kraag met rits. De sweater 
is gemaakt van merino wol in combinatie met hoogwaardig, moisture-wicking 
polyester. De sweater is anti-bacterieel en voorzien van flatlock naden en geprinte 
labels om irritatie aan de huid te voorkomen. De sweater is 40°C wasbaar. 

Materiaal: 65% merino wol, 35% polyester, 130 g/m². 
Artnr.: 65559651-9899 donkergrijs/zwart  
Maat: S-3XL 

DRY-TECH™ MERINO 
WOOL PANTS
• Baselayer broek gemaakt van merino wol voor een 

aangenaam warm gevoel.
• Moisture wicking polyester voor optimale vochtafvoer.
• Antibacterieel om geurtjes te voorkomen.

Geavanceerde baselayer broek gemaakt van merino wol in combinatie met 
hoogwaardig, moisture-wicking polyester. De broek is anti-bacterieel en 
voorzien van flatlock naden en geprinte labels om irritatie aan de huid te 
voorkomen. De broek is op 40°C wasbaar. 

Materiaal: 65% merino wol, 35% polyester, 130 g/m². 
Artnr.: 65259651-9899 donkergrijs/zwart  
Maat: S-3XL 
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BASELAYERS

2-PACK UNDERWEAR
• Ideaal te dragen als eerste laag.
• Optimale vocht afvoerende werking.
• Sweater met verlengd rugpaneel en broek  

met Y-paneel.

Technische dry-tech baselayer set perfect te dragen als eerste laag. 
De baselayer set bestaat uit een sweater met verlengd rugpaneel en 
hoge kraag en een broek met Y-paneel en elastische zijpanelen voor 
een optimale bewegingsvrijheid. De dry-tech microvezels hebben een 
optimale vocht afvoerende werking en zorgen voor een droog en fris gevoel 
gedurende de werkdag. 

Materiaal: 70% polyester, 30% viscose, 130 g/m². 
Artnr.: 65657951-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 

T-SHIRT DRY-TECH™ 
MERINO WOOL
• Baselayer T-shirt gemaakt van merino wol voor een 

aangenaam warm gevoel.
• Moisture wicking polyester voor optimale vochtafvoer.
• Antibacterieel om geurtjes te voorkomen.

Geavanceerd baselayer T-shirt gemaakt van merino wol in combinatie met 
hoogwaardig, moisture-wicking polyester. Het T-shirt is anti-bacterieel en 
voorzien van flatlock naden en geprinte labels om irritatie aan de huid te 
voorkomen. Het T-shirt is op 40°C wasbaar. 

Materiaal: 65% merino wol, 35% polyester, 130 g/m². 
Artnr.: 65559551-9899 donkergrijs/zwart  
Maat: S-3XL 
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BASELAYERS

UNDERWEAR 
SWEATER 
ROUNDNECK
• Gemaakt van sneldrogend polypropyleen.
• Afgewerkt met flatlock naden en geprinte labels om 

irritatie op de huid te voorkomen.
• 85°C wasbaar om bacteriën te doden.

Technische baselayer sweater met ronde hals voor optimaal comfort. 
De sweater is voorzien van birdseye gebreide ventilatiepanelen bij de 
zijpanelen en onder de armen voor betere vochtafvoer. De flatlock naden 
en geprinte labels voorkomen irritatie op de huid. Wasbaar op 85°C 
om bacteriën te doden. Polypropyleen is sneldrogend met goede vocht 
afvoerende eigenschappen voor een aangenaam droog gevoel, het hele 
jaar door. 

Materiaal: 100% polypropyleen, 135 g/m². 
Artnr.: 65554159-9900 zwart  
Maat: S-3XL 
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BASELAYERS

UNDERWEAR PANTS
• Sneldrogend polypropyleen
• Vocht afvoerende eigenschappen
• Wasbaar op 85°C om bacteriën te doden

Baselayer broek met versteviging in het kruis voor optimaal comfort. De 
broek is voorzien van birdseye gebreide ventilatiepanelen bij de onderrug 
voor betere vochtafvoer. De taille is voorzien van zachte, elastische 
ondersteuning voor extra comfort. De flatlock naden en geprinte labels 
voorkomen irritatie op de huid. Wasbaar op 85°C om bacteriën te doden. 
Polypropyleen is sneldrogend met goede vochtafvoerende eigenschappen 
voor een aangenaam droog gevoel, het hele jaar door. 

Materiaal: 100% polypropyleen, 135 g/m². 
Artnr.: 65254159-9900 zwart  
Maat: S-3XL 

UNDERWEAR 
SWEATER POLONECK
• Gemaakt van sneldrogend polypropyleen.
• Afgewerkt met flatlock naden en geprinte labels om 

irritatie op de huid te voorkomen.
• 85°C wasbaar om bacteriën te doden.

Technische baselayer sweater met opstaande kraag voor optimaal 
comfort. De sweater is voorzien van birdseye gebreide ventilatiepanelen 
bij de zijpanelen en onder de armen voor betere vochtafvoer. De flatlock 
naden en geprinte labels voorkomen irritatie op de huid. Wasbaar op 85°C 
om bacteriën te doden. Polypropyleen is sneldrogend met goede vocht 
afvoerende eigenschappen voor een aangenaam droog gevoel, het hele 
jaar door. 

Materiaal: 100% polypropyleen, 135 g/m². 
Artnr.: 65554259-9900 zwart  
Maat: S-3XL 
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BASELAYERS

COTTON BRIEFS
Functionele, comfortabele boxer gemaakt van katoen / elastaan voor een 
optimale bewegingsvrijheid. De boxer is hoogwaardig afgewerkt met naden 
die niet irriteren. 

Materiaal: 95% katoen, 5% elastaan, 180 g/m². 
Artnr.: 65257805-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65257805-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 

WOOL SOCKS
Geavanceerde wollen sokken voor een comfortabel warm gevoel. De 
sokken zijn verstevigd bij de hiel voor extra duurzaamheid en voorzien van 
subtiele Jobman branding. 

Materiaal: 50% wol, 49% polyamide, 1% elastaan.  
Artnr.: 65959185-9899 donkergrijs/zwart  
Maat: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48  

COOLMAX® SOCKS
Functionele, zachte verkoelende sokken. De sokken zijn voorzien 
van subtiele Jobman branding en een verstevigde hiel voor extra 
duurzaamheid.  

Materiaal: 72% polyester Coolmax®, 27% polyamide, 1% elastaan.  
Artnr.: 65959286-9900 zwart  
Maat: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 

BRIEFS DRY-TECH™ 
BAMBOO
Technische boxer gemaakt van ventilerend Dry-tech™ polyester en 
antibacterieel Bamboo Charcoal. De boxer draagt zeer comfortabel dankzij 
de stretch en hoogwaardig afgewerkte naden. 

Materiaal: 50% wicking polyester, 50% bamboo charcoal polyester / 
60% polyester, 40% Wicking polyester, 140 g/m². 
Artnr.: 65257651-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65257651-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65257651-9998 zwart/donkergrijs  
Maat: XS-3XL 
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Award winning technology

Our SATRA award winning 
patented ‘Leaf-Spring’ 
technology delivers unrivalled 
protection and cushioning for 
the body. Trusted by workers, 
accredited by industry and 
verified by science, Redbacks 
Cushioning®  products are 
the number one choice 
in performance work wear 
solutions.

Redbacks Cushioning® 
patented system uses a soft 
flexible leaf spring embedded 
within a honeycomb matrix 
to absorb and spread weight. 
The technology disperses 
pressure away from the body 
to provide unrivalled comfort 
and protection.

Redbacks Cushioning® is 
about helping people to work 
safer, more comfortably and for 
longer, whatever their working or 
leisure environment. Our mission 
is to continue to develop class-
leading products that promote 
good health, comfort and 
wellbeing by reducing pressure 
on the human anatomy.

Scientifically proven engineered suspension

www.redbackscushioning.com   |   sales@redbackscushioning.com   |   Tel. +44 (0) 1327 702104
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Redbacks Cushioning® is een 
gepatenteerd systeem dat gebruik 
maakt van een zachte, flexibele 
“bladveer” ingebed in een 
honinggraatstructuur welke 
gewicht absorbeert en distribueert.

De gepatenteerde “bladveer” 
technologie biedt ongeëvenaarde 
bescherming en demping voor het 
lichaam. De kniestukken zijn 
getest in de praktijk met superieure 
resultaten.

Redbacks Cushioning®, zorgt ervoor 
dat u een langere periode veilig en 
comfortabel op uw knieën kunt werken. 
Samen met Redbacks Cushioning® 
ontwikkelen we vooraanstaande 
producten die bijdragen aan de 
gezondheid, het comfort en het 
welzijn van de gebruiker.

Kniestukken kunnen 
op 2 hoogtes geplaatst 
worden om de juiste 
positie voor optimale 
bescherming te 
garanderen.

Jobman Workwear in 
samenwerking met

KNIESTUKKEN 

ADVANCED 
KNEEPADS
Geavanceerde kniestukken speciaal ontwikkeld voor een hoge frequentie 
geknield werk op een dag. De gepatenteerde bladveertechnologie 
verspreid het gewicht gelijkmatig en de unieke demping vermindert knie- en 
rugpijn. Gecertificeerd volgens EN 14404: 2004 + A1: 2010, Type 2, Level 1 
in combinatie met gecertificeerde Jobman broeken.  

Materiaal: 100% TPE (Thermo Plastic Elastomer).  
Artnr.: 65994784-3098 oranje/donkergrijs  
Maat: One size 
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KNIESTUKKEN 

ADVANCED 
KNEEPADS 
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: 100% EVA (Ethylene Vinyl Acetate) / Rubber+PE.  
Artnr.: 65994584-1099 wit/zwart  
Maat: One size 

TECHNICAL 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: 100% EVA (Ethylene Vinyl Acetate) / Rubber.  
Artnr.: 65994484-9799 grafiet/zwart  
Maat: One size 
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KNIESTUKKEN 

FUNCTIONAL 
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: 100% EVA (Ethyleen Vinyl Acetaat).  
Artnr.: 65994384-3099 oranje/zwart  
Maat: One size 

SERVICE KNEEPADS
Functionele, lichtgewicht basis kniestukken van LDPE, speciaal ontwikkeld 
voor service beroepen. De kniestukken zijn gecertificeerd volgens EN 
14404 Type 2, Level 0 in combinatie met gecertificeerde Jobman broeken. 

Materiaal: 100% LDPE (polyethyleen met lage dichtheid).  
Artnr.: 65994284-6500 kobalt  
Maat: One size 
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TECHNICAL8001

MUTSEN EN ACCESSOIRES 

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

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 



185

PRACTICAL9040

| 6300 |

| 1700 |

| 6700 |

| 2100 |

| 7500 |

| 1000 | | 1400 |

| 3100 | | 9700 | | 9900 |

| 9494 | | 9999 |

| 6565 |

| 4100 |

TECHNICAL9042

MUTSEN EN ACCESSOIRES 

BEANIE
Praktische lichtgewicht muts gemaakt van katoen met een fleece  
voering voor een optimaal draagcomfort. De muts is verkrijgbaar in  
diverse commerciële kleuren die mooi aansluiten op alle kleuren  
in de Jobman collectie. 

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 

BEANIE SPUN DYE
Comfortabele beanie in Spun Dye. 

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65904256-6565 kobalt blauw  
Artnr.: 65904256-9494 zwart melange  
Artnr.: 65904256-9999 zwart  
Maat: One size 
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FUNCTIONAL9050 FUNCTIONAL8376

MUTSEN EN ACCESSOIRES 

BANDANA MERINO 
WOOL
Geavanceerde, warme en isolerende col die goed ingezet kan worden als 
bijvoorbeeld sjaal, col of muts. De col is voorzien van reflecterende details 
voor extra zichtbaarheid. 

Materiaal: 70% merino wol, 30% viscose.  
Artnr.: 65969083-9800 donkergrijs  
Maat: One size 

HELMET BEANIE 
COOLMAX®

Technische nauwsluitende muts gemaakt van polyester Coolmax®. De 
muts is ideaal te dragen onder een helm door de vocht afvoerende werking. 

Materiaal: 100% polyester Coolmax®.  
Artnr.: 65969183-9900 zwart  
Maat: One size 

HELMET HOOD
Functionele muts in de vorm van een capuchon gemaakt van 100% katoen. 
De muts is professioneel afgewerkt met flanel voering en een klittenband 
sluiting. De elastische zoom in de nek zorgt voor een optimale pasvorm. 

Materiaal: 100% katoen.  
Artnr.: 65905083-9900 zwart  
Maat: One size 

BEANIE
Functionele Hi-Vis muts met fleece voering voor een optimaal 
draagcomfort. De muts is professioneel afgewerkt met reflecterende details 
en subtiele Jobman branding. 

Materiaal: 70% acryl, 30% wol.  
Artnr.: 65837683-2100 geel  
Maat: One size 
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MUTSEN EN ACCESSOIRES 

BEANIE
Functionele gebreide muts gemaakt van acryl voor een optimaal 
draagcomfort. De muts is breed inzetbaar in tal van doelgroepen en is niet 
voorzien van Jobman branding. 

Materiaal: 100% acryl.  
Artnr.: 65904583-9900 zwart  
Maat: One size 

BEANIE
Functionele gebreide muts met contrasterende Jobman branding voor een 
opvallende uitstraling. De muts is gemaakt van acryl, gemengd met wol en 
hoogwaardig verwerkt met een fijne breitechniek. 

Materiaal: 70% acryl, 30% wol.  
Artnr.: 65839383-3099 oranje/zwart  
Maat: One size 

CAP BEATNIK
Klassieke pet met uniek Jobman design geborduurd op de voor- en 
achterkant. De pet is gemaakt van stretch katoen en een elastische band 
voor een betere pasvorm. De pet is voorzien van een gebogen klep. 

Materiaal: 98% katoen, 2% elastaan.  
Artnr.: 65906083-9910 zwart/wit  
Maat: One size 

CAP SPIKE
Unieke pet met Jobman design, geprint op de voorkant en geborduurd op 
de achterkant. De pet heeft een sandwich model met voorgebogen klep en 
is verstelbaar middels klittenband aan de achterzijde. 

Materiaal: 100% katoen.  
Artnr.: 65906183-9910 zwart/wit  
Maat: One size 



188

| 9900 |

| 9900 |

| 9900 || 9910 |

FUNCTIONAL9275

FUNCTIONAL9280 FUNCTIONAL9290 FUNCTIONAL9306

| 3000 |

| 6700 | | 9800 | | 9900 |

TECHNICAL9282

MUTSEN EN ACCESSOIRES 

BELT 
Functionele basis riem met metalen gesp voorzien van subtiele Jobman 
branding. Maximale lengte 130 cm, 32 mm breed. 

Materiaal: 100% polyester.  
Artnr.: 65927584-9900 zwart  
Maat: One size 

STRETCH BELT
Functionele stretch riem met metalen gesp voorzien van 
Jobman branding. Maximale lengte 130 cm. 

Materiaal: 70% polypropyleen, 30% elastaan.  
Artnr.: 65928084-9900 zwart  
Maat: One size 

BELT
Functionele riem met opvallende contrasterende 
Jobman branding en metalen gesp met flesopener. 

Materiaal: 100% polyester.  
Artnr.: 65929084-9910 zwart/wit  
Maat: One size 

LEATHER BELT
Functionele lederen riem met metalen gesp. De riem is 
verkrijgbaar in 90 cm en 120 cm en sluit mooi aan op 
alle broeken in de Jobman collectie. 

Materiaal: 100% leer.  
Artnr.: 65930684-9900 zwart  
Maat: 90 cm, 120 cm 

STRETCH BELT  
”NO SCRATCH”
Technische stretch riem met plastic gesp om de kans op krassen te verkleinen. 
De riem is verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren die mooi aansluiten op 
alle kleding in de Jobman collectie. Verkrijgbaar in 90 cm en 120 cm. 

Materiaal: 100% polyester.  
Artnr.: 65928284-3000 oranje  
Artnr.: 65928284-6700 navy  
Artnr.: 65928284-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65928284-9900 zwart  
Maat: 90 cm, 120 cm 
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MUTSEN EN ACCESSOIRES 

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 

ID CARD HOLDER
Functionele ID-kaart houder gemakkelijk te bevestigen middels een haak. 
De houder is zo ontwikkeld dat de kaart gemakkelijk in- en uit te schuiven 
is voor optimaal gebruiksgemak. 

Materiaal: 100% plastic.  
Artnr.: 65991684-9900 zwart  
Maat: One size 

BRACES
Elastische bretels met clips voorzien van subtiele Jobman branding. 
De bretels zijn gemakkelijk in de lengte verstelbaar voor een optimaal 
draagcomfort. De bretels zijn 50mm breed. 

Materiaal: 70% polyester, 30% elastaan.  
Artnr.: 65901184-9900 zwart  
Maat: One size 

HOLSTER POCKET
Holsterzak die kan worden bevestigd aan de riem. Ideaal als toevoeging 
op werkbroeken zonder holsterzakken maar ook om holsterzakken aan de 
achterzijde te creëren. 

Materiaal: 100% Cordura® polyamide.  
Artnr.: 65949183-9900 zwart  
Maat: One size 
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Wasinstructies
Al onze werkkleding is uitvoerig getest en voorzien van een 
wasetiket. Als de informatie op het etiket nauwkeurig wordt 
opgevolgd gaat de kleding veel langer mee. Sorteer wasgoed 
altijd op de wastemperatuur en kleur. Als wordt aangegeven 
dat een kledingstuk apart gewassen moet worden, is dit 
omdat een bepaalde verf overheerst in de kleding. Gebruik, om 
hardnekkige vlekken te verwijderen, voorafgaand aan het wassen 
een milde vlekkenverwijderaar. Gebruik een wasmiddel speciaal 
voor gekleurde kleding en volg de doseeraanwijzingen op de  
verpakking op. 

Gebruik geen wasmiddel met bleekmiddel (zoals; perboraten, 
percarbonaten en/of natriumhypochloriet). Gebruik het juiste 
wasmiddel voor de juiste temperatuur (zoals vermeld op het 
wasetiket). Over het algemeen kan kleding beter niet in de 
droogtrommel worden gedroogd. Schud het kledingstuk uit,  
trek de naden recht en hang het op. Indien de kleding toch in 
de droogtrommel wordt gedroogd zorg er dan voor dat de  
kleding nog een beetje vochtig blijft. Kleding krimpt en slijt  
normaal gesproken het meest in de laatste fase van het  
droogprogramma.

Maximale wastemperatuur

Niet chemisch reinigen

Strijken op max. 110°C/230°F

Alleen chemisch reinigen

Niet in de droger drogen

Strijken op max. 150°C/302°F

Niet met chloor bleken

Drogen in droger bij  
lage temperatuur 

(max. 60 °C/140 °F)

Strijken op max. 200°C/392°F

Niet bestand tegen chemisch reinigen 
 met een vloeistof sterker dan 

tetrachloroethyleen

Drogen in droger op  
hogere temperatuur  
(max. 80°C/176°F)

WASINSTRUCTIES
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EN 343

EN 14404

EN ISO 11612 EN ISO 11611

EN ISO 20471

EN 13758EN 342

Symbolen

SYMBOLEN

OEKO-TEX
Oeko-Tex is een internationaal gedefinieerde 
standaard, gebaseerd op een vrijwillige 
deelname. Om een certificaat te verkrijgen, 
moet het hele productieproces en alle 
delen van het kledingstuk voldoen aan 
strenge eisen ten aanzien van mens en 
milieu. Met Jobman Workwear weet u 
zeker dat u niet wordt blootgesteld aan 
chemicaliën die wellicht schadelijk zijn voor 
uw gezondheid. Veel van onze kleding is 
Oeko-Tex gecertificeerd, hetgeen garandeert 
dat ze geen stoffen bevatten welke  
schadelijk zouden kunnen zijn wanneer ze 
op de huid worden gedragen.

ADEMEND VERMOGEN
Het symbool geeft aan dat de stof winddicht, 
waterafstotend en ademend is. Voor optimaal 
comfort op het werk is het belangrijk dat het 
lichaam een constante temperatuur heeft 
en droog blijft. Een shell kledingstuk laat het 
lichaam ademen en laat overtollig vocht 
ontsnappen dat anders een afkoelend effect 
zou hebben.

KLEDING DRAGEN IN 
LAGEN
Bij koude weersomstandigheden is het 
belangrijk meerdere lagen kleding te dragen 
om warm te blijven. Praktische lagen die u 
kunt toevoegen of uitdoen zijn vooral 
belangrijk bij het verplaatsen tussen 
warme en koude ruimten.

1. De eerste laag (laag 1) moet vocht 
transporteren naar de volgende laag. 
Bijvoorbeeld technisch ondergoed gemaakt 
van synthetische materialen.

2. De middelste laag (laag 2) moet isolerend 
zijn. Bijvoorbeeld fleece of softshell. Jobman’s 
microfleece kledingstukken zijn zeer  
comfortabel en perfect in te zetten als  
tussenlaag.

3. De derde laag (laag 3) moet winddicht 
zijn en waterafstotend om u te beschermen. 
Daarnaast moet de kleding ademend zijn 
zodat vocht uit de eerste twee lagen kan 
verdampen.

UV-BESCHERMEND
Het symbool geeft aan dat het kledingstuk 
is gecertificeerd volgens EN 13758-2:2003 
+ A1: 2006, UPF 40+. UPF (Ultraviolet 
Protection Factor (ultraviolet- beschermings- 
factor)) is de maatstaaf die wordt gebruikt 
ter indicatie van de beschermende  
eigenschappen van kleding.

KNIESTUKKEN
Broeken met dit symbool zijn gecertificeerd 
volgens EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 
Niveau 1 in combinatie met Jobman  
kniestukken 9943, 9944 en 9945.

VLAMBESTENDIG
100% katoen met vlamvertragende behan-
deling. CE-gecertificeerd, getest en goed-
gekeurd volgens EN ISO 11611 en EN 
ISO 11612. Certificering betekent dat het 
materiaal en het ontwerp van het kledingstuk 
beschermen tegen ontsteking, vlamver-
spreiding en smelten. Het is ook bestand 
tegen hitte zoals vereist volgens de test-
standaarden, waardoor brandwonden  
worden voorkomen.

HOGE ZICHTBAARHEIDS-
KLASSE
Kledingstukken zijn ingedeeld in klassen 
afhankelijk van hun zichtbaarheid. De klass- 
ificatie is vooral afhankelijk van de zicht-
baarheid: het fluorescerende oppervlak en 
het reflecterende oppervlak van het kledingstuk.

Klasse 3: Hoogste klasse. Het totale fluo-
rescerende oppervlak moet minimaal 0,8 m2 
zijn en de reflecterende strips 0,2 m2.

Klasse 2: Het totale fluorescerende  
oppervlak moet minimaal 0,5 m2 zijn en de 
reflecterende strips 0,13 m2.

Klasse 1: De laagste klasse. Het totale  
fluorescerende oppervlak moet minimaal 
0,14 m2 zijn en de reflecterende strips  
0,1 m2.

Gedetailleerde informatie over de zichtbaar-
heidsregels kunt u vinden op pagina 10.

DRY-TECH™
De symbolen geven aan dat de kleding 
vochtafvoerend is. Lees meer over  
Dry-tech™ op pagina 193.

4-WAY STRETCH
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk 
is gemaakt van 4-way stretch-vezels en 
elasticiteit biedt in alle richtingen.

STRETCH PANELEN
Dit symbool geeft aan dat delen van het 
kledingstuk zijn gemaakt van 4-way 
stretch-vezels.

REGEN
Alle Jobman regenkleding is gecertificeerd 
volgens de EU norm EN 343.

KOU
Kleding die is gecertificeerd met een EN 
342 certificaat, beschermt u tegen kou  
(≤ -5 ° C). De eisen hiervoor hebben 
betrekking op de thermische isolatie, 
lucht- en vochtdoorlaatbaarheid van 
kleding. Tests meten het isolerend 
vermogen van kledingstukken met een 
minimale thermische weerstand (CLO) 
-waarde van 1,71.
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Textiel wordt gemaakt van diverse materialen. Van materialen 
met een natuurlijke oorsprong tot synthetische materialen die 
door de mens zijn ontwikkeld. Voorbeelden van natuurlijke 
vezels zijn katoen, zijde en wol. Acryl, polyester en polyamide 
zijn synthetische vezels. Verschillende vezels resulteren in  
verschillende eigenschappen. Zo komt de zachtheid en het 
absorberende vermogen van katoen, de kreukvrije eigenschappen 
van polyester en de kleurvastheid en stevigheid van  
polyamide. Stuk voor stuk kenmerkende eigenschappen.

Door meerdere soorten vezels te combineren in een stof, halen 
we het beste uit meerdere werelden.. Zo wordt er een nieuw 
functioneel materiaal gecreëerd. De hedendaagse technologie 
stelt ons in staat materialen te ontwikkelen met speciale  
eigenschappen. Zo kunnen we werkkleding produceren die 
lichtgewicht, slijtvast, scheurbestendig en vuilafstotend is. We 
hebben veel energie gestoken in de ontwikkeling van stoffen 
met precies de juiste samenstelling voor onze werkkleding.  
We houden altijd de behoeften van de drager en de hoge  
eisen vanuit de werkomgeving in het achterhoofd bij de  
ontwikkeling van nieuwe combinaties. 

Vaak is een combinatie van verschillende materialen vereist om 
de gewenste eigenschappen te verkrijgen. Bijvoorbeeld, een com-
fortabel kledingstuk uitgevoerd in een aangenaam materiaal 
moet worden gecombineerd met een materiaal dat minder slij-
tage gevoelig is zoals bijvoorbeeld Cordura®, Kevlar® of ons 
eigen FA™-materiaal. Dit slijtvastere materiaal wordt geplaatst 
op delen die sterk te lijden hebben. Zo zorgen wij dat de 
levensduur van het kledingstuk wordt verbeterd. Veel van onze 
winterkleding is bijvoorbeeld gemaakt van slijtvast polyester als 
buitenlaag met een winddichte en waterafstotende polyurethaan 
coating die transpiratie doorlaat en u droog houdt onder alle 
weersomstandigheden. 

Zachte materialen en fleece houden de kou buiten, door lucht 
vast te houden en een warme tussenlaag te creëren. Een aantal 
zorgvuldig gekozen lagen houdt u de hele dag door droog en 
warm. Het is belangrijk dat de onderste laag het vocht weg 
houdt van het huidoppervlak. De volgende laag moet isolerend 
zijn door de warme lucht dicht op uw lichaam vast te houden. 
In zeer koude omstandigheden, is wollen of polypropyleen 
ondergoed de beste oplossing, samen met een extra paar sokken 
en een muts. Jobman Workwear beschermt u in alle situaties.

FA™
FA™ is door JOBMAN zelf ontwikkeld om 
werkkleding te verstevigen. Het geeft veel 
kracht en weerstand tegen scherpe voor-
werpen, zoals spijkers en gereedschappen, 
een perfect materiaal om u te beschermen 
in de werkplaats en op de bouwplaats.

KEVLAR®

Kevlar® is een para-aramide vezel met 
extreem hoge scheur- en slijtvastheid.

CORDURA®

Cordura® is een polyamide stof die zeer 
sterk is en een uitstekende slijtvastheid 
kent. Vaak gebruikt voor het verstevigen 
en beschermen van knieën en andere  
slijtage gevoelige delen.

VERSTEVIGING

Materiaal

MATERIAAL

POLYESTER/
KATOEN
Katoen kan worden gemengd 
met polyester in verschillende 
combinaties en verhoudingen om 
diverse eigenschappen te verkrij-
gen. Deze combinatie haalt het 
beste uit beide werelden en 
voegt dit samen. In het geval van 
polyester en katoen combineert 
het de zachtheid van katoen en 
de slijtvastheid van polyester.

KATOEN/POLYAMIDE
Katoen/polyamide is een combi-
natie tussen het comfort van 
katoen en de water- en vuilafsto-
tende werking van polyamide. 
Katoen/polyamide absorbeert 
vocht niet zo gemakkelijk en 
droogt veel sneller dan puur 
katoen. De stof is comfortabel 
om te dragen en kan een hoop 
verdragen met minimale slijtage 
en met een maximaal behoudt 
van het uiterlijk. 

4-WAY STRETCH
Jobman 4-way stretch wordt 
gemaakt van synthetische vezels 
met uitzonderlijke elasticiteit. Het 
biedt een uitermate goed comfort, 
een  goede pasvorm en flexibili-
teit. Met 4-way stretch kan een  
kledingstuk worden uitgevoerd  
in een nauwsluitende pasvorm, 
zonder de bewegingsvrijheid te 
beperken. Daarnaast is het  
materiaal ook zeer slijtvast.

POLYAMIDE
Polyamide is een typische  
toevoeging om werkkleding meer 
slijtvast te maken. Polyamide kan 
veel verdragen op het gebied 
van scheuren en slijtage, maar 
is toch zacht en comfortabel. 
Kleding gemaakt van polyamide 
is zeer geschikt voor zowel  
binnen- als buitenwerk. Vuil en 
transpiratie zijn geen probleem  
aangezien de kleding gemakkelijk 
te wassen is en snel droogt.

POLYESTER/UV
De dichte breitechniek van polyester/
UV zorgt ervoor dat het materiaal 
bescherming biedt tegen UV, zonder 
het gebruik van sterke chemicaliën. 
Jobman UV-Pro kledingstukken 
bieden goede en volledige 
bescherming tegen de 
UV-straling van de zon.
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FLEECE
Polyester fleece is een zeer populaire stof, 
u vindt het in truien, voeringen en aan  
boorden. Het strekt zich uit en voelt zacht 
aan. De zachte textuur houdt u warm door 
het vangen van lucht tussen de vezels. 
Fleece is ideaal bij lage temperaturen en  
is een goede voering in windbestendige  
kleding.

PILE LINING
Pile is voeringmateriaal dat zeer geschikt is 
om in de winter te dragen. Polyester pile 
neemt geen vocht op en droogt snel. Het 
houdt ook veel lucht vast wat ervoor zorgt 
dat u warm blijft.

DOORGESTIKTE VOERING  
(GEWATTEERD)
Doorgestikte stof is er in verschillende dikten. 
Het bestaat uit een dunne stof met polyester 
vulling. Door het gladde oppervlak kan het 
kledingstuk gemakkelijk worden aan en uit 
gedaan. Doorgestikte voering is zeer geschikt 
wanneer bewegingsvrijheid van belang is,  
bijvoorbeeld in dikke jassen.

VOERING

MATERIAAL

STAR HV POLYESTER
STAR HV Polyester is een van de materialen 
die JOBMAN zelf heeft ontwikkeld. Het is 
een geavanceerde stof van 100% polyes-
ter. Een dobbyweefsel, met overlappende 
verbindingen, dat van dichtbij de vorm van 
een kleine ster lijkt te hebben. Het bijzon-
dere aan STAR HV is dat het in alle richtingen 
even sterk is. Daardoor is de stof degelijk 
en duurzaam. De achterkant is licht gebor-
steld en voelt zijdezacht aan op de huid. 

CAVALRY TWILL
Eén van de sterkste twills die leverbaar is, 
is cavalry twill. Door haar structuur is de 
stof soepel en elastisch. Cavalry twill is het 
meest geschikt voor broeken en is ideaal 
voor omgevingen waar u een stevig, maar 
toch flexibele stof nodig heeft.

SPUN DYE
Spun dye techniek is een milieuvriendelijke 
kleurtechniek waarbij minder water, energie 
en chemicaliën wordt gebruikt dan bij de 
traditionele verftechniek. Spun dye heeft 
daarnaast een zeer hoge kleurvastheid met 
als resultaat dat de kleur van het kledingstuk 
niet verandert in de loop der tijd.

CORE
Ringgesponnen polyester/katoen brengt het 
beste van twee werelden bij elkaar. De stof 
wordt rond gesponnen en bestaat uit een 
basisdraad van polyester met een laagje 
katoen. Polyester is uiterst duurzaam en 
katoen voelt prettig aan op de huid.

DRY-TECH™
Dry-tech is een kunstmatig geproduceerde 
stof die absorberende eigenschappen heeft; 
het trekt vocht aan en duwt dit naar buiten, 
waar het verdampt in microscopische  
deeltjes. Dry-tech houdt u fris en droog 
gedurende de hele dag. Dry-tech zal niet 
vervagen of krimpen en strijken is niet nodig. 
Het kan dagelijks worden gewassen en 
droogt snel. Dry-tech is ontworpen om direct 
op de huid te dragen.

POLYESTER
Veel van onze winterkleding en softshell 
jassen zijn gemaakt van polyester. Het is 
het meest voorkomende materiaal na 
katoen. Kleding gemaakt van polyester is 
comfortabel, blijft zacht en heeft een lage 
vochtabsorbtie waardoor het snel droogt. 
De vezel heeft een uitstekende veerkracht 
en kan worden geweven en gebreid. 
Polyester is gemakkelijk te wassen, ver-
kleurd niet en heeft een hoge slijtvastheid. 
Polyester kan niet te warm worden gestre-
ken omdat het niet hittebestendig is.

STAR POLYAMIDE
STAR polyamide is een door Jobman ontwikkeld 
materiaal. Het unieke kenmerk van STAR is 
dat het even sterk is in alle richtingen, hetgeen 
resulteert in een evenwichtige en stevige stof. 
De achterzijde van de stof is ‘super zacht’ 
voor een aangenaam draagcomfort aan de 
binnenzijde. Daarnaast droogt het materiaal 
uitstekend.

KATOEN
Katoen is de meest voorkomende vezel in 
textiel; zacht, natuurlijk, comfortabel en 
gemakkelijk te wassen. Het heeft een hoog 
vocht absorberend vermogen waardoor het 
meer geschikt is om te gebruiken op posities 
waar minder transpiratie komt. Om dezelfde 
reden is katoen bijvoorbeeld niet de beste 
keus in koud en vochtig weer.

Een van de eigenschappen van katoen is 
dat het vonken (van slijpen) kan weerstaan, 
hoewel het vlamvertragende kleding niet kan 
vervangen. (Voor laswerkzaamheden adviseren 
wij onze vlamwerende laskleding die is 
gecertificeerd volgens EN470-1 en EN531 A, 
B2, C1 normering.)
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Maattabel

MAATTABEL

Jobman biedt een breed scala aan maten, met name voor broeken. 
Het is belangrijk de juiste beenlengte te kiezen voor broeken met 
kniezakken, zodat deze correct zijn gepositioneerd op het been. 
Al onze herenbroeken zijn leverbaar in drie maatcategorieën. 
C-maten met normale lengte van de broekspijpen, bijv. C50, 
C-maten met lange pijpen, bijv. C150, en D-maten met korte pij-
pen, bijv. D96. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de kle-
ding te passen, dan kunt u zelf uw maten opnemen om er zeker 
van te zijn dat u de juiste maat kiest. Meet met nauwsluitend 
ondergoed en trek het meetlint niet te strak. Raadpleeg de maat-
tabel op de volgende pagina.

A | BORST
Meet de omtrek over de borst op 
het breedste deel rond uw romp.

B | TAILLE
Meet de omtrek ter hoogte van uw 
navel of het smalste punt.

C | HEUPEN
Meet de omtrek bij het breedste 
deel rond uw heupen.

D | BINNENKANT BEEN
Meet vanaf het kruis tot aan de 
zool van uw voet. Zorg ervoor dat 
het meetlint strak staat.
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176-182

C50

86-90

MAATTABEL

PICTOGRAM 
Alle CE-gemarkeerde  
kledingstukken hebben 
een label aan de binnen-
kant met een pictogram 
van de overeenkomstige 
afmetingen van het 
lichaam. Dit maakt het 
gemakkelijk om de juiste 
maat te vinden.

HERENMATEN

NORMAAL C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66

A Borst 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148

B Taille 68 72 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120 126 132 134 138 143 147

C Heup 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138

D Binnenkant been 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86

Overeenkomstige inch maat 27/30 28/30 30/31 31/31 33/31 35/32 36/32 38/33 40/33 43/33 45/33 47/33 50/34 52/34

KORT D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124

A Borst 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

B Taille 78 82 86 90 94 98 103 108 114 120 126

C Heup 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

D Binnenkant been 71 72 73 74 75 76 77 78 78 79 79

Overeenkomstige inch maat 31/28 32/28 34/29 35/29 37/30 39/30 41/30 43/31 45/31 47/31 50/31

BREED F124 F128 F132 F136 F140

A Borst 124 128 132 136 140

B Taille 131 137 143 149 155

C Heup 137 141 145 149 153

D Binnenkant been 80 80 81 81 81

Overeenkomstige inch maat 52/31 54/31 56/32 59/32 61/32

LANG C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156

A Borst 88 92 96 100 104 108 112

B Taille 76 80 84 88 92 97 102

C Heup 94 98 102 106 110 114 118

D Binnenkant been 83 84 85 86 87 88 89

Overeenkomstige inch maat 30/33 31/33 33/33 35/34 36/34 38/35 40/35

XS LS XLM 3XL 4XL 5XLXXL

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

A Buste 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120

B Taille 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104

C Heup 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 128 132

D Binnenkant been 78 79 79 79 80 80 80 80 81 81 81 81

Overeenkomstige inch maat 24/31 25/31 27/31 28/31 30/31 31/31 33/31 35/31 36/32 38/32 40/32 42/32

DAMESMATEN
XS LS XLM XXL

De maten corresponderen met uw lichaamsmaten. Met uitzondering van de binnenkant van 
het been, die wordt gemeten.
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CSR en 
Duurzamheid

DUURZAAMHEID

Bij Jobman hechten we veel waarde aan duurzaamheid en nemen 
we verantwoordelijkheid voor de effecten van ons handelen 
voor zowel mens als milieu. 

Als onderdeel van de New Wave Group, streven we een actieve 
duurzaamheid na en werken we aan een visie voor duurzame 
groei. Hierbij ligt de focus op zakelijke oplossingen die niet 
alleen financieel winstgevend zijn, maar ook duurzaam vanuit 
een sociaal- en milieu-oogpunt. 

Wat het grootste verschil maakt is de manier waarop we onze 
dagelijkse bedrijfsvoering vorm geven. Daarom integreren we 

duurzaamheid in onze kernoperaties en processen. Het werk 
omvat onder andere verbeterde werkomstandigheden in  
productielanden, continue vorderingen op het gebied van  
chemicaliën en het stroomlijnen van de transport en logistiek.

Wij nodigen u uit deel te nemen aan ons werk op groepsniveau 
met CSR en duurzaamheid. Meer informatie is beschikbaar in 
het in het New Wave Group Sustainability Report, waar we de 
belangrijke activiteiten, successen en ambities voor de  
toekomst uitlichten. U kunt dit vinden op de website van  
New Wave www.nwg.se/csr/

AMFORI BSCI 
(BUSINESS SOCIAL 
COMPLIANCE  
INITIATIVE)
Amfori BSCI is een zakelijk 
gedreven initiatief voor bedrijven 
die zich willen inzetten in het 
verbeteren van de werkomstan-
digheden in de wereldwijde  
supply chain. De gedragscode 
definieert vereisten voor  
leveranciers omtrent minimum 
loon, verbod op kinderarbeid, 
gedwongen arbeid en discrimi-
natie.

amfori.org/content/amfori-bsci

TEXTILE EXCHANGE
Textile Exchange is een inter- 
nationale organisatie die werkt 
aan verantwoordelijke uitbreiding 
van de wereldwijde textielindustrie, 
met een specifieke focus op 
eco-vriendelijk.

textileexchange.org

CHEMICALS GROUP
De Chemicals Group is opgezet 
door Swerea IVF, en biedt de 
meest recente informatie over 
chemische- en milieuzaken. Het 
doel van de groep is het bieden 
van ondersteuning en het ontwer-
pen van gereedschappen voor de 
wettelijke vereisten en andere 
activiteiten in het chemische veld.

kemikaliegruppen.se

CLEAN SHIPPING 
INDEX
De Clean Shipping Index heeft 
als doel te waarborgen dat  
rederijen schonere schepen 
gebruiken door een lijst op te 
stellen van de best presterende 
schepen. Transport inkopers  
kunnen de Clean Shipping Index 
gebruiken voor het berekenen en 
minimaliseren van hun milieu-foot-
print.

cleanshippingindex.com

OVEREENKOMST 
OVER (BRAND) 
VEILIGHEID VAN  
GEBOUWEN IN  
BANGLADESH
De overeenkomst is bindend en 
bedoeld om de (brand)veiligheid 
van gebouwen te verbeteren voor 
de textielindustrie in Bangladesh. 
De overeenkomst betekent dat 
fabrieken gebouweninspecties 
moeten ondergaan en dat de  
leidinggevende training en instructie 
moet krijgen ten aanzien van 
brandveiligheid. De inspecteurs 
worden ondersteund door actie-
plannen en renovaties.  
bangladeshaccord.org
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Oeko-Tex® 

-certificering
Wat betekent het label? 
OEKO-TEX® is ’s werelds meest vooraanstaande en bekende 
certificering voor textiel, leer en accesoires die zijn getest op 
schadelijke stoffen.

Wanneer een textiel-artikel is voorzien van het STANDARD 100 
label, dan kunt u er zeker van zijn dat elk component van dit 
artikel, d.w.z. elke draad, knoop en andere accessoire, is 
getest op schadelijke stoffen en dat het artikel derhalve men-
selijkecologisch gezien onschadelijk is.

De test wordt uitgevoerd door onafhankelijke OEKO-TEX® part-
nerinstituten. In de test houden ze rekening met talloze geregu-
leerde en niet gereguleerde stoffen, welke schadelijk kunnen 
zijn voor de menselijke gezondheid. In veel gevallen zijn de 
grenswaarden voor de STANDARD 100 strenger dan nationale 
en internationale vereisten. 

Meer informatie kunt u vinden op de officiële OEKO-TEX®  
website www.oeko-tex.com

Testcriteria  
Voorbeelden van parameters die zijn opgenomen in de Oeko-Tex® 
Standard 100 zijn verboden azokleurstoffen, carciogene en 
allergische verfstoffen, ftalaten, formaldehyde, pesticiden, zware 
metalen, bepaalde organochloor- en organotinverbindingen, 
biologisch active producten, en vlamvertragende materialen.

Vier klassen van producten 
Om ervoor te zorgen dat de grenswaarden relevant zijn voor de 
verschillende typen producten, zijn er vier verschillende typen 
productklassen. Deze klassen zijn gebaseerd op het bedoelde 
toepassingsgebied van het gecertificeerde product:

Productklasse I – Producten voor kinderen tot 3 jaar.

Productklasse II – Producten die grotendeels in direct contact 
met de huid komen.

Productklasse III – Producten die niet in contact komen met

de huid, of slechts in geringe mate.

Productklasse IV – Meubels en decoratieve materialen.

Het Oeko-Tex® merk  
Een product mag alleen worden voorzien van een Oeko-Tex® 
label, of mag worden gecertificeerd, wanneer alle componenten 
voldoen aan de vereisten voor de betreffende productklasse. 
Het product moet ook onder één certificaat vallen. STANDARD 
100 door OEKO-TEX® past continu de vereisten aan op basis 
van de REACH-wetgeving voor relevante parameters. Het  
certificaat is geldig voor één jaar (12 maanden) met een  
specifieke datum.

Voor meer informatie over gecertificeerde artikelen:  
www.jobman.se/en/
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De missie van WorldSkills Sweden is het verbeteren van de kwaliteit 
van de beroepsopleidingen in Zweden. Van het vergroten van de 
interesse bij diegene die willen beginnen met een opleiding tot het 
verhogen van de status van moderne beroepsopleiding in o.a. de 
bouw, industrie, IT- en servicesectoren. Dit wordt gedaan door het 
veranderen van het imago van beroepsopleidingen en de toekom-
stige arbeidsmarkt. Technische en industrie-banen zijn niet meer 
repetitief werk, zoals ze traditioneel lang werden beschouwd.

WorldSkills Sweden is een samenwerkingsverband tussen het 
verbond van Zweedse ondernemingen (Svenskt Näringsliv), de 
Zweedse vakbond (LO) en de Zweedse overheid via het Zweedse 
agentschap voor opleiding (Skolverket), ministerie van onderwijs 
en onderzoek (Utbildningsdepartementet) en het Zweedse nationale 

agentschap voor hoger beroepsonderwijs (Myndigheten för 
yrkeshögskolan). Er zijn ook professionele organisaties bij betrokken, 
comités van beroepsgroepen, overheidsinstellingen, scholen en 
bedrijven die actief zijn voor dit urgente en belangrijke initiatief.

De missie van WorldSkills Sweden is het verhogen van de status, 
kwaliteit en aantrekkelijkheid van de Zweedse vakopleidingen. 
Eén manier om dit te doen is door het organiseren van professionele 
wedstrijden zoals de WorldSkills Sweden Championships en het 
lobbyen voor de deelname van het Swedish National Skills Team 
in de World Skills Competition en EuroSkills. Voor meer informatie: 

Voor meer informatie: www.worldskills.se/english

WorldSkills 
Sweden

WORLDSKILLS SWEDEN
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AUSTRALIË
Jobman Workwear Pty Ltd
PO Box 391
Mt Martha, Vic 3934 
Tel. +61 412 211 867
sales@jobmanworkwear.com.au
www.jobmanworkwear.com.au

BELGIË
Delfan bvba
Kortrijksestraat, 96
8890 Dadizele
Tel. +32 (0) 56 50 57 06
info@delfan.be
www.jobman.be

DENEMARKEN
Jysk Firmatøj ApS
Egholmvej 3A
9800 Hjørring
Tel. +45 72 17 07 18
salg@jyf.dk
www.jyf.dk

DUITSLAND
Jobman Workwear GmbH
Planckstraße 17
D-71691 Freiberg am Neckar
Tel. +49 7141 141 4020
info@jobmanworkwear.de
www.jobmanworkwear.de 

ESTLAND
Uuem Viis OÜ
Aardla 23B
Tartu, 50110
Tel. +372 555 219 16
info@um5.ee
www.um5.ee

 

ESTLAND
Janere OÜ
Põldmäe tee 14
Vatsla küla, Saue vald, 76915
Tel. +372 658 0300 
Fax. +372 607 7762 
janere@janere.ee
www.janere.ee

FINLAND
Oy Elfving Safety Ab
Niittytie 13
01300 Vantaa
Tel. +358 (0) 207 599 850
asiakaspalvelu@elfvingsafety.fi
www.elfvingsafety.fi

FRANKRIJK
Gehelle/Jobman
21, avenue de Liège
94210 La Varenne Saint Hilaire 
Tel. +33 (0) 1 55 12 39 60
contact@jobman.fr
www.jobman.fr

HONGARIJE
Lumax Pro Ltd
Budapest 1037 Bécsi str. 267
Tel. +36 1 920 1903
 +36 30 447 8808
office@lumaxpro.hu
www.lumaxpro.hu

IJSLAND 

KH Vinnuföt ehf 
Nethyl 2a
110 Reykjavik
Tel. +354 577 1000 
info@khvinnufot.is 
www.khvinnufot.is 

NOORWEGEN
New Wave Norway AS 
Torvstikkeren 10
1640 Råde
Tel. +47 69 14 37 00
post@jobman.no
www.jobman.no

OOSTENRIJK
Jobman Workwear GmbH
Planckstraße 17
D-71691 Freiberg am Neckar
Tel. +49 7141 141 4020
info@jobmanworkwear.de
www.jobmanworkwear.de

VERENIGD KONINKRIJK
Astley National
Renown Avenue
Coventry, CV5 6UF 
Tel. +44 (0) 24 7685 4545 
Fax. +44 (0) 24 7685 4515 
sales@jobman.co.uk
www.jobman.co.uk

VS
JobWear Solutions Inc.
187 County Road 89 
Ethelsville, AL 35461
Tel. +1 877-359-7375
Fax. +1 866-709-1892
jobmanusa@gmail.com
www.jobmanusa.com

ZWEDEN, HOOFDKANTOOR
Jobman Workwear AB
Postadres: Box 2044
194 02 Upplands Väsby 
Bezoekadres: Jupitervägen 2A 
194 43 Upplands Väsby
Tel. +46 (0)8 630 29 00
info@jobman.se
www.jobman.se

NEDERLAND
New Wave Textiles 
Reactorweg 201 
3542 AD Utrecht
Tel. +31 (0) 30 208 30 30 
info@newwavetextiles.nl 
www.newwavetextiles.nl
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