2015

3313 Hantverksbyxa, Rip-Stop, Sidan: 11, 2820 Logo Sweatshirt, Sidan: 60, 9088 Multifunktionell huvudbonad, Sidan: 123, 9595 Specialized Impact Handske, Sidan: 108, 9598 Specialized Tool Handske, Sidan: 109

NÄR SNICKERS WORKWEAR GRUNDADES FÖR 40 ÅR SEDAN UPPFANN VI SJÄLVA BEGREPPET

KLÄDER UTIFRÅN VAD HANTVERKARE VERKLIGEN BEHÖVER I ARBETE DÄR UTRUSTNINGEN MÅSTE

FUNKTION. HÅRT ARBETANDE HANTVERKARE FÖRTJÄNAR DET BÄSTA. OCH DET ÄR VÅR UPPGIFT

MODERNA ARBETSKLÄDER. SEDAN DESS HAR VI LETT UTVECKLINGEN AV AVANCERADE ARBETS-

GÅ ATT LITA PÅ. VI NÖJER OSS ALDRIG MED MINDRE ÄN DET BÄSTA INOM SÄKERHET, SKYDD OCH

ATT SE TILL ATT DE FÅR DET.

FIGHTING FOR BETTER WORKWEAR

UPPDRAGET
SLUTFÖRT
Du vet att du har vad som krävs för att göra ett
proffsigt jobb. Men för att verkligen prestera på topp
krävs mer än bara skicklighet. Det handlar också om
att ha rätt utrustning. Vädret, arbetsuppgiften och
verktyg som alltid är nära till hands är exempel på
viktiga faktorer som ställer höga krav på både
arbetskläder och redskap. Och det är vår uppgift att
se till att du inte blir besviken.

Därför försöker vi alltid utmana oss själva i vår
strävan att utveckla de mest avancerade
arbetskläderna på marknaden.
Vi kompromissar aldrig med säkerheten, skyddet
och funktionen. Arbetskomforten ska vara
överlägsen i alla lägen och alla väder.

Vad du får är avancerade arbetskläder som
verkligen gör skillnad. Samt ett löfte om att vi
varje dag försöker uppfylla vårt uppdrag: att
hjälpa dig att prestera som det hårt arbetande
proffs du är, för att uppfylla ditt uppdrag.

3313 Hantverksbyxa, Rip-Stop, Sidan: 11
2509 A.V.S. Avancerad T-shirt, Sidan: 67
9595 Specialized Impact Handske, Sidan: 108
9598 Specialized Tool Handske, Sidan: 109
9770 XTR Snickarbälte, Sidan: 53

1198 XTR A.P.S Vattentät Vinterjacka, Sid: 28

HANTVERKSBYXOR
Byxor / Helbyxor / Piratbyxor / Shorts / Knäskydd

HANTVERKSJACKOR
Jackor / Västar / Fleece

DÅLIGT VÄDER
GORE-TEX® / A.P.S. / PU

VERKTYGSBÄRARE
Verktygsväskor / Verktygsbälte / Verktygsﬁckor

ÖVERDELAR
Sweatshirts / Skjortor / Pikétröjor / T-shirts

UNDERKLÄDER
First Layer, Microﬂeece, Strumpor

DAMKLÄDER
Byxor / Jackor / Överdelar

6
24
40
48
58
70
80

VARSELKLÄDER

84

MÅLARE

94

SERVICEKOLLEKTION

100

HANDSKAR

106

TILLBEHÖR

120

BARNKOLLEKTION

126

KLÄ DIG RÄTT

128

Kyla / Regn / Blåst / Värme

PROFILERING

136

STORLEKSTABELLER

138

PRODUKTFÖRTECKNING

142

FÄRGER/SYMBOLER

149

3314 Hantverksbyxa, Canvas+, Sidan: 12
2820 Logo Sweatshirt, Sidan: 60
9822 Flexi Verktygsväska 30 L, Sidan: 50
3213 Hantverksbyxa Rip-Stop, Sidan: 11
2716 A.V.S. Body Mapping Pikétröja, Sidan: 66
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UPPDRAG: OBEGRÄNSAD
FUNKTIONALITET
I 40 år har Snickers Workwear lett utvecklingen av avancerade arbetsbyxor
och vi går fortfarande i spetsen. Med vårt breda utbud av avancerade arbetsbyxor kan du räkna med överlägsen funktionalitet, komfort och säkerhet i alla
situationer. Så att du kan uppfylla ditt uppdrag. Varje dag i alla väder.

XTR – DE KOMPROMISSLÖSA OBEGRÄNSAD
ARBETSBYXORNA
FUNKTIONALITET
För optimala arbetsprestationer ska du välja vår nya
hantverksbyxa 3244, XTR Canvas+. Detta är byxor
utan eftergifter, med förstärkningar i Cordura® 1000
för extra bra hållbarhet, suveränt knäskydd,
patenterat knivfäste och obegränsad inbyggd
funktionalitet.

Kardborrfästen för verktygsﬁckor, hölsterﬁckor,
cargoﬁcka på benet med fack för mobiltelefon och en
tumstocksﬁcka med ytterfack gör att allt du behöver är
lätt att nå.

CERTIFIERAT KNÄSKYDD
Det sliter att jobba på knäna. Det är därför som våra arbetsbyxor och knäskydd med positioneringssystemet KneeGuard™ är det mest avancerade skyddet för dina knän som ﬁnns. Skydda dig idag – och spara
knäna tills imorgon. Läs mer om vår serie avancerade knäskydd på sid. 20–22.

DUBBLA SÖMMAR SOM TÅL SLITAGE
De ﬂesta Snickers Workwear Hantverksbyxor har dubbla maskinsömmar, som är mycket starkare än de ofta
använda tredubbel kedjesömmarna. Tvånålarskantstickningen har två över- och undertrådar, vilket ger en oerhört
stark och slitstark söm som inte kan gå upp. För trenålarskedjesömmen används däremot endast tre övertrådar
och ingen undertråd, vilket ger en svagare söm som enkelt kan gå upp.

LÅNGA BYXOR, PIRATBYXOR
ELLER SHORTS?
Den avancerade designen i Snickers Workwears 3-serie
är tillgänglig i hela vårt sortiment av arbetsbyxor. Ger dig
mängder av inbyggd funktionalitet, året runt.

OPTIMAL RÖRELSEFRIHET
Våra hantverksbyxor har avancerad skärning med
Twisted Leg™-design och Snickers Workwear Gusset™
i grenen för skön arbetskomfort i varje rörelse.

Det patenterade knivfästet på våra XTR Canvas+ Hantverksbyxor håller din kniv säkert på plats i
alla lägen.

Högteknologiska material i arbete Läs mer om våra avancerade material på www.snickersworkwear.com

XTR – DEN ULTIM
Lättåtkomliga hölsterﬁckor
med verktygsfästen.
Slittåligt och mycket
bekvämt Canvas+-tyg.

Patenterat knivfäste
som håller kniven
säkert på plats.
Twisted Leg™-design för
enastående rörelsefrihet.

Dämpade knäskydd med
Cordura® 1000 - förstärkning för
överlägset skydd av knät.

Tumstocksﬁcka
designad för bättre
rörelsefrihet.

Reﬂekterande detaljer
för att synas bättre.

Lättåtkomliga benﬁckor,
inklusive ﬁckor för mobiltelefon och pennor.

0404
EN 14404

PATENT
INFO
Test-No. XXX

REG.
DESIGN

Hohenstein

3244 XTR Hantverksbyxa med hölsterﬁckor, Canvas+
Rustad för jobbet. Kompromisslösa hantverksbyxor med ergonomisk skärning. Cordura® 1000 förstärkningar ger extra
bra hållbarhet, suveränt knäskydd och fantastisk funktionalitet.
• Avancerad skärning med Twisted Leg™ och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för skön arbetskomfort i varje rörelse
• Cordura® 1000 förstärkta och gummivadderade knäskyddsﬁckor utformade för positioneringssystemet KneeGuard™,
som ger suveränt knäskydd och komfort
• Patenterat knivfäste som håller din kniv säkert på plats i alla lägen
• Stora lättåtkomliga benﬁckor med lock och fack för bl.a. mobiltelefon och pennor
• Lättillgängliga hölsterﬁckor med fack och verktygsloopar
Material: Canvas+. Ett otroligt bekvämt och tåligt material. 60% Bomull, 40% Polyester, 340 g/m2. Knäförstärkningar i
100% Cordura®-Polyamid 1000 D.
Standardstorlekar i lager: 42–58, 84–104, 146–154

5804
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ATA ARBETSBYXAN

DESIGN UTAN KOMPROMISSER
3244 XTR Hantverksbyxa, Canvas+ har en kompromisslös design
med mer av allt för att fungera bättre på jobbet.

EXTREMT KNÄSKYDD
Knäskydden är förstärkta med tung Cordura® 1000, tre gånger
starkare än vanlig Cordura®, för extra lång livslängd.

SMARTA VERKTYGSLÖSNINGAR
Nyskapande lösningar som gör arbetsdagen enklare, t.ex. det
patenterade knivfästet för Hultafors hantverkarknivar.

1198 XTR A.P.S Vattentät Vinterjacka, Sid: 28
3244 XTR Hantverksbyxa med hölsterﬁckor, Canvas+, Sid: 8

BY XO R
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HANTVERKAR
AVANCERAD DESIGN, ÖVERLÄGSET SKYDD FÖR KNÄNA
KneeGuard™-positioneringssystem
för överlägset knäskydd.
Tillgänglig med och utan

HÖLSTERFICKOR

Lättåtkomliga benﬁckor, inklusive
ﬁckor för mobiltelefon och pennor.
Twisted Leg™-design och Snickers
Workwear Gusset™ i grenen för
enastående rörelsefrihet.
Tumstocksﬁcka designad för bättre
rörelsefrihet.
EN 14404

PATENT
INFO
Test-No. XXX

Hohenstein

3212, 3312 Hantverksbyxa, DuraTwill
Extremt slitstark hantverksbyxa tillverkad i smutsavvisande DuraTwill
tyg. Byxan har avancerad skärning med Twisted Leg™ design, Cordura®
förstärkningar som ger extra slitstyrka samt en rad olika ﬁckor, bl.a.
hölsterﬁckor och fack för mobiltelefonen.
• Avancerad skärning med Twisted Leg™ och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för
skön arbetskomfort i varje rörelse
• Slitstarka Cordura® förstärkningar på knäna för extra hållbarhet
• Suveränt knäskydd genom knäskyddsﬁckor utformade för positioneringssystemet
KneeGuard™
• Lättillgänglig benﬁcka med separat mobilﬁcka och fyra penn/verktygsfack
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionalitet
och rörelsefrihet
Material: DuraTwill. Slitstarkt material: mjuk bomull på insidan, lätt impregnerad
utsida för att skydda bättre. 52% Bomull, 48% Polyamid 240 g/m2. Förstärkningar i
100% Cordura®-polyamid.
Standardstorlekar i lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3212 – med hölsterﬁckor
3312 – utan hölsterﬁckor

1704

0404

1604

1818

3204

7404

3214 Hantverksbyxa med hölsterﬁckor, Canvas+, Sid: 12
8508 Skjorta, Rip-Stop, Sid: 65
3312 Hantverksbyxa, DuraTwill, Sid: 10
2714 A.V.S. Pikétröja, Sid: 66
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9595

ENS FAVORIT
Tumstocksﬁcka designad för bättre
rörelsefrihet.
Tillgänglig med och utan

HÖLSTERFICKOR

KneeGuard™-positioneringssystem
för överlägset knäskydd.
Lättåtkomliga benﬁckor, inklusive
ﬁckor för mobiltelefon och pennor.

Twisted Leg™-design och Snickers
Workwear Gusset™ i grenen för
enastående rörelsefrihet.

1804

5804

9504

0404
EN 14404

PATENT
INFO
Test-No. XXX

Hohenstein

3213, 3313 Hantverksbyxa, Rip-Stop
Håll värmen nere. Fantastiska arbetsbyxor av superlätt och tåligt rip-stop material. Avancerad skärning med
Cordura® förstärkta knäﬁckor och en rad andra ﬁckor för dina verktyg.
• Avancerad skärning med Twisted Leg™ och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för skön arbetskomfort i varje rörelse
• Slitstark Cordura® förstärkning på knäna och insidan av hölsterﬁckorna för extra hållbarhet
• Suveränt knäskydd genom knäskyddsﬁckor utformade för positioneringssystemet KneeGuard™
• Lättåtkomlig benﬁcka med separat mobilﬁcka och fyra penn-/verktygsfack
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionalitet och rörelsefrihet
Material: Slitstarkt Rip-Stop material. 65% Polyester, 35% Bomull, 200 g/m2.
Med 100% Cordura®- Polyamid förstärkningar.
Standardstorlekar i lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3213 – med hölsterﬁckor
3313 – utan hölsterﬁckor

BY XO R

11

Tillgänglig med och utan

HÖLSTERFICKOR

EN 14404

PATENT
INFO
Test-No. XXX

Hohenstein

3214, 3314 Hantverksbyxa, Canvas+

0404

1818

0909*

1212

1704

2004

3204

9595

Fantastisk hantverksbyxa tillverkad i bekvämt och slitstarkt Canvas+ material.
Byxan har avancerad skärning med Twisted Leg™ design, Cordura® förstärkningar
som ger extra slitstyrka samt en rad olika ﬁckor, bl.a. fack för mobiltelefonen.
• Avancerad skärning med Twisted Leg™ och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för
skön arbetskomfort i varje rörelse
• Slitstarka Cordura® förstärkningar på knäna för extra hållbarhet
• Suveränt knäskydd genom knäskyddsﬁckor utformade för positioneringssystemet
KneeGuard™
• Lättillgänglig benﬁcka med separat mobilﬁcka och fyra penn/verktygsfack
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionalitet och
rörelsefrihet
Material: Canvas+. Ett bekvämt men ändå slitstarkt material i 60 % Bomull,
40 % polyester, 340 g/m2. Förstärkningar i 100 % Cordura®-Polyamid.
Standardstorlekar i lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3214– med hölsterﬁckor
3314 – utan hölsterﬁckor

5804

* Färg inte tillgänglig för art nr. 3314

Tillgänglig med och utan

EN 14404

HÖLSTERFICKOR

PATENT
INFO
Test-No. XXX

Hohenstein

3211, 3311 Hantverksbyxa, CoolTwill
Håll huvudet kallt i dessa hantverkarbyxor tillverkade i lätt CoolTwill material.
Byxan har avancerad skärning med Twisted Leg™ design, Cordura® förstärkningar
vilka ger extra slitstyrka samt en rad olika ﬁckor, bl.a. fack för mobiltelefonen.
• Avancerad skärning med Twisted Leg™ och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för
skön arbetskomfort i varje rörelse
• Slitstarka Cordura® förstärkningar på knäna för extra hållbarhet
• Suveränt knäskydd genom knäskyddsﬁckor utformade för positioneringssystemet
KneeGuard™
• Lättillgänglig benﬁcka med separat mobilﬁcka och fyra penn/verktygsfack
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionalitet och
rörelsefrihet
Material: CoolTwil. Ett lätt men ändå slitstarkt material. 65% Polyester,
35% Bomull, 195 g/m2. Förstärkningar i 100 % Cordura®-polyamid.
Standardstorlekar i lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

0404

3211 – med hölsterﬁckor
3311 – utan hölsterﬁckor

9595

1818

EN 14404

Tillgänglig med och utan

PATENT
INFO

HÖLSTERFICKOR

Test-No. XXX

REG.
DESIGN

Hohenstein

3255, 3355 Hantverksbyxa, Denim
Originalet. Visa vägen med en helt ny modell av den ursprungliga hantverksbyxan i denimtyg.
Avancerad skärning och Cordura® förstärkningar som skyddar knäna samt ger inbyggd funktionalitet
som du behöver varje dag på jobbet.
• Tillverkade i bekväm, förtvättad bomullsdenim med rejäla Cordura®-förstärkningar på knäna för extra
slitstyrka
• Avancerad skärning med Twisted Leg™ och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för skön arbetskomfort i
varje rörelse
• Suveränt knäskydd genom knäskyddsﬁckor utformade för positioneringssystemet KneeGuard™
• Stora benﬁckor, inklusive fack för mobiltelefon och breda pennfack
• Smart tumstocksﬁcka med lösa hörn för optimal funktionalitet och rörelsefrihet
Material: 100% Bomullsdenim. Ett förtvättat bomullstyg för suverän arbetskomfort, 420 g/m2. 100%
Cordura®-Polyamid 1000 D förstärkningar.
Standardstorlekar i lager: 42–58, 84–104, 146–154
3255 – med hölsterﬁckor
3355 – utan hölsterﬁckor

6504
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EN 14404

PATENT
INFO
Test-No. XXX

Hohenstein

3714 Dambyxa med hölsterﬁckor, Canvas+

9595

Fantastisk passform och komfort. Arbetsbyxor för kvinnor som kombinerar en kvinnlig passform
med avancerad funktionalitet. Tillverkad i Canvastyg med Cordura® förstärkningar för extra
hållbarhet. Rosa detaljer för ett modernt, feminint utseende.
• Låg kvinnlig skärning med formad linning, avancerad Twisted Leg™ design och Snickers Workwear
Gusset™ i grenen för en modern passform och utmärkt arbetskomfort i varje rörelse
• Slitstarka Cordura® förstärkningar på knäna och på insidan av hölsterﬁckorna ger extra hållbarhet
• Knäskyddsﬁckorna är utformade för positioneringssystem KneeGuard™ som ger optimalt skydd för
knäna och med extra tyg fram för ökad komfort
• Lättillgänglig benﬁcka med separat ﬁcka för mobiltelefon och fyra penn/verktygsfack
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionalitet och rörelsefrihet
Material: Canvas+. Ett extremt bekvämt men ändå slitstarkt material i 60% Bomull, 40% Polyester,
340 g/m2. Förstärkningar i 100% Cordura®- Polyamid .
Standardstorlekar i lager: 32–54, 18–22, 76–92

0404
EN 14404

PATENT
INFO
Test-No. XXX

Hohenstein

3215 Hantverksbyxa med hölsterﬁckor, Bomull

0404

Bomull när den är som bäst. Avancerad hantverksbyxa i tvättad mjuk bomull för fantastisk komfort
och snyggt utseende. Nyskapande skärning ger perfekt passform. Cordura® förstärkning för extra
hållbarhet samt ﬂera smarta ﬁckor, bl.a. hölsterﬁckor.
• Avancerad skärning med Twisted Leg™ och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för skön arbetskomfort
i varje rörelse
• Slitstark Cordura® förstärkning på knäna och insidan av hölsterﬁckorna för extra hållbarhet
• Suveränt knäskydd genom knäskyddsﬁckor utformade för positioneringssystemet KneeGuard™
• Lättillgänglig benﬁcka med separat mobilﬁcka och fyra penn/verktygsfack
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionalitet och rörelsefrihet
Material: Tvättad mjuk bomull. Ett kraftigt bomullstyg för utmärkt arbetskomfort. 100% Bomull 2/2 Twill,
380 g/m2. Med 100% Cordura® Polyamid förstärkning.
Standardstorlekar i lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

9595

EN 14404

3619 Power Vinterbyxa

0404

5804

En revolution när det gäller värme på jobbet. Quiltfodrad arbetsbyxa i hållbart Power Polyamid tyg i
vår välkända 3-serie design. Avancerad skärning, pålitligt skydd och obegränsad funktionalitet.
• Tillverkad i Power Polyamid tyg med Cordura® förstärkningar för extra hållbarhet och mjukt quiltfoder
för varm arbetskomfort
• Extra hög skärning baktill och Twisted Leg™ design som följer dina rörelser
• Byxben med dragkedja gör det lättare att komma i och ur byxorna
• Suveränt knäskydd genom Cordura® förstärkta knäskyddsﬁckor utformade för
positioneringssystemet KneeGuard™
• Vänster benﬁcka med fack för mobiltefonen är lättillgänglig i alla lägen
Material: Kraftigt, vattenavstötande 100% Power Polyamidtyg 220 g/m2, med Cordura®Polyamid förstärkningar. 100% Polyesterfoder.
Standardstorlekar i lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

9504
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Verktygsfäste med
kardborreband som passar
perfekt för en Snickers
Workwear hammarhållare.

Dubbelt tyg på låren gör att byxorna
håller länge och tål tuffa tag.

Unikt material ger lätta
knäskydd som andas.

Med två stora
hölsterﬁckor för
extra bekvämlighet.
Kevlar ® förstärkningar på
knäna ger lång livslängd.

Maximalt skydd för knäna eftersom
knäskydden stannar kvar i rätt läge
– och inte glider runt.

Framåtvänd knivﬁcka med
skyddsﬂik, lätt att komma åt.

PÅ KNÄ MED KEVLAR®
Golvläggare? Då kommer du att älska vår byxa med avancerad Twisted Leg™ design och Kevlar®-förstärkningar
på knäna. Den är utformad för maximalt knäskydd och arbetskomfort. Vår golvläggarbyxa är den perfekta
lösningen om du arbetar mycket knästående. Nu kan du göra det med glädje.

EN 14404

Test-No. XXX

KEVLAR®

Hohenstein

3223 Golvläggarbyxa med hölsterﬁckor, Rip-Stop

förstärkt

0404

Spara dina knän. Avancerad och funktionell golvläggarbyxa som ger ett tillförlitligt skydd dag efter
dag. Innovativ skärning för perfekt passform och Kevlar®-förstärkningar på knäna ger extra slitstyrka.
• Avancerad skärning med Twisted Leg™ och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för skön arbetskomfort
i varje rörelse
• Knäskyddsﬁckor förstärkta med Kevlar ® ger extra slitstyrka. Justerbar resår håller dina Snickers Workwear
golvläggarknäskydd på plats
• Tillverkade i slitstarkt rip-stop-material med dubbelt tyg på låren gör att byxan håller extra länge
• Lättåtkomlig knivﬁcka med skyddande lock på höger lår
• Praktisk cargoﬁcka på benet, separat fack för mobilen och fyra fack för pennor/verktyg
Material: 65% Polyester, 35% Bomull, 250 g/m2. Förstärkningar i 100% Polyamid Cordura®, 54% Polyester/
24% Aramid/13% Polyamid/9% Polyuretan-knäförstärkningar.
Standardstorlekar i lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

5804

EN 14404

9118 Golvläggarknäskydd

0408

1804

14
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Knäskydd som håller formen och sitter perfekt på plats när du
arbetar hårt och länge.
• Uppbyggt av polyetenkulor som gör knäskyddet lätt samtidigt som
det släpper igenom luft
• Passar bäst för Snickers Workwear golvläggarbyxa 3223. Knäskydd
som håller formen länge
• Utformat så att det inte glider utan ligger kvar på rätt ställe när du
arbetar knästående
• Kan tvättas i maskin (40° C)
Material: 100% Polyeten.
Storlek: One size

EN 14404

PATENT
INFO

0214 Hantverkshelbyxa med hölsterﬁckor, Canvas+

0404

Helbyxa med hölsterﬁckor i mycket bekvämt och slitstarkt Canvas+ material och skärning
med Twisted Leg™ design. Cordura® förstärkningar för extra slitstyrka och kardborrefästen
för verktygsﬁckor, avancerade knäskyddsﬁckor och en mängd andra ﬁckor.
• Tillverkade i Canvas+ material med Cordura® förstärkningar för extra hållbarhet
• Suveränt knäskydd genom knäskyddsﬁckor utformade för positioneringssystemet KneeGuard™
• Två lättåtkomliga hölsterﬁckor med ytterfack och vida öppningar
• Breda, reglerbara axelband med kardborrefästen och stretchrygg ger arbetskomfort och
rörelsefrihet
• Två stora utanpåliggande bröstﬁckor med extra fack (maximalt utfall 45 grader ger större säkerhet
och hindrar föremål att falla ur)
Material: Canvas+. Ett extremt bekvämt och ändå slitstarkt material i 60% bomull, 40% polyester,
340 g/m2. Med förstärkningar i 100% Cordura®-Polyamid.
Standardstorlekar i lager: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

9595

1818

EN 14404

Tillgänglig med och utan

PATENT
INFO

HÖLSTERFICKOR

0212, 0312 Hantverkshelbyxa, DuraTwill

0404* 1604*

7404

Mycket slitstark helbyxa i smutsavvisande DuraTwill material och skärning med Twisted Leg™
design, Cordura® förstärkningar för extra slitstyrka och kardborrefästen för verktygsﬁckor,
avancerade knäskyddsﬁckor och en omfattande mängd ﬁckor.
• Tillverkade i DuraTwill material med Cordura® förstärkningar för extra hållbarhet
• Suveränt knäskydd genom knäskyddsﬁckor utformade för positioneringssystemet KneeGuard™
• Breda, reglerbara axelband med kardborrefästen och stretchrygg ger arbetskomfort och rörelsefrihet
• Två stora utanpåliggande bröstﬁckor med extrafack (maximalt utfall 45 grader ger större säkerhet och
hindrar föremål att falla ur)
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionalitet och rörelsefrihet
Material: DuraTwill. Slitstarkt material med mjuk bomull på insidan, lätt impregnerad utsida för att skydda
bättre. 52 % Bomull, 48 % Polyamid 240 g/m2. Med förstärkningar i 100 % Cordura®-Polyamid.
Standardstorlekar i lager: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260
0212 – med hölsterﬁckor
0312 – utan hölsterﬁckor

1818* 3204*

9595

* Färg inte tillgänglig för art nr. 0212

1704

REG.
DESIGN
Test-No. XXX

Hohenstein

3393 Servicebyxa, Rip-Stop

0400

Moderna, mångsidiga byxor för service- och transportarbete. Ger suverän arbetskomfort
och många praktiska och lättåtkomliga ﬁckor.
• Avancerad skärning med Twisted Leg™ och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för skön
arbetskomfort i varje rörelse
• Tillverkade i bekvämt och slitstarkt Rip-Stop-material som håller länge
• Stora vinklade, lättåtkomliga benﬁckor med lock och utvändiga fack, även ﬁcka för mobilen
• Två djupa ﬁckor fram och två breda bakﬁckor med kardborrelock
• Nitförstärkningar för extra styrka och hållbarhet
Material: Slitstarkt Rip-Stop-material. 65% Polyester, 35% Bomull, 250 g/m2.
Standardstorlekar i lager: 42–58, 84–104, 146–154

2000
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1800

5800

9500

6800 Servicebyxa
Gör rätt intryck. Modern byxa med fantastisk passform för överlägsen komfort på
arbetsplatsen. Kombinerar rätt funktionalitet med gott om plats för
företagsproﬁlering.
• Modern design och stora ytor för företagsproﬁlering, även på ﬁckorna
• Modern modell med något snävare passform och förböjda ben för maximal rörligheten
• Tillverkad av slitstarkt men ändå mjukt och stretchigt tyg, för överlägsen komfort
• Stora fram och bakﬁckor samt benﬁckor med telefonﬁcka och lättåtkomliga pennfack
• Non-scratch design med dolda knappar
Material: Hållbart, smutsavvisande och stretchigt tyg. Tål industritvätt, behåller stretch, form
och färg på lång sikt. 65% polyester, 35% bomull, 260 g / m2.
Storlek: 42–62, 84–120, 184–204, 144–160, 248–256

0400

NYHET

Lanseras våren 2015

1866

5866

9566

6900 Service Transportbyxa Klass 1
Överlägsen komfort bakom ratten. Modern varselbyxa med ett speciellt snitt för ökad
sittkomfort. Tillverkad av slitstark men ändå smidig och lättskött tyg för lång
hållbarhet. EN 20471, Klass 1
• Modern design med stora ytor för företagetsproﬁlering
• Modernt snitt med något snävare passform och förböjda ben för maximal rörligheten
• Tillverkad av slitstarkt men ändå mjukt och stretchigt tyg för överlägsen komfort
• Reﬂexband på benen för ökad synlighet
• Stora fram och bakﬁckor samt benﬁckor med telefonﬁcka och lättåtkomliga pennfack
Material: Hållbart, smutsavvisande stretchigt tyg. Tål industritvätt, behåller stretch, form och
färg på lång sikt. 65% polyester, 35% bomull, 260 g / m2.
Storlek: 42–62, 84–120, 184–204, 144–160, 248–256

0466
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6400 Servicechinos

1800

5800

Lägg till din logotyp och bär de med stolthet. Chinos i modern design för fantastisk
passform och arbetskomfort. Tillverkad av slitstarkt men ändå smidigt och lättskött tyg.
• Modern design med stora ytor för företagets proﬁlering
• Modern modell med något stramare passform för maximal rörelsefrihet
• Tillverkad av slitstarkt men ändå mjukt, stretchigt tyg för långvarig komfort
• Framﬁckor, nyckelring och diskreta bakﬁckor för extra bekvämlighet
• Non-scratch design med dolda knappar
Material: Hållbart, smutsavvisande och stretchigt tyg. Tål industritvätt, behåller stretch, form
och färg på lång sikt. 65% polyester, 35% bomull, 260 g / m2.
Storlek: 42–62, 84–120, 184–204, 144–160, 248–256

9500
0400

NYHET

Lanseras våren 2015

6700 Servicebyxa Dam

1800

5800

Moderna byxor med en perfekt kvinnlig passform för fantastisk rörlighet och
arbetskomfort. Kombinerar rätt funktionalitet samt har stora ytor för
företagsproﬁlering.
• Modern design och stora ytor för företagsproﬁlering, även på ﬁckorna
• Modern kvinnlig modell med böjd linning för perfekt passform och maximal rörelsefrihet
• Tillverkad av slitstarkt men ändå mjukt och stretchigt tyg för överlägsen komfort
• Stora fram och bakﬁckor samt benﬁckor med telefonﬁcka och lättåtkomliga pennfack
• Non-scratch design med dolda knappar
Material: Hållbart, smutsavvisande och stretchigt tyg. Tål industritvätt, behåller stretch, form
och färg på lång sikt. 65% polyester, 35% bomull, 260 g / m2.
Storlek: 32–54, 18–22, 76–92

9500
0400

NYHET

Lanseras våren 2015

6073 Serviceoverall
Skydda dina kläder på en sekund. Dra på denna lätta men ändå slitstarka overall,
med modern design för fantastisk passform och rörelsefrihet. Stora ytor för praktisk
företagsproﬁlering.
• Modern design med stora ytor för företagsproﬁlering, även på ﬁckorna
• Ergonomiskt skuren med förböjda ärmar och ben för maximal rörligheten
• Tillverkad av slitstarkt men ändå lätt material för överlägsen långvarig komfort och skydd
• Framﬁckor och bröstﬁcka med lättåtkomligt pennfack för extra bekvämlighet
• Lång 2-vägs dragkedja gör den lätt att dra på och av
Material: Cooltwill. Ett lätt men ändå slitstarkt och smutsavvisande tyg. 65% polyester, 35%
bomull, 195 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

0400
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UPPDRAG: HÅLL DIG SVAL
HANTVERKSSHORTS OCH PIRATBYXOR

Avancerad skärning med
lös passform för maximal
ventilation och komfort.

Tillgänglig med och utan

HÖLSTERFICKOR

Twisted Leg™-design och Snickers
Workwear Gusset™ i grenen för
enastående rörelsefrihet.

Tumstocksﬁcka designad
för bättre rörelsefrihet.

Lättåtkomliga benﬁckor, inklusive
ﬁckor för mobiltelefon och pennor.

KneeGuard™-positioneringssystem
för överlägset knäskydd.

0404

2004

1804

9504*
*

* Färg inte tillgänglig för art nr. 3913
EN 14404

PATENT
INFO
Test-No. XXX

REG.
DESIGN

Hohenstein

3923, 3913 Piratbyxa, Rip-Stop
Den perfekta modellen när vädret är varmt. Piratbyxa, tillverkad i slitstarkt Rip-Stop material.
En avancerad modell med maximal komfort, suveränt knäskydd, Cordura® förstärkningar samt
ﬂera lättåtkomliga ﬁckor.
• Avancerad skärning med ledig passform, Twisted Leg™ design och Snickers Workwear Gusset™ i
grenen för maximal ventilation och arbetskomfort när vädret är varmt
• Tillverkade i bekvämt och slitstarkt rip-stop-material med rejäla Cordura®- förstärkningar på knäna
och ﬁckorna för extra slitstyrka
• Suveränt knäskydd genom knäskyddsﬁckor utformade för positioneringssystemet KneeGuard™
• Stora, vinklade, lättåtkomliga benﬁckor med lock och utvändiga fack. Även ﬁcka för mobiltelefon
och penna
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionalitet och rörelsefrihet
Material: Slitstarkt Rip-Stop material. 65% Polyester, 35% Bomull, 250 g/m2.
100% Cordura®- Polyamid förstärkningar.
Standardstorlekar i lager: 44–62, 84–104
3923 – med hölsterﬁckor
3913 – utan hölsterﬁckor
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3923 Piratbyxa med hölsterﬁckor, Rip-Stop, Sid: 18
2815 Logo Hoodie, Sid: 61

0404

Test-No. XXX

1818

Hohenstein

3014 Hantverksshorts, Canvas+
Hantverksshorts i Canvas+ material med Cordura förstärkningar samt kardborrefästen för
verktygsﬁckor. Har ﬂera olika ﬁckor, bl.a. hölsterﬁckor och ﬁcka för mobiltelefonen.
• Tillverkade i Canvas+ material med Cordura® förstärkningar för extra slitstyrka
• Avancerad skärning med Snickers Workwear Gusset™ i grenen för skön arbetskomfort
• Lättillgänglig benﬁcka med separat mobilﬁcka och fyra penn/verktygsfack
• Två hölsterﬁckor med ytterfack, perfekta för mindre verktyg och pennor
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionalitet och rörelsefrihet
Material: Canvas+. Ett bekvämt men ändå slitstarkt material i 60% Bomull, 40% Polyester,
340 g/m2. 100% Cordura®-Polyamid förstärkningar.
Standardstorlekar i lager: 42–62

9595

Tillgänglig med och utan

HÖLSTERFICKOR

0404

Test-No. XXX

1804

3204

9504

Hohenstein

3023, 3123 Hantverksshorts, Rip-Stop
Hantverksshorts i superlätt och slitstarkt rip-stop material. Byxan har avancerad skärning
med Twisted Leg™ design, Cordura® förstärkningar som ger extra slitstyrka samt en rad olika
ﬁckor, bl.a. fack för mobiltelefonen.
• Avancerad skärning med Snickers Workwear Gusset™ i grenen för skön arbetskomfort
• Cordura® förstärkta ﬁckor för extra hållbarhet
• Lättillgänglig benﬁcka med separat mobilﬁcka och fyra penn/verktygsfack
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionalitet och rörelsefrihet
• Två stora fram- och bakﬁckor samt kardborrefästen för verktyg
Material: Slitstarkt och lätt rip-stop material. 65% Polyester, 35% Bomull, 200 g/m2.
100% Cordura®- Polyamid förstärkningar.
Standardstorlekar i lager: 42–62
3023 – med hölsterﬁckor
3123 – utan hölsterﬁckor

2004

NYHET

Lanseras våren 2015

6100 Serviceshorts

1800

5800

0400

Imponera i värmen. Fantastiska shorts med ett modernt snitt för överlägsen cool
arbetskomfort. Funktionalitet med bra ytor för företagsproﬁlering.
• Modern design med stora ytor för företagsproﬁlering, även på ﬁckorna
• Modern modell med något stramare passform för maximal rörelsefrihet
• Tillverkad av slitstarkt men ändå mjukt, stretchigt och lättskött tyg för överlägsen
långvarig komfort
• Stora fram och bakﬁckor. Benﬁckor med telefonﬁcka och lättåtkomliga pennfack
• Non-scratch design med dolda knappar
Material: Hållbart, smutsavvisande och stretchigt tyg. Tål industritvätt, behåller stretch, form
och färg på lång sikt. 65% polyester, 35% bomull, 260 g/m2.
Storlek: 42–62

9500
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D3O -KNÄSKYDD
Med vårt toppmoderna sortiment av D3O-knäskydd tar vi de avancerade
knäskydden till en helt ny nivå. Materialet i de revolutionerande 9191 XTR
D3O®-knäskydden är ﬂexibelt när du arbetar och stelnar vid stötar. Dessutom
håller de dubbelt så länge som andra knäskydd. I sortimentet hittar du även
våra nya avancerade och ventilerade 9112 D3O® Lite™-knäskydd som ger
överlägset bäst komfort, dämpning och skydd. Det ger enastående funktion
och arbetskomfort till dig som arbetar mycket på knä.

Passar i knäskyddsﬁckor på alla
Snickers Workwearbyxor med KneeGuard™ positioneringssystem.

Flexibla vid arbete,
hårda vid stötar.

Avancerat D3O®material – stelnar vid
stötar och absorberar
energin.

Formsydd design som
omsluter knäet när du
går ner i knästående.

Slitstark men samtidigt
ﬂexibel och bekväm
utsida av polyoleﬁnmaterial för mycket hög
hållbarhet.

Behåller sin form under hårt arbete och håller
dubbelt så länge som andra knäskydd.

0405

Kan placeras i olika höjdlägen
i knäskyddsﬁckorna.

EN 14404

REG.
DESIGN

9191 XTR D3O® Knäskydd
Flexibelt knäskydd vid arbete på tuffa underlag. Aktivt knäskydd med stötdämpande D3O® material
ger maximalt skydd och slitstyrka. Knäskyddet passar Snickers Workwear KneeGuard™
positioneringssystem. EN 14404 (typ 2, nivå 1).
• Extremt slitstarkt, sticktåligt knäskydd av avancerat stötdämpande D3O® material på insidan som
stelnar vid stötar och slag
• Behåller sin form under hårt arbete och varar dubbelt så länge som andra knäskydd
• Ergonomiskt böjd design som följer knäets form. Flexibelt då du går, men sluter väl om knät när du böjer
dig ner
• Kan placeras på olika höjd i knäskyddsﬁckan så att det garanterat får det läge som ger dig ett maximalt
skydd
• Passar i knäskyddsﬁckorna på alla Snickers Workwears byxor
Material: 100% Polyoleﬁn och 100% D3O®.
Storlek: One size
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Slagkraft

Yttermaterial

Innerfoder

Överförd kraft

Stötabsorption

FÖR TUFFA TAG
Ergonomisk design. Knäna är inte platta.
Det är därför som 9191 XTR D3O® knäskydd
har en ergonomisk, formsydd design som gör
att det omsluter knäet när du går ner i
knästående.

Högteknologiskt D3O®-material. D3O® är
ett aktivt, specialtillverkat material som är
tillverkat av intelligenta molekyler. De följer
dina rörelser men vid stötar låser de sig för
att fånga upp slagenergin.

NYHET

Lanseras våren 2015

EN 14404

REG.
DESIGN

9112 D3O Lite™ Hantverksknäskydd

Långvarigt skydd. Det hållbara D3O®materialet komprimeras mycket långsamt,
vilket innebär att knäskydden behåller sin
form under hårt arbete och längre tidsperioder.

Ultimat komfort, stötdämpning och skydd för dina knän. Avancerade och ventilerande
knäskydd i högteknologiska D3O Lite™ material. Passar Snickers Workwear KneeGuard™
positioneringssystem. EN 14404 (Typ 2, nivå 1).
• Extremt bekvämt men ändå slitstarkt och skär resistenta D3O Lite™ material för maximal
komfort, kraft och skärskydd
• Ergonomiskt förböjd design med luftkanaler sluter tätt runt knät, säkerställer överlägsen
komfort, skydd och ventilation
• Avancerad formsprutad design för långvarigt och tillförlitligt skydd
• Kan placeras på olika höjd i knäskyddsﬁckan så att det garanterat får det läge som ger dig ett
maximalt skydd
• Passar i knäskyddsﬁckorna på alla Snickers Workwears byxor
Material: 100% Polyoleﬁn Polymer Blandning
Storlek: One size

Yttermaterial

Energikälla

Skyddslager
med hög
komfort
Dämpning

Knäskydd för hög belastning. Om du
arbetar mycket på knäna, och går ner och upp
från knäläge många gånger om dagen, ger
9191 XTR D3O® dig det bästa skyddet på
marknaden.

Dämpning och ventilation. Vid arbete på
knä ger det avancerade D3O Lite-materialet
tillsammans med den unika formsprutade
designen och luftkanalerna överlägsen
komfort.

Innerfoder

KNÄ S KYDD
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Sluter väl om
dina knän när
du böjer dig ner.

Höga sidor
förhindrar att
knäet glider av
knäskyddet.

Robust utsida med
effektivt skydd mot
stickskador.
Mjuk insida för
unik komfort.

Kan placeras
i olika lägen.

EN 14404

0604
REG.
DESIGN

9110 Hantverksknäskydd
Arbetar du mycket på knä? Spara dina knän med bekväma, effektiva och certiﬁerade knäskydd. De passar
Snickers Workwears patenterade positioneringssystem KneeGuard™ EN 14404-certiﬁerat (typ 2 nivå 1)
• Slitstarka och tåliga på utsidan och mjukare på insidan för maximal komfort, tryckfördelning och skydd
• Flexibelt när du går, men sluter väl om knäet då du arbetar knästående
• Kan placeras på olika höjd i knäskyddsﬁckan så att du garanterat får det läge som ger dig maximalt skydd
• Alltid på plats. Höga sidor förhindrar att knäet glider av knäskyddet
• Passar i knäﬁckorna på alla Snickers Workwears byxor
Material: 100% Polyeten.
Storlek: One size

0800

0408
EN 14404

EN 14404

REG.
DESIGN
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9111 Serviceknäskydd

9118 Golvläggarknäskydd

Pålitligt, bekvämt och certiﬁerat knäskydd för inomhusarbete på jämna
ytor. Passar Snickers Workwear KneeGuard™ positioneringssystem.
EN 14404, typ 2 Nivå 0.
• Tillförlitligt och certiﬁerat knäskydd för bl.a. målare, servicetekniker och när
du av och till behöver arbeta på knä inomhus
• Lätt och mjukt för bästa arbetskomfort
• Flexibelt när du går, men sluter väl om knäet då du arbetar knästående
• Kan placeras på olika höjd i knäskyddsﬁckan så att det garanterat får det
läge som ger dig ett maximalt skydd
• Alltid på plats. Höga sidor förhindrar att knäet glider av knäskyddet
Material: 100% Polyeten
Storlek: One size

Knäskydd som håller formen och sitter perfekt på plats när du
arbetar hårt och länge.
• Uppbyggt av polyetenkulor som gör knäskyddet lätt samtidigt som
det släpper igenom luft samt håller formen länge
• Passar bäst för Snickers Workwear golvläggarbyxa 3223
• Utformat så att det inte glider utan ligger kvar på rätt ställe när du
arbetar knästående
• Kan tvättas i maskin (40° C)
Material: 100% Polyeten.
Storlek: One size

KNÄ S KYDD

SPARA DINA KNÄN
MED ETT AVANCERAT, CERTIFIERAT KNÄSKYDD
Skydda dina knän idag och spara dem för morgondagen. Med vårt
sortiment av banbrytande knäskydd kan du räkna med ett överlägset
EN 14404-certiﬁerat knäskydd.
Effektiva knäskydd som sitter ordentligt på plats är avgörande för att
skydda knäna. Detta är exakt det du får med Snickers Workwear
KneeGuard™ positioneringssystem. De unika knäskyddsﬁckorna
på våra byxor har specialsömmar som gör det möjligt att placera
skydden i olika höjdlägen för att säkerställa rätt position och
därigenom maximalt skydd. Dessutom hindrar den avancerade
Twisted Leg™-designen knäskyddet från att glida åt sidan så att det
alltid sitter optimalt på knäet för bästa möjliga skydd.
Så är du rädd om knäna ska du använda arbetsbyxor från Snickers
Workwear med KneeGuard™ positioneringssystem som smidigt följer
med i dina rörelser.

KneeGuard

VÄLJ RÄTT KNÄSKYDD
Går du ner på knä ibland eller arbetar du mycket i knästående läge? Kanske
går du upp och ner från knästående läge många gånger om dagen? Välj det
knäskydd som passar din arbetssituation bäst.

EN 14404 EN 14404 Standard för knäskydd.

Standarden beskriver storlek,
kraftfördelning, genomträngningsresistens och användartest av
knäskydd.

9191

TID – PÅ KNÄNA

9118

9112

9110

Typ 2, nivå 1
Tillförlitligt knäskydd för hantverkare med mobil
arbetsmiljö där regelbundet knästående ingår i
arbetet. Utformad för att skydda knäna från
småsten, spikar och andra mindre föremål upp till
1 cm på hårda och platta ytor.
Typ 2, nivå 0
Effektivt knäskydd för hantverkare som ibland
behöver arbeta knästående inomhus. Utformade
för att skydda knäna på platta, hårda ytor.
Knäskydd från Snickers Workwear är certiﬁerade
och avsedda för användning tillsammans med alla
Snickers Workwears knäskyddsﬁckor i enlighet
med EN14404;2010, typ 2. Knäskydden är inte
certiﬁerade och kan inte användas tillsammans
med byxor från andra tillverkare.

9111

FREKVENS – UPP/NED FRÅN KNÄSTÅENDE

KNÄ S KYDD
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UPPDRAG:
ÖVERLÄGSET SKYDD
Med Snickers Workwear kan du räkna med att få ett pålitligt skydd
med avancerade material, oavsett årstid. Från vinter till sommar
har vi rätt arbetsjacka som är designad för dina behov på arbetet.

MER ÄN FLEECE
Snickers Workwear är en föregångare
inom varma och mjuka arbetskläder.
Vårt sortiment av ﬂeeceplagg har
avancerade modeller, ergonomisk
passform och utmärkt funktionalitet,
t.ex. våra patenterade MultiPockets™.

XTR – DEN OPTIMALA
ARBETSJACKAN
För extrema arbetsprestationer väljer du vår
vattentäta vinterjacka, XTR A.P.S. En avancerad
modell med tre jackor i en som håller dig varm och
torr året runt. En vattentät skaljacka och en
löstagbar ﬂeecejacka som kombinerade blir en
varm vinterjacka. Du får vattentätt skydd,
ﬂexibilitet och funktionalitet.

INBYGGD FUNKTIONALITET
Våra högpresterande arbetsjackor har ett stort antal lösningar som gör din arbetsdag enklare.
Mycket slitstarka och smutsavvisande material, Cordura®-förstärkningar, lättåtkomliga ﬁckor och
smarta telefonfack med öppningar för handsfree är bara några exempel.

RÖRELSEFRIHET
Vårt sortiment av arbetsjackor har avancerad
ergonomisk design med
förböjda ärmar som ger
mycket stor rörelsefrihet
och arbetskomfort. För att
få ännu mer frihet i arbetet
kan våra ﬂeecejackor
kombineras med våra
praktiska västar.

Reﬂexdetaljerna på jackor från Snickers Workwear ger bättre
synlighet och ökad säkerhet på jobbet.

Högteknologiska material i arbete Läs mer om våra avancerade material på www.snickersworkwear.com
1128 Hantverksvinterjacka, Rip-Stop, Sid: 32
3214 Hantverksbyxa, Canvas+, Sid: 12
9580 Weather Neo Grip Handske, Sid: 117
9812 Flexi Verktygsväska/Ryggsäck 23 L, Sid: 51

TILLFÖRLITLIG VÄRME
I KALLT KLIMAT.
När temperaturen sjunker, när snö och
vind piskar ansiktet och du har en hel
arbetsdag framför dig gör rätt arbetskläder hela skillnaden. Med vår
avancerade XTR vinterparkas och
vinterbyxa är du redo att göra ett
proffsigt jobb samtidigt som du håller
dig varm och torr hela dagen.

Bröstfickor med dragkedja som
passar perfekt för mobiltelefonen.

Reflexdetaljer på bröst, fickor, axlar,
huva och rygg för bättre synlighet
ger ökad säkerhet.

Ergonomisk skärning ger
maximal rörelsefrihet.

Justerbar och avtagbar huva.

Hållbar med mjuk bomulls-/
polyamidblandning och stoppning
med stor värmeförmåga
samt mjuk komfort.
Cordura®-förstärkning i ländrygg
och ärmslut för ökad hållbarhet.

Stora fickor att värma händerna
i samt lättåtkomliga framfickor.

Bakfickor med dragkedja.

Mjukt skumfoder
baktill gör det
bekvämare att sitta.

Dragkedja på sidan
ger ökad komfort.

Reflexdetaljer på knäna
och baksidan av benen
ger bättre synlighet.

Fodrade fickor med kardborrklaffar
på sidan av benen.

Formsydda knän ger utmärkt
komfort i varje rörelse.

Överlägset knäskydd
med positioneringssystemet
KneeGuard™.
Cordura®-förstärkningar
på knäna och baktill för
ökad hållbarhet.
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1889 XTR Arctic Vinterparkas
Med varm och mysig känsla till det yttersta. Slitstark men ändå extremt mjuk
vinterparkas, vilket säkerställer tillförlitligt skydd i riktigt kalla och torra
vinterförhållanden. Den ultimata följeslagaren vid stillastående jobb på vintern.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och
rörelsefrihet
• Cordura ®-förstärkningar i nedre ryggen och muddar för ökad hållbarhet
• Klimatreglering i midjan. Stäng igen då du vill vara varm och öppna för ökad
ventilation
• Stora fickor att värma händerna i, fickor fram, bröstfickor och bakficka med
dragkedja för bekväm förvaring av handskar
• Reflexband på bröstet, fickor, axlar, huva och rygg för ökad synlighet och säkerhet
Material: Mycket slitstark men ändå väldigt smidig och tyst 78% bomull / 22%
polyamid blandning, 165 g/m2. Polyester stoppning och teddyfoder på bröstet för
extrem värme och mjuk komfort.
Standardstorlekar i lager: S–XXL

0404

NYHET
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3689 XTR Arctic Vinterbyxa
Värme och komfort i vinterklimat. Slitstarka men ändå extremt mjuka vinterbyxor, med avancerat
knäskydd, Cordura ® förstärkningar och vaddering för riktigt kalla och torra vinterförhållanden.
• Avancerad ergonomisk skärning med förböjda knän för enastående komfort med varje steg
• Cordura®-förstärkta knäskyddsfickor utformade för KneeGuard™ positioneringssystem, för överlägset
knäskydd
• Cordura® förstärkt rygg med extra mjukt foder för ökad värme och komfort när man sitter ner
• Avtagbara och justerbara hängslen håller byxorna på plats och knäskydden i rätt läge
• Reflexband på knäna och nedre delen av ryggen för ökad synlighet och säkerhet
Material: Mycket slitstark men ändå smidig och tyst 78% bomull / 22% polyamid blandning, 165 g/m2.
Polyester stoppning/vaddering och teddyfoder för extrem värme och mjuk komfort.
Standardstorlekar i lager: S–XXL

0404
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XTR – DEN ULTIM
Vår vattentäta vinterjacka XTR A.P.S. har extrem funktionalitet. Den avancerade designen med
tre jackor i en består av en vattentät skaljacka och en löstagbar ﬂeecejacka som tillsammans
bildar en varm vinterjacka. Jackan är vattentät, ﬂexibel och funktionell – året runt.

Fönster i huvan ger bättre
sikt åt sidorna.
Avancerad design med
tre jackor i en.

Huva i varselfärg ger
bättre säkerhet.

Löstagbar
ﬂeecejacka.
Lättåtkomlig
bröstﬁcka med
plats för mobiltelefon.
Överlägsen vattentäthet
– i enlighet med EN 343.

Reﬂekterande
detaljer för
ökad synlighet.

Vattentäta sömmar
förhindrar fukt
att tränga in.

0404

EN 343

REG.
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1198 XTR A.P.S Vattentät Vinterjacka
En kompromisslös arbetsjacka. Tre jackor i en håller dig varm och torr året runt. Räkna med vattentätt
skydd, ﬂexibilitet och funktionalitet.
• Tre jackor i en. En vattentät skaljacka och en löstagbar ﬂeecejacka som tillsammans blir en varm vinterjacka
• Suveränt vattentätt material – uppfyller EN 343, tillverkad med absolut vattentäta sömmar som förhindrar
att fukten tränger in för 100% skydd
• Ökad säkerhet tack vare den varselfärgade huvan med fönster som gör det lättare att se åt sidorna
• Invävda reﬂexdetaljer gör att du syns bättre
• Lättåtkomlig bröstﬁcka med fack för pennor och mobiltelefon
Material: Avancerat material i två lager av A.P.S. 100% Power Polyamid 240 g/m2, förstärkt med A.P.S.
100% kraftig Polyester 305 g/m2 för optimalt vattentätt skydd. Fleecefoder som är borstat på båda sidor.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL
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ATA ARBETSJACKAN

LÖSTAGBAR FLEECEJACKA
Bär ﬂeecejackan som den är eller som ett värmande andra lager.

VATTENTÄT SKALJACKA
Överlägsen vattentäthet – följer EN 343 och är designad med
tejpade vattentäta sömmar som hindrar fukt att tränga in.

VARM VINTERJACKA
Fäst ﬂeecejackan i skaljackan så får du en varm och vattentät
vinterjacka som skyddar. Har en färgad huva med fönster för
bättre synlighet och sikt åt sidorna.
1198 XTR A.P.S Vattentät Vinterjacka, Sid: 28
3244 XTR Hantverksbyxa med hölsterﬁckor, Canvas+, Sid: 8
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HANTVERKARE
Slitstarka, varma och bekväma

Vattentåligt och slitstarkt tyg
med mjukt, quiltat foder.
Fleecefodrade framﬁckor och
praktiska innerﬁckor med plats
för pennor.
Lättåtkomlig bröstﬁcka som passar
perfekt för mobiltelefonen.

Förböjda ärmar för
överlägsen rörelsefrihet.

Reﬂekterande detaljer
för att synas bättre.

1704

0404

5804

9504

1804

REG.
DESIGN

1119 Hantverksvinterjacka, Power Polyamid
Hantverkarens favorit i kylan. Slitstark och vattenavvisande vinterjacka med ergonomisk design.
Varmt skydd och arbetskomfort med stor rörelsefrihet.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Högt skuren fram så att det är lätt att komma åt byxﬁckorna. Extra längd baktill ger ökat skydd i alla arbetsställningar
• Stora ﬂeecefodrade ﬁckor, stora innerﬁckor med pennfack samt lättillgänglig bröstﬁcka, perfekt för mobiltelefonen
• Fleecefodrad krage och mjukt quiltat foder ger optimal isolering
• Reﬂexdetaljer så att du syns bättre
Material: 100% Power Polyamid 220 g/m2. Slitstark, vattenavvisande och extremt tålig. Quiltat foder.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL
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NS FAVORITER
Mjukt och varmt foder i ﬂeece.

Stora praktiska
innerﬁckor.

Lättåtkomlig bröstﬁcka
med handsfree lösning.
Vindtätt, vattenavvisande Softshelltyg
med förmåga att andas.
Nyskapande Twisted Arm™-design
för enastående rörelsefrihet.
Reﬂekterande detaljer
för att synas bättre.

0400

1604

1704

3204
5804

9500

1212 Softshelljacka
Aktiv inspiration på jobbet. 3-lagers Softshelljacka i stretchtyg som andas
och är vattenavvisande. En jacka med hög komfort, värmande ﬂeecefoder och
mycket plats för proﬁlering.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning
och rörelsefrihet
• Bröstﬁcka med dragkedja och en praktisk hands-free lösning
• Reﬂexdetaljer så att du syns bättre
• Två stora innerﬁckor, perfekta för papper eller anteckningsblock
Material: Vattenavvisande stretchmaterial som andas. Laminerat Softshellmaterial i
100% Polyester 285 g/m2.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

1119 Hantverksvinterjacka, Power Polyamid, Sid: 30
3355 Hantverksbyxa, Denim, Sid: 12
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NYHET
Slittåligt, vattentätt och vindtätt
ripstop-material med mjukt
vadderat foder.

Inrullningsbar huva
med justering för
perfekt passform.

Bröstficka med dragkedja som
passar perfekt för mobiltelefonen.

Praktisk innerficka med pennfack.

Lättåtkomliga framfickor
med dragkedja.

Formsydda ärmar och
ergonomisk skärning
för exceptionell
rörelsefrihet.

Tejpade sömmar som gör
jackan helt vattentät.
Längre baktill för
att förhindra att
luft tränger in.

Högt skuren framtill
så att du enkelt kommer
åt byxfickorna.
0404

1804

9518

EN 343

REG.
DESIGN

1178 Vattentät Vinterjacka
Kom regn, vind och snö. Inga problem i denna vattentäta och vindtäta vinterjacka, med modern design
och mjukt foder för att hålla dig varm, torr och bekväm hela dagen. Dragkedja på insidan av ryggen för
att underlätta profilering. EN 343.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Tejpade sömmar ger ett extra vattentätt skydd – uppfyller EN 343
• Högt skuren framtill för enkel åtkomst till byxﬁckorna och längre baktill ger ökat skydd i alla arbetsställningar
• Lättåtkomlig bröstﬁcka med dragkedja perfekt för mobiltelefon, ﬁckor med dragkedja fram och innerﬁcka
med pennfack
• Självjusterande huva som följer dina huvudrörelser ger optimal sikt och komfort
Material: Ett slitstarkt och tåligt material i 100% polyester Rip-stop tyg 250 g/m2. Tejpade sömmar för 100%
vattentätt skydd. Quiltat foder.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

0418

0904

1604

3204

9518

REG.
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1128 Hantverksvinterjacka, Rip-Stop
Håll dig varm i denna Rip-Stop vinterjacka med ergonomisk och modern design.
Vattenavvisande utsida, mjukt foder inuti. Bekväm, pålitlig och prisvärd.
• Förböjda ärmar och ergonomisk skärning ger rörelsefrihet
• Högt skuren fram så att det är lätt att komma åt byxfickorna. Extra längd baktill ger ökat skydd i alla
arbetsställningar
• Framfickor, lättåtkomlig bröstficka perfekt för en mobiltelefon samt innerficka med pennfack
• Pilefodrad, mjuk krage och quiltat foder för optimal isolering
• Reflexdetaljer så att du syns bättre
Material: 100% Polyester Rip-Stop, 230 g/m2. Vattenavvisande. Quiltat foder.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL
1804
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3204
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1822 Lång Hantverksvinterjacka
Håll dig varm, längre. Använd denna lätta och slitstarka långa vinterjacka med dubbelt
härligt quilt- och pilefoder. Räkna med tillförlitlig komfort, även när du sitter ner.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Klimatreglering i midjan och ärmsluten. Stäng igen då du vill vara varm, öppna upp för ökad
ventilering
• Stora ﬁckor framtill, ﬁcka med dragkedja ger säker förvaring av nycklar, bröstﬁcka med plats
för mobiltelefon och penna samt innerﬁcka
• Inrullningsbar huva med dragkedja för bästa möjliga skydd. Mjuk krage ger ökad komfort
• Vinterjacka med reﬂexdetaljer ger ökad synlighet och säkerhet
Material: Mycket slitstark 100% Power Polyester, 275 g/m2. Quilt- och pilefoder.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

7800

0400

7700

REG.
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1122 Hantverksvinterjacka
Din vän i kylan. Lätt och slitstark vinterjacka i moderna färger samt dubbelt härligt
quilt- och pilefoder. Skuren för suverän rörelsefrihet.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och
rörelsefrihet
• Stora ﬁckor framtill, ﬁcka med dragkedja ger säker förvaring av nycklar, bröstﬁcka med
plats för mobiltelefon och penna samt innerﬁcka
• Vinterjacka med reﬂexdetaljer ger ökad synlighet och säkerhet
• Resår i midjan och justerbara kardborrband i ärmsluten ger bra passform och komfort
• Mjuk krage ger ökad komfort
Material: Mycket slitstark 100% Power Polyester, 275 g/m2. Quilt- och pilefoder.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL
7800

0400

9500
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1118 Vinterjacka
Tillförlitlig värme på arbetsplatsen. En kraftig vinterjacka med mjukt quiltat foder och
ergonomisk skärning för maximal arbetskomfort och rörelsefrihet.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Högt skuren fram så att det är lätt att komma åt byxﬁckorna
• Formsydd rygg som följer kroppens naturliga form, extra lång för att skydda i alla
arbetsställningar
Material: 100% Polyester Canvas 200 g/m2. Quiltat foder.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

1800
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Rivtåliga Cordura®förstärkningar på fickorna
för ökad hållbarhet.

100 % vindtätt WINDSTOPPER®material i tre lager med god
andningsförmåga som håller dig
varm och torr.

Stora, lättåtkomliga
framfickor.

Formsydda ärmar för
maximal rörelsefrihet.

3M-reflexdetaljer för
bättre synlighet.

Bröstﬁcka med blixtlås som
passar perfekt för
mobiltelefonen.

Klimatreglering vid höften
för optimal ventilation.

5804
0404

1604

REG.
DESIGN

8888 WINDSTOPPER® Softshelljacka
Möt vinden utan att frysa. Denna elastiska jacka i 100% vindtätt och ventilerande 3-lagers WIND STOPPER® tyg håller dig varm i
varje rörelse. Med extra förstärkningar för ökad hållbarhet.
• Modern design, ergonomisk skärning och förböjda ärmar ger rörelsefrihet
• Förstärkning i Rip-stop Cordura® på ﬁckor, armar och på fållen nertill ger ökad hållbarhet
• Mjukt microﬂeecefoder ger skön värme under kyliga arbetsvillkor
• Klimatreglering i midjan. Stäng igen då du vill vara varm, öppna upp för ökad ventilation
• Stora lättåtkomliga framﬁckor och bröstﬁcka med fack för mobiltelefon
Material: Absolut vindtätt, andandes, vattenavvisande och elastiskt 3-lagers WINDSTOPPER® Softshelltyg, 51% Polyester och 37% Polyamid och
12% ePTFE membran, 299 g/m2. Microﬂeecefoder.
Storlek: XS–XXXL

REG.
DESIGN

1219 Softshelljacka med huva
0400

3204

5804
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Designad för att följa varje rörelse, på och utanför arbetet. Denna vattenavvisande
Softshelljacka, som andas, har ett varmt och ventilerande ﬂeecefoder vilket ger
dig bekvämt skydd.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Dragkedjor i ärmhålorna ger extra ventilation och förebygger att fukt byggs upp
• Reﬂexdetaljer ger ökad synlighet
• Justerbar midja och elastiska muddar med kardborreﬂikar säkerställer en optimal
passform samtidigt som kroppsvärmen behålls
• Stora ﬁckor fram med dragkedja, stor innerﬁcka med fack för pennor/telefon samt en
lättillgänglig bröstﬁcka perfekt för mobiltelefonen
Material: Vattenavvisande stretchmaterial som andas. Laminerat 3 lagers Softshellmaterial i
100% Polyester 285 g/m2.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

1227 Softshelljacka, Dam
En ledig 3-lagers Softshelljacka för yrkeskvinnan. Stretchtyg i polyester som andas och är
vattenavvisande med värmande ﬂeecefoder. Räkna med perfekt kvinnlig passform.
• Avancerad design för kvinnor som garanterar en modern passform och maximal rörelsefrihet
• Bröstﬁcka med dragkedja och en praktisk hands-free lösning för mobilen
• Reﬂexdetaljer ger ökad synlighet
• Två stora innerﬁckor perfekta för papper eller anteckningsblock
Material: Vattenavvisande stretchmaterial som andas. Laminerat Softshelltyg i 100% Polyester 285 g/m2.
Standardstorlekar i lager: XS–XXL

0404

1512 Hantverksjacka, DuraTwilll
En modell som står sig. Lättskött jacka i DuraTwill. En smart, funktionell modell som du kommer att ha
glädje av länge.
• DuraTwill är ett lättskött och bekvämt material som är fukt-, olje och smutsavvisande
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Justerbar midja och muddar med både kardborreband och resår ger en perfekt passform och bidrar till att
hålla värmen
• Ficka för mobiltelefon samt två stora bröstﬁckor med skyddande lock för bl.a. plånbok
• Två bekväma, rymliga sidﬁckor och en stor innerﬁcka, perfekt för anteckningsblock och ritningar etc
• Material: DuraTwill. Slitstarkt material med mjuk bomull på insidan, lätt impregnerad utsida för att skydda
bättre. 52 % Bomull, 48 % Polyamid 240 g/m2.
• Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

7404

NYHET
1211 Softshelljacka
0400

0900

9500

Visa dina färdigheter i denna vattenavvisande Softshelljacka i stretchtyg som andas
med fleecefoder för mjuk och varm arbetskomfort. Enfärgad och stora rena ytor,
lämpliga för företagsprofilering.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Arbetskomfort med ett varmt och skönt innerfoder i fleece, även fleecefoder i kragen
• Lättåtkomlig bröstficka med dragkedja perfekt för mobiltelefon och stora sidofickor för
extra bekvämlighet
Material: Vindtätt, vattenavvisande, andningsbart och stretchigt material. Laminerat Softshelltyg i 100%
Polyester, 265 g/m2.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

5800

NYHET

Lanseras våren 2015

1673 Servicejacka
1800

5800

Jacka med modern design och avancerad skuren för överlägsen komfort och
rörelsefrihet. Plats för proﬁlering.
• Modern design som ger stora ytor för företagsproﬁlering
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Tillverkad av slitstarkt men ändå mjukt, stretchigt och lättskött tyg för långvarig komfort
• Bröstﬁcka med pennfack och lättåtkomlig bröstﬁcka med dragkedja perfekt för mobiltelefon
• Non-scratch design med dolda dragkedjor och knappar
Material: Hållbart, smutsavvisande tyg i lätt stretchigt material, tål industritvätt, behåller stretch,
form och färg på lång sikt. 65% polyester, 35% bomull, 260 g/m2.
Size: XS–XXXL

9500
0400
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0400

9435 Body Mapping ½ Zip Microﬂeecetröja
Isolering där du vill ha det, ventilation där du behöver det. Microﬂeecetröja med kort dragkedja i lätt och funktionellt material
samt avancerad body- mapping design. Perfekt som ett varmt första lager eller som ett lättare andra lager.
• Håller kroppen torr och fräsch hela dagen med innovativ och naturlig anti-lukt behandling och snabbtorkande material
• Avancerad body-mapping design för en överlägsen balans mellan isolering och ventilation
• Microﬂeecematerial med rutmönstrad struktur på insidan för ökad andningsförmåga, meshtyg i ärmhålorna för extra ventilation
• Ficka med dragkedja på armen
• Hög krage ger extra värme och skydd
Material: Snabbtorkande A.I.S som andas och motverkar lukt. 92% Bambukol Polyester, 8% Elastan, 285 g/m2. Polyester mesh, 120 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

9438 Body Mapping Microﬂeecejacka
Varm, lätt och ﬂexibel. Microﬂeecejacka med dragkedja och funktionellt material samt
avancerad body- mapping design. Perfekt som ett varmt första lager eller som ett lättare
andra lager. Räkna med isolering där det spelar roll och ventilation där det behövs.
• Håller kroppen torr och fräsch hela dagen med innovativ och naturlig anti-lukt behandling och
snabbtorkande material
• Avancerad body-mapping design för en överlägsen balans mellan isolering och ventilation
• Microﬂeecematerial med rutmönstrad struktur på insidan för ökad andningsförmåga, meshtyg
i ärmhålorna för extra ventilation
• Ficka med dragkedja på armen
• Hög krage ger extra värme och skydd
Material: Snabbtorkande A.I.S som andas och motverkar lukt. 92% Bambukol Polyester,
8% Elastan, 285 g/m2. Polyester mesh, 120 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

0400
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8012 A.I.S. Fleecejacka
Varm, lätt och stretchig. Ett perfekt andra lager, extremt smidig och bekväm
ﬂeecejacka, tillverkad av avancerad high-loft ﬂeece för överlägsen isolering och
mjukare känsla.
• Modern design och ergonomiskt snitt ger maximal rörelsefrihet
• Mjuk arbetskomfort med härlig borstad fleece på insidan
• Fickor med dragkedja på utsidan samt lättillgänglig bröstﬁcka med reﬂex, även den med
dragkedja, perfekt för mobiltelefonen
• Mjuk och skön krage skyddar nacken
• Tumgrepp i muddarna håller ärmarna på plats
Material: 100% polyester, noppfri 2-sidig borstad high loft ﬂeece, 240 g/m2.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL
1600

NYHET
0400

1600

5800

8013 A.I.S. 1/2 Zip Fleece
Håll dig varm i den här mjuka och stretchiga ½ zip ﬂeecejackan. Ett bekvämt andra
lager att förlita sig på, tillverkad av avancerad high-loft ﬂeece för överlägsen isolering
och mjukare känsla.
• Modern design och ergonomiskt snitt ger maximal rörelsefrihet
• Mjuk arbetskomfort med härlig borstad fleece på insidan
• Fickor med dragkedja på utsidan samt lättillgänglig bröstﬁcka med reﬂex, även den med
dragkedja, perfekt för mobiltelefonen
• Mjuk och skön krage skyddar nacken
• Tumgrepp i muddarna håller ärmarna på plats
Material: 100% polyester, noppfri 2-sidig borstad high loft ﬂeece, 240 g/m2.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL
9500

NYHET
1600

5800

9500

8014 A.I.S. Fleeceväst
En mjuk och perfekt skuren ﬂeeceväst som kombinerar andra lagrets värme och
komfort med maximal rörelsefrihet. Tillverkad av avancerad high-loft ﬂeece för
överlägsen isolering och mjukare känsla.
• Modern design och ergonomiskt snitt ger maximal rörelsefrihet
• Mjuk arbetskomfort med härlig borstad fleece på insidan
• Praktiska framﬁckor och bröstﬁcka med dragkedja för säker förvaring
• Mjuk och skön krage skyddar nacken
• Hel YKK dragkedja framtill ger maximal bekvämlighet
Material: 100% polyester, noppfri 2-sidig borstad high loft ﬂeece, 240 g/m2.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL
0400

JAC KO R
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3204

8011 Pile Fleecejacka

0400

Lätt jacka eller mjuk och varmt andra lager? Valet är ditt i denna lätta
ﬂeecejacka med kroppsanpassad design vilken kombinerar isolering med
ventilation för bästa arbetskomfort.
• Kroppsanpassad design kombinerar isolering med ventilation i ärmhålorna för att
säkerställa en hög komfort
• Bekväm hög krage skyddar nacken från väder och vind
• Fickor med dragkedja på utsidan samt lättillgänglig bröstﬁcka med reﬂex, även den med
dragkedja, perfekt för mobiltelefonen
• Klimatreglering i midjan. Stäng igen då du vill vara varm och öppna för ökad ventilation
• Tumgrepp i muddarna håller ärmarna på plats
Material: Varmt, mjukt och lätt material i 100% lång Polyester Pile på utsidan,
400 g/m2 kombinerat med 100% Polyester Jersey, 350 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

0418
PATENT
INFO

8010 Vindtät ﬂeecejacka
Håll dig varm och rörlig i denna ﬂeecejacka med dragkedja och inbyggd funktionalitet.
Perfekt som andra lager, borstad ﬂeece på insidan ger dig den isolering du behöver
för att hålla värmen på jobbet.
• Patenterande Multipockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefon eller glasögon
• Utvändiga ﬁckor med blixtlås , en bröstﬁcka och stora innerﬁckor, perfekta för papper eller
anteckningsbok
• Andningsförmåga 10 000 MVP och vattentäthet 10 000 MM
Material: 100% Polyester, antinoppbehandlad ﬂeece, laminerad i 3 lager med 2 borstade sidor.
Hexagonstruktur på insidan och vindtät ﬁlm med god andningsförmåga, 320 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

1804

REG.
DESIGN

8088 WINDSTOPPER® Fleecejacka
Räkna med tillförlitlig värme och mjuk arbetskomfort i denna elastiska ﬂeecejacka.
Jackan är 100% vindtät och har ett 3-lagers WINDSTOPPER® tyg som andas vilket ger
maximalt skydd och ventilation.
• Modern design, ergonomisk skärning och förböjda ärmar ger rörelsefrihet
• Snyggt integrerad ﬂeecehuva med 3-vägs justeringssystem för optimalt skydd och passform
• Mjukt microﬂeecefoder ger skön värme under kyliga arbetsvillkor
• Klimatreglering i midjan. Stäng igen då du vill vara varm och öppna för ökad ventilation
• Lättåtkomliga ﬁckor framtill och stora innerﬁckor med fack för mobiltelefon och pennor
Material: Absolut vindtät, andandes, vattenavvisande och elastiskt 3-lagers WINDSTOPPER®
ﬂeecetyg, 100% Polyester 240 g/m2, ePtfe membran. Microﬂeecefoder.
Storlek: XS–XXXL

0400
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4528 Hantverksvinterväst, Rip-Stop
Extra skydd vid kyliga vindar, bär Rip-stop vintervästen över din tröja, hoodie eller
fleece. Vattenavvisande utsida, mjukt foder inuti. Bekväm, pålitlig och med maximal
rörelsefrihet.
• Modern design och ergonomiskt snitt ger maximal rörelsefrihet
• Kortare framtill, längre bak ger rörelsefrihet och extra skydd av den nedre delen av ryggen
• Pilefodrad, mjuk krage och quiltat foder för optimal isolering
• Lättåtkomlig bröstficka med fack för pennor och mobiltelefon
• Reflexdetaljer så att du syns bättre
Material: 100% Polyester Rip-Stop, 230 g/m2. Vattenavvisande. Quiltat foder.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

3204

NYHET

0400

9500

4511 Softshellväst
Befria dina färdigheter i denna softshellväst. En väst i ett andas-, stretchigt- och
vattenavvisande material. En perfekt kroppsvärmare för att komplettera din hoodie,
tröja eller fleece. Ren design och stora ytor för företagsprofilering.
• Ergonomisk skärning ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Arbetskomfort med ett varmt och skönt innerfoder i fleece, även fleecefoder i kragen
• Lättåtkomlig bröstficka med dragkedja, perfekt för mobiltelefon och stora sidofickor för
extra bekvämlighet
Material: Vindtätt, vattenavvisande, andandes och stretchigt material. Laminerat Soft Shell tyg
i 100% Polyester, 265 g/m2.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

5800

NYHET

1800

5800

9500

Lanseras våren 2015

4373 Serviceväst
Frihet och komfort! Kroppsvärmare i modern design, Erbjuder de funktioner du
behöver med exceptionell rörlighet. Stora ytor för praktisk företagsprofilering.
• Modern design som erbjuder stora ytor för företagsprofilering
• Ergonomiskt snitt och justerbar midja för perfekt passform
• Tillverkad av slitstarkt men ändå mjukt, stretchigt och lättskött tyg för långvarig komfort
• Bröstficka med pennfack samt lättåtkomlig bröstficka med dragkedja, perfekt för
mobiltelefon
• Non-scratch design med dolda dragkedjor och knappar
Material: Hållbart, smutsavvisande och stretchigt tyg. Tål industritvätt, behåller stretch, form
och färg på lång sikt. 65% polyester, 35% bomull, 260 g/m2.
Storlek: XS–XXXL
0400
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REGNIGT OCH
BULLRIGT?
Den löstagbara skyddshuvan med sitt
avancerade justeringssystem kan bäras
över hörselskydd för att ge extra värme i
krävande arbetsmiljöer.

VÄRME MED
VENTILATION
Det avancerade kroppsnära fodret
kombinerar värme med ventilation för
oslagbar komfort. Meshfoder på ryggen
och i armhålorna ger optimal ventilation.
Quiltat foder fram värmer inre organ som
hjärta och lungor.

HÅLL DIG
TORR
Håll dig bekväm och torr i
vår avancerade 2-lagers
GORE-TEX®-jacka med
svetsade sömmar. Den är
100% vind- och vattentät
och behåller andningsförmågan i många timmar.

REGLERA
TEMPERATUREN
Bekväm klimatreglering i midjan gör att
du kan justera temperaturen. Stäng om
du vill hålla dig varm, öppna för att öka
ventilationen.

Högteknologiska material i arbete Läs mer om våra
avancerade material på www.snickersworkwear.com

1988 GORE-TEX® Jacka, Sid: 44
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UPPDRAG: HÅLL DIG TORR
Att hålla sig torr och bekväm när det regnar handlar helt och hållet om att
välja rätt typ av arbetskläder för jobbet. Med Snickers Workwear Active
Climate System kan du välja mellan tre olika typer av regnkläder.
För långa, regniga dagar utomhus är våra högpresterande GORE-TEX®-plagg
med hög förmåga att andas det självklara valet. Om du främst arbetar
kortare pass i regnväder klarar du dig med våra avancerade allvädersplagg i
A.P.S.-tyg. För mindre aktiva jobb, när ventilationen inte är avgörande, är
våra PU-plagg perfekta.

Vind/Regn

Ytter material
GORE-TEX® membran

Foder

Vattenånga (svett)

För 100% torr arbetskomfort under långa arbetspass i regn väljer du våra GORE-TEX®-plagg.

Vatten ånga
(svett)

Snö och
regn
Vind

Material med
smutsavvisande
yta
A.P.S.
membran
Innerfoder
Hud
Kroppsvärme

För tillförlitligt vattentätt skydd under kortare
arbetspass i regn väljer du våra A.P.S.-plagg.

EN 343

För snabbt och säkert skydd vid intensivt regn eller stillastående
arbete väljer du våra PU-plagg.

EN 343 SKYDD MOT DÅLIGT VÄDER
Denna standard omfattar material och sömmar
och är uppdelad på två delar: vattentäthet och
ångmotstånd.

För vattentäthet ﬁnns 3 klasser, där klass 2 ska klara
ett vattentryck på ≥ 8000 Pa och klass 3 ska klara ≥ 13000
Pa. För klass 1 är kraven samma som för klass 2, men utan
förbehandling.

För ångmotstånd (ju lägre värde ju lägre
penetration) ﬁnns det 3 klasser;
Klass 1: Ångmotstånd ≥ 40
Klass 2: 20 < Ångmotstånd ≤ 40
Klass 3: Ångmotstånd ≤ 20
Vattenpenetrationen anges högst upp i symbolen
och ångmotståndet längst ner i symbolen.

XTR GORE-TEX

®

SKYDD MOT EXTREMT VÄDER
Är du ute efter extrem prestanda ska du prova
våra avancerade XTR GORE-TEX®-plagg. Skaljacka och byxor. Med dessa plagg har du skydd
mot väder och vind och du håller dig torr och
varm med enastående komfort, hela dagen.
Överlägset skydd mot vädret i kombination
med enastående funktionalitet och tålighet.
Glöm allt du vet om avancerade GORE-TEX®sportkläder. Arbetskläder av GORE-TEX®
måste nämligen klara mycket hårdare
tester. Tuffare tvättcykler och inte
minst mycket högre krav på funktionell
design, vattentäta sömmar och hög
tålighet. Som vår XTR GORE-TEX®jacka och byxa i tre lager – ett
plagg i teknikens framkant.

Integrerad 3-vägs
justerbar huva.

Stora framﬁckor med
vattentäta dragkedjor.

Audioﬁcka med plats för
mobiltelefon – lättåtkomlig
utan att huvuddragkedjan
behöver öppnas.

Förböjda ärmar och
ergonomisk skärning för
exceptionell rörelsefrihet.

Avancerat 3-lagers
GORE-TEX®-tyg som
andas och håller dig
torr och varm.

Förstärkt GORE-TEX®-tyg på
ärmarna och ﬁckorna.

3M-reﬂexdetaljer för
att synas bättre.

Avtagbara och justerbara hängslen
håller byxor och knäskydd i korrekt
position.

Klimatreglering vid
höften ger optimal
ventilation.

Stora framﬁckor med
vattentäta dragkedjor.
Lättåtkomlig
tumstocksﬁcka.

Verktygshållare med
kardborrefäste vid
handlederna.

Cordura®-förstärkning på knäna
för extra slitstyrka.

Överlägset knäskydd med positioneringssystemet KneeGuard™.
Formsydda knän och Twisted
Leg™-design för fantastisk
rörelsefrihet.
Dragkedjor och kardborreklaffar
på benen för ökad komfort.
1888 XTR GORE-TEX® Skaljacka, Sid: 43
3888 XTR GORE-TEX® Skalbyxor, Sid: 43
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REGNKL ÄDER

3-LAGERS

2604

0404

0404

EN 343

EN 343 EN 14404

REG.
DESIGN

REG.
DESIGN

1888 XTR GORE-TEX® Skaljacka

3888 XTR GORE-TEX® Skalbyxor

Avancerad design och extrem prestanda. En banbrytande arbetsjacka
med hög funktionalitet i förstärkt 3-lagers GORE-TEX® tyg. Ger en torr
och ventilerad arbetskomfort hela dagen, på och utanför arbetet.
Överensstämmer med EN 343.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning
och rörelsefrihet
• Klimatreglering nertill och i midjan. Stäng igen då du vill vara varm, öppna upp
för ökad ventilering
• Snyggt integrerad och skyddande huva med 3-vägs justeringssystem för bästa
skydd och passform
• Praktisk ﬁcka med plats för mobiltelefonen. Lättåtkomlig utan att du behöver
öppna dragkedjan fram
• Invävda reﬂexdetaljer ger ökad synlighet
Material: Modernt 3-lagers GORE-TEX® material som andas. 100% Polyester
200 g/m2 och 100% Polyamid 285 g/m2. ePTFE membran, med inbyggt foder
och tejpade sömmar för ett 100% vatten- och vindtätt skydd och komfort.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

Ett enastående skydd hela dagen. En arbetsbyxa med avancerad och hög
funktionalitet. Förstärkt 3-lagers GORE-TEX® material, vilket ger dig överlägset
skydd samt en torr och ventilerad arbetskomfort hela dagen i alla väder.
Överensstämmer med EN 343.
• Modernt snitt med förböjda knän och extrem Twisted Leg™ design ger en
ökad arbetskomfort i varje rörelse
• Cordura® förstärkningar på knäna för extra hållbarhet, reﬂexdetaljer för
ökad synlighet och säkerhet
• Suveränt knäskydd genom knäskyddsﬁckor utformade för
positioneringssystemet KneeGuard™
• Avtagbara och justerbara hängslen håller byxorna på plats och knäskydden
i rätt läge
• Stora framﬁckor med vattentäta dragkedjor, smart tumstocksﬁcka och
kardborrefäste i midjan för verktyg/hammarhållare
Material: Modernt 3-lagers GORE-TEX® material som andas. 100% Polyester
200 g/m2 och 100% Polyamid 285 g/m2. ePTFE membran med inbyggt foder
och tejpade sömmar för ett 100% vatten- och vindtätt skydd och komfort.
Standardstorlekar i lager: 46–60, 92–104, 148–154 – Ny anpassad
passform, se sid 126

REGNKL ÄDER
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INOMHUSKÄNSLA UTOMHUS
Inrullningsbar huva
med avancerad
justering för perfekt
passform.

Kroppsnära foder för enastående
komfort.

Quiltat foder över hjärta
och lungor för extra
värme.

Stora, lättåtkomliga
framﬁckor.

Nätfoder i ryggen och i
ärmhålorna för överlägsen
ventilation.

Formsydda ärmar och
ergonomisk skärning för
maximal rörelsefrihet.

Avancerat
GORE-TEX®-material
i två lager, som
andas och håller dig
torr och sval.

Klimatreglering vid höften
för optimal ventilation.
3M-reﬂexdetaljer för
ökad synlighet.

0404

EN 343

REG.
DESIGN

1988 GORE-TEX® Jacka
Arbetsjacka i 2-lagers GORE-TEX® tyg ger ett överlägset vatten- och vindtätt skydd. Fodret ger en suverän kombination
av komfort, värme och ventilation. Överensstämmer med EN 343.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Foder anpassat efter kroppen ger bästa komfort. Ventilerande meshtyg på ryggen och i ärmhålorna kombineras
med varmt quiltat foder över bröstet
• Klimatreglering i midjan. Stäng igen då du vill vara varm, öppna upp för ökad ventilering
• Den inrullningsbara huvan har superlätt GORE-TEX® tyg. Huvan kan justeras för optimalt skydd och passform
• 3M reﬂexdetaljer ger ökad synlighet
Material: Avancerad 2-lager GORE-TEX® tyg som andas, 100% Polyester 165 g/m2 och 100% Polyamid 215 g/m2,
ePTFE membran. Tejpade sömmar och mesh/quiltat foder anpassat efter kroppen för ett 100% vatten- och vindtätt
skydd, värme och bekvämlighet.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL
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REGNKL ÄDER

HANTVERKARENS FAVORIT
Avancerat GORE-TEX®-material i
två lager, som andas och håller
dig torr och sval.

Avancerad självjusterande huva
som följer dina huvudrörelser för
enastående synlighet och komfort.

3M-reﬂexdetaljer som
gör att du syns bättre.
Praktisk innerﬁcka
med pennfack.

Formsydda ärmar och
ergonomisk skärning för
maximal rörelsefrihet.

Lättåtkomliga
framﬁckor med
dragkedjor.

Nätfoder för överlägsen
ventilation.
Justerbara ärmslut och midja
för optimal ventilation.

0400
EN 343

REG.
DESIGN

1688 GORE-TEX® Skaljacka
Hantverkarens favorit i alla väder. Jacka med hög andningsförmåga och 2-lagers GORE-TEX® material
ger ett överlägset vatten- och vindtätt skydd. Prisvärd, pålitlig och hållbar. EN 343.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Självjusterande huva som följer dina huvudrörelser ger optimal sikt och komfort
• Nätfoder och klimatreglering i midjan optimerar ventilationen
• Lättåtkomliga framﬁckor med dragkedja och bekväm innerﬁcka med pennfack
• 3M reﬂexdetaljer ger ökad synlighet
Material: Avancerad 2-lager GORE-TEX® tyg som andas, 100% Polyester 223 g/m2, ePTFE membran med
tejpade sömmar och meshfoder ger ett 100% vatten- och vindtätt skydd.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

Huvan är tillverkad av lätt och
bekvämt GORE-TEX®-material.

Den avancerade designen gör att
huvan ställer in sig själv genom
att följa huvudets alla rörelser.

Räkna med överlägset skydd och
sikt i alla lägen.

REGNKL ÄDER

45

5800
EN 343

REG.
DESIGN

1978 A.P.S. Vattentät Jacka

0404

Hantverkarens favorit – året runt. Avancerad vind- och vattentät jacka som andas
medan du arbetar. Kombinerar torr och ventilerande arbetskomfort med rörelsefrihet
och inbyggd funktionalitet.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Klimatreglering i midjan och ärmsluten. Stäng igen då du vill vara varm, öppna upp för
ökad ventilering
• Praktisk inrullningsbar huva ger tillförlitligt skydd
• Stora vattentäta ﬁckor fram och bröstﬁcka med thermoplastiska förstärkningar på
ﬁcklocken ger extra hållbarhet
• Vattentät jacka med refelexdetaljer ger ökad synlighet och säkerhet
Material: Avancerad och lätt polyamid rip-stop A.P.S tyg och tejpade sömmar ger ett vattenoch vindtätt skydd som andas. Meshfoder för extra bekvämlighet.100% Polyamid 110 g/m2.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

EN 343 EN 14404

REG.
DESIGN

3378 A.P.S. Vattentäta Byxor
Håll dig torr och ventilerad oavsett årstid. Vind- och vattentäta byxor i ett lätt tyg som
andas. Räkna med tillförlitligt skydd med slitstarka förstärkningar och inbyggd funktion.
• Modernt snitt med Twisted Leg™ design ger en ökad arbetskomfort i varje rörelse
• Slitstarka Polycanvas förstärkningar ger förbättrad hållbarhet och reﬂekterande detaljer för
ökad synlighet och säkerhet
• Suveränt knäskydd genom knäskyddsﬁckor utformade för positioneringssystemet KneeGuard™
• Dragkedjor och kardborrejustering på byxbenen tillåter dig att ta på byxorna utan att ta av
stövlar eller skor
• Stora praktiska ﬁckor fram, med vattentäta dragkedjor och kardborrefästen i midjan
Material: Lätt polyamid rip-stop A.P.S tyg och tejpade sömmar ger ett vatten- och vindtätt skydd
som andas. Meshfoder för extra bekvämlighet.100% Polyamid 110 g/m2.
Standardstorlekar i lager: 46–60, 92–104, 148–154

0400
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0400
EN 343

8200 Regnjacka, PU
Trotsa regnet. Håll dig torr med vår fullständigt vattentäta, PU-belagda regnjacka med
svetsade sömmar. Tillverkad av mjukt och stretchigt tyg för överlägsen komfort.
Överensstämmer med EN 343.
• Vattentätt material – anpassat efter EN 343 och tillverkad med vattentäta sömmar som till 100%
förhindrar fukten att tränga igenom
• Mjuka, värmeförseglade 3M reﬂekterande band för ökad synlighet
• Praktisk inrullningsbar huva ger tillförlitligt skydd
• Vattenresistent YKK dragkedja
• Två stora ﬁckor fram och kardborreband på ärmslut
Material: Lätt, smidig och vattentät Polyurethan-belagd 100% Polyester tricot, 190 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

9500

EN 343

8201 Regnbyxor, PU
Trotsa regnet. Håll dig torr med våra fullständigt vattentäta, PU-belagda regnbyxor med
svetsade sömmar. Tillverkade av mjukt och stretchigt tyg för överlägsen komfort.
Överensstämmer med EN 343.
• Vattentätt material anpassat efter EN 343 och tillverkad med vattentäta sömmar som till
100% förhindrar fukten att tränga igenom
• Mjuka, värmeförseglade 3M reﬂekterande band för ökad synlighet
• Två stora ﬁckor fram
• Reglerbart kardborreband i benslutet
• Praktisk design som är lätt att dra på
Material: Lätt, smidig och vattentät Polyurethan-belagd 100% Polyester tricot, 190 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

9500

0400
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3214 Hantverksbyxa med hölsterﬁckor, Canvas+, Sid: 12
2820 Logo Sweatshirt, Sid: 60
9822 Flexi Verktygsväska 30 L, Sid: 50
9812 Flexi Verktygsväska/Ryggsäck 23 L, Sid: 51

Vår innovativa ryggsäck tilldelades det
prestigefyllda “red dot”-priset i världens
största och främsta designtävling. Juryn
betonade “produktens innovativa material,
ryggsäckens ergonomiska och moderna
design och unika form som gör det enkelt
för användaren att nå sina verktyg”.

48

UPPDRAG:
MAXIMAL RÖRLIGHET
Den nya generationens verktygsbärare
Du vet hur det är. Alltid på väg. Från bilen till arbetsplatsen, från ett ställe till ett
annat. När du behöver ett specialverktyg är det bråttom.
Därför vill du att dina verktyg alltid ska vara lättillgängliga. Det är tanken bakom
den nya generationens verktygsväskor, verktygsbälten och verktygsﬁckor från
Snickers Workwear. De är designade med avancerad ergonomi och funktionalitet
för extrem rörlighet på arbetet.

SMARTA
VERKTYGSLÖSNINGAR.
Med vår nyskapande Flexi Verktygsväska/
Ryggsäck kan du bära med dig dina viktigaste
verktyg på ryggen – vilket ger dig fria händer
för andra saker.

SLITSTARKA MATERIAL.
Flexi Verktygsväska och Verktygsväska/Ryggsäck
har gedigna gummiklädda aluminiumhandtag. Den
slitstarka botten i gummi och plast minskar risken
för att den lämnar märken på golvet och förhindrar
att verktygsväskan glider omkring i bilen.

LÄTTÅTKOMLIGA VERKTYG.

Den slitstarka Flexi Verktygsväskan har en ergonomiskt rundad
design som gör den praktisk att bära utefter sidan av kroppen.

Räkna med bra överblick över, och tillgång till dina
verktyg. Alla Flexi Verktygsväskor och Verktygsväska/Ryggsäck har verktygsöglor, fack, elastiska
snoddar, ﬁckor med ﬂera funktioner samt
särskilda hållare för dina sladdlösa maskiner.

XTR – DET ULTIMATA
VERKTYGSBÄLTET.
Vårt nya avancerade XTR-verktygsbälte
är ett ännu bättre sätt att bära verktyg.
Det har ett unikt infästningssystem för ﬁckor som
gör att du kan placera dina slitstarka ﬁckor exakt
där du vill ha dem.

Det nya XTR-verktygsbältet är tillgängligt i två specialversioner,
för snickare och elektriker.

Gummiklätt aluminiumhandtag som kan fällas
ned. Handtaget låses i
upprätt läge för enklare
bärande.

Ergonomiskt rundad
design för ökad
bärkomfort.

Slitstark botten i gummiplast
minskar risken att
lämna märken på golvet.

Flerfunktionell ﬁcka med
skyddande lock.

0404

Stor bredd av verktygsﬁckor inklusive
specialﬁckor för dina trådlösa maskiner.
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9822 Flexi Verktygsväska 30 L
Toppmodern verktygsväska med ergonomisk design och enastående funktionalitet,
vilket ger dig enkel tillgång till dina verktyg. Slitstark och ﬂexibel med en mängd
verktygsfack. Håller din utrustning på plats när du är på språng.
• Ergonomiskt rundad design och utvändig vaddering för extra komfort och bekvämlighet när
du bär vid sidan av kroppen
• De gummiklädda aluminiumhandtagen kan fällas ned så att du får en bättre överblick och
tillgång till dina verktyg. Handtaget låses i upprätt läge för enklare bärande
• Tåliga verktygshällor och fack, inklusive hållare för skruvdragare och en lättåtkomlig,
mångsidig ﬁcka med skyddande lock
• Slitstark botten i gummiplast minskar risken att lämna märken på golvet samtidigt som det
förhindrar att verktygsväskan glider runt i bilen
• Ergonomisk och vadderad axelrem med halkskydd hindrar verktygsväskan från att glida av
din axel
Material: Slitstark EVA bas och robusta PE-skivor med innandöme i textili (polyamid)
Storlek: 530 x 280 x 350 mm

0400

9829 Regn & Dammskydd
Skyddar dina verktyg mot regn, damm och nyﬁkna
blickar. Passar alla Snickers Workwear
verktygsväskor.
• Ett vattenavvisande och slitstarkt Rip-Stop material
• Justerbar elastisk öppning för att passa olika storlekar
av väskor
• Stor yta för proﬁlering
• Integrerad påse för enkel förvaring
Material: Rip-Stop tyg, 100% Polyester, PU-belagt.
Storlek: One-size

REG.
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9820 Flexi Verktygsväska 15 L
Den optimala verktygsväskan när du är på språng. Avancerad ergonomisk design som är
bekväm att bära. Fällbara handtag ger bättre överblick och tillgång. Slitstark och
kompakt, med en rad praktiska verktygsfack.
• Ergonomiskt rundad design och utvändig vaddering för extra komfort och bekvämlighet när
du bär vid sidan av kroppen
• De gummiklädda aluminiumhandtagen kan fällas ned så att du får en bättre överblick och
tillgång till dina verktyg. Handtaget låses i upprätt läge för enklare bärande
• Tåliga verktygshällor och fack, inklusive hållare för skruvdragare och en lättåtkomlig,
mångsidig ﬁcka med skyddande lock
• Slitstark botten i gummiplast minskar risken att lämna märken på golvet samtidigt som det
förhindrar att verktygsväskan glider runt i bilen
• Ergonomisk och vadderad axelrem med halkskydd hindrar verktygsväskan från att glida av
din axel
Material: Slitstark EVA bas och robusta PE-skivor med innandöme i textil (polyamid)
Storlek: 345 x 200 x 320 mm
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Justerbara och vadderade
axelremmar för att bära
bekvämt utan att använda
händerna.

Gummiklätt aluminiumhandtag som kan fällas
ned. Handtaget låses i
upprätt läge för enklare
bärande.

Stor bredd av verktygsﬁckor inklusive
specialﬁckor
för dina trådlösa
maskiner.

Ergonomisk design
med vadderad rygg ger
överlägsen bärkomfort.

Slitstark botten i gummiplast
minskar risken att
lämna märken på golvet.
0404
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9812 Flexi Verktygsväska/Ryggsäck 23 L
Revolutionerande verktygväska/ ryggsäck. Ta med dina verktyg på ryggen och låt händerna göra
andra saker som t.ex. säker klättring på stege. Lita på avancerad ergonomisk design, funktionailitet
och rörelsefrihet på arbetsplatsen.
• Överlägsen bärkomfort tack vare ergonomisk design, vadderad rygg och justerbara vadderade axelremmar
• De gummiklädda aluminiumhandtagen kan fällas ned så att du får en bättre överblick och tillgång till dina
verktyg. Handtaget låses i upprätt läge för enklare bärande
• Tåliga verktygshällor och fack, inklusive hållare för skruvdragare och en lättåtkomlig, mångsidig ﬁcka med
skyddande lock
• Slitstark botten i gummiplast minskar risken att lämna märken på golvet samtidigt som det förhindrar att
verktygsväskan glider runt i bilen
• Gummiband på insidan ger enkel förvaring och snabb tillgång till vattenpass, långa borr och längre verktyg
Material: Slitstark EVA bas och robusta PE-skivor med innandöme i textil (polyamid)
Storlek: 415 x 230 x 450 mm
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9810 Flexi Verktygsväska/Ryggsäck 19 L
Det bästa sättet att ta med dina viktiga verktyg. Kompakt verktygsväska/ ryggsäck
med avancerad ergonomisk design. Lämnar händerna fria för andra saker som t.ex. att
säkert klättra på en stege. Slitstark och ﬂexibel, med en rad praktiska verktygsfack.
• Överlägsen bärkomfort tack vare ergonomisk design, vadderad rygg och justerbara
vadderade axelremmar
• De gummiklädda aluminiumhandtagen kan fällas ned så att du får en bättre överblick och
tillgång till dina verktyg. Handtaget låses i upprätt läge för enklare bärande
• Tåliga verktygshällor och fack, inklusive hållare för skruvdragare och en lättåtkomlig,
mångsidig ﬁcka med skyddande lock
• Slitstark botten i gummiplast minskar risken att lämna märken på golvet samtidigt som
det förhindrar att verktygsväskan glider runt i bilen
• Gummiband på insidan ger enkel förvaring och snabb tillgång till vattenpass, långa borr
och längre verktyg
Material: Slitstark EVA bas och robusta PE-skivor med innandöme i textil (polyamid)
Storlek: 345 x 200 x 430 mm
0404
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XTR – DET ULTIMATA VERKTYGSBÄLTET
XTR Verktygsbälte från Snickers Workwear gör det ännu enklare att ta med sig
verktygen. Med avancerad ergonomisk design och justerbara vadderade remmar avlastas dina höfter och ger bättre arbetskomfort. Det unika och ﬂexibla
systemet för att fästa ﬁckor gör att du kan placera slitstarka läderﬁckor exakt
där du vill ha dem. XTR Verktygsbälte är tillgängligt i ett urval versioner för
snickare och elektriker och har specialﬁckor som är designade för att underlätta varje speciﬁkt jobb. Så ta på dig det, knäpp det innovativa spännet i aluminium och ta med alla spikar, skruvar och verktyg du behöver – hela vägen och
hela dagen.

Reﬂekterande detaljer
gör att du syns bättre.

Slitstarka läderﬁckor med
dubbla sömmar och nitar
för ökad slitstarkhet.
Fickor för skruvar och
spikar med unika och
vinklade öppningar som
gör att de alltid är
lättåtkomliga.
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9770 XTR Snickarbälte

9780 XTR Elektrikerbälte

Gör dig redo med detta ultimata snickarbälte. Räkna med ergonomisk
design, vadderade hängslen och ett ﬂexibelt infästningssystem som
omfattar slitstarka ﬁckor av läder och en speciﬁk verktygsﬁcka för snickare.
• Cordura® förstärkt bälte med ergonomisk design samt innovativt och ﬂexibelt
infästningssystem för ﬁckor
• Justerbara och avtagbara hängslen som är vadderade, minskar vikten på
höfterna vilket förbättrar ergonomi och komfort
• Verktygsﬁcka för snickaren med fack och fästen, inkluderat en hammarhållare,
knivfäste och fack för penna
• Två slitstarka spik- och skruvﬁckor i läder med vinklad design och breda
öppningar för enkel åtkomst
• Robust och innovativt aluminiumspänne för enkel öppning och stängning
Material: Bälte i 100% Nylon, 100% Cordura® – polyamid. Läderﬁckor.
Storlek: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

Se till att du har detta ultimata verktygsbälte. Räkna med ergonomisk
design, vadderade hängslen och ﬂexibel infästning som omfattar
slitstarka ﬁckor av läder och en verktygsﬁcka för elektriker.
• Cordura® förstärkt bälte med ergonomisk design samt innovativt och ﬂexibelt
infästningssystem för ﬁckor
• Justerbara och avtagbara hängslen som är vadderade, minskar vikten på
höfterna vilket förbättrar ergonomi och komfort
• Verktygsﬁcka för elektriker med fack och fästen för skruvmejslar, tänger, kniv,
voltmeter och hammare
• Två slitstarka spik- och skruvﬁckor i läder med vinklad design och breda
öppningar för enkel åtkomst
• Robust och innovativt aluminiumspänne för enkel öppning och stängning
Material: Bälte i 100% Nylon, 100% Cordura® – polyamid. Läderﬁckor.
Storlek: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

Gediget och innovativt
aluminiumspänne som är
designat för att vara enkelt att
öppna och stänga.

Justerbara remmar,
med vaddering över
axlarna för ökad
komfort.

0404

Ergonomisk design och
vaddering i ﬂera lager
för ökad jobbkomfort.

I snickarversionen har verktygsﬁckan ett antal fack och
öglor för olika verktyg, bland
annat en hållare för hammare,
knivfäste och pennﬁcka.

I elektrikerversionen har
verktygsﬁckan ett antal
fack och öglor för skruvmejslar, tänger, knivar
och voltmätare samt en
hammarhållare och
ett knivfäste.
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0404

I elektrikerversionen har verktygsﬁckan ett antal fack och
öglor för skruvmejslar, tänger,
knivar och voltmätare samt en
hammarhållare och knivfäste.

I snickarversionen har verktygsﬁckan ett antal fack och
öglor för olika verktyg, bland
annat en hållare för hammare,
knivfäste och pennﬁcka.
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9771 Snickarbälte

9781 Elektrikerbälte

Håll allt på plats med detta stadiga snickarbälte. Designad med
förstärkt funktionalitet och en ﬂexibel infästning som omfattar
slitstarka ﬁckor av läder och en speciﬁk verktygsﬁcka för snickare.
• Förstärkt bälte i böjd design med ett innovativt och ﬂexibelt
infästningssystem för ﬁckor
• Mjuk stoppning för ökad arbetskomfort
• Verktygsﬁcka för snickaren med fack och fästen, inkluderat en
hammarhållare, knivfäste och fack för penna
• Två slitstarka spik- och skruvﬁckor i läder med vinklad design och breda
öppningar för enkel åtkomst
• Robust och innovativt aluminiumspänne för enkel öppning och stängning
Material: Bälte i100% Nylon och 100% Polyamid. Läderﬁckor.
Storlek: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

Håll allt på plats med detta stadiga elektrikerbälte. Designad med
förstärkt funktionalitet och en ﬂexibel infästning som omfattar slitstarka
ﬁckor av läder och en speciﬁk verktygsﬁcka för elektriker.
• Förstärkt bälte i böjd design med ett innovativt och ﬂexibelt
infästningssystem för ﬁckor
• Mjuk stoppning för ökad arbetskomfort
• Verktygsﬁcka för elektrikern med fack och fästen för skruvmejslar, tänger,
kniv, voltmeter och hammare
• Två slitstarka spik- och skruvﬁckor i läder med vinklad design och breda
öppningar för enkel åtkomst
• Robust och innovativt aluminiumspänne för enkel öppning och stängning
Material: Bälte i100% Nylon och 100% Polyamid. Läderﬁckor.
Storlek: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)
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9790 XTR Verktygsbälte

9791 Verktygsbälte

Det ultimata verktygsbältet. Avancerad ergonomisk design och stoppning
ger ökad arbetskomfort, ett ﬂexibelt infästningssystem för ﬁckor och
Cordura® förstärkningar för extra hållbarhet.
• Ergonomisk design med stöd på rätt ställen och stoppning i ﬂera lager för
ökad arbetskomfort
• Slitstark Cordura® förstärkning på insidan för extra hållbarhet. Reﬂekterande
detaljer på utsidan ger ökad synlighet
• Innovativt infästningssystem för ﬁckor ger dig möjligheten att lägga till och
ﬂytta ﬁckorna efter dina behov
• Robust och innovativt aluminiumspänne för enkel öppning och stängning
• Finns i tre storlekar
Material: 100% Nylon, 100% Cordura® - Polyamid.
Storlek: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

Få jobbet gjort med detta stadiga verktygsbälte i böjd, slimmad
design. Räkna med förstärkt funktionalitet och ett ﬂexibelt
infästningssystem för ﬁckor.
• Bälte i böjd design och mjuk stoppning
• Förstärkt med extra slitstarkt material på insidan för ökad hållbarhet
• Innovativt infästningssystem för ﬁckor ger dig möjligheten att lägga till
och ﬂytta ﬁckorna efter dina behov
• Robust och innovativt aluminiumspänne för enkel öppning och
stängning
• Finns i tre storlekar
Material: 100% Nylon, 100% Polyamid
Storlek: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)
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9785 Elektrikerﬁcka

9775 Snickarﬁcka

Designad för elektrikern. Extremt slitstarkt verktygsﬁcka i läder för dina
viktiga verktyg. Unikt utformad för Snickers Workwear verktygsbälten.
• Slitstark ﬁcka tillverkad i kraftigt läder. Dubbla sömmar och nitar för extra
hållbarhet
• Förstärkta fack och slitstarka nylonöglor ger bra överblick och tillgång till
dina skruvmejslar, tänger, kniv och voltmeter
• Hammarhållare i slitstarkt gummi med vinylbeläggning, passar Hultafors
elektrikerhammare
• Pennfack och knivfäste som lämpar sig för Hultafors hantverksknivar
• Unik lösning för enkel och tillförlitlig fastsättning på verktygsbältet
Material: 100% Läder.
Storlek: One size

Designad för snickaren. Extremt slitstark verktygsﬁcka i läder
för dina viktiga verktyg. Unikt utformad för Snickers Workwear
verktygsbälten.
• Slitstark ﬁcka tillverkad i kraftigt läder. Dubbla sömmar och nitar för
extra hållbarhet
• Förstärkta fack och slitstarka nylonöglor ger bra överblick och tillgång
till dina verktyg
• Hammarhållare i slitstarkt gummi med vinylbeläggning
• Pennfack och knivfäste som lämpar sig för Hultafors hantverksknivar
• Unik lösning för enkel och tillförlitlig fastsättning på verktygsbältet
Material: 100% Läder.
Storlek: One size
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9795 Spik- & skruvﬁckor

9792 Hängslen

Alltid till hands. Extremt slitstarka läderﬁckor för spik och skruv.
Unikt utformade för Snickers Workwear verktygsbälten.
• Kit med två slitstarka ﬁckor tillverkade i tjockt läder med dubbla
sömmar och nitar för extra hållbarhet
• Smart vinklad design och breda öppningar
• Två fack och extra verktygsfäste ger ökad bekvämlighet
• Unik lösning för enkel och tillförlitlig fastsättning på verktygsbältet
Material: 100% Läder.
Storlek: One size

Avlasta vikten på höfterna. Slitstarka men ändå bekväma hängslen till
Snickers Workwear verktygsbälte.
• Ergonomisk design med vadderade och förstärkta axlar för ökad
arbetskomfort och hållbarhet
• Lätt att justera för perfekt passform
• Resår i ryggen för ökad bekvämlighet när man böjer sig framåt
• Aluminiumkrokar säkrar enkel fastsättning i bältet
• Kan fästas på två ställen på bältet
Material: 100% Nylon.
Storlek: One size
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4254 Verktygsväst, Canvas+

0404

1804

5804

9504

Förstärkt funktionalitet. En tålig verktygsväst som ger dig enkel tillgång till dina viktiga verktyg i
alla lägen. Ergonomiskt verktygsbärande med alla ﬁckor du behöver kombinerat med enastående
arbetskomfort.
• Breda axelband och stretchtyg i ryggen för ökad arbetskomfort och rörelsefrihet
• Cordura® 1000 förstärkta hölsterﬁckor med verktygshällor för bättre hållbarhet samt lättåtkomliga
vinklade bakﬁckor
• Cordura® förstärkta bröstﬁckor med knivfästen, lättåtkomligt fack för mobiltelefon samt genomskinlig
plastﬁcka för ID-bricka
• Inbyggt expansionsparti som gör att verktygsvästen lätt kan utvidgas och bäras utanpa jackan
• Justerbart ergonomiskt bälte som avlastar axlarna
Material: Canvas+. Ett bekvämt men ändå slitstarkt material i 60% Bomull, 40% Polyester, 340 g/m2.
Förstärkningar i 100% Cordura ®-Polyamid 500D och1000D.
Standardstorlekar i lager: XS–XXL

Cordura®-förstärkt
bröstﬁcka med penna
och mobiltelefonfack.
Breda axelband fördelar vikten
för optimal arbetskomfort.

Stretchmaterial i ryggen
för ökad arbetskomfort.

Slittåligt men ändå mycket
bekvämt Canvas+™-tyg.

Bröstﬁcka med knivfäste och
transparent ﬁcka för ID-bricka.

Inbyggt expansionsparti som gör
att verktygsvästen lätt kan utvidgas
och bäras utanpå jackan.

Justerbart, ergonomiskt bälte
som avlastar axlarna.

Cordura® 1000-förstärkta
hölsterﬁckor fram med verktygshällor för ökad hållbarhet.

Vinklade bakre hölsterﬁckor
för enkel åtkomst.
3314 Hantverksbyxa, Canvas+, Sidan: 12
2815 Logo Hoodie, Sidan: 61
8012 A.I.S. Fleecejacka, Sidan: 37
4254 Verktygsväst, Canvas+, Sidan: 56
9585 Power Core Handske, Sidan: 114
9586 Power Open Handske, Sidan: 114
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– Display med 10 st

0404

9755 Skyddande
Smartphone ﬁcka
– Display med 10 st
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9743 Smartphonefodral

9745 Skyddande smartphonefodral

Smartphonefodral med ett ordentligt skyddande lock, kombinerar
design med enkel åtkomst till din mobiltelefon
• Smart och kompakt design som passar de ﬂesta smartphones
• Laminerat skyddande lock med kardborrestängning ger extra
bekvämlighet
• Mjuk stoppning på insidan ger din telefon ett bättre skydd
• Bred öppning för bättre tillgänglighet
• Passar på ditt bälte eller på kardborrefästena på dina hantverksbyxor
Material: 100% Polyester, 100% EVA skum
Ungefärligt innermått: 125 x 20 x 75 mm

Ta hand om telefonen. Tillförlitligt och slitstarkt smartphonefodral ger din
telefon eller kommunikationsutrustning 100% skydd mot vatten och damm.
• Slitstarkt och vattentätt material med svetsade sömmar ger ett 100% skydd mot
vatten och damm
• Flexibel design med plats för telefon, GPS eller annan mindre
kommunikationsutrustning
• Skyddslocket har kardborrestängning och är lätt att öppna. Reﬂekterande logo för
ökad synlighet
• Mjuk stoppning på insidan ger din telefon ett bättre skydd
• Passar på ditt bälte eller på kardborrefästena på dina hantverksbyxor
Material: 100% termoplastiskt polyuretan (TPU)
Ungefärligt innermått: 85 x 25 x 130 mm
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9736 Hammarhållare
– Display med 10 stk

9082 Flexi Hammarhållare

9716 Hammarhållare

Populär standardmodell. Hammarhållare i metall, i smart och
säkert utförande. Redo för aktivt arbete.
• Passar i Snickers verktygsfästen på Snickers byxor och västar
samt Snickers system Flexi Pocket
Material: Metall
Storlek: One size

Högklassig hammarhållare med ergonomisk design. Vinklad för att lätt
komma åt hammaren och för att den skall ligga bekvämt mot benet.
• Ergonomiskt vinklad design hindrar hammarskaftet från att slå mot benet
då du går, eller vara i vägen då man böjer sig ner
• Lätt att fästa i Snickers verktygsbälten, byxor, bälten, verktygsväst och
Flexi ﬁcksystem
• Vinklad en aning bort från kroppen för att lätt komma åt hammaren
• Passar de ﬂesta hammare på marknaden
• Tillverkad i ett slitstarkt och ﬂexibelt material som inte repar ömtåliga ytor
Material: Slitstark Hytrel® från DuPont™ – 100% Termoplastiska elastomerer (TPE)
Storlek: One size

0400
0400

9794 Flexi Hölsterﬁckor

9700 Flexi Kardborrefäste

Två smart designade löstagbara hölsterﬁckor. Passar till kardborrefästen
på Snickers Workwears byxor och västar samt till Snickers Flexi Pocket
system. Tillverkade i extra slitstark Cordura®.
• Hölsterﬁckor som kan fästas antingen med kardborrefästen eller i ett
vanligt skärp
• Riktigt kraftigt Cordura® tyg som håller länge
• En stor ﬁcka med mindre ﬁckor på utsidan
• Trensar på utsatta ställen för extra hållbarhet
Material: 100% Cordura®-Polyamid 300 g/m2.
Storlek: One size

Öppnar nya möjligheter till praktiska lösningar på jobbet.
Enkel, slitstark och pålitlig modell.
• Flexibelt kardborrefäste med många användningsområden
• Material: Polyester
Storlek: One size
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3213 Hantverksbyxa Rip-Stop, Sidan: 11
2716 A.V.S. Body Mapping Pikétröja, Sidan: 66
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UPPDRAG: HÅLL DIG SVAL
AVANCERAD TEKNIK I ARBETE
Att hålla sig sval och fräsch under hårt
arbete är inte bara en fråga om komfort utan
handlar även om säkerhet. Det hjälper dig att
vara fokuserad och alert, vilket minimerar
risken för felaktiga beslut. Så när det blir hett
och fuktigt kring öronen ska du därför välja
vår nyskapande serie arbetskläder med den
avancerade materialtekniken A.V.S. Det du
får är ett snabbtorkande plagg med extremt
goda andningsegenskaper för utmärkt ventilation och fukttransport. Dessa håller dig torr,
fräsch och riktigt bekväm när du arbetar hårt
eller det är varmt.

FUNKTIONALITET
ÖVERALLT.
Vi vet vad som krävs för att få
jobbet gjort. Därför har till
och med de ﬂesta t-shirts och
pikétröjor våra patenterade
MultiPockets™ som gör att du
kan böja dig framåt utan att
mobiltelefonen ramlar ur.

Patenterade
MultiPockets™

Med MultiPockets™ kommer du
enkelt åt din mobiltelefon ...

... och kan luta dig framåt utan att
telefonen trillar ur.

RÖRELSEFRIHET.
Känn hur det är att ha arbetskläder som fungerar och som följer dina rörelser. Snickers Workwears
sortiment av t-shirts, pikétröjor, tröjor och skjortor har ergonomisk design som ger verklig rörelsefrihet och unik arbetskomfort.

INTE BARA SNYGGA.

MATERIAL AV HÖG KVALITET.

Modern design är bara början. Vårt
inspirerande utbud av snitt, material
och färger av högsta kvalitet ger dig
funktionella plagg som är designade
för att arbeta i.

Alla våra plagg är gjorda i slitstarka material med
särskilda egenskaper hos varje plagg. Robusta men
ändå bekväma material, lättskött yta, UV-skydd och
avancerade material som andas är bara några
exempel.

Högteknologiska material i arbete Läs mer om våra avancerade material på www.snickersworkwear.com
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2820 Logo Sweatshirt
Till varje hantverkare. Rundhalsad och slitstark sweatshirt med modern
design och tryckt Snickers Workwear logo på bröstet.
• Ett mycket stadigt tretrådigt tyg som håller formen – tvätt efter tvätt
• Modellen är förtvättad och krympt
• Ribbade muddar som skyddar mot kalla vindar
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
• Avancerad design för en perfekt passform
Material: Bekvämt, slitstarkt material i 80% Bomull och 20% Polyester, 330 g/m2.
Förtvättad.
Storlek: XS–XXXL
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2812 Sweatshirt med MultiPockets™
En modern favorit med rund hals i ett underbart material och
patenterade MultiPockets™. Designad för att trivas i.
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefon
eller glasögon
• Ett mycket stadigt tretrådigt tyg som håller formen – tvätt efter tvätt
• Modellen är förtvättad och förkrymt
• Ribbade muddar som skyddar mot kalla vindar
• Design med en modern passform
Material: Bekvämt, slitstarkt material i 80% Bomull 20% Polyester, 330 g/m2.
Förtvättad.
Storlek: XS–XXXL
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2810 Sweatshirt
Kraftig tröja som är lätt att trivas i. Finns i en rad olika
färger, vilket gör den idealisk för företagsproﬁlering.
• Borstad insida ger extra bekvämlighet
• 2x2 rib med Lycra för stabil prestanda
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
Material: 80% polyester 20% bomull, 300 g/m2.
Storlek: XS–XXXL
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2815 Logo Hoodie
Kraftig hoodie i slitstarkt men ändå mjukt och skönt material.
Har tummgrepp som håller muddarna på plats.
• Ett mycket stadigt tretrådigt tyg som håller formen – tvätt efter tvätt
• Elastisk dragsnodd i huvan
• Känguruﬁcka att värma händerna i
• Modellen är förtvättad och krympt
• Ribbade muddar som skyddar mot kalla vindar
Material: Bekvämt, slitstarkt material i 80% Bomull och 20% Polyester, 330 g/m2. Förtvättad.
Storlek: XS–XXXL

1804
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2808 Logo Hoodie med MultiPockets™
Bejaka dig själv i den här högkvalitativa hoodien med justerbar huva. Patenterade
MultiPockets™ och extra slitstark kvalitet gör den till en hoodie att räkna med.
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefon eller glasögon.
Guided Wire System skyddar hörlurssladden
• Elastisk dragsnodd i huvan
• Skön och slitstark kvalitet i 80% Bomull och 20% Polyester
• Förstärkta armbågar ger extra slitstyrka
• Trendig modell i modern design
Material: Bekvämt, slitstarkt material i 80% Bomull, 20% Polyester, 330 g/m2. Förtvättad.
Storlek: XS–XXXL
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2816 Logo Hoodie med dragkedja
Öppna upp för ökad ventilation, stäng igen då du vill vara varm. Denna slitstarka hoodie har
tummgrepp som håller muddarna på plats.
• Ett mycket stadigt tretrådigt tyg som håller formen – tvätt efter tvätt
• Elastisk dragsnodd i huvan
• Stora ﬁckor att värma händerna i
• Modellen är förtvättad och krympt
• Ribbade muddar som skyddar mot kalla vindar
Material: Bekvämt, slitstarkt material i 80% Bomull och 20% Polyester, 330 g/m2. Förtvättad.
Storlek: XS–XXXL
1604
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2800 Hoodie
Trivsam hoodie med stor känguruﬁcka att värma händerna i.
Perfekt för företagsproﬁlering.
• Borstad på insidan ger extra bekvämlighet
• 2x2 rib med Lycra för beständig prestanda
• Förstärkta armbågar ger extra slitstyrka
Material: 80% Polyester 20% Bomull, 300 g/m2.
Storlek: XS–XXXL
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2801 Hoodie med dragkedja
Trendig hoodie med dragkedja som är lätt att trivas i. Ökad ﬂexibilitet
och stora ﬁckor att värma händerna i. Perfekt för företagsproﬁlering.
• Borstad insida ger extra bekvämlighet
• 2x2 rib med Lycra för stabil prestanda
• Tryckt etikett i nacken ger maximal komfort
Material: 80% Polyester 20% Bomull, 300 g/m2.
Storlek: XS–XXXL
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2806 Zip Hoodie Dam
Enkel Damhoodie med kvinnlig passform och en stor känguruﬁcka för att
värma händerna i. Lätt att trivas i och perfekt för företagsproﬁlering.
• Framtagen för kvinnor för att säkerställa en modern passform
• Borstad insida ger extra bekvämlighet
• 2x2 rib med Lycra för stabil prestanda
Material: 80% polyester 20% bomull, 300 g/m2.
Storlek: XS–XXL
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2712 Rugbytröja
En modern klassiker. Rugbytröja i kraftigt men mjukt material.
Idealisk för företagsproﬁlering.
• Mycket plats för företagsproﬁlering
• Tillverkad i kraftigt men mjukt, förtvättat material som ger större komfort
och hållbarhet
• Avancerad design, elastiska muddar och slitsar i sidan ger optimal passform
• Bröstﬁcka
Material: Silicontvättad och borstat material i 80% Bomull, 20% Polyester, 300g/m2
Storlek: XS–XXXL
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2813 ½ Zip Sweatshirt med MultiPockets™
En modern tröja med den rätta looken, rejäl komfort och patenterade
MultiPockets™. Tuff och smart modell.
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefon
eller glasögon
• Ett mycket stadigt tretrådigt tyg som håller formen – tvätt efter tvätt
• Förtvättad för en bekväm och krympfri passform
• Ribbad hals med dragkedja ger extra komfort och bekvämlighet
• Design med en modern passform
Material: Bekvämt, slitstarkt material i 80% Bomull 20% Polyester, 330 g/m2.
Förtvättad.
Storlek: XS–XXXL
1800
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2818 ½ Zip Sweatshirt
Robust ½ zip tröja. Idealisk för företagsproﬁlering
• Borstad insida ger extra bekvämlighet
• 2x2 rib med Lycra för stabil prestanda
• Tryckt etikett i nacken ger maximal komfort
• Ribbad hals med dragkedja ger extra komfort och bekvämlighet
Material: 80% Polyester 20% Bomull, 300 g/m2.
Storlek: XS–XXXL
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2817 Sweatshirtjacka
Sweatshirtjacka som kombinerar modern design med varm arbetskomfort,
har en mängd ﬁckor för extra allt.
• Mjukt ﬂeecefoder, även i huva och ﬁckor för extra värme
• Stora ﬁckor fram med utanpåliggande ﬁckor, ﬁcka med dragkedja för säker
förvaring av nycklar och en praktisk pennﬁcka på armen
• Elastisk resår vid ärmslut och nederkant hjälper till att hålla den kalla luften ute
• Hel YKK dragkedja framtill ger maximal bekvämlighet
• Avancerad design för en perfekt passform
Material: Bekvämt och slitstarkt material i 80% Bomull och 20% Polyester, 320 g/m2.
Fodrad med 100% Polyester Pile, 250 g/m2.
Storlek: XS–XXXL
0400
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2819 Logo Jacka
Fungerar överallt. Denna logo jacka har en snygg, modern design och
fungerar oavsett om du är på arbetet eller hemma. Tillverkad i klassiskt
polyestertrikåtyg med borstat ﬂeecefoder för mjuk arbetskomfort.
• Hög bekväm krage skyddar nacken från väder och vind
• Elastisk resår vid ärmslut och nederkant hjälper till att hålla den kalla luften ute
• Två lättåtkomliga framﬁckor med dragkedja
• Hel YKK dragkedja framtill ger maximal bekvämlighet
• Avancerad design för en perfekt passform
Material: 100% Polyestertrikå, 350 g/m2. Borstad ﬂeece på insidan.
Storlek: XS–XXXL
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2821 Proﬁljacka
Visa din logotyp. Sportig jacka i modern design med många möjligheter till
företagsproﬁlering. Tillverkad av klassiskt polyestertrikåtyg med borstat
ﬂeecefoder ger bekväm arbetskomfort.
• Stora ytor med få sömmar gör det enkelt att proﬁlera ditt företag
• Hög bekväm krage skyddar nacken från väder och vind
• Elastisk resår vid ärmslut och nederkant hjälper till att hålla den kalla luften ute
• Två lättåtkomliga framﬁckor
• Hel YKK dragkedja framtill ger maximal bekvämlighet
Material: 100% Polyestertrikå, 350 g/m2. Borstad ﬂeece på insidan.
Storlek: XS–XXXL
9500
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8503 Serviceskjorta
Snygg, proffsig skjorta i unik non-scratch design.
Lättskött yta och bekväma patenterade MultiPockets™.
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefon
eller glasögon
• Easy-care behandlad: håller färgen och formen vid tvätt i 70°C
• UV skydd 50+
• Unik non-scratch design som skyddar arbetsytorna
• Trendig modell i avancerad design
Material: Rejält, lättskött material i 65 % Polyester 35 % Bomullstwill, 155 g/m2.
Storlek: XS–XXXL
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8506 Skjorta med kort ärm, Rip Stop

9500

En sval skjorta med kort ärm och patenterade MultiPockets™.
Tillverkad i slitstarkt men ändå mjukt rip-stop material.
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefon
eller glasögon
• Lätt och tåligt rip-stop tyg, förtvättad för ökad mjuk arbetskomfort
• Avancerad design och modern passform
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
• Tryckknappar gör skjortan lättare att stänga samtidigt som hållbarheten ökar
Material: Mjukt och skönt förtvättat Rip-Stop tyg. 80% Bomull, 20% Polyester, 150 g/m2.
Storlek: XS–XXXL
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8508 Skjorta, Rip-Stop
Skjorta med patenterade MultiPockets™ som är tillverkad i slitstarkt
men ändå mjukt rip-stop material.
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefon
eller glasögon
• Lätt och tåligt rip-stop tyg, förtvättad för ökad mjuk arbetskomfort
• Avancerad design och modern passform
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
• Tryckknappar gör skjortan lättare att stänga samtidigt som hållbarheten ökar
Material: Mjukt och skönt förtvättat Rip-Stop tyg. 80% Bomull, 20% Polyester, 150 g/m2.
Storlek: XS–XXXL
9500

ÖVERDEL AR

65

Avancerad, kroppsanpassad
design med extra ventilation
där du svettas mest.
Mycket ﬂexibla material
för utmärkt passform.

Innovativ kombination av A.V.S.
tekonologi och bambukol som håller
dig fräsch och motverkar lukt.
UV-skydd 50+.

Högteknologiskt
A.V.S.-material som
andas. Polyester håller
dig torr och fräsch.
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2716 A.V.S. Body Mapping Pikétröja
Avancerad ventilation. Pikétröja med avancerad body-mapping design. Banbrytande
teknik i fukttransport, snabbtorkande stretch och UV-skyddande material som ger en
fräsch och torr arbetskomfort.
• Active Vaporize System (A.V.S.) är ett avancerat material som andas och har suverän
förmåga att transportera bort fukt. Håller kroppen torr och fräsch
• Avancerad body-mapping design med extra ventilation där du svettas mest - i armhålorna,
längs ryggen och på övre delen av ryggen
• Materialet är en innovativ kombination av A.V.S. tekonologi, bambukol som håller dig
fräsch och motverkar lukt, samt UV-skydd 50+
• Suverän design och stretchmaterial för optimal passform
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
Material: 100% A.V.S. Polyester som andas, 180 g/m2 med Bambukol som motverkar lukt
samt UV-skydd. Polyester mesh 120 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

1604

5804

1604

9504
PATENT
INFO

Test-No. XXX

Hohenstein

2714 A.V.S. Avancerad Pikétröja
Fräsch i det långa loppet. Pikétröja i funktionellt material med avancerad fukttransport, extremt
mjukt men slitstarkt material med andasfunktion och UV-skydd. Kombinera sval arbetskomfort
med patenterad MultiPocket™.
• Active Vaporize System (A.V.S.) är ett avancerat material som andas och har suverän förmåga att
transportera bort fukt. Håller kroppen torr och fräsch
• Materialet är en innovativ kombination av A.V.S. polyester och bambukolmaterial som håller dig fräsch
och motverkar lukt, samt UV-skydd 50+
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefon eller glasögon
• Stretchmaterial och ﬂatlocksömmar ger perfekt passform och bekvämlighet
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
Material: 100% A.V.S. Polyester som andas. 220 g/m2 med Bambukol som motverkar lukt samt UV-skydd.
Storlek: XS–XXXL
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2509 A.V.S. Avancerad T-shirt

5804

Torr och fräsch, i det långa loppet. Extremt mjuk, bekväm och ändå slitstark T-shirt
i ventilerande och UV-skyddande material. En T-shirt med avancerad fukttransport samt
patenterade MultiPocket™.
• Active Vaporize System (A.V.S.) är ett avancerat material som andas och har suverän förmåga att
transportera bort fukt för att hålla kroppen torr och fräsch
• Materialet är en innovativ kombination av A.V.S. teknologi, bambukol som håller dig fräsch och
motverkar lukt, samt UV-skydd 50+ för en fräsch känsla i värmen
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor, perfekta för mobilen eller glasögonen
• Stretchmaterial och ﬂatlocksömmar ger perfekt passform och bekvämlighet
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
Material: 100% A.V.S. Polyester som andas. 220 g/m2 med Bambukol som motverkar lukt samt UV-skydd.
Storlek: XS–XXXL
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2711 A.V.S. Pikétröja
Fräsch i värmen. Pikétröja i funktionellt stretchigt material med extrem förmåga att
transportera bort fukt. Idealisk för proﬁlering.
• Active Vaporize System (A.V.S.) är ett avancerat material som andas och har suverän förmåga att
transportera bort fukt. Håller kroppen torr och fräsch
• Materialet är en innovativ kombination av A.V.S. polyester och bambukol som håller dig fräsch och
motverkar lukt, samt UV-skydd 40+
• Suverän design och stretchmaterial för optimal passform
Material: 100% A.V.S. Polyester som andas. 140 g/m2 med Bambukol som motverkar lukt samt UV-skydd.
Storlek: XS–XXXL
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2508 A.V.S. T-shirt
En klassiker med torr och fräsch arbetskomfort. Lätt och stretchig T-shirt i funktionellt material
som transporterar bort fukten när det är varmt. Idealisk för företagsproﬁlering.
• Active Vaporize System (A.V.S.) är ett avancerat material som andas och har suverän förmåga att
transportera bort fukt för att hålla kroppen torr och fräsch
• Materialet är behandlat för att motverka lukt, för en fräschare känsla i värmen samt UV-skydd 40+
• Stretchmaterial och ﬂatlock sömmar ger perfekt passform och bekvämlighet
Material: 100% A.V.S. Polyester som andas. 140 g/m2 med Bambukol som motverkar lukt samt UV-skydd.
Storlek: XS–XXXL
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2504 T-shirt med MultiPockets™
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Förstärkt T-shirt, komplett med patenterade MultiPockets™ och mjuk men tålig bomull.
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefon eller glasögon
• Förstärkt vid axelsömmen och bak i nacken för en lång livslängd
• Ögla i halsen för sladd till handsfree och hörlurar från MultiPockets™
• Lycra i halsribben hjälper till att hålla formen – tvätt efter tvätt
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
Material: 100% kraftig bomull för extra hållbarhet, 200 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

PATENT
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2710 Pikétröja med MultiPockets™
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En sportig klassiker med modern touch. Denna pikétröja med raglanärm kombinerar
komfort och bekvämlighet genom mjuk tvättad bomull och MultiPockets™.
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefon eller glasögon
• Förstärkt vid axelsömmen och bak i nacken för en lång livslängd
• Ögla i halsen för sladd till handsfree och hörlurar från MultiPockets™
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
• 2 knappars design och raglanärm ger ett modernt utseende
Material: 100% kraftigt bomullstyg, mjukt tvättat för skön arbetskomfort, 240 g/m2.
Storlek: XS–XXXL
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2702 Pikétröja Dam
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Snygg och hållbar pikétröja med kvinnlig passform. Idealisk för företagsproﬁlering.
• Designad med en tight, kvinnlig passform
• Förstärkt vid axelsömmen och bak i nacken för en lång livslängd
• Easy Care- behandlad: håller färgen och formen vid tvätt i 70°C
Material: 65% Polyester, 35% Bomull 220 g/m2
Size: XS–XXL
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2708 Pikétröja
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Skön pikétröja som ﬁnns i ett stort antal färger. Idealisk för
företagsproﬁlering.
• Förstärkt vid axelsömmen och bak i nacken för en lång livslängd
• Easy Care- behandlad: håller färgen och formen vid tvätt i 70°C
• Bekväm och stilfull bröstﬁcka för småsaker
Material: 65% Polyester 35% Bomull, 220 g/m2. Easy Carebehandlad.
Storlek: XS–XXXL
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2502 T-Shirt
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Klassisk T-shirt i skön bomull som har många möjligheter till
företagsproﬁlering.
• Förstärkt vid axelsömmen och bak i nacken för lång livslängd
• Lycra i halsribben hjälper till att hålla formen – tvätt efter tvätt
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
Material: 100% kammad bomull, 160 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

Hohenstein

2402 Långärmad T-shirt
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En långärmad T-shirt i kraftig kvalité. Förstärkt i skön, mjuk bomull.
Många möjligheter till företagsproﬁlering.
• Förstärkt vid axelsömmen och bak i nacken för lång livslängd
• Lycra i halsribben hjälper till att hålla formen – tvätt efter tvätt
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
Material: 100% kammad bomull, 200 g/m2.
Storlek: XS–XXXL
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2403 Långärmad Stretch T-shirt, Dam
En T-shirt med perfekt passform och extra rörelsefrihet.
Idealisk för företagsproﬁlering.
• Designad med en tight, kvinnlig passform
• Lycra ger stor rörelsefrihet
• Förstärkt vid axelsömmen och bak i nacken för lång livslängd
Material: 90% Bomull 10% Elastan, 190 g/m2.
Storlek: XS–XXL
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2516 T-shirt Dam
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En T-Shirt med ny look som är lätt att trivas i, optimal kvinnlig
passform. Perfekt för företagsproﬁlering
• Designad med en tight, kvinnlig passform
• Lycra i halsribben hjälper till att hålla formen - tvätt efter tvätt
• Förstärkt vid axelsömmen och bak i nacken för en lång livslängd
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
Material: 100% Borstad bomull, 160 g/m2.
Size: XS–XXL
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UPPDRAG:
VARM OCH TORR
Hur du klär dig spelar roll för hur du presterar. För att hålla sig varm
och torr med komfort under vintern ska man klä sig i ﬂera lager. Viktigast är lagret närmast huden. Att välja rätt första lager är nyckeln
till att hålla sig torr och sval under hela arbetsdagen. Oavsett vilket
plagg du väljer ur vår kollektion så får du ett första lager med
avancerade funktioner och fantastisk passform tack vare den överlägsna designen och det oerhört bekväma materialet.

KOMFORT NÄRMAST HUDEN
Alla underkläder från Snickers Workwear är tillverkade av ett mycket effektivt material som transporterar bort svett och fukt från kroppen och håller dig varm och torr. För att välja rätt typ av
underkläder måste man ta hänsyn till årstid, väder, arbetsintensitet och, självklart, sin personliga stil.

37,5™-TEKNIKEN
Ett material som torkar mycket snabbt – fem gånger
snabbare än liknande material – för överlägsen
fräsch och torr arbetskomfort. Det högteknologiska
materialet innehåller dessutom aktiva, naturliga
partiklar från kokosnötskol och har en odörhämmande effekt.

MERINOULL
Mycket mjukt och lätt material för naturlig värme
och komfort vid kallt klimat eller mindre intensivt
arbete. Effektiv fuktabsorption och odörhämmande
förmåga, vilket gör att plaggen kan användas ﬂera
dagar i rad utan att tvättas.

XTR ERGONOMISKA
UNDERKLÄDER
Ett optimalt första lager med avancerad ergonomisk
design för bästa möjliga andningsförmåga, isolering
och skydd. Det innovativa och bekväma materialet
är tillverkat av en stretchig polyesterblandning som
är snabbtorkande och har mycket god andningsförmåga.

Högteknologiska material i arbete Läs mer om våra avancerade material på www.snickersworkwear.com

9433 XTR Ergonomisk Kalsong, Sidan: 73
9432 XTR Ergonomisk T-Shirt, Sidan: 72

XTR – DET PERFEK
Avancerat, ergonomiskt material
som transporterar
bort svett och fukt från huden.
Extra isolering på axlarna
och vid njurarna.

0418

Extra ventilation i ärmhålorna,
på ryggen, på bröstet och i
armvecken.

Snabbtorkande
stretchmaterial.

REG.
DESIGN
Test-No. XXX

Hohenstein

9430 XTR Ergonomisk långärmad
underställströja
Optimera dina kroppsrörelser med det bästa inom första lager.
Suverän långärmad underställströjat för torr och fräsch
arbetskomfort. Design, material och funktionalitet som ligger
steget före.
• Kroppen håller sig torr och fräsch eftersom det innovativa och
snabbtorkande stretchmaterialet transporterar bort svett och fukt
från huden
• Avancerad design och teknologi för den optimala kombinationen
av ventilation, isolering och skydd
• Extra ventilation där du svettas mest – i ärmhålorna, på ryggen, på
bröstet och i ärmvecken
• Extra isolering på viktiga ställen – axlarna och njurarna
• Extra skydd där du behöver det bäst – på armbågarna
Material: A.V.S. material med extrem andningsförmåga 56%
Polyamid, 40% Polypropylen, 4% Elastan, 200 g/m2.
Storlek: XS–XXL

72

UNDERKL ÄDER

REG.
DESIGN
Test-No. XXX

Hohenstein

9432 XTR Ergonomisk T-Shirt
Känn skillnaden i detta ultimata första lagers T-shirt.
Räkna med toppmodern design, material och funktionalitet.
Plagget ger dig en torr och fräsch arbetskomfort
• Kroppen håller sig torr och fräsch eftersom det innovativa och
snabbtorkande stretchmaterialet transporterar bort svett och
fukt från huden
• Avancerad design och teknologi för den optimala
kombinationen av ventilation, stöd och skydd
• Extra ventilation där du svettas som mest – i ärmhålorna, på
ryggen och på bröstet
• Extra isolering på viktiga ställen – axlarna och njurarna
Material: A.V.S material med extrem andningsförmåga 56%
Polyamid, 40% Polypropylen, 4% Elastan, 200 g/m2.
Storlek: XS–XXL

TA FÖRSTA LAGRET
Avancerat, ergonomiskt
material som transporterar
bort svett och fukt från huden.

Snabbtorkande
stretchmaterial.
fukt

material

hud

kroppsfukt

A.V.S. Active Vaporize System
Håller kroppen torr genom en unik andningsförmåga – transporterar bort svett och fukt från
huden.

Extra stöd på
ryggen, låren och
ljumskarna.

Extra skydd
på knäna.

Extra ventilation
på ryggen och
i knävecken.

0418

REG.
DESIGN
Test-No. XXX

REG.
DESIGN
Test-No. XXX

Hohenstein

Hohenstein

9431 XTR Ergonomisk
Underställsbyxa
Ett revolutionerade första lager. Avancerad underställsbyxa
med design, material och funktionalitet som ger begrepp
som torr och fräsch arbetskomfort helt nya dimensioner.
• Kroppen håller sig torr och fräsch eftersom det innovativa och
snabbtorkande stretchmaterialet transporterar bort svett och
fukt från huden
• Avancerad design och teknologi för den optimala
kombinationen av ventilation, stöd och skydd
• Extra ventilation där du svettas mest – i knävecken
• Extra stöd för viktiga muskler – på låren och ljumskarna
• Extra skydd där du behöver det bäst – på knäna
Material: A.V.S. material med extrem andningsförmåga 56%
Polyamid, 40% Polypropylen, 4% Elastan, 200 g/m2.
Storlek: XS–XXL

9433 XTR Ergonomisk Kalsong
Kalsong som verkligen gör skillnad, hela dagen. Räkna
med toppmodern design, material och funktionalitet
som ger dig en torr och fräsch arbetskomfort.
• Kroppen håller sig torr och fräsch eftersom det innovativa
och snabbtorkande stretchmaterialet transporterar bort
svett och fukt från huden
• Avancerad design och teknologi för den optimala
kombinationen av ventilation och stöd
• Extra ventilation där du svettas mest
• Extra stöd för viktiga muskler – på låren och ljumskarna
Material: A.V.S. material med extrem andningsförmåga 56%
Polyamid, 40% Polypropylen, 4% Elastan, 200 g/m2.
Storlek: XS–XXL

UNDERKL ÄDER

73

KÄNN HUR SVETTEN AVDUNSTAR
Att hålla ett optimalt mikroklimat med rätt
temperatur och fuktighet närmast huden är
en avgörande faktor för att du ska kunna
hålla dig varm, torr och fräsch. Din ideala
kroppstemperatur är 37,5 °C. Och den
ideala relativa luftfuktigheten i ditt mikroklimat ligger
nära 37,5 %. Med andra ord är 37,5 din ideala komfortoch arbetszon. Därför är det precis där våra avancerade
underkläder med den revolutionerande 37,5™-tekniken
håller dig.

37,5™-TEKNIKEN
Ett högteknologiskt material med
aktiva, naturliga partiklar från
kokosnötskol och odörhämmande
effekt. Fångar upp och transporterar
bort fukt så att du behåller ett bra
mikroklimat närmast huden och kan
känna dig torr och fräsch hela dagen.

SNABBTORKANDE
MATERIAL
Materialet torkar oerhört snabbt – fem
gånger snabbare än liknande material
– för överlägsen fräsch och torr
arbetskomfort. Dessutom är de aktiva
partiklarna permanent inneslutna i
materialtråden och kan därmed aldrig
tvättas ur eller försämras.

Avdunstande fukt

Fabric
Mikroklimat
Hud
Kroppsvärme

74

NYHET
9422 37.5™ Långärmad ½ Zip Underställströja
Glöm svett i detta avancerade första lager. Suverän långärmad underställströja med
dragkedja för extra ventilation. Snabbtorkande material med revolutionerande 37.5™
teknologi säkerställer en torr, varm och ventilerad arbetskomfort.
• 37,5™ är en naturlig aktiv-partikel-teknik som fångar och släpper fukt för ett överlägset
mikroklimat närmast huden
• Extremt snabbtorkande tyg - fem gånger snabbare än liknande material - för överlägsen
frisk och torr arbetskomfort
• Håller kroppen torr och fräsch hela dagen med sitt innovativa naturliga anti-odör
behandlade material
• Avancerad body-mapping design med meshventilation där du svettas mest - i armhålorna,
längs baksidan och på övre delen av ryggen
• Flat lock-sömmar med 6 trådar för extra hållbarhet och komfort
Material: Högteknologiska patenterade 37,5™ teknologi, miljontals permanent inbäddade
aktiva partiklar ligger 8 gånger på garnets yta, torkar snabbt och andningsbart. 54% 37,5
Polyester, 46% Standardpolyester. Mudd i 90% polyester / 10% spandex mesh, 126 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

0426

NYHET

9423 37.5™ Underställsbyxa
Håll benen varma utan att svettas. Avancerad underställsbyxa med revolutionerande 37,5™
teknologi. Räkna med fantastisk ventilation som ger skön och torr arbetskomfort.
• 37,5™ är en naturlig aktiv-partikel-teknik som fångar och släpper fukt för ett överlägset
mikroklimat närmast huden
• Extremt snabbtorkande tyg - fem gånger snabbare än liknande varor - för överlägsen frisk och
torr arbetskomfort
• Håller kroppen torr och fräsch hela dagen med sitt innovativa naturliga anti-odör behandlade
material
• Avancerad Body-Mapping design med meshventilation där du svettas mest - i ryggen,
grenen och knävecken
• Stretchmaterial, elastisk linning och ﬂat lock-sömmar med 6 trådar för extra hållbarhet och
komfort
Material: Högteknologiska patenterade 37,5™ teknologi, miljontals permanent inbäddade aktiva
partiklar ligger 8 gånger på garnets yta, torkar snabbt och andningsbart. 54% 37,5 Polyester, 46%
Standardpolyester. Mudd i 90% polyester / 10% spandex mesh, 126 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

0426

NYHET
9421 37.5™ Långärmad Underställströja
Känn svetten avdunsta i denna avancerade underställströja. Innehåller
revolutionerande 37.5™ teknologi vilket ger dig ett fösta lager i framkant.
Torr, varm och ventilerande arbetskomfort att räkna med.
• 37,5™ är en naturlig aktiv-partikel-teknik som fångar och släpper fukt för ett överlägset
mikroklimat närmast huden
• Extremt snabbtorkande tyg - fem gånger snabbare än liknande material - för överlägsen
fräsch och torr arbetskomfort
• Håller kroppen torr och fräsch hela dagen med sitt innovativa naturliga anti-odör
behandlade material
• Avancerad body-mapping design med meshventilation där du svettas mest - i armhålorna,
längs baksidan och på övre delen av ryggen
• Flat lock-sömmar med 6 trådar för extra hållbarhet och komfort
Material: Högteknologiska patenterade 37,5™ teknologi, miljontals permanent inbäddade
aktiva partiklar ligger 8 gånger på garnets yta, torkar snabbt och andningsbart. 54% 37,5
Polyester, 46% Standardpolyester. Mudd i 90% polyester / 10% spandex mesh, 126 g/m2.
Storlek: XS–XXXL
0426

UNDERKL ÄDER
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HÄRLIG VÄRME FRÅN REN MERINOULL
När det gäller naturlig värme och komfort vid riktigt kallt väder eller
mindre intensivt arbete finns det inget bättre än merinoull. Ullen är
både mjuk och lätt och bra på att absorbera fukt, samtidigt som den
har en odörhämmande effekt, vilket gör att plaggen kan användas flera
dagar i rad utan att de måste tvättas. Plagg i merinoull behåller dessutom passformen även efter lång tids användning och många tvättar.

NYHET

NYHET

Oerhört mjukt och
lätt material.
Mycket bra
fuktabsorption för
torr arbetskomfort.

0426

Behåller
passformen även
efter lång tids
användning.

Tillverkade av varm och
skön merinoull.

0426
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9415 Merino långärmad Underställströja

9416 Merino Underställsbyxa

Naturlig värme i kylan. Använd denna extremt mjuka och bekväma
långärmade underställströja i merinoull. Ett mycket fuktabsorberande
första lager som ger torr och fräsch arbetskomfort.
• Naturligt Merinoulltyg för extremt mjuk och behaglig värme i riktigt kalla
förhållanden eller mindre intensiva jobb
• Håller formen även efter mycket användning och många tvättar
• Motstår lukt naturligt och kan bäras i ﬂera dagar utan att tvättas
• Elastiska muddar som håller formen och stänger den kalla luften ute
• Flat lock-sömmar med 6 trådar för extra hållbarhet och komfort
Material: Helt naturlig och lätt 70% Merinoull/ 30% Polyester 170 g/m2.
Kan tvättas i maskin.
Storlek: XS–XXXL

Mjuk, varm och naturlig. Otroligt bekvämt första lager. Underställsbyxa
tillverkad av lätt och mycket fuktabsorberande Merinoull som ger
långvarig torr och fräsch arbetskomfort.
• Naturligt Merinoulltyg för extremt mjuk och behaglig värme i riktigt kalla
förhållanden eller mindre intensiva jobb
• Håller formen även efter mycket användning och många tvättar
• Motstår lukt naturligt och kan bäras i ﬂera dagar utan att tvättas
• Elastiska muddar som håller formen och stänger den kalla luften ute
• Extremt mjukt och lätt material med bred resår i midjan för överlägsen
komfort
Material: Helt naturlig och lätt 70% Merinoull/ 30% Polyester 170 g/m2.
Kan tvättas i maskin.
Storlek: XS–XXXL

9413 ½ Zip Microﬂeecetröja
Håll dig varm och skön när du arbetar i kallt väder. Snabbtorkande tröja i microﬂeece som
isolerar och transporterar bort fukten. Idealisk som ett varmt första lager eller som ett
lättare andra lager.
• Stretchmaterialet ger fantastisk passform och arbetskomfort
• Krage med dold dragkedja ger bästa komfort och bekvämlighet
• Tumgrepp i muddarna håller ärmarna på plats
• Elastiska muddar som håller formen och stänger den kalla luften ute
• Längre i ryggen så att tröjan stannar kvar innanför byxorna även när du arbetar knästående
Material: 94% andningsbar A.I.S Active Insulation System Polyester och 6% Elastan, 230 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

0400

9414 Microﬂeece Långkalsong
Extra värme och komfort på insidan när man arbetar ute i kylan. Räkna med suverän isolering
och fukttransport i dessa långkalsonger i microﬂeece. Perfekt som ett varmt första lager eller
som ett lättare andra lager.
• Stretchmaterialet ger fantastisk passform och arbetskomfort
• Lätt och snabbtorkande material håller kroppen torr
• Borstat på insidan ger extra värme och mjuk komfort
• Elastiska muddar som håller formen och stänger den kalla luften ute
• Täckt linning för maximal komfort
Material: 94% andningsbar A.I.S Active Insulation System Polyester och 6% Elastan, 230 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

0400

Test-No. XXX

Hohenstein

9436 Kalsong i stretchmaterial, 2-pack
Prova dessa mjuka kalsonger i härligt stretchmaterial.
De har överlägsen passform och komfort.
• Kalsong med överlägsen passform tack vare modern design
och smidigt stretchmaterial
• Mjuk bomull för maximal komfort
• Linningen har borstad insida för ökad komfort
• Flat lock-sömmar med 6 trådar för extra hållbarhet och komfort
Material: 95% Bomull, 5% Elastan, 210 g/m2
Storlek: XS–XXXL

0400
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Extra ventilation
vid fotens övre del.
Slitstark sula i
Cordura®-garn.
Tjockare häl och tå
för bättre slitstyrka.

Test-No. XXX

Hohenstein

9209 Cordura® Strumpor
För slitstark komfort använd dessa slitstarka men ändå väldigt
mjuka och behagliga Cordura® strumpor. Designen kombinerar
långvarig ventilation med rätt förstärkningar.
• Slitstark sula i Cordura® garn för extrem hållbarhet
• Mjuk tåsöm för optimal bekvämlighet
• Tjockare häl- och tåpartier för ökad hållbarhet och bättre stöd
• Extra ventilation på ovandelen av foten
• Elastisk stickning i hålfoten för optimal passform
Material: Extremt slitstarkt material, 70% Polycolon/Polypropylen,
7% Cordura, 17% Polyamid, 6% Lycra.
Storlek: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

0400

Test-No. XXX
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Hohenstein

1804

0418

0418

Test-No. XXX

Hohenstein

Test-No. XXX

Hohenstein

9202 Strumpor i ullblandning,
mellan

9203 Strumpor i ullblandning,
höga

9210 Tjocka ullstrumpor,
höga

Håll dig varm och fräsch med de ultimata
arbetsstrumporna i ylleblandning för hårt
arbetande fötter. Avancerad design med skydd
för fotknölen. Fukttransport och anti-bakteriell
behandling garanterar enastående
arbetskomfort.
• Förstärkt skydd för fotknölen
• Höger- och vänsterformad fot samt stickning
i hålfoten för optimal passform
• Fukttransporterande kanaler i sulan
• Tjockare häl- och tåpartier för ökad hållbarhet
och bättre stöd
• Anti-bakteriell behandling
Material: Isolerande ullblandning 70% Ylle, 6% Silke,
20% Polyamid, 4% Lycra.
Storlek: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

Värme och skydd i varje steg. Förstklassiga
höga arbetsstrumpor i ullblandning med skydd
för fotknölen. Fukttransport och anti-bakteriell
behandling för garanterat enastående
arbetskomfort.
• Förstärkt skydd för fotknölen och smalbenet
• Höger och vänsterfot samt stickad rib i hålfoten
för optimal passform
• Fukttransporterande kanaler i sulan
• Tjockare häl- och tåpartier för ökad hållbarhet
och bättre stöd
• Anti-bakteriell behandling
Material: Isolerande ullblandning 70% Ylle, 6% Silke,
20% Polyamid, 4% Lycra.
Storlek: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

Med dessa enastående tjocka ullstrumpor
kan du glömma kalla fötter. Höga, tjocka,
mjuka och förstärkta i en härlig ullfrotté
säkrar en mycket varm arbetskomfort.
• Högt skaft ger extra värme och isolering
• Mjuk tåsöm för optimal bekvämlighet
• Tjockare häl- och tåpartier för ökad hållbarhet
och bättre stöd
• Elastisk stickning vid hålfoten ger en
perfekt passform
Material: Tjock och mjuk ullfrotté kvalitet,
84% Merinoull, 12% Lycra, 4% Polyamid.
Storlek: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

UNDERKL ÄDER

Skyddar
fotknölarna.

Avancerat Coolmax®material.

Specialstickning
ger extra ventilation.

Höger och vänster
stickade för optimal
passform.
Test-No. XXX

Hohenstein

9201 Coolmax® Strumpor, mellan
Förbättra ditt fotarbete med dessa arbetsstrumpor som andas.
Innovativ design med skydd för fotknölen och avancerat Coolmax®
material ger dig torra och svala fötter varje steg.
• Förstärkt skydd för fotknölen
• Höger och vänsterfot samt stickad rib i hålfoten för optimal passform
• Fukttransporterande kanaler i sulan
• Tjockare häl- och tåpartier för ökad hållbarhet och bättre stöd
• Extra ventilation på överdelen av foten
Material: Fukttransporterande Coolmax® material, 60% Coolmax,
14% Ull, 6% Silke, 16% Polyamid, 4% Lycra.
Storlek: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

Kanaler för
fukttransport.

0700

0700

Test-No. XXX

Hohenstein

9200 Coolmax® Strumpor, låga
Håll dig sval med dessa High Tech arbetsstrumpor. Med innovativ design och Coolmax®
material som andas för torra och svala fötter
hela arbetsdagen.
• Förstärkt hälseneskydd
• Höger- och vänsterformad fot samt stickning
i hålfoten för optimal passform
• Fukttransporterande kanaler i sulan
• Tjockare häl- och tåpartier för ökad hållbarhet
och bättre stöd
• Extra ventilation på ovandelen av foten
Material: Fukttransporterande Coolmax® material,
60% Coolmax®, 14% Ull, 6% Silke, 16% Polyamid,
4% Lycra.
Storlek: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

1800

Test-No. XXX

Hohenstein

9208 Tunna Coolmax®
Strumpor
Ta hand om dina fötter i värmen med tunna
Coolmax® strumpor. Smart låg design och
högteknologiska material ger ventilation och
komfort hela dagen.
• Låg design för ökat kylande komfort
• Mjuk tåsöm för optimal passform
• Tjockare häl- och tåpartier för ökad hållbarhet
och bättre stöd
• Extra ventilation på ovandelen av foten
• Elastisk stickning vid hålfoten ger en perfekt
passform
Material: Fukttransporterande Coolmax® material,
75% Coolmax®, 21% Polyamid, 4% Lycra
Storlek: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

0400

Test-No. XXX

Hohenstein

9204 Strumpor, två-pack
Ta med dig ett ombyte. Med detta två-pack av
mjuka och bekväma arbetsstrumpor har du
alltid ett extra par när du behöver dem.
• Dri-release tyg ger torr arbetskomfort
• Optimal passform genom elastisk stickning vid
hålfoten
• Tjockare häl- och tåpartier för ökad hållbarhet
Material: 80% Dri-release, 15% Lycra, 5% Nylon.
Storlek: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

UNDERKL ÄDER
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3714 Dambyxa med hölsterﬁckor, Canvas+, Sidan: 82
2702 Dam Pikétröja, Sidan: 83
3714 Dambyxa med hölsterﬁckor, Canvas+, Sidan: 82
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UPPDRAG: DESIGNAT
FÖR KVINNOR
Snickers Workwears damsortiment handlar om en enda sak:
kompromisslös funktion, arbetskomfort och skydd med särskild
utformning för kvinnliga användare. Vi kan ta våra nya arbetsbyxor för kvinnor som ett exempel. Byxan är lågt skuren, har
Twisted Leg™-design och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för
perfekt, kvinnlig passform och maximal rörelsefrihet.

CERTIFIERAT KNÄSKYDD.
Det sliter att jobba på knäna. Det är därför som våra arbetsbyxor och knäskydd med positioneringssystemet KneeGuard™ är det mest avancerade skyddet för dina knän som ﬁnns. Skydda dig idag
– och spara knäna tills imorgon. Läs mer om vår serie avancerade knäskydd på sid. 20–22.

RÖRELSEFRIHET.
Snickers Workwears damkollektion har
avancerade modeller som ger en
modern passform med suverän
rörelsefrihet.

Överlägsen kvinnlig passform. Alla plagg i vår
damkollektion är skurna speciellt för kvinnor. Våra
avancerade arbetsbyxor har exempelvis en låg midja
och en perfekt passform för kvinnor.

FUNKTIONALITET I
ARBETET.
Designade för kvinnor – utan att göra avkall på
funktionaliteten. Kardborrefästen för verktyg,
ﬁckor fram och hölsterﬁckor, tumstocksﬁcka
och ett fack för mobil-telefonen gör att allt du
behöver är lätt att nå.

Designdetaljer som bryter av. Rosa detaljer för ett
modernt, feminint utseende.

Högteknologiska material i arbete Läs mer om våra avancerade material på www.snickersworkwear.com

EN 14404

PATENT
INFO
Test-No. XXX

Hohenstein

3714 Dambyxa med hölsterﬁckor, Canvas+
Fantastisk passform och komfort. Arbetsbyxor för kvinnor som kombinerar en kvinnlig passform
med avancerad funktionalitet. Tillverkad i Canvastyg med Cordura® förstärkningar för extra
hållbarhet. Rosa detaljer för ett modernt, feminint utseende.
• Låg kvinnlig skärning med formad linning, avancerad Twisted Leg™ design och Snickers Workwear
Gusset™ i grenen för en modern passform och utmärkt arbetskomfort i varje rörelse
• Slitstarka Cordura® förstärkningar på knäna och på insidan av hölsterﬁckorna ger extra hållbarhet
• Knäskyddsﬁckorna är utformade för positioneringssystem KneeGuard™ som ger optimalt skydd för
knäna och med extra tyg fram för ökad komfort
• Lättillgänglig benﬁcka med separat ﬁcka för mobiltelefon och fyra penn/verktygsfack
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionalitet och rörelsefrihet
Material: Canvas+. Ett extremt bekvämt men ändå slitstarkt material i 60% Bomull,
40% Polyester, 340 g/m2. Förstärkningar i 100% Cordura®- Polyamid .
Standardstorlekar i lager: 32–54, 18–22, 76–92

0404

9595

NYHET

Lanseras våren 2015

6700 Servicebyxa Dam

1800

0400

5800

Moderna byxor med en perfekt kvinnlig passform för fantastisk rörlighet och
arbetskomfort. Kombinerar precis rätt funktionalitet samt stora ytor för
företagsproﬁlering.
• Modern design och stora ytor för företagsproﬁlering, även på ﬁckorna
• Modern kvinnlig modell med böjd linning för perfekt passform och maximal rörelsefrihet
• Tillverkad av slitstarkt men ändå mjukt och stretchigt tyg för överlägsen komfort
• Stora fram och bakﬁckor samt benﬁckor med telefonﬁcka och lättåtkomliga pennfack
• Non-scratch design med dolda knappar
Material: Hållbart, smutsavvisande och stretchigt tyg. Tål industritvätt, behåller stretch, form
och färg på lång sikt. 65% polyester, 35% bomull, 260 g / m2.
Storlek: 32–54, 18–22, 76–92

9500

1227 Softshelljacka Dam
En ledig 3-lagers Soft Shell jacka för yrkeskvinnan. Stretchtyg i polyester som andas och
är vattenavvisande med värmande ﬂeecefoder. Räkna med perfekt kvinnlig passform.
• Avancerad design för kvinnor som garanterar en modern passform och maximal rörelsefrihet
• Bröstﬁcka med dragkedja och en praktisk hands-free lösning för mobilen
• Reﬂexdetaljer ger ökad synlighet
• Två stora innerﬁckor perfekta för papper eller anteckningsblock
Material: Vattenavvisande stretchmaterial som andas. Laminerat Soft Shell tyg i
100% Polyester 285 g/m2.
Standardstorlekar i lager: XS–XXL

0404
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2702 Pikétröja Dam

0900

5800

Snygg och hållbar pikétröja med kvinnlig passform. Idealisk för
företagsproﬁlering.
• Designad med en tight, kvinnlig passform
• Förstärkt vid axelsömmen och bak i nacken för lång livslängd
• Easy Care- behandlad: håller färgen och formen vid tvätt i 70°C
Material: 65% Polyester, 35% Bomull 220 g/m2
Size: XS–XXL

9500
0400

NYHET

Lanseras våren 2015

2516 T-shirt Dam

0400

0900

En T-Shirt med ny look som är lätt att trivas i, optimal kvinnlig
passform. Perfekt för företagsproﬁlering
• Designad med en tight, kvinnlig passform
• Lycra i halsribben hjälper till att hålla formen - tvätt efter tvätt
• Förstärkt vid axelsömmen och bak i nacken för lång livslängd
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
Material: 100% Borstad bomull, 160 g/m2.
Storlek: XS–XXL

9500
5800

NYHET
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2806 Zip Hoodie Dam
0400

0900

Enkel Damhoodie med kvinnlig passform och en stor känguruﬁcka för att
värma händerna i. Lätt att trivas i och perfekt för företagsproﬁlering.
• Framtagen för kvinnor för att säkerställa en modern passform
• Borstad insida ger extra bekvämlighet
• 2x2 rib med Lycra för stabil prestanda
Material: 80% polyester 20% bomull, 300 g/m2.
Size: XS–XXL

9500
5800

Test-No. XXX

Hohenstein

2403 Långärmad Stretch T-shirt, Dam
En T-shirt med perfekt passform och extra rörelsefrihet. Idealisk för
företagsproﬁlering.
• Designad med en tight, kvinnlig passform
• Lycra ger stor rörelsefrihet
• Förstärkt vid axelsömmen och bak i nacken för lång livslängd
Material: 90% Bomull 10% Elastan, 190 g/m2.
Storlek: XS–XXL

0900
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UPPDRAG:
SE TILL ATT DU SYNS
Vårt sortiment av varselplagg ger avancerat personligt skydd. Du får
den välkända funktionaliteten och arbetskomforten hos Snickers
Workwear – samtidigt som du kan vara säker på att du alltid syns.

SYNLIG KOMFORT.
Snickers Workwears ofodrade varseljackor
och byxor är designade för maximal arbetskomfort,
tillverkade med bomull på insidan och smutsavvisande polyester på utsidan. En lysande
blandning som ger ökad komfort och minskad risk
för att svettas.

PLAGG SOM RÄDDAR
LIVET.
Vi tar personligt skydd på allvar – utan att
kompromissa. Det är exempelvis därför som
våra varseljackor, t-shirts, pikétröjor och
västar har reﬂexremsor runt om. Även över
och runt axlarna så att du syns tydligt från alla
håll även när du böjer dig ner.

SLITSTARKA MATERIAL MED FÄRGSTARKT SKYDD
Våra varselplagg är tillverkade i material av hög kvalitet för att garanterat skydda länge. Tack vare ett
visst inslag av slitstark polyester i varje plagg behåller de formen och den intensiva varselfärgen och
står emot fukt, olja och smuts – tvätt efter tvätt.
Högteknologiska material i arbete Läs mer om våra avancerade material på www.snickersworkwear.com

EN 471 EN 471 Varselkläder. Standarden anger kraven på kläder som signalerar användarens närvaro visuellt.

Prestandakraven gäller färg och reﬂektion samt minimiytor och materialens placering.

Det ﬁnns 3 olika klasser och klass 3 är den högsta klassen.
Klass 3: Hela det ﬂuorescerande området måste vara minst 0,8 m2 och 0,2 m2 reﬂekterande material.
Klass 2: Hela det ﬂuorescerande området måste vara minst 0,5 m2 och 0,13 m2 reﬂekterande material.
Klass 1: Hela det ﬂuorescerande området måste vara minst 0,14 m2 och 0,10 m2 reﬂekterande material.
Proﬁlering av varselkläder
När du specialbeställer varselkläder med företagslogotyper gäller särskilda krav. Alltför stora logotyper kan påverka
plaggets klassiﬁcering. Kontakta Snickers Workwear om du vill ha mer information om säker företagsproﬁlering. Vi
hjälper dig gärna att hitta den bästa lösningen för att ditt företag ska märkas.
OBS! Varselkläder är inte tillgängliga i specialstorlekar (se storlekstabell på sid 138) eftersom de inte kan certiﬁeras
enligt EN 471. Små storlekar har t.ex. inte ett tillräckligt stort ﬂuorescerande område.

EN 20471 I juni 2013 publicerade Europeiska unionens offentliga tidning den nya standarden EN ISO

20471:2013. Denna harmoniserade standard ersätter den tidigare standarden EN 471:2004+A1:2007.
Från 1 oktober måste alla CE-märkta varselprodukter vara CE-märkta och certiﬁerade enligt EN ISO
20471.
I praktiken behöver såväl materialtillverkare som anmälda organ tid på sig för att uppdatera nödvändig dokumentation för dem som vill CE-märka produkter i enlighet med den nya normen. Processen beräknas ta 1-2 år. Dessutom
utfärdar de ﬂesta europeiska anmälda organ nu certiﬁkat med 5 års giltighetsfrist för att kunna vidta åtgärder om
något förändras. Produkter med tidigare CE-märkning kommer därför att ﬁnnas på marknaden under många år
framöver. Produkter som är CE-märkta enligt EN 471 och ISO EN 20471 kommer därför att ﬁnnas parallellt på
marknaden under kommande år och förändras först när tillverkarna uppdaterat sin dokumentation för den nya
normen. Den nya normen skiljer sig inte mycket från den föregående och ger i allt väsentligt samma säkerhetsnivå.
För mer information om EN 20471, besök www.snickersworkwear.com

1683 Varsel GORE-TEX® Skaljacka, Klass 3, Sid: 91

Twisted Leg™-design och
Snickers Workwear Gusset™
i grenen för fantastisk
rörelsefrihet.

Lättåtkomliga benﬁckor,
inklusive ﬁckor för
mobiltelefon och pennor.

Tumstocksﬁcka designad
för bättre rörelsefrihet.

Knäskyddsﬁckor med
Cordura®-förstärkning för
ökad slitstyrka.

5574

Tre reﬂexränder baktill på
benen för ökad visibilitet.

KneeGuard™-positioneringssystem för överlägset knäskydd.

EN 20471 EN 14404

PATENT
INFO

3233, 3333 Varselbyxa, Klass 2

6674

En lysande innovation. Avancerad hantverkarbyxa som kombinerar varsel och modern design
med rätt funktionalitet för arbetsplatsen. Räkna med perfekt passform och ﬂera smarta
ﬁckor. EN 20471, Klass 2.
• Avancerad skärning med Twisted Leg™ och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för skön
arbetskomfort i varje rörelse
• Tre reﬂexband på baksidan av benen ger ökad synlighet
• Suveränt knäskydd genom knäskyddsﬁckor utformade för positioneringssystemet KneeGuard™.
Extra material fram för ökad komfort
• Lättillgänglig benﬁcka med separat ﬁcka för mobiltelefon och fyra penn/verktygsfack
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionalitet och rörelsefrihet
Material: Skön bomull på insidan och smutsavvisande polyester på utsidan. 40% Bomull, 60%
Polyester, 290 g/m2, ﬂuorkarbon behandlad. Knäförstärkningar i 100% Cordura®-Polyamid.
Standardstorlekar i lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3233 – med hölsterﬁckor
3333 – utan hölsterﬁckor
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3235 Varselbyxa med hölsterﬁckor, Bomull. Klass 1
Förgyll din dag i bekväm bomull. Bomullsbyxa med hög synlighet och avancerad skärning för perfekt passform
och Cordura® förstärkningar för ökad hållbarhet. EN 20471, klass 1.
• Avancerad skärning med Twisted Leg™ och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för skön arbetskomfort
i varje rörelse
• Reﬂexband på benen för ökad synlighet
• Suveränt knäskydd genom Cordura® förstärkta knäskyddsﬁckor utformade för positioneringssystemet KneeGuard™
• Hölsterﬁckor och lättåtkomlig benﬁcka med separat ﬁcka för mobiltelefon samt penn-/verktygsfack
• Smart tumstocksﬁcka med lösa hörn för optimal funktionalitet och rörelsefrihet
Material: Ett förtvättat bomullstyg för utmärkt arbetskomfort. 100% Bomull 2/2 Twill, 390 g/m2. 60% Polyester,
40% Bomull på varselområdena. Förstärkningar i 100% Cordura®-Polyamide.
Standardstorlekar i lager: 42–58, 84–104, 146–154
*Certiﬁerad enligt den nya normen för skyddskläder med god synbarhet EN ISO 20471:2013.
För mer information om EN ISO 20471:2013, besök www.snickersworkwear.com

0466

EN 20471 EN 14404

PATENT
INFO

0213 Varselhelbyxa med hölsterﬁckor, Klass 2
Helbyxa med Twisted Leg™ design, suveränt knäskydd samt Cordura®- förstärkningar för extra
slitstyrka. Dessutom lättåtkomliga hölsterﬁckor för dina tillhörigheter. EN 20471, Klass 2.
• Avancerad skärning med Twisted Leg™ design som förutser ditt nästa drag
• Suveränt knäskydd genom knäskyddsﬁckor utformade för positioneringssystem KneeGuard™
• Breda, reglerbara axelband med kardborrefästen och stretchrygg ger arbetskomfort och rörelsefrihet
• Slitstarka hölsterﬁckor och lättåtkomliga bröstﬁckor, inklusive mobiltelefonfack och ID-kortshållare i plast
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionalitet och rörelsefrihet
Material: Skön bomull på insidan och smutsavvisande polyester på utsidan. 40% Bomull, 60% Polyester,
290 g/m2, ﬂuorkarbon behandlad. Knäförstärkningar i 100% Cordura®- Polyamid.
Standardstorlekar i lager: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260
6674

5574

NYHET
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EN 20471 EN 14404

PATENT
INFO

0113 Varselhängselbyxa, Klass 2

6674

5574

Varsel hängselbyxa med avancerad skärning med Twisted Leg™ design och Cordura®
förstärkningar för extra hållbarhet. EN 20471, klass 2.
• Avancerad skärning med Twisted Leg™ design
• Knäskyddsﬁckorna är utformade för KneeGuard™ positioneringssystem för överlägset knäskydd,
certiﬁerad EN 14404
• Justerbara hängslen med snabbspännen och stretch i ryggen för arbetskomfort och rörelsefrihet
• Stor lättåtkomlig bröstﬁcka och ﬁcka med dragkedja åtkomlig från sidan, ID-kortsﬁcka och pennfack
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionallitet och rörelsefrihet
Material: Skön bomull på insidan och smutsavvisande polyester på utsidan. 40% Bomull, 60% Polyester,
290 g/m2, ﬂuorkarbon behandlad. Knäförstärkningar i 100% Cordura®- Polyamid.
Storlek: 44–64, 84–120, 146–162
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EN 471 EN 14404

PATENT
INFO

3639 Varselvinterbyxa, Klass 2

6658

Värme i varje steg. Varselvinterbyxa med mjukt quiltfoder för varm arbetskomfort.
Med vår berömda 3-serie design, avancerad skärning, pålitligt skydd och inbyggd
funktionalitet. EN 471, Klass 2.
• Tre reﬂexband på baksidan av benen ger ökad synlighet
• Extra hög skärning baktill och Twisted Leg™ design som följer dina rörelser
• Byxben med dragkedja gör det lätt att komma i och ur byxorna
• Suveränt knäskydd genom Cordura® förstärkta knäskyddsﬁckor utformade för
positioneringssystemet KneeGuard™
• Vänster benﬁcka, med fack för mobiltefonen och penna, är lättillgänglig i alla lägen
Material: 100% Polyester 230 g/m2, med Cordura®-Polyamid förstärkningar. 100% Polyesterfoder.
Standardstorlekar i lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

5558

EN20471

3833 Varselbyxa, Klass 1

7455

Få uppmärksamhet. Varselbyxa i en modern design. Avancerat snitt för perfekt passform
när du arbetar. Räkna med förstklassigt skydd och inbyggd funktionalitet. EN 471, klass 1.
• Avancerad skärning med Twisted Leg™ design för skön arbetskomfort i varje rörelse
• Två lättillgängliga benﬁckor med separat mobilﬁcka och fyra penn-/verktygsfack på varje ﬁcka
• ﬁckor med separata kardborrelock för ﬁckan och mobilfacket
• Två rymliga fram- och bakﬁckor
• Mörk färg på nedre delen av benen för ett renare utseende
Material: Skön bomull på insidan och smutsavvisande polyester på utsidan. 40% Bomull,
60% Polyester, 290 g/m2, ﬂuorkarbon behandlad.
Standardstorlekar i lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

7466

EN20471

3033 Varselshorts med hölsterﬁckor, Klass 1

5574

6674
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Skydd i korthet: att synas i de ultimata varselshortsen. Med en nyskapande skärning
för en perfekt passform och ﬂera smarta ﬁckor, bl.a. hölsterﬁckor. EN 471, Klass 1.
• Avancerad skärning med Snickers Workwear Gusset™ i grenen för skön arbetskomfort
• Lättillgänglig benﬁcka med separat mobilﬁcka och fyra penn/verktygsfack
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionalitet
och rörelsefrihet
• Två hölsterﬁckor med ytterfack, perfekta för mindre verktyg, pennor etc
• Två rymliga fram och bakﬁckor samt kardborrefästen i sidorna
Material: Skön bomull på insidan och smutsavvisande polyester på utsidan. 40% Bomull,
60% Polyester, 290 g/m2, ﬂuorkarbon behandlad.
Standardstorlekar i lager: 44–62

EN 471

9153 Varselväst, Klass 2

6600

Lätt och slitstark varselväst med hög synlighet. Dragkedja och patenterade
MultiPockets™. EN 471, Klass 2.
• Reﬂexband runt om, inklusive över axlarna så att du syns från alla håll även när du böjer
dig framåt
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefon eller glasögon
• Breda ärmöppningar ger maximal rörelsefrihet och perfekt passform utanpå jackan
• Lättåtkomlig ID-bricksﬁcka i plast på bröstet
• Dragkedja fram för maximal bekvämlighet
Material: 100% slitstark och bekväm Polyester, 130 g/ m2.
Storlek: S/M, L/XL, XXL/XXXL

5500

EN20471

4233 Varselverktygsväst, Klass 2

5500

Förbättra säkerheten, synligheten och mångsidighet med denna verktygsväst i varseltyg.
Det ﬁnns en rad lättåtkomliga ﬁckor, bland annat hölsterﬁckor. Stretchtyget i ryggen
förbättrar rörelsefriheten. EN 471, Klass 2.
• Reﬂexband runt om så att du syns från alla håll
• Breda axelband och stretchtyg i ryggen för ökad arbetskomfort och rörelsefrihet
• Hölsterﬁckor fram och bak, bröstﬁckor samt lättåtkomliga fack för
mobiltelefon och ID-kortshållare i plast
• Integrerad expander på insidan så att verktygsvästen lätt kan utvidgas och bäras utanpå jackan
• Justerbart ergonomiskt bälte som avlastar axlarna
Material: Skön bomull på insidan och smutsavvisande polyester på utsidan. 40% Bomull,
60% Polyester, 290 g/m2, ﬂourkarbon behandlad.
Standardstorlekar i lager: XS–XXL

6600

EN 20471

1633 Varseljacka, Klass 3

5574

6674

En livräddare. En väldesignad jacka med god synlighet från alla håll. De förböjda ärmarna och den
ergonomiska skärningen ger rörelsefrihet. EN 471, Klass 3.
• Reﬂexband runt om, inklusive över axlarna så att du syns från alla håll även när du böjer dig framåt.
• Högt skuren fram så att det är lätt att komma åt byxﬁckorna. Extra längd baktill ger ökat skydd i alla
arbetsställningar
• Förböjda ärmar och ergonomisk skärning ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Stora och lättillgängliga brösﬁckor med skyddande ﬁcklock, Mobil- och pennﬁcka samt genomskinlig
plastﬁcka för ID-bricka
• Två rymliga sidﬁckor ger ökad bekvämlighet
Material: Skön bomull på insidan och smutsavvisande polyester på utsidan. 40% Bomull, 60% Polyester,
290 g/m2 ﬂourkarbonbehandlad.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

VARSELKL ÄDER
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EN 20471

REG.
DESIGN

1133 Varselvinterjacka, Klass 3

6658

En favorit i kyla och mörker. Slitstark och vattenavvisande vinterjacka med god synlighet.
Kombinerar varmt skydd och arbetskomfort med maximal rörelsefrihet. EN 20471, klass 3.
• Reﬂexband runt om, inklusive över axlarna så att du syns från alla håll även när du böjer dig framåt.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Högt skuren fram sa att det är lätt att komma at byxﬁckorna. Extra längd baktill ger ökat skydd
i alla arbetsställningar
• Stora ﬂeecefodrade ﬁckor att värma händerna i. Lättillgänglig bröstﬁcka med genomskinlig ﬁcka
i plast för ID-bricka
• Fleecefodrad krage och mjukt quiltat foder håller kylan ute
Material: 100% Power Polyamid 220 g/m2, Slitstark, vattenavvisande och extremt tålig. Quiltat foder.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL
* Certiﬁerad enligt den nya normen för skyddskläder med god synbarhet EN ISO 20471:2013.
För mer information om EN ISO 20471:2013, besök www.snickersworkwear.com

5558

EN 343 EN 20471

REG.
DESIGN

1973 Vattentät Varseljacka, Klass 3

5500

Synlig året runt. Vatten- och vindtät jacka med hög synlighet som kombinerar torr och ventilerad
komfort med inbyggd funktionalitet och rörelsefrihet. EN 343, EN 20471*, klass 3.
• Reﬂexband runt om, inklusive över axlarna så att du syns från alla hall även när du böjer dig framåt
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Klimatreglering i midjan och ärmsluten. Stäng igen då du vill vara varm, öppna upp för ökad ventilering
• Inrullningsbar huva med dragkedja för bästa möjliga skydd. Mjuk krage ger ökad komfort
• Stora framﬁckor med dragkedja, lättåtkomlig bröstﬁcka och genomskinlig ﬁcka i plast för ID-bricka
Material: 100% Polyestertyg 185 g/m2, med membran och tejpade sömmar som ger ett vatten- och
vindtätt skydd som andas. Meshfoder för extra komfort.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL
* Certiﬁerad enligt den nya normen för skyddskläder med god synbarhet EN ISO 20471:2013.
För mer information om EN ISO 20471:2013, besök www.snickersworkwear.com

6600

EN20471

REG.
DESIGN

1823 Lång Varselvinterjacka, Klass 3

6600

5500

90

VARSELKL ÄDER

Håll dig varm och synlig. Lång och slitstark vinterjacka med hög synlighet och mjukt quiltat
pilefoder. Räkna med en jacka som är bekväm, även när du sitter ner. EN 471, klass 3.
• Reﬂexband runt om, inklusive över axlarna så att du syns från alla håll även när du böjer dig framåt
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Inrullningsbar huva med dragkedja för bästa möjliga skydd. Mjuk krage ger ökad komfort
• Stora ﬁckor att värma händerna i. Bröstﬁckor med fack för mobiltelefon samt
genomskinlig ﬁcka i plast för ID-bricka
• Klimatreglering i midjan och ärmsluten. Stäng igen då du vill vara varm,
öppna upp för ökad ventilering
Material: 100% Polyester, 230 g/m2. Quilt och Pilefoder.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

Avancerat GORE-TEX®-material
i två lager, som andas och håller dig
torr och sval.

Avancerad självjusterande huva
som följer dina huvudrörelser för
överlägsen visibilitet. Se 1688 för
ﬂer bilder på funktioner.

Nätfoder för överlägsen
ventilation.

Praktisk, genomskinlig
bröstﬁcka av plast för
ID-bricka.

Formsydda ärmar för
maximal rörelsefrihet.

Reﬂexband hela vägen runt och
över axlarna gör att du syns från
alla håll.

5500

Lättåtkomliga framﬁckor
med dragkedjor.

Justerbara ärmslut
och midja för optimal
ventilation.

EN 343

EN 471

REG.
DESIGN

1683 Varsel GORE-TEX® Skaljacka, Klass 3

6600

En synlig favorit. Jacka med hög andningsförmåga i 2-lagers GORE-TEX® material ger ett överlägset
vatten- och vindtätt skydd. Prisvärd, pålitlig och hållbar. EN 343 och EN 471, klass 3.
• Reﬂexband runt om, inklusive över axlarna så att du syns från alla håll även när du böjer dig framåt
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Självjusterande huva som följer dina huvudrörelser ger optimal sikt och komfort
• Lättåtkomliga framﬁckor med dragkedja och genomskinlig plastﬁcka för ID-bricka
• Meshfoder och klimatreglering i midjan ger optimal ventilering
Material: Avancerad 2-lager GORE-TEX® tyg som andas, 100% Polyester 223 g/m2, ePTFE membran med
tejpade sömmar och meshfoder ger ett 100% vatten- och vindtätt skydd.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

VARSELKL ÄDER
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EN 471

1213 Varselsoftshelljacka, Klass 3

5558

6658

Komfort som sticker ut. Modern varsel Soft Shell Jacka i ett 3- lagers
stretchigt polyestertyg med ett värmande inre ﬂeecelager. EN 471, klass 3.
• Reﬂexband runt om, inklusive över axlarna så att du syns från alla hall även när
du böjer dig framåt
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och
rörelsefrihet
• Bröstﬁcka med dragkedja och bekväm handsfree-lösning
• Två rymliga sidoﬁckor för ökad bekvämlighet och en stor innerﬁcka, perfekt för
anteckningsblock, ritningar m.m
• Justerbar elastisk dragsko nertill ger maximal rörelsefrihet och håller kylan ute
Material: Vindtätt, vattenavvisande stretchmaterial som andas. Laminerat Soft Shell
tyg i 100% Polyester 285 g/m2.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

EN 343

EN 471

8233 Varsel PU Regnjacka, Klass 3

6600

5500

Helt vattentät regnjacka med hög synlighet. Tillverkad av stretchigt PU-belagt tyg med svetsade
sömmar för att garantera en 100% torr och bekväm arbetsdag. EN 343, 471 EN, Klass 3.
• Påtryckt mjukt 3M reﬂexband runt om, inklusive över axlarna och ärmarna så att du syns från alla
håll - även när du böjer dig framåt
• Vattentätt material, anpassat efter EN 343. Tillverkad med vattentäta sömmar som till 100%
förhindrar fukten att tränga igenom
• Justerbar huva för tillförlitligt skydd och en perfekt passform
• Vattenresistent YKK dragkedja för extra skydd
• Två stora ﬁckor fram och kardborrereglering i ärmslut
Material: Lätt och smidig vattentät Polyuretanbelagd 100% Polyestertrikå, 220 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

EN 343

EN 471

8243 Varsel PU Regnbyxa, Klass 2

5500

Helt vattentät regnbyxa med hög synlighet. Tillverkad av stretchigt PU-belagt
tyg med svetsade sömmar för att garantera en 100% torr och bekväm
arbetsdag. EN 343, 471 EN, Klass 2.
• Vattentätt material, anpassat efter EN 343. Tillverkad med vattentäta sömmar som
till 100% förhindrar fukten att tränga igenom
• Påtryckt mjukt 3M reﬂexband
• Två stora ﬁckor fram
• Elastisk midja och kardborreglering i bensluten
• Praktisk design som är lätt att dra på
Material: Lätt och smidig vattentät Polyuretanbelagd 100% Polyestertrikå, 220 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

6600

NYHET
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EN 343 EN20471

8063 Varselmicroﬂeecejacka, Klass 3

6600

5500
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Varm, mjuk och strålande. Varselﬂeecejacka i bekväm och snabbtorkande microﬂeece,
för fräsch och varm arbetskomfort hela dagen. EN 20471, klass 3.
• Reﬂexband runt om, inklusive över axlarna så att du syns från alla håll även när du böjer dig framåt
• Mycket funktionellt snabbtorkande tyg håller kroppen varm, torr och fräsch hela dagen
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefonen eller glasögonen
• Två stora ﬁckor fram, två innerﬁckor och bekväm ID-kort ﬁcka
• Hel YKK dragkedja framtill ger maximal bekvämlighet
• Mjuk huva med justerbar dragsko för ökad värme, komfort och skydd
Material: 100% Polyester Fleece, 260 g/m2.
Storlek: S–XXXL

EN20471

PATENT
INFO

8043 Varselmicroﬂeecehoodie, Klass 3

5500

Varm, lätt och synlig. Fleecejacka att synas i med huva i mjuk och snabbtorkande microﬂeece,
håller dig varm och fräsch hela dagen. EN 471, Klass 3.
• Reﬂexband runt om, inklusive över axlarna så att du syns från alla håll även när du böjer dig framåt
• Mycket funktionellt och snabbtorkande tyg håller kroppen varm, torr och fräsch hela dagen
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefonen eller glasögonen
• Mjuk huva med justerbar dragsko för ökad värme, komfort och skydd
• Två stora ﬁckor fram och två ﬁckor inuti som är perfekta för papper eller anteckningsblock
Material: 100% Polyesterﬂeece, 260 g/m2.
Storlek: S–XXXL

6600

EN20471

PATENT
INFO

8053 Varselmicroﬂeece med rund hals, Klass 3

6600

Ett varmt och skönt ljus i mörkret. Rundhalsad varseltröja i mjuk och snabbtorkande
microﬂeece håller dig varm och fräsch hela dagen. EN 471, Klass 3.
• Reﬂexband runt om, inklusive över axlarna så att du syns från alla håll även när du böjer dig framåt
• Mycket funktionellt snabbtorkande tyg håller kroppen varm, torr och fräsch hela dagen
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefon eller glasögon
• Ögla i halsringning för handsfree och MP3 sladd från MultiPockets™
Material: 100% Polyesterﬂeece, 260 g/m2.
Storlek: S–XXXL

5500

EN 471

PATENT
INFO

2743 Varsel A.V.S. Pikétröja, Klass 2/3

5500

Synlig pikétröja i funktionellt material som transporterar bort fukten i värmen. EN 471,
storlek XS-M Klass 2, storlek L-XXXL Klass 3.
• Reﬂexband runt om, inklusive över axlarna så att du syns från alla håll även när du böjer dig framåt
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefonen eller glasögon
• Active Vaporize System (A.V.S.) är ett avancerat material som andas och har suverän förmåga att transportera
bort fukt. Håller kroppen torr och fräsch
• Mjukt och stretchigt reﬂexband för ökad komfort
• Ögla i halsen för sladd till handsfree och hörlurar från MultiPockets™
Material: Högteknologiskt, lättviktigt, andasmaterial i 100% A.V.S. Active Vaporize System Polyester piké, 150 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

6600

EN 471

PATENT
INFO

2543 Varsel A.V.S. T-Shirt, Klass 2/3

6600

Förbli torr, fräsch och synlig. T-shirt i mycket funktionellt material som transporterar
bort fukten i värmen. EN 471, storlek XS-M Klass 2, storlek L-XXXL Klass 3.
• Reﬂexband runt om, inklusive över axlarna så att du syns från alla håll även när du böjer dig framåt
• Patenterade MultiPockets™, två smarta sidﬁckor perfekta för mobiltelefonen eller glasögon
• Active Vaporize System (A.V.S.) är ett avancerat material som andas och har suverän förmåga att transportera
bort fukt för att hålla kroppen torr och fräsch
• Mjukt och stretchigt reﬂexband för ökad komfort
• Ögla i halsen för sladd till handsfree och hörlurar från MultiPockets™
Material: Högteknologiskt, lättviktigt, andasmaterial i 100% A.V.S. Active Vaporize System Polyester piké, 150 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

5500

VARSELKL ÄDER
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UPPDRAG: FRIHET PÅ JOBBET
MÅLARKOLLEKTION MED ENASTÅENDE KOMFORT – PASSAR PERFEKT.
Snickers Workwears nya generation arbetskläder för målare. En
avancerad serie för hårt arbetande män och kvinnor som förtjänar
det bästa. Ergonomisk design och perfekt passform som kombinerar
enastående komfort och rörelsefrihet med precis den funktionalitet
som behövs för att jobbet ska bli gjort. Din arbetsdag blir lättare,
säkrare och mer produktiv. Det har aldrig varit roligare att måla.

PASSAR PERFEKT,
ENASTÅENDE KOMFORT
Våra nya målarbyxor har en ergonomisk skärning med
Twisted Leg™-design för perfekt passform, enastående
arbetskomfort och optimal rörelsefrihet.

KVINNLIG PASSFORM
Alla damkläder i vår nya målarkollektion är speciellt
skurna för kvinnor. Byxorna har låg skärning med
formad linning. Soft Shell Jackan är designad för att
passa perfekt för kvinnliga former.
Den praktiska öglan är i 100% polyester för
extra hållbarhet.

INBYGGD FUNKTIONALITET
Du kan räkna med precis den funktionalitet och de
förstärkningar som målaren behöver. Till exempel den
slitstarka öglan i 100% polyester, målarverktygs/
tumstocksﬁckan och det patenterade knivfästet.

AVANCERAT KNÄSKYDD
Spara knäna med det mest avancerade och certiﬁerade
knäskyddet som ﬁnns. De polyester förstärkta knäskyddsﬁckorna är designade för det patenterade KneeGuard™positioneringssystemet som ger tåliga, certiﬁerade
knäskydd som följer varje rörelse.
Med målarverktygs/tumstocksﬁckan och det
patenterade knivfästet för Hultaforsknivar har
du alltid det viktigaste nära till hands.

1277 Softshellmålarjacka, Dam, Sid: 98
2800 Målarhoodie, Sid: 98
3275 Målarbyxa med hölsterﬁckor, Sid: 96

EN 14404

PATENT
INFO

REG.
DESIGN

3275 Målarbyxa med hölsterﬁckor
Nyskapande målarbyxa som kombinerar avancerad design med rätt funktionalitet.
Räkna med en perfekt passform, fantastisk arbetskomfort och certiﬁerat knäskydd.
• Modernt snitt med Twisted Leg™ design för enastående arbetskomfort i varje rörelse
• Lättillgängliga hölsterﬁckor med utanpåliggande fack och öglor för penseln, handskar,
burköppnare och andra väsentliga verktyg
• Polyesterförstärkta knäskyddsﬁckor designade för KneeGuard™
positioneringssystem för certiﬁerat knäskydd
• Slitstark polyesterförstärkt ögla för trasan. Fickor för målarverktyg, meterstock
och patenterat knivfäste för Hultafors målarkniv
• Stor, lättillgänglig benﬁcka med förvaring för mobiltelefon och penna
Material: 100% Bomull, 325 g/m2, med 100% Polyesterförstärkningar.
Storlek: 42–58, 84–104, 146–154.

0909

EN 14404

PATENT
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REG.
DESIGN

3775 Målarbyxa med hölsterﬁckor, Dam
Den ultimata målarbyxan för kvinnor. Kombinerar en kvinnlig passform med
rätt funktionalitet och förstärkningar du behöver för en härlig arbetskomfort och
certiﬁerat knäskydd.
• Låg skärning med formad linning och Twisted Leg™ design för arbetskomfort i varje rörelse
• Lättillgängliga hölsterﬁckor med utanpåliggande fack och öglor för penseln, handskar,
burköppnare och andra väsentliga verktyg
• Polyesterförstärkta knäskyddsﬁckor utformad för KneeGuard™ positioneringssystem för
certiﬁerat knäskydd
• Slitstark polyesterförstärkt ögla för trasan. Fickor för målarverktyg, meterstock och
patenterat knivfäste för Hultafors målarkniv
• Stor, lättillgänglig benﬁcka med förvaring för mobiltelefon och pennor
Material: 100% Bomull, 325 g/m2, med 100% Polyesterförstärkningar.
Storlek: 32–54, 18–22, 76–92.

0909

EN 14404

PATENT
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DESIGN

3375 Målarbyxa
Slitstark målarbyxa som kombinerar modern design med rätt funktionalitet och
förstärkningar som behövs för daglig arbetskomfort och certiﬁerat knäskydd.
• Modern skärning med Twisted Leg™ design för ökad arbetskomfort
• Slitstark polyesterförstärkt ögla för trasan, ﬁckor för målarverktyg, meterstock
• Polyesterförstärkta knäskyddsﬁckor designade för KneeGuard™ positioneringssystem
för certiﬁerat knäskydd
• Patenterat knivfäste för Hultafors målarkniv
• Stor, lättillgänglig benﬁcka med förvaring för mobiltelefon och pennor
Material: 100% Bomull, 325 g/m2, med 100% Polyesterförstärkningar.
Storlek: 42–58, 84–104, 146–154.

0909

96

MÅL ARE

EN 14404 EN 20471

3234 Varselmålarbyxa, Klass 1
Målarens favorit, med en lysande effekt. En varselmålarbyxa med fantastiskt hög
synlighet. Avancerad skärning för perfekt passform och Cordura® förstärkningar för
ökad hållbarhet. EN 20471, klass 1.
• Avancerad skärning med Twisted Leg™ och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för skön
arbetskomfort i varje rörelse
• Reﬂexband på benen för ökad synlighet
• Lättåtkomliga hölsterﬁckor med plats för borste, handskar, burköppnare och andra viktiga
verktyg
• Suveränt knäskydd med Cordura® förstärkta knäskyddsﬁckor designade för
positioneringssystemet KneeGuard™
• Lättåtkomlig benﬁcka med fack för mobiltelefon, spackelverktyg/tumstock och patenterat
knivfäste för Hultafors målarkniv
Material: Canvas+. Ett extremt bekvämt men ändå slitstarkt material i 60% Bomull,
40% Polyester, 340 g/m2. 60% Polyester, 40% Bomull på Varselområdena.
Förstärkningar i 100% Cordura®- Polyamid.
Standardstorlekar i lager: 42–58, 84–104, 146–154
* Certiﬁerad enligt den nya normen för skyddskläder med god synbarhet EN ISO 20471:2013.
För mer information om EN ISO 20471:2013, besök www.snickersworkwear.com
0966

PATENT
INFO
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3075 Målarshorts med hölsterﬁckor
Målarshorts med rätt funktioner. Shortsen har en avancerad skärning med Twisted Leg™ design,
förstärkningar och ﬂera ﬁckor, bland annat hölsterﬁckor och fack för mobiltelefon.
• Modern skärning med Twisted Leg™ design för ökad arbetskomfort
• Lättillgängliga hölsterﬁckor med utanpåliggande fack och öglor för penseln, handskar, burköppnare och
andra väsentliga verktyg
• Patenterat knivfäste för Hultafors målarkniv
• Smart tumstocksﬁcka utformad med lösa hörnﬂikar för förbättrad funktionalitet och rörelsefrihet
• Stor, lättillgänglig benﬁcka med förvaring för mobiltelefon och penna
Material: 100% Bomull, 325 g/m2, med 100% Polyesterförstärkningar
Standardstorlekar i lager: 42–62

0909

EN 14404

PATENT
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0375 Målarhelbyxa
Den nya generationen helbyxa. Design med precis rätt funktionalitet och förstärkningar
som behövs för daglig arbetskomfort och certiﬁerat knäskydd.
• Polyesterförstärkta knäskyddsﬁckor designade för KneeGuard™ positioneringssystem för
certiﬁerat knäskydd
• Slitstark polyesterförstärkt ögla för trasan, ﬁckor för målarverktyg, meterstock och patenterat
knivfäste för Hultafors målarkniv
• Breda, reglerbara axelband med kardborrfästen och stretchrygg för bästa komfort och rörelsefrihet
• Två stora lättillgängliga bröstﬁckor, vänster med fack för mobiltelefon och penna
• Stor, lättillgänglig benﬁcka, framﬁckor och stora bakﬁckor
Material: 100% Bomull, 325 g/m2, med 100% Polyesterförstärkningar.
Storlek: 44–62, 84–116, 146–156.

0909

MÅL ARE
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1211 Softshelljacka
Visa dina färdigheter i denna vattenavvisande softshelljacka i stretchtyg som andas med fleecefoder för
mjuk och varm arbetskomfort. Enfärgad och stora rena ytor, lämpliga för företagsprofilering.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Arbetskomfort med ett varmt och skönt innerfoder i fleece, även fleecefoder i kragen
• Lättåtkomlig bröstficka med dragkedja perfekt för mobiltelefon och stora sidofickor för extra bekvämlighet
Material: Vindtätt, vattenavvisande, andningsbart och stretchigt material. Laminerat Soft Shell tyg i 100% Polyester, 265 g/m2.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL

1277 Softshellmålarjacka, Dam
Softshelljacka med härlig ﬂeecefodrad komfort och perfekt kvinnlig passform.
Vattenavvisande tyg i stretchmaterial som andas samtidigt som du arbetar.
• Utvecklad för kvinnor för att säkerställa en modern passform och maximal rörelsefrihet
• Varm arbetskomfort med ett skönt innerlager av ﬂeece och ﬂeecefoder i kragen
• Bröstﬁcka med dragkedja och bekväm handsfree lösning
• Två stora sidoﬁckor och 3 stycken innerﬁckor, perfekt för handlingar eller telefon
• Justerbar midja och elastiska muddar ger en optimal passform, hjälper till att behålla kroppens värme
Material: Vindtätt, vattenavvisande, andandes och töjbart. Laminerat Soft Shell tyg
i 100% Polyester, 265g/m2.
Storlek: XS–XXL.
0900

REG.
DESIGN

1128 Hantverksvinterjacka, Rip-Stop
Håll dig varm varje dag i denna Rip-Stop vinterjacka med ergonomisk och modern design.
Vattenavvisande utsida, mjukt foder inuti. Bekväm, pålitlig och prisvärd.
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Högt skuren fram så att det är lätt att komma åt byxﬁckorna. Extra längd baktill ger ökat skydd i alla arbetsställningar
• Framﬁckor, lättåtkomlig bröstﬁcka perfekt för en mobiltelefon samt innerﬁcka med pennfack
• Pilefodrad, mjuk krage och quiltat foder för optimal isolering
• Reﬂexdetaljer så att du syns bättre
Material: 100% Polyester Rip-Stop, 230 g/m2. Vattenavvisande. Quiltat foder.
Standardstorlekar i lager: XS–XXXL
0904
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0900
0900

0900

2810 Sweatshirt

2800 Hoodie

2806 Zip Hoodie Dam

Kraftig tröja som är lätt att trivas i. Finns i en
rad olika färger, vilket gör den idealisk för
företagsproﬁlering.
• Borstad insida ger extra bekvämlighet
• 2x2 rib med Lycra för stabil prestanda
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
Material: 80% polyester 20% bomull, 300 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

Trivsam hoodie med stor känguruﬁcka att
värma händerna i. Perfekt för
företagsproﬁlering.
• Borstad på insidan ger extra bekvämlighet
• 2x2 rib med Lycra för beständig prestanda
• Förstärkta armbågar ger extra slitstyrka
Material: 65% Polyester 35% Bomull, 300 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

Enkel Damhoodie med kvinnlig passform och
en stor känguruﬁcka för att värma händerna i.
Lätt att trivas i och perfekt för
företagsproﬁlering.
• Framtagen för kvinnor för att säkerställa en
modern passform
• Borstad insida ger extra bekvämlighet
• 2x2 rib med Lycra för stabil prestanda
Material: 80% polyester 20% bomull, 300 g/m2.
Storlek: XS–XXL

2801 – Hoodie med dragkedja
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Test-No. XXX

Hohenstein

2502 T-Shirt
Klassisk T-shirt i skön bomull som har många möjligheter till
företagsproﬁlering.
• Förstärkt vid axelsömmen och bak i nacken för en lång livslängd
• Lycra i halsribben hjälper till att hålla formen – tvätt efter tvätt
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
Material: 100% Bomull, 160 g/m2.
Storlek: XS–XXXL.
0900

Test-No. XXX

Hohenstein

2402 Långärmad T-shirt
En långärmad T-shirt i kraftig kvalité. Förstärkt i skön, mjuk
bomull. Många möjligheter till företagsproﬁlering.
• Förstärkt vid axelsömmen och bak i nacken för lång livslängd
• Lycra i halsribben hjälper till att hålla formen – tvätt efter tvätt
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
Material: 100% kammad bomull, 200 g/m2.
Storlek: XS–XXXL.
0900

Test-No. XXX

Hohenstein

2403 Långärmad Stretch T-shirt, Dam
En T-shirt med perfekt passform och extra rörelsefrihet. Idealisk
för företagsproﬁlering.
• Designad med en tight, kvinnlig passform
• Lycra ger stor rörelsefrihet
• Förstärkt vid axelsömmen och bak i nacken för lång livslängd
Material: 90% Bomull 10% Elastan, 190 g/m2.
Storlek: XS–XXL.
0900
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2516 T-shirt Dam

0900

En T-Shirt med ny look som är lätt att trivas i, optimal kvinnlig
passform. Perfekt för företagsproﬁlering
• Designad med en tight, kvinnlig passform
• Lycra i halsribben hjälper till att hålla formen - tvätt efter tvätt
• Förstärkt vid axelsömmen och bak i nacken för lång livslängd
• Tryckt etikett i nacken för maximal komfort
Material: 100% Borstad bomull, 160 g/m2.
Storlek: XS–XXL

9081 Rip-Stop Keps

0900

Keps i hög kvalitet och lätt material för bästa arbetskomfort i värmen.
• Stort utrymme för företagsproﬁlering
• Extra lätt men tåligt Rip-stop tyg och metallöljetter i nacken ger ökad komfort
• Enkel justering i nacken för bästa passform
Material: 100% Bomull, Rip-Stop.
Storlek: One size.

MÅL ARE
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UPPDRAG:
FÖRSTKLASSIG SERVICE
VÄSSA PROFILEN MED VÅR NYA SERVICEKOLLEKTION
Vi vet att tempot är högt i ditt företag. Det är en självklarhet för dig att
alltid göra ditt bästa och samtidigt sträva efter att göra ett gott intryck.
Därför har vi tagit fram vår nya servicekollektion. Vi har designat ett
antal plagg speciellt för att hjälpa dig och ditt företag att leverera förstklassig service som kunderna kommer att minnas. Oavsett om du jobbar
inom transport, distribution, underhåll, montering, lätt industri eller kanske fastighetsförvaltning har du glädje av vår servicekollektion. Den
kombinerar modern design med fantastisk passform och komfort och
inte minst funktionalitet. Naturligtvis kan du få din logga på alla plaggen
i kollektionen.

RÄTT INTRYCK
Moderna arbetskläder med en tydlig proﬁl kan göra mycket för varumärkets image. Och med företagsproﬁlering kan du nå hela vägen fram. Det blir en kvalitetsstämpel som utmärker och särskiljer ditt företag på
ett positivt sätt.

KOMFORT PÅ FÄLTET

LÄTTSKÖTT MATERIAL

Alla plagg i den nya servicekollektionen har en
modern design och perfekt passform. Byxorna och
jackorna med formsydda ben och ärmar och det
mjuka och stretchiga, lättskötta materialet ger
maximal rörelsefrihet och överlägsen arbetskomfort.

Vår servicekollektion är tillverkad av ett slitstarkt
och smutsavvisande material med överlägsen
komfort. Plaggen tål industritvätt och behåller
elasticiteten, formen och färgen även efter lång
tids användning.

PROFILERING OCH
PERSONLIGA
FÖRPACKNINGAR
Snickers Workwear erbjuder ett komplett utbud
av företagsproﬁleringstjänster. Med våra
personliga förpackningar kan alla dessutom få
sina plagg i ett paket märkta med sitt namn.
Det underlättar den interna distributionen och
garanterar att alla får rätt plagg och rätt storlek.

6800 Servicebyxa, Sidan: 102
2708 Pikétröja, Sidan: 68
9305 Precision Flex Duty Handske, 10 par, Sidan: 112
6700 Servicebyxa Dam, Sidan: 103
2516 Dam T-Shirt, Sidan: 83

NYHET
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0400

5800

9500

6800 Servicebyxa
Gör rätt intryck. Modern byxa med fantastisk passform för överlägsen komfort på
arbetsplatsen. Kombinerar rätt funktionalitet med gott om plats för företagsproﬁlering.
• Modern design och stora ytor för företagsproﬁlering, även på ﬁckorna
• Modern modell med något snävare passform och förböjda ben för maximal rörligheten
• Tillverkad av slitstarkt men ändå mjukt och stretchig tyg, för överlägsen komfort
• Stora fram och bakﬁckor samt benﬁckor med telefonﬁcka och lättåtkomliga pennfack
• Non-scratch design med dolda knappar
Material: Hållbart, smutsavvisande och stretchigt tyg. Tål industritvätt, behåller stretch, form
och färg på lång sikt. 65% polyester, 35% bomull, 260 g /m2.
Storlek: 42–62, 84–120, 184–204, 144–160, 248–256

1800
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0400

5800

9500

6900 Service Transportbyxa, Klass 1
Överlägsen komfort bakom ratten. Modern varselbyxa med ett speciellt snitt för ökad
sittkomfort. Tillverkad av slitstark men ändå smidig och lättskött tyg för lång
hållbarhet. EN 20471, Klass 1
• Modern design med stora ytor för företagets proﬁlering
• Modernt snitt med något snävare passform och förböjda ben för maximal rörligheten
• Tillverkad av slitstarkt men ändå mjukt och stretchigt tyg för överlägsen komfort
• Reﬂexband på benen för ökad synlighet
• Stora fram och bakﬁckor samt benﬁckor med telefonﬁcka och lättåtkomliga pennfack
Material: Hållbart, smutsavvisande stretchigt tyg. Tål industritvätt, behåller stretch, form och
färg på lång sikt. 65% polyester, 35% bomull, 260 g /m2.
Storlek: 42–62, 84–120, 184–204, 144–160, 248–256

1800
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6400 Servicechinos

0400

1800

5800

Lägg till din logotyp och bär de med stolthet. Chinos i modern design för fantastisk
passform och arbetskomfort. Tillverkad av slitstarkt men ändå smidigt och lättskött tyg.
• Modern design med stora ytor för företagets proﬁlering
• Modern modell med något stramare passform för maximal rörelsefrihet
• Tillverkad av slitstarkt men ändå mjukt, stretchigt tyg för långvarig komfort
• Framﬁckor, nyckelring och diskreta bakﬁckor för extra bekvämlighet
• Non-scratch design med dolda knappar
Material: Hållbart, smutsavvisande och stretchigt tyg. Tål industritvätt, behåller stretch, form
och färg på lång sikt. 65% polyester, 35% bomull, 260 g /m2.
Storlek: 42–62, 84–120, 184–204, 144–160, 248–256

9500

NYHET

Lanseras våren 2015

6700 Servicebyxa, Dam

0400

1800

5800

Moderna byxor med en perfekt kvinnlig passform för fantastisk rörlighet och
arbetskomfort. Kombinerar precis rätt funktionalitet samt stora ytor för
företagsproﬁlering.
• Modern design och stora ytor för företagsproﬁlering, även på ﬁckorna
• Modern kvinnlig modell med böjd linning för perfekt passform och maximal rörelsefrihet
• Tillverkad av slitstarkt men ändå mjukt och stretchigt tyg för överlägsen komfort
• Stora fram och bakﬁckor samt benﬁckor med telefonﬁcka och lättåtkomliga pennfack
• Non-scratch design med dolda knappar
Material: Hållbart, smutsavvisande och stretchigt tyg. Tål industritvätt, behåller stretch, form
och färg på lång sikt. 65% polyester, 35% bomull, 260 g /m2.
Storlek: 32–54, 18–22, 76–92

9500

NYHET

Lanseras våren 2015

6100 Serviceshorts
0400

9500

5800

Imponera i värmen. Fantastiska shorts med ett modernt snitt för överlägsen cool
arbetskomfort. Funktionalitet med bra ytor för företagsproﬁlering.
• Modern design med stora ytor för företagsproﬁlering, även på ﬁckorna
• Modern modell med något stramare passform för maximal rörelsefrihet
• Tillverkad av slitstarkt men ändå mjukt, stretchigt och lättskött tyg för överlägsen
långvarig komfort
• Stora fram och bakﬁckor. Benﬁckor med telefonﬁcka och lättåtkomliga pennfack
• Non-scratch design med dolda knappar
Material: Hållbart, smutsavvisande och stretchigt tyg. Tål industritvätt, behåller stretch, form
och färg på lång sikt. 65% polyester, 35% bomull, 260 g/m2.
Storlek: 42–62

1800
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1673 Servicejacka
0400

5800

9500

Jacka med modern design och avancerad skuren för överlägsen komfort och
rörelsefrihet. Plats för proﬁlering.
• Modern design som ger stora ytor för företagsproﬁlering
• Förböjda ärmar med ergonomisk skärning, ger en naturlig arbetsställning och rörelsefrihet
• Tillverkad av slitstarkt men ändå mjukt, stretchigt och lättskött tyg för långvarig komfort
• Bröstﬁcka med pennfack och lättåtkomlig bröstﬁcka med dragkedja perfekt för mobiltelefon
• Non-scratch design med dolda dragkedjor och knappar
Material: Hållbart, smutsavvisande tyg i lätt stretchigt material, tål industritvätt, behåller stretch,
form och färg på lång sikt. 65% polyester, 35% bomull, 260 g/m2.
Size: XS–XXXL

1800

NYHET

Lanseras våren 2015

4373 Serviceväst
0400

5800

9500

Frihet och komfort! Kroppsvärmare i modern design, Erbjuder de funktioner du
behöver med exceptionell rörlighet. Stora ytor för praktisk företagsprofilering.
• Modern design som erbjuder stora ytor för företagsprofilering
• Ergonomiskt snitt och justerbar midja för perfekt passform
• Tillverkad av slitstarkt men ändå mjukt, stretchigt och lättskött tyg för långvarig komfort
• Bröstficka med pennfack samt lättåtkomlig bröstficka med dragkedja, perfekt för
mobiltelefon
• Non-scratch design med dolda dragkedjor och knappar
Material: Hållbart, smutsavvisande och stretchigt tyg. Tål industritvätt, behåller stretch, form
och färg på lång sikt. 65% polyester, 35% bomull, 260 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

1800

NYHET

Lanseras våren 2015

6073 Serviceoverall
Skydda dina kläder på en sekund. Dra på denna lätta men ändå slitstarka overall,
med modern design för fantastisk passform och rörelsefrihet. Stora ytor för
praktisk företagsproﬁlering.
• Modern design med stora ytor för företagsproﬁlering, även på ﬁckorna
• Ergonomiskt skuren med förböjda ärmar och ben för maximal rörligheten
• Tillverkad av slitstarkt men ändå lätt material för överlägsen långvarig komfort och
skydd
• Framﬁckor och bröstﬁcka med lättåtkomligt pennfack för extra bekvämlighet
• Lång 2-vägs dragkedja gör den lätt att dra på och av
Material: Cooltwill. Ett lätt men ändå slitstarkt och smutsavvisande tyg. 65% polyester, 35%
bomull, 195 g/m2.
Storlek: XS–XXXL

0400

NYHET

Lanseras våren 2015

9074 Canvas Keps
0400

9500

104
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5800

Toppa med denna kvalitetskeps. Smart utformad för perfekt passform,
idealisk för företagsproﬁlering.
• Förböjd skärm för rätt look
• Enkel justering bak för optimal passform
Material: 100% Bomull Canvas 290 g/m2.
Storlek: One size

VÄSSA PROFILEN
Att göra ett proffsigt jobb är det bästa sättet att ge företaget
ett bra rykte. Om du kombinerar det med professionell
profilering fördubblar du effekten. På Snickers Workwear
hjälper vi gärna till med allt från dekaltryck och skräddarsydda broderier till personliga förpackningar. Allt som krävs
för att visa upp er kompetens.

KVALITETSBRODERI
På Snickers Workwear använder vi bara tråd av hög
kvalitet för att vara säkra på att din företagslogga
skiljer sig från mängden även på lång sikt.

SLITSTARKT DEKALTRYCK
Med vår avancerade dekaltrycksteknik får du ett
förstklassigt tryck i de storlekar och färger du vill ha.

PROFILERINGSYTA
Enfärgade och stora fria ytor för praktisk
företagsprofilering.

REFLEXRÄNDER
Reflexränder är en kostnadseffektiv lösning för
högre säkerhet.

TILL ER TJÄNST
Tala med våra experter för att få ut maximal nytta
av profileringen. De vet vad som fungerar bäst och
kan föreslå en kostnadseffektiv lösning.

6800 Servicebyxa, Sidan: 102
1673 Servicejacka, Sidan: 104
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UPPDRAG:
SKYDDA HÄNDERNA
Dina händer är dina viktigaste verktyg. Det är därför vi vill ge dem det bästa. Med vårt
breda utbud av avancerade arbetshandskar kan du vara säker på att du får det perfekta paret för ditt jobb. Våra arbetshandskar ger dig den optimala kombinationen av
funktionalitet, hållbarhet och skydd. Oavsett vilka egenskaper du föredrar kan du räkna med banbrytande arbetshandskar tillverkade i bästa kvalitet.

FYRA SERIER – FYRA FUNKTIONSOMRÅDEN

Precision. Lätta och ﬂexibla handskar
med tonvikt på ﬁngerfärdighet och passform.
De ﬂexibla materialen på handens ovansida,
knogskydd, vaddering och tryckta förstärkningar
ger optimalt skydd och ﬁngerfärdighet.

Power. Optimala arbetshandskar för tungt
arbete när du bär, lastar eller river sönder
saker. Den unikt svängda formen ger ett starkt
och säkert grepp. Avancerade mönster och
hållbara material skapar en hittills oöverträffad
komfort- och skyddsnivå.

Weather. Handskar för arbete i kall och
krävande väderlek. Avancerade material ger
bättre ﬁngerfärdighet, friktion och grepp även
i våta, kalla och halkiga förhållanden. De här
handskarna ger händerna värme och skydd
oavsett vilken väderlek du arbetar i.

Specialized. Handskar optimerade för mycket
speciﬁka uppgifter. Med bästa möjliga material
och unika funktioner. Varje handske ska ge
optimal ﬁngerfärdighet samt skydd och komfort
för respektive hand och uppgift som ska lösas.

VÄLJ RÄTT ARBETSHANDSKAR
Välj handskar utifrån vad som är bäst för respektive hand och det arbete du ska utföra. Det handlar
om att välja en handske i rätt material och hitta en balans mellan olika egenskaper – skydd, komfort,
slitstyrka, ﬂexibilitet, pris och ﬁngerfärdighet. Om du väljer rätt får du en arbetshandske som skyddar
handen på ett bra sätt och som underlättar arbetet. Väljer du fel går det ut över prestandan och ökar
risken för skador och olyckor.

3214 Hantverksbyxa Canvas+, Sidan: 12
2815 Logo Hoodie, Sidan: 61
9584 Power Tufgrip Handske, Sidan: 113

SPECIALIZED
Lufthål mellan pekﬁngret
och långﬁngret innebär
ökad komfort.

Insida av tunt, slitstarkt
material i ett stycke från
baksidan ger utmärkt
ﬁngerfärdighet.

Soft Poron® XRD™-inlägg på
tummen, långﬁngret samt
på sidan och toppen av
pekﬁngret för slagskydd.

Pressade
ﬁngerspetsar
för perfekt
ﬁngerfärdighet.

Flexibla partier för
utmärkt komfort.

Chamude®-material för
mjuk och luftig
passform.

Ett tunt, slitstarkt
material i ett stycke
från handskens
insida täcker Poron®
XRD™-materialet och
ger utmärkt
ﬁngerfärdighet.

Vadderade partier för
bekvämt grepp.

Åtsittande Airprene-mudd
som skyddar och håller
skräp m.m. borta.

Mjukt och elastiskt
material.

Flexibel kardborrklaff
för bra och säker
passform.

EN 388

2014
Cat. 2

2111

9595, 9596 Specialized Impact Handske
Skyddar ﬁngrarna mot slagskador. Poron® XRD™ ger extra skydd på utsatta ställen. Den tunna
men slitstarka insidan ger god ﬁngertoppskänsla. Ventilationshål mellan pekﬁnger och långﬁnger.
Passar perfekt med Specialized Tool Glove. EN 388.
• Poron® XRD™-inlägg i tumme, pekﬁnger och långﬁnger ger extra slagskydd
• Förböjda ﬁngertoppar och tunt polyuretan material på insidan och handskens sidor ger fantastisk
ﬁngertoppskänsla
• Polyuretanmaterialet skyddar också mot smuts och slitage
• Åtsittande mudd i airprenematerial med kardborrknäppning ger bättre skydd och komfort
• Elastiskt material i tumme och på ovansida ger ökad ﬂexibilitet och komfort
Material: 54% Polyamid, 17% Gummi, 16% Polyuretan, 13% Polyester.
Storlek: 7–11

L 9595–0448 – 5 st vänster
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R 9596–0448 – 5 st höger

Lufthål för ökad komfort.
Vaddering och förstärkning
för ökat skydd.

Pressade ﬁngerspetsar för
perfekt ﬁngerfärdighet.

Förstärkningar
och gelvaddering
för optimalt
verktygsgrepp.

Vaddering och
silikonmönster för
ett mjukt och perfekt
grepp.

Silikonmönster för
perfekt grepp.

Nätmaterial för
överlägsen
ventilation.

Elastisk zon för
enastående komfort
och rörelsefrihet.

Silikonmönster för
perfekt grepp.

Vadderade partier för
bekvämt grepp.

Flexibel kardborrklaff för
bra och säker passform.

EN 388

2014
Cat. 2

2121

9597, 9598 Specialized Tool Handske
Arbetshandsken med ultimat verktygsgrepp. Stöttande vaddering i greppområdet ger ett säkert och
bekvämt grepp om verktyget. Den vadderade och välventilerade insidan ger tillsammans med den
elastiska zonen extra komfort. Passar perfekt med Specialized Impact Handske. EN 388. EN 511.
• Åtsittande arbetshandske med stöttande gelfyllning för precisionsarbete och optimalt verktygsgrepp
• Hållbar insida i Chamude®-material med ventilationshål och elastisk zon för enastående komfort och
rörelsefrihet
• Silikonmönstrad insida ger perfekt grepp
• Nät på ovansidan ger god ventilation
• Åtsittande mudd i airprene-material med kardborrknäppning för enastående passform och skydd
Material: 62% Polyamid, 16% Polyester, 14% Polyuretan, 8% Gummi.
Storlek: 7–11

L 9597–4804 – 5 st vänster

R 9598–4804 – 5 st höger
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EN 388

Cat. 2

2111

9573 Precision Leather Handske
Känn skillnaden med denna fantastiska arbetshandske i tunt kvalitetsgetläder för överlägsen
komfort och precision. Räkna med enastående ﬁngertoppskänsla och extra ventilation. EN 388.
• Bekväm, åtsittande passform för precisionsarbete
• Insida av mjukt getläder och elastisk ovansida med ventilerande nät för enastående komfort
och rörelsefrihet
• Förstärkt, elastisk stoppning över knogarna för ökat skydd
• Lågt skuren design och kardborrlås för ökad rörelsefrihet och perfekt passform
• Gummiﬂik som gör handsken mycket lätt att ta på
Material: 41 % polyamid, 40 % getskinn, 8 % polyester, 6 % bomull, 5 % polyuretan.
Storlek: 7–11

L R 9573–4804 – 5 par
*9573 ersätter tidigare 9525/9526

EN 388

Cat. 2

2121

9574 Precision Protect Handske
Precision eller skydd? Få båda delar i denna banbrytande arbetshandske som kombinerar
fantastisk ﬁngertoppskänsla och imponerande skydd. Bekväm, ﬂexibel och förstärkt där det
behövs. EN 388.
• Åtsittande passform för lättare precisionsarbete och mjuk mudd av ventilerande airprene-material
• Konduktiv ﬁngertoppssida för enkel åtkomst och användning av touchskärmar och svettband i frotté
vid tummen för ökad komfort
• Insida av luftigt och slitstarkt Chamude®-material och elastisk ovansida för enastående komfort och
rörelsefrihet
• Vadderad insida, gummiknoppar på tummen och förstärkt vaddering över knogar och pekﬁnger ger
ökat skydd
• Silikonmönstrad insida för perfekt grepp
Material: 66 % polyamid, 17 % polyester, 8 % gummi, 5 % polyuretan, 4 % bomull.
Storlek: 7–11

L R 9574–4804 – 5 par
*9574 ersätter tidigare 9527/9528

EN 388

Cat. 2

3111

9582 Precision Active Handske
Pålitlig allroundhandske. Fantastisk passform och ﬁngertoppskänsla.
Vatten- och smutsavvisande insida. EN 388.
• Insida av hållbart polyuretanmaterial som skyddar mot vatten och smuts
• Mjuk vaddering på insidan för bekvämt grepp
• Knogarna skyddas i mjuk vaddering och slitstark polyuretanmaterial
• Ovansida i ﬂexibelt material och resårband i handleden gör handsken enkel att ta av och på
• Vaddering i tummen ger ökat skydd
Material: 52% Polyamid, 40% Polyuretan, 8% Polyester.
Storlek: 7–11

L R 9582–0448 – 5 par
*9582 ersätter tidigare 9551/9552
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EN 388

Cat. 2

1111

9571 Precision Skin Handske
Överlägsen passform för bästa precision. Extremt tunn och bekväm arbetshandske med mjuka
förstärkningar på rätt ställen. Med fantastisk ﬁngertoppskänsla och ﬁngertoppssida för
praktisk användning av touchskärmar. EN 388.
• Fantastiskt tunn handske med åtsittande passform och fantastisk ﬁngertoppskänsla för lättare
precisionsarbete
• Konduktiv ﬁngertoppssida för enkel åtkomst och användning av touchskärmar
• Luftigt och slitstarkt Chamude®-material på insidan och elastisk ovansida för enastående komfort
och rörelsefrihet
• Handskens design, elastiska manschett och gummiﬂik gör handsken lätt att sätta på
• Silikonmönstrad insida för bättre grepp
Material: 75 % polyamid, 14 % polyester, 11 % polyuretan.
Storlek: 7–11

L R 9571–4800 – 5 par
*9571 ersätter tidigare 9521/9522

EN 388

Cat. 2

1111

9572 Precision Vent Handske
Arbetshandskar med löst sittande och bekväm passform, fast med åtsittande ﬁngertoppar.
Kombinerar enastående ﬁngertoppskänsla med tillförlitligt skydd där det behövs. EN 388.
• Ledig och luftig passform med åtsittande ﬁngertoppar för enastående ﬁngertoppskänsla vid
enklare precisionsarbete
• Insida av luftigt och slitstarkt Chamude®-material och elastisk ovansida för enastående komfort
och rörelsefrihet
• Handskens design, elastiska manschett och gummiﬂik gör handsken lätt att sätta på
• Silikonmönstrad insida för bättre grepp
• Elastisk, förstärkt vaddering över knogar för ökat skydd
Material: 80 % polyamid, 14 % polyester, 6 % polyuretan.
Storlek: 7–11

L R 9572–4800 – 5 par
*9572 ersätter tidigare 9523/9524

EN 388

Cat. 2

4342

9329 Precision Flex Cut 3 Handske
Den ultimata arbetshandsken. Skärskydd (nivå 3), pekskärmsvänlig, hög komfort och
ﬁngertoppskänsla. Insidan är doppad i polyuretan för ett säkert grepp. EN 388.
• Superkonduktiv handske som gör det möjligt att hantera touchskärmar med hela handen
• Dubbla nylonlager runt ﬁngertoppar, knogar och nedsänkt insida för extra slitstyrka
• Den specialstickade strukturen på ﬁngrar och handskens mitt erbjuder hög komfort och slitstyrka
• Polyuretanmaterialet är mikroporöst och abrasionsresistent, vilket ger säkert grepp och hög komfort
• Åtsittande, elastisk mudd av Lycra®-material för långvarig elasticitet och bekväm passform
Material: 57 % HPPE, 13 % polyamid, 15 % polyuretan, 7 % Lycra®, 5 % koppar, 3 % gummi.
Storlek: 7–11

L R 9329–4804 – 5 par
*9329 ersätter tidigare 9307/9308
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EN 388

Cat. 2

4121

9305 Precision Flex Duty Handske
Tålig och ventilerande allroundarbetshandske. Sömlös handske med hög fingertoppskänsla för
full kontroll. Handflatan som är belagd med nitrilskum ger ett säkert grepp. EN 388.
• Luftig och elastisk ovansida av polyamid för överlägsen komfort och rörelsefrihet
• Nitrilbeläggningen ger en ökad friktion och ett säkert grepp
• Tajt elastisk mudd för långlivad elasticitet och bekväm passform
• 10 par/förpackning
Material: 50% polyamid, 50% nitril
Storlek: 7–12

L R 9305–0404 – 10 par
L R 9390–0404 – 100 par

NYHET

EN 388

Cat. 2

3131

9321 Precision Flex Light Handske
Extra tunn och tajt. Sömlös arbetshandske med högsta fingertoppskänsla för precisionsarbete.
Handflatan som är belagd med polyuretan ger ett säkert grepp. EN 388.
• Luftig elastisk ovansida av polyamid för överlägsen komfort och rörelsefrihet
• Polyuretanbeläggningen som är mikroporös och har hög slitstyrka, ger ett säkert
grepp och hög komfort
• Åtsittande, elastisk mudd för långlivad elasticitet och bekväm passform
• 10 par/förpackning
Material: 30% polyamid, 70% polyuretan
Storlek: 7–12

L R 9321–0448 – 10 par
L R 9389–0448 – 100 par

NYHET

EN 388

Cat. 2

4131

9321 Precision Flex Light Handske
Extra tunn och tajt. Sömlös arbetshandske med högsta fingertoppskänsla för precisionsarbete.
Handflatan som är belagd med polyuretan ger ett säkert grepp. EN 388.
• Luftig elastisk ovansida av polyamid för överlägsen komfort och rörelsefrihet
• Polyuretanbeläggningen som är mikroporös och har hög slitstyrka, ger ett säkert
grepp och hög komfort
• Åtsittande, elastisk mudd för långlivad elasticitet och bekväm passform
• 10 par/förpackning
Material: 30% polyamid, 70% polyuretan
Storlek: 7–12

L R 9321–0909 – 10 par
L R 9389–0909 – 100 par
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9398 Care Handcreme

9399 Repair Handcreme

Vårda dina händer. Använd denna närande handcreme
ﬂera gånger om dagen för att hålla händerna mjuka,
ﬁna och sprickfria.
• Tränger snabbt in i huden så att du slipper klibbiga händer
• Förhindrar sprickbildning och gör dina händer mjuka och
ﬁna
• Innehåller mjukgörande rapsolja, som är naturligt rik på
E-vitamin och återfuktande glycerin
• Fri från parabener
• 100 ml, med snäpplock

Håll dina viktigaste verktyg i form med denna
handcreme. Återfuktar och ger de torraste händer en
smidig och mjuk känsla.
• Vårdar torra och nariga händer och nagelband så de blir
mjuka och ﬁna
• Rik på återfuktande glycerin, karbamid och mjukgörande
paraffinolja
• Innehåller hydrolyserat keratin som mjukar upp och
förbättrar hudens elasticitet
• Fri från parabener
• 100 ml, med snäpplock

PRECISION HANDSK AR

POWER
Elastisk förstärkning och
stoppning över knogar för
bättre skydd.

Perfekt fingertoppskänsla
och passform.

Frottématerial för
extra komfort.

Vadderad tumme för
förstärkt skydd.

Tålig, elastisk
och mjuk väv.

Två skikt i handflatan
med slitstarkt PVC
material ger bra slitstyrka
och grepp.
Dragflik för att göra det
enkelt att ta på handsken.

NYHET

Elastiska band och kantband för en bekväm
passform.

Synlig storleksetikett: L/R.

EN 388

Cat. 2

3121

9584 Power Tufgrip Handske
Ett kraftfullt skydd med utmärkt passform. En arbetshandske med stryktåliga förstärkningar och
vadderingar för ett slitstarkt skydd och ett säkert grepp. EN 388.
• Den ergonomiska designen följer handens viloposition, vilket minimerar överansträngning och ger ett bra grepp
• Förstärkning på handflata och fingrar för utmärkt grepp och hållbarhet
• Flexibelt knogskydd för överlägset skydd
• Tumme i frotté med vaddering för ökat skydd och komfort
Material: 53% polyamid, 21% polyuretan, 14% PVC, 8% bomull, 2% polyester, 2% gummi
Storlek: 7–12
Tillgänglig från december.

L R 9584–0448 – 5 par
*9584 ersätter tidigare 9557/9558
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EN 388

Cat. 2

3111

9585 Power Core Handske
Fungerar överallt. Förstärkt arbetshandske med tillförlitligt skydd för allroundbruk.
Förböjd design och fantastiskt grepp för ökad arbetskomfort. EN388.
• Ergonomiskt förböjd design för ett optimalt grepp
• Fingertopparna är utformade för god precision och hög komfort
• Slitstarkt, vattentätt och smartphone-kompatibelt Polyuretan material till handﬂatan och elastiskt
material på ovansidan för enastående komfort och rörelsefrihet
• Slip in design, elastisk mudd och gummiﬂiken gör det mycket enkelt att sätta på handsken
• Dämpad handﬂata och skyddande, förstärkta knogar för support och bra skydd
Material: Polyamid 50% Polyuretan 40% Polyester 3%, PVC 5% Silicon 2%.
Storlek: 7–12

L R 9585–0448 – 5 par
*9585 ersätter tidigare 9567/9568

NYHET
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Cat. 2

3111

9586 Power Open Handske
Fri och skyddande. Förstärkt ﬁngerlös arbetshandske, kombinera pålitligt skydd med total
ﬁngertoppskontroll. Förböjd design och fantastiskt grepp för ökad arbetskomfort. En 388.
• Ergonomisk förböjd design för optimalt grepp
• De två hela ﬁngertopparna är utformade för god precision och hög komfort
• Slitstark, vattentät och smartphone-kompatibelt Polyuretan material till handﬂatan och elastiskt
material på ovansidan för enastående komfort och rörelsefrihet
• Slip in design, elastisk mudd och gummiﬂiken gör det mycket enkelt att sätta på handsken
• Dämpad handﬂata och skyddande förstärkta knogar för support och bra skydd
Material: 50% polyamid, 40% polyuretan, 3% Polyester, 5% PVC, 2% Silikon.
Storlek: 7–12

L R 9586–0448 – 5 par
*9586 ersätter tidigare 9569/9570

EN 388

2014
Cat. 2

2131

9577 Power Grip Handske
Det ultimata inom bekvämt skydd och slitstyrka. Rejäl arbetshandske med avancerad,
svängd design och utvändiga sömmar. Hårda knogar, skyddad ovansida och gummiknoppar
som ger bästa komfort och skydd. EN 388.
• Hårda knogar och perforerad vaddering på tumme och ﬁngrar över knogarna för utmärkt skydd
och komfort
• Ergonomiskt, svängd design som är utformad för handens vilolägen för minskad ansträngning
och optimalt grepp
• Insida och ﬁngrar i förstärkt, luftigt Chamude®-material och ovansida i ventilerande nät
• Silikonmönster på insidan av ﬁngertopparna och i handskens insida för enastående grepp
Material: 65% polyamid, 22% polyester, 8% gummi, 5% polyuretan.
Storlek: 7–11

L R 9577–4804 – 5 par
*9577 ersätter tidigare 9537/9538
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EN 388

Cat. 2

2331

9575 Power Cut 3 Handske
Ökad säkerhet med Kevlar®-foder. En otroligt bekväm arbetshandske med heltäckande
skärskydd (nivå 3). Räkna med avancerad, böjd design för enastående grepp och arbetskomfort.
EN 388.
• Neoprenmudd med kardborrlås
• Den ergonomiska designen är formad efter handens viloställning, vilket minimerar överansträngning
och ger ett bra grepp
• Clarino® HAR-material på handﬂatan för enastående grepp och slitstyrka och ventilerande mesh på
ovansidan för ökad komfort.
• Förstärkt vaddering över knogarna och pekﬁngret för bättre skydd
• Silikonmönstrad insida för bättre grepp
Material: 23% polyamid, 20% polyuretan, 25% aramid, 15% bomull, 7% polyester, 5% PVC, 2% silikon,
3% gummi (cell).
Storlek: 7–11

L R 9575–4804 – 5 par
*9575 ersätter tidigare 9533/9534

NYHET
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EN 388

Cat. 2

4543

9326 Power Flex Cut 5 Handske
Var försiktig med dina händer. Högt skärskydd (nivå 5) med utmärkt komfort och ﬁngertoppskänsla. Handﬂatan är doppad i polyuretan för ett säkert grepp. En 388.
• Polyuretan är mikroporös och slitstarkt och ger ett säkert grepp och hög komfort
• Åtsittande elastisk mudd för bekväm passform
Material: 40% HPPE, 31% Polyamid, 19% Polyuretan, 10% Glasﬁber
Storlek: 7–11

L R 9326–4804 – 10 par
L R 9387–4804 – 100 par

NYHET
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EN 388

Cat. 2

4121

9327 Power Flex Guard Handske
Tuff, skyddande sömlös arbetshandske med doppade ﬁngrar och handﬂata. Vattentät och tålig
nitrilbeläggning Skyddar handen i grova och våta miljöer. Ger ett perfekt grepp. En 388.
• Dubbla lager på knogarna för vattentäthet och hög slitstyrka
• Det översta lagret har en microyta som ger ett utmärkt grepp i våta och oljiga miljöer
• Ventilerande tyg på ovansidan av handsken för extra komfort
• Åtsittande, elastisk mudd för bekväm passform
Material: 65% Nitril, 25% Polyamid, 10% Polyuretan.
Size: 7–11

L R 9327–0404 – 10 par
L R 9388–0404 – 100 par
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WEATHER
Slitstarkt innerhandsmaterial för
bättre grepp och
hållbarhet.

Formpressade
fingerspetsar för
perfekt passform.

Mjukt foder för
tillförlitlig värme
och komfort.

Elastisk förstärkt
vaddering över knogarna
för bättre skydd.

Vattentätt
membran som
andas och håller
händerna torra.

Chamude® mellan
fingrarna för
ökad komfort.

Reflexdetaljer för
bättre synlighet.
Dragflik som gör det
lättare att ta på
handsken.

Flexibelt material i
mudd och baksida
samt elastiskt band
för bekväm passform.

Tydlig märkning
som visar storlek
och höger/
vänster.

NYHET
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Cat. 2

EN 388

EN 511

3121

14X

9583 Weather Tufgrip Handske
Vattentätt, fodrat och kraftfullt skydd med utmärkt passform. Arbetshandske med stryktåliga
förstärkningar och vadderingar för skydd och ett säkert grepp. EN 388. EN 511.
• Den ergonomiska designen följer handens viloposition, vilket minimerar överansträngning och ger ett bra grepp
• Förstärkning på handflata och fingrar för utmärkt grepp och hållbarhet
• Förstärkta och vadderade knogar med reflekterande detaljer för ökat skydd och synlighet
• Det vattentätat Hipora®-membran från Kolon Industries håller händerna torra
• Borstat foder för en mjuk och behaglig känsla
Material: 39% polyamid, 27% polyester, 16% polyuretan, 12% PVC, 6% gummi.
Storlek: 7–12

L R 9583–0404 – 5 par
*9583 ersätter tidigare 9553/9554
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Cat. 2

EN 388

EN 511

3111

141

9579 Weather Dry Handske
Handsken som är anpassad för dåligt väder. Insida av slitstarkt polyuretanmaterial och vattentätt foder
ger en fantastisk handske för tuff väderlek. Arbeta säkrare med knogar i reﬂexmaterial. EN 388.
• Insida av polyuretanmaterial med förstärkning och vaddering för ett fantastiskt grepp och stor slitstyrka
• Vattentätt Hipora®-foder håller händerna torra
• Sömmar med fukttransporterande tråd ger ett fantastiskt vattenmotstånd
• Vadderat knogparti med reﬂekterande material ger ett bra skydd och synlighet
• Mjuk neoprenmudd med kardborrknäppning för perfekt passform
Material: 35% Polyamid, 27% Polyester, 20% Polyuretan, 8% Gummi, 5% Reﬂextråd, 5% Polyuretan.
Storlek: 7–11

L R 9579–0404 – 5 par
*9579 ersätter tidigare 9541/9542

EN 388

EN 511

3111

120

Cat. 2

9578 Weather Essential Handske
Mjuk men skyddande och isolerad arbetshandske. Vattenskyddande material och tunt foder av
Thinsulate TM ger en lätt och ﬂexibel vinterhandske. EN 388.
• Vatten- och vindtät ovansida med mjuk vaddering som skyddar knogarna
• Sömmar med fukttransporterande tråd för fantastiskt vattenmotstånd
• Fingertoppar i reﬂexmaterial ger god synlighet
• Resåren i handleden gör handsken lätt att ta av och på
Material: 45% Polyamid, 30% Polyester, 22% Polyuretan, 3% reﬂextråd.
Storlek: 7–11

L R 9578–0448 – 5 par
*9578 ersätter tidigare 9539/9540

Cat. 2

EN 388

EN 511

3121

14X

9580 Weather Neo Grip Handske
Perfekt kombination av isolering och ﬁngertoppskänsla. Förböjda ﬁngrar och mjuka material
ger stor komfort för krävande arbete i kylig väderlek. EN 388. EN 511.
• Ergonomiskt svängd design för ett säkert och kraftfullt grepp
• Slip in-modell med ovansida av mjukt neoprenmaterial för hög komfort och isolering
• Förstärkt och vadderat knogparti med reﬂex för ökat skydd och bättre synlighet
• Vattenavvisande material och vadderad insida som ger ett bekvämt grepp
• Borstat foder på insidan och fukttransporterande material på ovansidan ger ett optimalt klimat
i handsken
Material: 40% Polyamid, 24% Polyester, 21% Gummi, 9% Polyuretan, 6% Reﬂextråd.
Storlek: 7–11

L R 9580–0448 – 5 par
*9580 ersätter tidigare 9543/9544
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Cat. 2

EN 388

EN 511

2222

X3X

9319 Weather Flex Sense Handske
Isolerad arbetshandske för precisionsarbete. Sömlös handske med borstad insida
ger stor komfort. Tunnare vinterhandske med smidig Latexbeläggning för enastående
ﬁngertoppskänsla. EN 388. EN 511.
• Borstat foder på insidan ger god isolering
• Handﬂatan är doppad i latexskum för ett fantastiskt mjukt och bra grepp
• Av ventilationsskäl är handskens ovansida inte doppad
• Åtsittande elastisk mudd för bekväm passform
Material: 53% Latex, 25% Akryl, 22% Polyamid.
Storlek: 9–11

L R 9319–0404 – 10-par
L R 9393–0404 – 100-par

Cat. 2

EN 388

EN 511

2242

X3X

9313 Weather Flex Grip Handske
Slitstark allroundhandske för arbete vintertid. Sömlös handske med borstad insida för god
isolering och hög komfort. Till hälften doppad i latex med mönsterrelief för enastående grepp.
EN 388. EN 511.
• Borstat foder på insidan ger god isolering
• Av ventilationsskäl är handskens ovansida inte doppad i latex
• Latexpartiet har mönsterrelief för ett fantastiskt grepp i torra och våta förhållanden
• Åtsittande, elastisk mudd för bekväm passform
Material: 55% Akryl, 45% Latex.
Storlek: 9–11

L R 9313–0404 – 10-par
L R 9392–0404 – 100-par

Cat. 2

EN 388

EN 511

3543

X2X

9317 Weather Flex Cut 5 Handske
Skyddar händerna och håller dem varma. Bra skärskydd (nivå 5) med utmärkt komfort och
isolering. Sömlös arbetshandske med borstad insida. Till hälften doppad i latex och mönster
för enastående grepp. EN 388. EN 511.
• Borstat foder på insidan ger god isolering
• Latexbeläggningen har mönsterrelief för ett fantastiskt grepp i såväl torra som våta förhållanden
• Av ventilationsskäl är handskens ovansida inte doppad
• Åtsittande, elastisk mudd för bekväm passform
Material: 36% Latex, 20% Akryl, 20% hppe, 12% Polyamid, 10% Glasﬁber, 2% Spandex.
Storlek: 9–11

L R 9317–4804 – 10-par
L R 9394–4804 – 100-par

Cat. 2

EN 388

EN 511

3342

120

9325 Weather Flex Guard Handske
Tuffa och skyddande vinterarbetshandskar. Sömlösa handskar med extra skydd på handﬂatan
och knogen. Vattentät och tålig skumbeläggning skyddar händerna i tuffa och våta miljöer samt
ger ett perfekt grepp. EN 388 EN 511.
• Borstat frottéfoder på insidan ger god isolering
• Av ventilationsskäl är handskens ovansida inte doppad
• Vattentät och slitstark skumbeläggning skyddar effektivt mot olja och fett samt
ger ett enastående grepp
Material: 40% Akryl, 40% PVC (Innehåller DEHP), 20% Polyamid.
Storlek: 7–11

L R 9325–0404 – 10-par
L R 9395–0404 – 100-par
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MER
ÄN
STANDARD
Vänster- och högerhandskarna från Snickers Workwear uppfyller de europeiska kraven
för skyddsutrustning. Nedan kan du läsa om gällande klassiﬁcering för våra handskar.

EN 388

abcd

EN 388 Skyddshandskar mot mekaniska risker
Den här standarden omfattar alla typer av handskar som
skyddar mot fysiska och mekaniska skador till följd av
nötning, skärangrepp, revor eller stick. Skyddet mot
mekaniska risker ska anges med ett piktogram följt av
fyra siffror (prestandanivåer), som var och en anger
testresultaten för en speciﬁk risk. Prestandanivåerna anges
på en skala från 1–5, där 4 eller 5 motsvarar bäst resultat.

c. Rivhållfasthet: Baserat på hur mycket kraft som krävs
för att testmaterialet ska slitas sönder. Rivhållfastheten
deﬁnieras som den kraft som krävs för att ett rektangulärt
stycke ska rivas mitt itu på längden. Testmaterialet ska
slitas isär helt. Den högsta skyddsnivån är 4, vilket
motsvarar 75 Newton.
d. Punkteringsmotstånd: Baserat på hur mycket kraft
som krävs för att testmaterialet ska penetreras med en
spets av standardstorlek och i normal hastighet (10 cm/min).
Den högsta skyddsnivån är 4, vilket motsvarar 150 Newton.
Nedan anges kraven för respektive prestandanivå.
Prestandanivån ska anges vid sidan om symbolen.

a. Nötningsmotstånd: Baserat på antalet testcykler
som krävs för att testhandsken ska nötas sönder.
Nötningsmotståndet mäts som antalet cykler som
måste genomföras innan ett hål uppstår. Den högsta
skyddsnivån är 4, vilket motsvarar 8 000 testcykler.
b. Skärbeständighet: Baserat på antalet testcykler som
krävs för att testmaterialet ska penetreras av en cirkelsåg
som roterar i jämn hastighet. Resultatet jämförs med ett
referensmaterial och ett index skapas. Den högsta
skyddsnivån är 5, vilket motsvarar ett index på 20.

Prestandanivå

EN 511

abc

0

1

2

3

4

5

a. Nötningsmotstånd (cykler)

<100

100

500

2000

8000

–

b. Skärbeständighet (faktor)

<1,2

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

c. Rivhållfasthet (Newton)

<10

10

25

50

75

–

d. Punkteringsmotstånd (Newton)

<20

20

60

100

150

–

EN 511 Skyddshandskar mot kyla
Den här standarden omfattar alla handskar som är avsedda
att skydda händerna mot konvektions- och kontaktkyla ned
till –50 °C. Skyddet mot kyla anges med en symbol följd av 3
olika prestandaklassiﬁkationer för olika skyddsegenskaper.
Den högsta skyddsnivån är 4. Vattentätheten kan testas,
men det är inte obligatoriskt.
a. Motstånd mot konvektionskyla:
Prestandanivå 0–4. Baseras på handskens värmeisoleringsförmåga, vilken fastställs genom mätning
av hur mycket kyla som transporteras via konvektion.

b. Motstånd mot kontaktkyla:
Prestandanivå 0–4. Baseras på handskmaterialets
värmemotstånd vid kontakt med ett kallt föremål.
c. Vattentäthet: 0 eller 1.
0 = vattengenomträngning efter 30 minuters exponering.
1 = ingen vattengenomträngning.
X = prestandanivå ej testad.
Alla handskar ska ha minst prestandanivå 1 för nötningsmotstånd och rivhållfasthet enligt EN 388.

RÄTT STORLEK ÄR EN FRÅGA OM SÄKERHET
Välj alltid handskar med rätt ﬁngerlängd. Prova dem för att
hitta rätt modell. Använd inte handskar som sitter för löst
eftersom detta ökar risken för olyckor.
DIN STORLEK

2
1

7

8

9

10

11

1

Handens omkrets

MM

178

203

229

254

279

2

Handens längd

MM

171

182

192

204

215

Minimilängd för handske*

MM

230

240

250

260

270

* Handskar tillverkade för särskilda behov kan avvika från kraven beträffande handskens
minimilängd. Avvikelsen måste tydligt framgå i beskrivningen av handsken.

STANDARDER
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3314 Hantverksbyxa, Canvas+, Sidan: 12
9438 Body Mapping Microﬂeecejacka, Sidan: 36
9584 Power Tufgrip Handske, Sidan: 113
9074 Canvas Keps, Sidan: 122
9812 Flexi Verktygsväska/Ryggsäck 23 L, Sidan: 51
3214 Hantverksbyxa Canvas+, Sidan: 12
8012 A.I.S. Fleecejacka, Sidan: 37
9057 Vändbar Beanie, Sidan: 122

120
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5807

0400

5800

0900

9507

9500
0407

9081 Rip-Stop Keps

9074 Canvas Keps

9099 Vinterkeps

Keps i superkvalitet med gott om plats för
företagets proﬁlering. Tillverkad i extra lätt
material för ökad arbetskomfort i värmen.
• Gott om plats fram för enkel och kaxig
företagsproﬁlering
• Extra lätt och tåligt rip-stop-material som håller
dig sval under varma arbetsdagar
• Förböjd skärm som ger den rätta looken
• Ventilerande öljetter i metall bak på kepsen ger
ökad komfort
• Enkel justering bak för optimal passform
Material: 100% Bomull, Rip-Stop
Storlek: One size

Toppa med denna kvalitetskeps.
Smart utformad för perfekt passform,
idealisk för företagsproﬁlering.
• Förböjd skärm för rätt look
• Enkel justering bak för optimal passform
Material: 100% Bomull Canvas 290 g/m2.
Storlek: One size

Fäll ner öronlapparna. Håll dig varm i denna
bekväma Power Polyamid vinterkeps med
reﬂexdetaljer och mjuk pilestoppning.
Håller kylan ute och snön borta från ditt
huvud.
• Mjuk varm pile stoppning håller kylan ute
• Öronlappar med justerbara spännen som
kan fästas upptill, baktill eller under hakan
• 3M reﬂex detaljer på skärmen, sidorna och
bak
Material: Utsidan 100% Power Polyamid,
insidan 100% Polyester Pile.
Storlek: S, M, L

NYHET

0418

Test-No. XXX

1804

0400

9555

6658

Hohenstein

9093 WINDSTOPPER®
Beanie
Var smart – håll dig varm och synlig. Den
här WIND STO PPER® Beanien har ett
stickat permanent reﬂexband och mjukt
ﬂeece foder för att hålla ditt huvud varmt
och synligt, hela tiden.
• Tillverkad i 2-lager aktivt andasmaterial
med WINDSTOPPER® tyg för perfekt
vindskydd
• Reﬂexband fastsytt i tyget
• Stickad ullblandning för extra värme
under kyliga dagar
Material: Avancerat aktivt andasmaterial i
100 % vindtätt 2-lager WINDSTOPPER® tyg,
30% ull och 70 % akryl.
Storlek: One size

122

9518

TILLBEHÖR

9084 Logo Beanie

9057 Vändbar Beanie

Varm där det behövs. 80% av din kroppsvärme
försvinner genom huvudet. Bevara värmen med
denna mjuka och bekväma mössa.
• Skönt ﬂeecefoder ger varm arbetskomfort under kyliga
dagar
• Mjukt och elastiskt tyg ger optimal passform och
komfort
• Modern design och Snickers Workwears logotyp
Material: 100% Akryl med 100% Polyester ﬂeecefoder.
Storlek: One size

Håll huvudet varmt och synligt i denna mjuka,
bekväma och vändbara mössa, i en varselfärg
för ökad säkerhet i kylan.
• Lätt, mjukt och stretchigt tyg för optimal
passform och komfort
• Varselfärg för ökad synlighet och säkerhet
• Modernt överdimensionerad design med
Snickers Workwear symbol stickad i tyget
Material: 70% Akryl, 30% Ull, stickad.
Storlek: One size

NYHET

NYHET

5800

9010 Coolmax® fodrad Mössa
Gör din hjälm varm och bekväm. Använd denna
mjuka, tunna och stretchiga mössa, tillverkad av
Coolmax ® material för torr arbetskomfort och
skydd.
• Lätt och tunn design för perfekt passform i din
hjälm
• Tillverkad av avancerad Coolmax tyg ® för
enastående andningsförmåga och fukttransport
• Mjukt och stretchigt tyg för optimal passform och
komfort
Material: 100% fukttransporterande Coolmax®
Polyestertyg.
Storlek: M/L–XL/XXXL

0400

9080 Fleece Beanie
Värmer på toppen. Med denna mjuka, sköna
ﬂeecemössa på huvudet glömmer du snart att
det är lite kyligt på jobbet.
• Varm arbetskomfort för kalla dagar tack vare det
mjuka, elastiska materialet i microﬂeece
• Kan bäras under skyddshjälmen
• Gott om plats för företagsproﬁlering
Material: 100% Micropolyesterﬂeece. 240g/m2
Storlek: S/M, L/XL

5800

9011 Coolmax® fodrad
Balaclava
Ökad komfort och skydda hals och ansikte under
din hjälm. Extremt mjuk, tunn och stretchig
balaclava med foder av Coolmax ® material som
andas.
• Lätt och tunn design för perfekt passform i din
hjälm
• Tillverkad av avancerat Coolmax tyg ® för
andningsförmåga och fukttransport
• Mjukt och stretchigt tyg för optimal passform och
komfort
Material: 100% fukttransporterande Coolmax ®
Polyester tyg.
Storlek: One size

0418

9088 Multifunktionell
huvudbonad
Balaclava, pannband, mössa eller halsvärmare?
Bär denna snabbtorkande och multifunktionella
huvudbonad som du vill så att du blir varm om
toppen.
• Mjukt, stretchigt snabbtorkande tyg för behaglig
värme och skydd
• Kan bäras under skyddshjälmen
• Håller långt hår på plats för ökad säkerhet
Material: 100% stretchpolyester, 130 g/m2.
Storlek: One Size

NYHET

5004

0404

9060 WINDSTOPPER® Beanie
Extremt bekväm mössa, tillverkad av avancerad
WINDSTOPPER ®-material för tillförlitligt vindtätt
skydd i tuffa väderförhållanden.
• Tillverkad i 2-lager aktivt andasmaterial med
WINDSTOPPER® tyg för perfekt vindskydd
• Mysigt ﬂeecefoder och toppventilation för varm
arbetskomfort kyliga dagar
• Modell som täcker öronen och ger extra skydd
Material: 30% ull och 70% akryl med avancerad 100%
andas/vindtätt GORE WINDSTOPPER ® foder, stickad.
Storlek: M/L–XXL/XXXL

0404

1818

9090 Pile Fleece Beanie
Ett bekvämt sätt att skydda huvudet och stå emot
väder och vind. En mössa som värmer på rätt
ställen. Skyddar öronen när det är kallt ute.
• Modell som täcker öronen och ger extra skydd
• Materialet är perforerat vid öronen och påverkar
inte din hörsel
• Extra isolering på utsatta ställen för att hålla ditt
huvud varmt i kylan
• Den perfekta kombinationen av ﬂeece och pile ger
en verkligt mjuk och skön arbetsmössa
Material: 100% Polyester Fleece och 100% Polyester
Pile
Storlek: S, M, L

TILLBEHÖR
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9500

9025 Ergonomiskt bälte

9033 Logo bälte

9026 Bälte

Elastiskt bälte av högsta kvalitet, tufft
spänne i antiksilver. Utformat för
arbetskomfort i trendig stil.
• 40 mm brett, elastiskt bälte som formar sig
efter kroppen
• Snabbt och enkelt låssystem
• Spänne i antiksilver med Snickers
Workwears logo
• "Snickers Workwear” präglat på bältet, i
diskret och trendig stil
Material: Elastiskt, bekvämt material i 95 %
Polyester 5 % Elastan
Storlek: One size

Ett måste för Snickers Workwear-proffsen. Slitstarkt
bälte med non-scratch-spänne. Finns i många olika
färger för att matcha din image på jobbet.
• Plastspänne som inte repar, med Snickers Workwears
symbol
• Snabbt och enkelt låssystem
• 40 mm brett bälte med tydliga Snickers Workwearlogotyper
• Stadig och slitstark sadelgjordsväv
• Finns i tre färger, även i varselfärg
Material: 100% Polyester sadelgjord
Storlek: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

Ett tåligt bälte att lita på i alla situationer.
• Snabbt och enkelt låssystem
• Grovt och vävt material ger extra stryka
• Spänne i antiksilver med Snickers Workwears
symbol
Material: 100% vävd Polyester
Storlek: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

0400

1300
0418
0400

9034 Läderbälte

9050 Elastiska hängslen

9044 Hängslen

Slitstarkt klassiskt läderbälte i toppkvalitet,
med ett robust spänne. Finns i tre storlekar
för optimal passform.
• Ingen krom, miljövänligt behandlat läder av
hög kvalitet
• 4 mm tjock och 45 mm bred för extra styrka
och hållbarhet
• Kraftigt spänne med stålstift
• Idealiskt om du arbetar i en varm miljö där
lågor förekommer
• Finns i tre storlekar
Material: 100% Läder
Storlek: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

Formbara hela vägen. Gedigna hängslen med
extra breda band ger jämn fördelning av
belastningen och ökad arbetskomfort.
• Extra breda band för komfort, stöd och passform
• Breda spännen för säker fastsättning
• Enkel längdjustering
Material: 90% Polyester 10% Lycra.
Storlek: One size

Flexibla hängslen i basmodell. Ändamålsenlig
design och gediget utförande – hängslen som
håller i längden.
• Fyra fästpunkter, eller färre om de medföljande
slitstarka D-ringarna används
• Kan fästas i kardborrefästena på byxornas sidor
• Håller byxorna uppe utan att begränsa
dina rörelser
Material: Polyester 66%, Gummi 34%.
Storlek: One size

NYHET
0400
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0400

0400

9759 Id-kortshållare

9760 Id-kortshållare

9761 Utdragbar Id-kortshållare

Bär din identitet, med stolthet. Slitstarkt men
ändå snyggt ID-kortshållare. Kan bäras runt
halsen eller fästas på plagget för bekväm
tillgång hela tiden.
• Halsrem med automatisk spänne för ökad
säkerhet
• Roterande clip för bekväm fastsättning på plagg
och fickor
• Tillverkad av robust ABS plast för ökad hållbarhet
Material: 100% ABS plast, polyestersträng.
Storlek: One size

Den robusta Id-kortshållaren modell 9760
håller ditt Id-kort säkert på plats.
• Clipset gör det lätt att fästa kortet var som helst
på plagget
• Lock upptill som skyddar från vatten och smuts
• Tål -18°C
• UV-behandlad
Material: 100% PVC möter EN 15777.
Storlek: One size

Bara dra, visa ditt Id-kort och låt det utdragbara
snöret automatiskt åka tillbaka in igen.
• Lätt att fästa på Id-bricka 9760
• Säkerställer att ditt Id-kort alltid är tillgängligt och
på plats
• 60 cm långt och hållbart snöre som är fäst vid en
roterande skiva
Material: Nylonsnöre, plasthölje.
Storlek: One size

TILLBEHÖR

Slitstarkt 100%
vattentätt tyg.

Ergonomisk
axelrem.

0600

Separata fack inuti för
blöta kläder och skor.

Vattentät ﬁcka på
utsidan.

9609 Vattentät Väska
Håll dina extra kläder torra och rena i denna slitstarka väska som är 100% vattentät.
Erbjuder lättillgängliga och bekväma lösningar när du är på språng.
• Förslut genom att rulla ihop väskan, stäng med klämmor för 100% vattentät transport och förvaring
• Det inre facket håller våta kläder separerat från dina torra och rena kläder och skor
• Snabb tillgång till dina mindre tillhörigheter i den vattentäta ﬁckan med dragkedja på väskans
framsida. Vattentät ID-ﬁcka
• Stor bärkomfort tack vare ergonomisk axelrem med asymmetrisk design
• Mjukt och bekvämt handtag
Material: 55% PVC 35% Polyester 10% Polyamid
Storlek: 40 Liters

9610 Vattentät Ryggsäck

0600

Slitstark och 100% vattentät ryggsäck för en torr och ren
förvaring av extra kläder när du är på språng.
• Förslut genom att rulla ihop väskan, stäng med klämmor för 100%
vattentät transport och förvaring
• Bekväm att bära tack vare inbyggt stöd för ryggen och ergonomiskt
utformade och vadderade axelremmar
• Snabb tillgång till dina mindre tillhörigheter i den vattentäta ﬁckan med
dragkedja på väskans framsida. Vattentät ID-ﬁcka
• Praktisk förvaring av t.ex. vattenﬂaskan i nätﬁckan på sidan av ryggsäcken
• Mjukt och bekvämt handtag
Material: 55% PVC 35% Polyester 10% Polyamid
Storlek: 30 Liters

TILLBEHÖR
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UTOMHUSLEK.
Vår juniorkollektion i begränsad upplaga inspirerar
till fartfyllda och aktiva utomhuslekar. Bekväma
och coola plagg av särskilt utvalda material för
hållbar lekkomfort hela dagen. Designade för
barn i åldrarna 3–10 år.
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NYHET
7506 Softshelljacka Barn
Möt hösten med attityd och gör barnen redo för tuffa aktiviteter i vår Softshelljacka för barn.
Slitstark, vattenavvisande och med andasfunktion för glada leenden under intensiva
aktiviteter.
• Förböjda ärmar och ergonomisk skärning för maximal rörelsefrihet
• Avtagbar huva med varseldetaljer för ökad säkerhet och komfort
• Fickor med dragkedja för säker förvaring av ex nycklar
Material: Vattenavvisande, stretchigt laminerat Softshelltyg som andas i 100% polyester, 285 g/m2.
Standardstorlekar i lager: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140

5866

NYHET

7504 Zip Hoodie Barn
Varm och mysig hoodie, med en cool look. Gjord för att hålla formen tvätt efter tvätt.
Bekväma känguruﬁckor att värma kalla små händer i.
• Förtvättad för en bekväm och förkrympt passform
• Känguruficka att värma händerna i
• Tumgrepp tillsammans med mudd i ärmslut och nederkant skyddar mot kalla vindar
Material: Bekvämt, slitstarkt material i 65% polyester och 35% bomull, 300 g/m2.
Förtvättad och borstad insida.
Standardstorlekar i lager: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140

5804

NYHET

7501 Barnbyxa med hölsterﬁckor
Arbetsbyxor särskilt utformade för barn i åldrarna 3-10 år. Tillverkad av extremt bekväm men
ändå slitstarkt rip-stop tyg. Alla ﬁckor du kan drömma om för verktyg och redskap.
• Justerbar midja för optimal passform och komfort
• Vadderade och förstärkta knän och förstärkta benslut för bättre skydd och hållbarhet
• Varsel- och reﬂexdetaljer för cool look och ökad synlighet och säkerhet
Material: Extremt slitstark och mjuk Rip-stop tyg, 65% polyester/35% bomull, 200 g/m2. 100% Polyester
förstärkningar.
Standardstorlekar i lager: 98, 104, 110, 116, 122, 128, 134, 140

5866
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UPPDRAG: HÅLL D
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FÖRSTA LAGRET
TRANSPORTERAR BORT FUKTEN.

ANDRA LAGRET ISOLERAR.

Glöm bomull – det suger upp och håller
kvar vatten. Snickers Workwears underkläder har mjuk och bekväm fukt transporterande polyester som håller din kropp
torr och varm.

De här plaggen är utformade för att
isolera och hålla dig varm genom att
skapa en luftﬁcka runt kroppen. Välj
i vårt avancerade sortiment av microﬂeece, ﬂeece, pile och quilt.

TREDJE LAGRET
SKYDDAR MOT VÄDER OCH VIND.
Här behöver du ett pålitligt skydd mot vind
och vatten. Dina kläder ska vara vattentäta,
kunna andas, vara starka och hållbara. Som
våra avancerade A.P.S. plagg.

IG VARM I KYLAN
Att klä sig varmt när det är kallt är enkelt. Men att klä sig rätt fordrar mer arbete. För när du
får upp ångan börjar du svettas. Men senare, när du slår av på takten, kyls fukten din kropp
bildat och du börjar huttra. Du behöver avancerad ventilation och förmågan att kontrollera och
reglera värmen från din kropp. Det är precis det här du får om du klär dig i trelagerskläder
från Snickers Workwear – som garanterar enastående funktionalitet och arbetskomfort.

KLIMATKOMFORT.

TÄNK SÄKERT.

Med avancerad ventilation kan du
anpassa temperaturen för optimal
komfort. Dragkedjan på framsidan
är ett sätt, ventilationsdragkedjan
under ärmarna ett annat. Du kan
också justera jackornas och byxornas nederkant. Tänk på: en stor del
av kroppsvärmen försvinner ut via
huvudet, så använd därför mössa
eller huva.

Att hålla sig varm i kylan är avgörande för säkerheten på jobbet. När du
fryser sänks din reaktionsförmåga,
du blir mindre effektiv och riskerar
att fatta dåliga beslut. Den mänskliga kroppen kan anpassa sig till
tropiska förhållanden, men kan inte
acklimatisera sig till kallt väder. Lösningen är att alltid skydda kroppen
med lämpliga kläder – som Snickers
Workwear-plagg för kallt väder.

vattenånga
(svett)

vattenånga (svett)

vind

snö och
regn

material
med smutsavvisande yta

material

A.P.S.
membran
innerfoder
hud

hud

kroppsvärme

kroppsvärme

Högteknologiska material i arbete Läs mer om våra
avancerade material på www.snickersworkwear.com
Fullständigt vindtätt

Vind/Regn

Lättvikts
yttertyg

Ytter material
GORE-TEX®
membran

WINDSTOPPER®
membran

Maximal
andningsförmåga

Foder

Innerlager
som regleras
efter kroppstemperatur

9430 XTR Ergonomisk långärmad T-shirt, Sid: 72
9431 XTR Ergonomisk Långkalsong, Sid: 73
9203 Strumpor i ullblandning, höga, Sid: 78
9414 Microﬂeece Långkalsong, Sid: 77
9438 Body Mapping Microﬂeecejacka, Sid: 36

Vattenånga

3378 A.P.S. Vattentäta Byxor, Sid: 46
1978 A.P.S. Vattentät Jacka, Sid: 46
9084 Logo Beanie, Sid: 122
9581 Weather Arctic Gloves, Vänster, Sid: 117
9581 Weather Arctic Gloves, Höger, Sid: 117
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UPPDRAG: HÅLL DIG TO
Att hålla sig torr och bekväm när det regnar handlar helt och hållet om att välja
rätt typ av regnkläder för jobbet. Valet beror på hur intensivt du arbetar och
hur länge du arbetar i regnet utan att ta paus. När du arbetar hårt är tygets
förmåga att andas avgörande för att ventilera din kroppsvärme. Ju längre pass
du arbetar, desto tuffare krav ställs på den teknik för vattentäthet som används
i plagget.

1888 XTR GORE-TEX® Skaljacka, Sid: 43
9579 Weather Dry Gloves, Vänster, Sid: 117
9579 Weather Dry Gloves, Höger, Sid: 117
1978 A.P.S. Vattentät Jacka, Sid: 46
3378 A.P.S. Vattentäta Byxor, Sid: 46
8200 Regnjacka, PU, Sid: 47
8201 Regnbyxor, PU, Sid: 47

®

GORE-TEX

För 100 procent torr arbetskomfort under långa arbetspass när det regnar ska du
välja våra GORE-TEX®-plagg.
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RR NÄR DET REGNAR
Vind/Regn
vind
Yttermaterial

PU

snö och
regn

vattenånga
(svett)

GORE-TEX®
membran
Foder

material
med smutsavvisande yta

Yttermaterial

A.P.S.
membran

PU-beläggning

innerfoder

Trikåfoder
Hud

hud
Vattenånga

Regn
Vind

kroppsvärme

Kroppsvärme

Högteknologiska material i arbete Läs mer om våra avancerade material på www.snickersworkwear.com

A.P.S.

För tillförlitligt vattentätt skydd
vid kortare arbetspass när det
regnar ska du välja våra
A.P.S.-plagg.

PU

För snabbt och tillförlitligt skydd vid
intensivt regnande eller mindre aktiva
jobb ska du välja våra PU-plagg.
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UPPDRAG: STÄN
När vinden börjar blåsa är det bäst att se upp. För även om det är en torr och klar
dag gör blåsten att temperaturen sjunker ganska drastiskt. Men om du väljer rätt
typ av vindtäta arbetskläder håller du dig varm och bekväm. Precis som när det
gäller regnkläder beror valet på hur intensivt du arbetar och hur länge du beﬁnner
dig utomhus. När du arbetar hårt är tygets förmåga att andas avgörande för att
ventilera din kroppsvärme. Ju längre pass du arbetar, desto tuffare krav ställs
på den teknik för vindtäthet som används i plagget.

VINDTÄT
FLEECE

För tillförlitligt vindskydd
vid mindre aktiva jobb passar
Snickers Workwear Vindtät
Fleecejacka perfekt.
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SOFTSHELL

För vindskydd vid kortare
arbetspass är en Snickers
Workwear Softshelljacka
det perfekta valet.

G UTE BLÅSTEN
VINDKYLEFAKTOR
10°C

6°C

0°C

-6°C

-10°C

-16°C

-26°C

-30°C

2 m/s

9

5

-2

-9

-14

-21

-33

-37

6 m/s

7

2

-5

-13

-18

-26

-38

-44

10 m/s

6

1

-7

-15

-20

-28

-41

-47

14 m/s

6

0

-8

-16

-22

-30

-44

-49

18 m/s

5

-1

-9

-17

-23

-31

-45

-51

Fullständigt vindtätt

Lättvikts
yttertyg

WINDSTOPPER®

WINDSTOPPER®
membran
Innerlager
som regleras
efter kroppstemperatur

Maximal
andningsförmåga

För 100 procents vindskydd vid långa
och hårda arbetspass ska du välja
WINDSTOPPER® Fleece med hög förmåga
att andas eller ett Softshellplagg.
vattenånga
(svett)

vind

material

vindtätt
membran
som andas
hud
kroppsvärme

Högteknologiska material i arbete Läs mer om våra
avancerade material på www.snickersworkwear.com

8010 Vindtät ﬂeecejacka, Sid: 38
3212 Hantverksbyxa med hölsterﬁckor, DuraTwill, Sid: 10
1219 Softshelljacka med huva, Sid: 34
3314 Hantverksbyxa, Canvas+, Sid: 12
8888 WIND STOPPER® Softshelljacka, Sid: 34
3244 XTR Hantverksbyxa med hölsterﬁckor, Canvas+, Sid: 8
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UPPDRAG: SÄ
När det är riktigt varmt och fuktigt är ventilationen viktig. Snickers Workwears plagg för
varmt väder har avancerade modeller och intelligenta material för suverän arbetskomfort,
ventilation och funktionalitet. Byxorna i 3-serien i CoolTwill-material, Rip-Stop Piratbyxa
med maximal ventilation och de fantastiska arbetsshortsen med alla ﬁckor du behöver
är bara några exempel.

HÖGTEKNOLOGISKA TYGER.
Vårt avancerade A.V.S.-material är en innovativ blandning
av polyester och bambukol. Bambun mals ner till nanostorlek, en miljondels millimeter och blandas med
polyesterﬁbern. Resultatet är ett material med mycket
god andningsförmåga, som transporterar bort fukten
effektivt, skyddar mot UV-strålar och motverkar lukt.

UV-skydd
Våra UV-skyddade plagg har skyddsfaktor 40+
eller 50+ för att skydda din hud mot solen.

Coolmax®
Mjukt tyg skapat för att transportera bort fukt från kroppen
så att du håller dig sval och torr.

fukt

kroppsfukt

material

hud

Högteknologiska material i arbete Läs mer om våra
avancerade material på www.snickersworkwear.com
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2714 A.V.S. Avancerad Pikétröja, Sid: 66

NK VÄRMEN

2509 A.V.S. Avancerad T-shirt, Sid: 67
3023 Hantverksshorts med hölsterﬁckor, Rip-Stop, Sid: 19
9201 Coolmax® Strumpor, mellan, Sid: 79

2716 A.V.S. Body Mapping Pikétröja, Sid: 66
3913 Piratbyxa, Rip-Stop, Sid: 18
9201 Coolmax® Strumpor, mellan, Sid: 79
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PROFILERING AV T-SHIRTAR
Dekaltryck är det bästa valet vid proﬁlering
av företagets t-shirtar. Räkna med hög
kvalitet i alla storlekar och färger.

KVALITETSBRODYR
Med brodyr får du kvalitet med varje stygn, men tänk
på att ord eller symboler som är mindre än 5 mm kan
vara svåra att läsa.

A.P.S.- OCH GORE-TEX® PROFILERING
När du proﬁlerar dina vattentäta plagg är dekaltryck
rätt metod. Om du föredrar brodyr tejpar vi baksidan
så att plagget behåller sina vattentäta egenskaper.

FLEECEPROFILERING
För en företagsproﬁlerad
ﬂeece är brodyrer det
självklara valet eftersom
dekaltryck kan lämna
märken i tyget.

REFLEXBAND
Vi kan sy på extra reﬂexband
på arbetsbyxor och jackor.
En kostnadseffektiv lösning
för högre säkerhet.

PROFILERING AV VARSELKLÄDER
Proﬁlering av varselkläder är ett
specialfall. Alltför stora logotyper
kan påverka plaggets klassiﬁcering. Kontakta oss om du vill ha
mer information om säker
företagsproﬁlering.

3314 Hantverksbyxa, Canvas+, Sidan: 12
2818 ½ Zip Sweatshirt, Sidan: 63
3314 Hantverksbyxa, Canvas+, Sidan: 12
8013 A.I.S. 1/2 Zip Fleece, Sidan: 37
9074 Canvas Keps, Sidan: 122
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UPPDRAG:
VISA DIN LOGGA
Det lönar sig med företagsproﬁlering, om det görs på rätt sätt.
Det är en kvalitetsstämpel som säger mycket om dig och ditt företag.
Det får företaget att sticka ut lite extra, och gör att det syns och märks
av rätt skäl. Vänder du dig till Snickers Workwear vet du att du vänder
dig till experterna – med ett fullt sortiment av mervärdestjänster och
produktalternativ. Till exempel rätt färger, brodyr och personlig förpackning, för att bara nämna några. Kontakta oss så får du en mängd
inspirerande information.

Våra brodyrer innebär kvalitet i varje stygn. Det gör att
dina arbetskläder lyfter varumärket och särskiljer sig
på ett positivt sätt – under lång tid.

Med vår avancerade dekaltrycksteknik får du
distinkt tryck i de storlekar och färger du vill ha.

På Snickers Workwear använder vi bara tråd av hög kvalitet
för att vara säkra på att din företagslogga skiljer sig från
mängden på lång sikt.

Tveka inte att tala med våra experter om det allra bästa när
det gäller företagsproﬁlering. De vet vad som fungerar bäst och
kan föreslå en kostnadseffektiv lösning som är utformad för
dig och ditt företag.

PERSONLIGA FÖRPACKNINGAR
Om du beställer en serie plagg för dina medarbetare
har vi den perfekta tjänsten: personliga förpackningar.
Det betyder att alla får alla sina plagg i ett paket märkta
med sitt namn. Det underlättar den interna distributionen
och garanterar att alla får rätt plagg och rätt storlek.
Enkelt, bekvämt och personligt.

RÄTT MÅTT – FÖR GOD PASSFORM
Följ noga våra mättips nedan för att du säkert ska få rätt storlek. Snickers Workwear håller alla
standardstorlekar i lager för snabb leverans (se det speciﬁka plagget för standardstorlekar).
Vi erbjuder även specialstorlekar – det kan ta lite längre tid, men det är värt besväret.
Andra storlekar går att beställa mot 50 procents tillägg.

DET BÄSTA SÄTTET ATT SE TILL ATT DU FÅR PLAGG MED
OPTIMAL PASSFORM ÄR ATT PROVA DEM PÅ RIKTIGT.
VIKTIGA MÅTTAGNINGSTIPS
1. Be någon hjälpa dig att ta dina mått.
2. Ta måtten iklädd kroppsnära underkläder.
3. Mät nära mot/kring kroppen, men utan att måttbandet dras åt så hårt att det ”skär in”.
4. Se till att måttbandet är ordentligt sträckt vid mätning på benets insida.

A. Kroppslängd
Ovansidan av huvudet till fotsulan.

B. Bröst
Bröstmått, horisontellt vid det bredaste stället.
Viktigt mått för helbyxor och overaller.

C. Midja
Midjan, horisontellt i navelhöjd.

D. Lägre midja

B

Lägre midjebredd där du bär dina byxor.

E. Stuss
C

Stussmått, horisontellt vid det bredaste stället.

D

F. Benets insida
E

Grenen till fotsulan. Mycket viktigt mått för att
se till att knäskydden hamnar i rätt läge.

8385

92100
8088

170182

Alla CE-märkta plagg
ska ha en etikett med en
tabell som visar storleken
och kroppsmåtten för den
person plagget är avsett
för. Det betyder att du
alltid hittar storleken
inuti plagget.

A
F

STL. M
HERR

9431 XTR Ergonomisk Långkalsong, Sidan: 73
9432 XTR Ergonomisk T-Shirt, Sidan: 72
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ÖVRIGT/STORLEKSTABELL

HITTA RÄTT STORLEK
1. Välj rätt storleksöversikt nedan:
3X X X för byxor i 3-serien
6X X X för byxor i 6-serien
2. Leta upp dina mått i tabellen och välj rätt storlek.
3. För att du säkert ska få optimal passform bör du prova dem i verkligheten!

ALLA MÅTT ÄR KROPPSMÅTT
3XXX

BYXOR FÖR MÄN (Produktnummer 3XXX)

C

DITT MIDJEMÅTT

D

LÄGRE MIDJA

E

F

DITT STUSSMÅTT

CM

76

80

84

88

92

96

100

104

112

120

128

136

144

152

INCH

(30")

(31")

(33")

(35")

(36")

(38")

(39")

(41")

(44")

(47")

(50")

(54")

(57")

(60")

CM

81

85

89

93

97

101

105

109

117

125

133

141

149

157

INCH*

(32")

(33")

(35")

(37")

(38")

(40")

(41")

(43")

(46")

(49")

(52")

(56")

(59")

(62")

CM

92

96

100

104

108

112

116

120

128

136

144

152

160

168

INCH*

(36")

(38")

(39")

(41")

(43")

(44")

(46")

(47")

(50")

(54")

(57")

(60")

(63")

(66")

DITT INNERBENSMÅTT

CM

INCH*

Extra Kort Storlek

70

(28")

180

184

188

192

196

200

204

208

212

216

220

224

228

232

Kort Storlek

76

(30")

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

Normal Storlek

82

(32")

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

Lång Storlek

88

(35")

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

Extra Lång Storlek

94

(37")

242

244

246

248

250

252

254

256

258

260

262

264

266

268

DIN STORLEK

OBS! SHORTS ﬁnns i normallängd. Piratbyxor är tillgängliga i korta och normala längder.
(* Närmaste motsvarande jeansstorlek)

6XXX BYXOR FÖR MÄN (Produktnummer 6XXX)
C

DITT MIDJEMÅTT

D

LÄGRE MIDJA

E

DITT STUSSMÅTT

F

CM

76

80

84

88

92

96

100

104

112

120

128

136

144

152

INCH

(30")

(31")

(33")

(35")

(36")

(38")

(39")

(41")

(44")

(47")

(50")

(54")

(57")

(60")

CM

81

85

89

93

97

101

105

109

117

125

133

141

149

157

INCH

(32")

(33")

(35")

(37")

(38")

(40")

(41")

(43")

(46")

(49")

(52")

(56")

(59")

(62")

CM

92

96

100

104

108

112

116

120

128

136

144

152

160

168

INCH

(36")

(38")

(39")

(41")

(43")

(44")

(46")

(47")

(50")

(54")

(57")

(60")

(63")

(66")

DITT INNERBENSMÅTT

CM

INCH

Extra Kort Storlek

70

(28")

184

188

192

196

200

204

208

212

216

220

224

228

232

536

Kort Storlek

76

(30")

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

636

Normal Storlek

82

(32")

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

Lång Storlek

88

(35")

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

170

Extra Lång Storlek

94

(37")

244

246

248

250

252

254

256

258

260

262

264

266

268

270

DIN STORLEK

OBS! SHORTS ﬁnns i normallängd.

HELBYXOR FÖR MÄN
VIKTIGT: Det är viktigt att väga in hela midjemåttet (C) vid val av storlek för helbyxa.
Det kan vara så att du behöver en större storlek för helbyxan jämfört med midjebyxan för att få tillräckligt med plats för magen.

C

A

DITT MIDJEMÅTT

KROPPSLÄNGD

CM

CM

72

76

80

84

88

92

96

100

104

112

120

128

136

144

INCH

(28")

(30")

(31")

(33")

(35")

(36")

(38")

(39")

(41")

(44")

(47")

(50")

(54")

(57")

DIN STORLEK

INCH

Extra Kort Storlek

146–158

(5')

180

184

188

192

196

200

204

208

212

216

220

224

228

232

Kort Storlek

158–170

(5'4")

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

Normal Storlek

170–182

(5'8")

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

Lång Storlek

182–194

(6'2")

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

Extra Lång Storlek

194–206

(6'6")

242

244

246

248

250

252

254

256

258

260

262

264

266

268

ÖV RIGT/STORLEKSTABELL

139

ALLA MÅTT ÄR KROPPSMÅTT
HERRBYXOR (underställ, regnkläder)
C

DITT MIDJEMÅTT

F

DITT INNERBENSMÅTT

CM

INCH

Normal Storlek

82

(32")

CM

72

80

88

96

104

120

136

INCH

(28")

(31")

(35")

(38")

(41")

(47")

(54")

DIN STORLEK

Standardstorlekar

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

40/42

44/46

48/50

52/54

56/58

60/62

64/66

JACKOR & ÖVERDELAR FÖR MÄN
B
C

A

DITT BRÖSTMÅTT
DITT MIDJEMÅTT

KROPPSLÄNGD

CM

CM

84

92

100

108

116

132

148

INCH

(33")

(36")

(39")

(43")

(46")

(52")

(58")

CM

72

80

88

96

104

120

136

INCH

(28")

(31")

(35")

(38")

(41")

(47")

(54")

XXXL - S

DIN STORLEK

INCH

Kort Storlek

158–170

(5'4")

XS - Short

S - Short

M - Short

L - Short

XL - Short

XXL - Short

Normal Storlek

170–182

(5'8")

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Lång Storlek

182–194

(6'2")

XS - Long

S - Long

M - Long

L - Long

XL - Long

XXL - Long

XXXL - L

40/42

44/46

48/50

52/54

56/58

60/62

64/66

Standardstorlekar, Normal Storlek

Observera! Överdelar, ﬂeece och verktygsvästar ﬁnns i normal storlek.

BARN
A

STORLEK/KROPPSLÄNGD

98

104

110

116

122

128

134

140

ÅLDER

2–3

3–4

4–5

5–6

6–7

7–8

8–9

9–10

B

Ditt Bröstmått

55

56

57

58

61

64

67

70

C

Ditt Midjemått

52

53

54

55

56,5

58

59,5

61

E

Ditt Stussmåt

57

59

61

63

66

69

72

75

F

Ditt Innerbensmått

40

43,5

47,5

51

55

58,5

62

65,5

HANDSKAR
Välj alltid handskar med rätt ﬁngerlängd. Prova dem för att hitta rätt modell.

DIN STORLEK

7

8

9

10

11

1

Handens omkrets

MM

178

203

229

254

279

2

Handens längd

MM

171

182

192

204

215

Minimilängd för handske*

MM

230

240

250

260

270

2

* Handskar tillverkade för särskilda behov kan avvika från kraven beträffande handskens minimilängd.
Avvikelsen måste tydligt framgå i beskrivningen av handsken.

1

ÖVRIGT/STORLEKSTABELL

A. Kroppslängd

B

Ovansidan av huvudet till fotsulan.

B. Bröst

C

Bröstmått, horisontellt vid det bredaste stället.
Viktigt mått för helbyxor och overaller.

E

C. Midja
Midjan, horisontellt i navelhöjd.

E. Stuss
Stussmått, horisontellt vid det bredaste stället.

A

F. Benets insida
Grenen till fotsulan. Mycket viktigt mått för att
se till att knäskydden hamnar i rätt läge.

F

BYXOR FÖR KVINNOR
C
E

F

DITT MIDJEMÅTT
DITT STUSSMÅT

CM

60

64

68

72

76

80

84

88

96

104

112

120

INCH

(24")

(25")

(27")

(28")

(30")

(31")

(33")

(35")

(38")

(41")

(44")

(47")

CM

84

88

92

96

100

104

108

112

120

128

136

144

INCH

(33")

(35")

(36")

(38")

(39")

(41")

(43")

(44")

(47")

(50")

(54")

(57")

DITT
INNERBENSMÅTT

CM

INCH

Extra Kort Storlek

67

(26")

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

Kort Storlek

73

(29")

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Normal Storlek

79

(31")

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

Lång Storlek

85

(33")

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

Extra Lång Storlek

91

(36")

164

168

172

176

180

184

188

192

196

200

204

208

DIN STORLEK

JACKOR OCH ÖVERDELAR FÖR KVINNOR
B
C

A

DITT BRÖSTMÅTT
DITT MIDJEMÅTT

KROPPSLÄNGD

CM

80

88

96

104

120

136

INCH

(31")

(35")

(38")

(41")

(47")

(54")

CM

64

72

80

88

104

120

INCH

(25")

(28")

(31")

(35")

(41")

(47")

XL - Short

XXL - Short

DIN STORLEK

CM

INCH

152–164

(5'2")

Normal Storlek

164–176

(5'6")

XS

S

M

L

XL

XXL

Lång Storlek

176–188

(6')

XS - Long

S - Long

M - Long

L - Long

XL - Long

XXL - Long

32/34

36/38

40/42

44/46

48/50

52/54

Kort Storlek

Standardstorlekar, Normal Storlek

XS - Short

S - Short

M - Short

L - Short

Observera! Överdelar ﬁnns i normal storlek.

ÖV RIGT/STORLEKSTABELL

3314 Hantverksbyxa, Canvas+
Sidan: 12

0214 Hantverkshelbyxa med
hölsterfickor, Canvas+
Sidan: 15

BYXA

3211 Hantverksbyxa CoolTwill
Sidan: 12

0404

KNÄSKYDD
0404

1212

1704

1818

2004

3204

5804

9595

3355 Hantverksbyxa, Denim
Sidan: 12

1818

9595

6504

3212 Hantverksbyxa DuraTwill
Sidan: 10

0404

1604

1704

3204

7404

9595

1818

3393 Servicebyxa, Rip-Stop
Sidan: 15

0404

1818

9595

0312 Hantverkshelbyxa,
DuraTwill
Sidan: 15

0404

1604

1704

3204

7404

9595

9110 Hantverksknäskydd
Sidan: 22

1818

6073 Serviceoverall
Sidan: 17, 104

0604

9111 Serviceknäskydd
Sidan: 22

0400

2000

3213 Hantverksbyxa Rip-Stop
Sidan: 11

0800

0400

9112 D3O Lite™
Hantverksknäskydd
Sidan: 21

3619 Power Vinterbyxa
Sidan: 13

PIRATBYXA
0404

1804

5804

9504

0404

5804

1400

9504

3214 Hantverksbyxa Canvas+
Sidan: 12

0404

0909

1212

1704

2004

3204

5804

9595

3689 XTR Arctic Winter
Trousers
Sidan: 27

0404

1818

3215 Hantverksbyxa med
hölsterfickor, Bomull
Sidan: 13

0404

9595

3223 Golvläggarbyxa med
hölsterfickor, Rip-Stop
Sidan: 14

3913 Piratbyxa, Rip-Stop
Sidan: 18

1804

2004

0404

3714 Dambyxa med
hölsterfickor, Canvas+
Sidan: 13, 82

9118 Golvläggarknäskydd
Sidan: 14, 22

0408

3923 Piratbyxa, Rip-Stop
Sidan: 18

0404

0404

1804

9595

2004

9504

9191 XTR D3O® Knäskydd
Sidan: 20

0405

6400 Servicechinos
Sidan: 17, 103

SHORTS
0404

1804

5804

3244 XTR Hantverksbyxa med
hölsterfickor, Canvas+
Sidan: 8

0404

5804

3255 Hantverksbyxa Denim
Sidan: 12

6504

3311 Hantverksbyxa,
CoolTwill.
Sidan: 12

0404

1818

9595

0400

1800

5800

9500

6700 Servicebyxa Dam
Sidan: 17, 82, 103

0400

1800

5800

9500

0404

1800

5800

9500

6900 Service Transportbyxa
Klass 1
Sidan: 16, 102

0466

1866

5866

9566

1818

1800

9500

3023 Hantverksshorts
Rip-Stop. Sidan: 19

0404

1804

3204

9504

2004

3123 Hantverksschorts,
Rip-Stop
Sidan: 19

0404

1804

3204

9504

2004

6100 Serviceshorts
Sidan: 19, 103

3312 Hantverksbyxa,
DuraTwill.
Sidan: 10

1118 Vinterjacka
Sidan: 33

0400

9595

6800 Servicebyxa
Sidan: 16, 102

0400

3014 Hantverksshorts,
Canvas+
Sidan: 19

JACKOR

1119 Hantverksvinterjacka, Power Polyamid
Sidan: 30

0404

1704

5804

9504

1804

1122 Hantverksvinterjacka
Sidan: 33

0400

7700

7800

1128 Hantverksvinterjacka,
Rip-Stop
Sidan: 32

ONE PIECE
0404

1604

1704

3204

7404

9595

1818

3313 Hantverksbyxa,
Rip-Stop
Sidan: 11

0212 Hantverkshelbyxa
DuraTwill
Sidan: 15

0404

1804

1704

5804

9504

9595

INDEX

7404

0400

1800

5800

9500

0418

0904

1604

1804

3204

9518

1178 Vattentät
Vinterjacka
Sidan: 32

0404

1804

3204

9518

1198 XTR A.P.S
Vattentät Vinterjacka
Sidan: 28

0404

8888 WINDSTOPPER®
Softshelljacka
Sidan: 34

0404

1604

1888 XTR GORE-TEX®
Skaljacka
Sidan: 43

9736 Hammarhållare
10 pack
Sidan: 57

0404

5804

2604

1211 Profilsoftshelljacka
Jacka
Sidan: 35

0400

1978 A.P.S. Vattentät
Jacka
Sidan: 46

9743 Smartphonefodral
Sidan: 57

FLEECE
0400

0900

5800

9500

0400

5800

1212 Softshelljacka
Sidan: 31

0400

1604

1704

3204

5804

9500

1219 Softshelljacka
med huva
Sidan: 34

0400

3204

8010 Vindtät Fleecejacka
Sidan: 38

0418

0404

1512 Hantverksjacka,
DuraTwill
Sidan: 35

7404

1673 Servicejacka
Sidan: 35, 104

0400

1800

5800

9500

1822 Lång Hantverksvinterjacka
Sidan: 33

9745 Skyddande
smartphonefodral
Sidan: 57

0404

1804

5804

8011 Pile Fleecejacka
Sidan: 38

3378 A.P.S. Vattentäta
Byxor
Sidan: 46

9753 Smartphone ficka Display med 10 st
Sidan: 57

0400

3204

5804

1227 Softshelljacka, Dam
Sidan: 35, 82

0404

1988 GORE-TEX® Jacka
Sidan: 44

0400

8012 A.I.S. Fleecejacka
Sidan: 37

0400

1600

5800

9500

8013 A.I.S. 1/2 Zip Fleece
Sidan: 37

0400

1600

5800

9500

8014 A.I.S. Fleeceväst
Sidan: 37

0404

3888 XTR GORE-TEX®
Skalbyxor
Sidan: 43

0404

9755 Skyddande Smart–
phone ficka - Display med
10 st, Sidan: 57

5804

8200 Regnjacka, PU
Sidan: 47

9770 XTR Snickarbälte
Sidan: 53

0400

9500

0404

8201 Regnbyxor, PU
Sidan: 47

0400

1600

0400

5800

9500

9500

9771 Snickarbälte
Sidan: 54

0404

8088 WINDSTOPPER®
Fleecejacka
Sidan: 38

9775 Snickarficka
Sidan: 55

VERKTYGSBÄRARE
0400

0400

7800

1889 XTR Arctic
Vinterparkas
Sidan: 27

0404

9435 Body Mapping
1/2 Zip Microfleecetröja.
Sidan: 36

0400

0404

4373 Serviceväst
Sidan: 39, 104

0400

1800

5800

9500

9438 Body Mapping
Microfleecejacka
Sidan: 36

4254 Verktygsväst,
Canvas+
Sidan: 56

0404

1804

5804

9504

9082 Flexi Hammarhållare
Sidan: 57

0000

0400

9700 Flexi Kardborrfäste
Sidan: 57

4511 Softshellväst
Sidan: 39

9780 XTR Elektrikerbälte
Sidan: 53

0404

9781 Elektrikerbälte
Sidan: 54

0404

9785 Elektrikerficka
Sidan: 55

DÅLIGT VÄDER
0400

5800

0400

9500

4528 Hantverksvinterväst, Rip-Stop
Sidan: 39

0418

1604

3204

9504

1688 GORE-TEX® Skaljacka
Sidan: 45

0400

9716 Hammarhållare
Sidan: 57

0400

0404

9790 XTR Verktygsbälte
Sidan: 55

0404

INDEX

9791 Verktygsbälte
Sidan: 55

0404

9792 Hängslen
Sidan: 55

0404

9795 Spik- & skruvfickor
Sidan: 55

0404

2502 T-Shirt
Sidan: 69, 99

8503 Serviceskjorta
Sidan: 65

0400

0700

0900

1600

1700

3200

5800

9500

2504 T-shirt med
MultiPockets™
Sidan: 68

0400

0700

5800

9500

0408

0895

9508

8506 Skjorta med kort
ärm, Rip Stop
Sidan: 65

1600

2508 A.V.S T-shirt
Sidan: 67

0400

0800

3200

9500

8508 Skjorta, Rip-Stop
Sidan: 65

0400

1600

0400

0800

5800

9500

3200

9500

0400

1604

1804

2004

3204

9504

2816 Logo Hoodie
med dragkedja
Sidan: 61

0400

1604

1804

2004

3204

9504

2817 Sweatshirtjacka
Sidan: 64

0400

2000

5800

2509 A.V.S. Avancerad
T-shirt
Sidan: 67

9794 Flexi
Hölsterfickor
Sidan: 57

2815 Logo Hoodie
Sidan: 61

2818 ½ Zip Sweatshirt
Sidan: 63

SWEATSHIRTS
0400

9810 Flexi Verktygsväska/Ryggsäck 19 L
Sidan: 51

0404

9812 Flexi Verktygsväska/Ryggsäck 23 L
Sidan: 51

0404

9820 Flexi Verktygsväska 15 L
Sidan: 50

0404

9822 Flexi Verktygsväska 30 L
Sidan: 50

0418

1604

5804

9504

0400

9500

2516 T-shirt Dam
Sidan: 69, 83, 99

0400

0900

5800

9500

2712 Rugbytröja
Sidan: 63

0400

0900

5800

9500

2819 Logo Jacka
Sidan: 64

1800

0418

9500

2702 Pikétröja Dam
Sidan: 68, 83

0400

5800

2708 Pikétröja
Sidan: 68

0400

0900

1600

3200

5800

9500

3218

2800 Hoodie
Sidan: 62, 98

0400

0900

5800

9500

2820 Logo Sweatshirt
Sidan: 60

1800

2801 Hoodie med
dragkedja
Sidan: 62

1700

2710 Pikétröja med
MultiPockets™
Sidan: 68

0400

0900

5800

9500

0400

1804

3204

9504

2821 Profiljacka
Sidan: 64

1800

0400

5800

9500

2806 Zip Hoodie Dam
Sidan: 62, 83, 98

UNDERKLÄDER
0404

9829 Regn & Dammskydd
Sidan: 50

0400

0400

0700

5800

9500

2711 A.V.S. Pikétröja
Sidan: 67

0400

1600

5800

9500

0400

0900

5800

9500

2808 Logo Hoodie med
Multipockets™
Sidan: 61

9200 Coolmax®
Strumpor, låga
Sidan: 79

0418

1800

2714 A.V.S. Avancerad
Pikétröja
Sidan: 66

0700

9201 Coolmax® Strumpor,
mellan
Sidan: 79

2810 Sweatshirt
Sidan: 60, 98

T-SHIRTS

2402 Långärmad T-shirt
Sidan: 69, 99

0400

0795

0900

9507

0418

1604

5804

9504

2716 A.V.S. Body Mapping
Pikétröja
Sidan: 66

1604

1804

0400

0900

1600

1800

5800

9500

1700

2812 Sweatshirt med
MultiPockets™
Sidan: 60

0400

1600

5800

9500

1800

0418

2813 1/2 Zip Sweatshirt
med Multipockets
Sidan: 63

2403 Långärmad Stretch
T-shirt, Dam
Sidan: 69, 83, 99

0700

9202 Strumpor i
ullblandning, mellan
Sidan: 78

9203 Strumpor i
ullblandning, höga
Sidan: 78

SKJORTOR
0900

INDEX

0400

1600

5800

9500

1800

0418

144

9204 Strumpor, två-pack
Sidan: 79

9431 XTR Ergonomisk
Långkalsong
Sidan: 73

3775 Målarbyxa med
hölsterfickor, Dam
Sidan: 96

2743 Varsel A.V.S. Pikétröja,
Klass 2/3
Sidan: 93

5500

0400

9208 Tunna Coolmax®
Strumpor
Sidan: 79

1800

9209 Cordura® Strumpor
Sidan: 78

0418

0909

9432 XTR Ergonomisk
T-Shirt
Sidan: 72

0418

6600

6700 Servicebyxa Dam
Sidan: 17, 82, 103

0400

1800

5800

9500

9433 XTR Ergonomisk
Kalsong
Sidan: 73

3033 Varselshorts med
hölsterfickor, Klass 1
Sidan: 88

5574

6674

3233 Varselbyxa med
hölsterfickor, Klass 2
Sidan: 86

VARSELKLÄDER
5574

0400

9210 Tjocka ullstrumpor,
höga
Sidan: 78

0418

6674

9436 Kalsong i
stretchmaterail, 2-pack
Sidan: 77

0113 Varselhängselbyxa,
Klass 2
Sidan: 87

5574

1804

6674

0400

0213 Varselhelbyxa med
hölsterfickor, Klass 2
Sidan: 87

9413 1/2 Zip
Microfleecetröja
Sidan: 77

3235 Varselbyxa med
hölsterfickor, Bomull.
Klass 1, Sidan: 87

5574

6674

3333 Varselbyxa,
Klass 2
Sidan: 86

DAM
5574

6674

0400

9414 Microfleece
Långkalsong
Sidan: 77

1227 Softshelljacka, Dam
Sidan: 35, 82

1133 Varselvinterjacka,
Klass 3
Sidan: 90

5558

0400

9415 Merino långärmad
Underställströja
Sidan: 76

6658

0404

1277 Softshellmålarjacka, Dam
Sidan: 98

1213 Varselsoftshelljacka, Klass 3
Sidan: 92

5558

0426

9416 Merino
Underställsbyxa
Sidan: 76

6658

0900

2403 Långärmad Stretch
T-shirt, Dam
Sidan: 69, 83, 99

5574

0900

6674

0426

9421 37.5™ Långärmad
Underställströja
Sidan: 75

0426

9422 37.5™ Långärmad
½ Zip Underställströja
Sidan: 75

0426

9423
37.5™ Underställsbyxa
Sidan: 75

0426

9430 XTR Ergonomisk
långärmad T-shirt
Sidan: 72

0418

1633 Varseljacka, Klass 3
Sidan: 89

2516 Dam T-Shirt
Sidan: 69, 83, 99

0400

0900

5800

9500

2702 Dam Pikétröja
Sidan: 68, 83

0400

0900

5800

9500

2806 Zip Hoodie Dam
Sidan: 62, 83, 98

0400

0900

5800

9500

3714 Dambyxa med
hölsterfickor, Canvas+
Sidan: 13, 82

1683 Varsel GORE-TEX®
Skaljacka, Klass 3
Sidan: 91

5500

6600

1823 Lång Varselvinterjacka, Klass 3
Sidan: 90

5500

6600

1973 Vattentät Varseljacka,
Klass 3
Sidan: 90

5500

6600

2543 Varsel A.V.S. T-Shirt,
Klass 2/3
Sidan: 93

5574

6674

3639 Varselvinterbyxa,
Klass 2
Sidan: 88

5558

6658

3833 Varselbyxa
Klass 1
Sidan: 88

7455

7466

4233 Varselverktygsväst,
Klass 2
Sidan: 89

5500

6600

8043 Varselmicrofleecejacka, Klass 3
Sidan: 93

5500

6600

8053 Varselmicrofleece
med rund hals, Klass 3
Sidan: 93

5500

6600

8063 Varselmicrofleecejacka, Klass 3
Sidan: 92

5500

6600

8233 Varsel PU Regnjacka,
Klass 3
Sidan: 92

0404

5500

5500

9595

6600

6600

INDEX

8243 Varsel PU Regnbyxa,
Klass 2
Sidan: 92

2801 Hoodie med
dragkedja
Sidan: 62

6073 Service Overall
Sidan: 17, 104

9319
Weather Flex Sense
Handske, 10 par
Sidan: 118

5500

6600

0900

9153 Varselväst, Klass 2
Sidan: 89

0400

2806 Zip Hoodie Dam
Sidan: 62, 83, 98

5500

6600

0900

2810 Sweatshirt
Sidan: 60, 98

0404

6100 Service Shorts
Sidan: 19, 103

0400

1800

5800

9500

0448

6400 Service Chinos
Sidan: 17, 103

MÅLARE
0900

0375 Målarhelbyxa
Sidan: 97

0909

1128 Hantverksvinterjacka, Rip-Stop
Sidan: 98

0900

1211 Softshelljacka
Sidan: 98

0900

1277 Softshellmålarjacka, Dam
Sidan: 98

3075 Målarshorts med
hölsterfickor
Sidan: 97

0909

3234 Varselmålarbyxa,
Klass 1
Sidan: 97

0966

3275 Målarbyxa med
hölsterfickor
Sidan: 96

0909

3375 Målarbyxa
Sidan: 96

0400

1800

5800

9500

1800

5800

9500

1800

5800

9500

1866

5866

9566

0900

2402 Långärmad
T-shirt
Sidan: 69, 99

0909

9387
Precision Flex Cut 3
Gloves, 100 par
Sidan: 115

4804

9074 Canvas Keps
Sidan: 104, 122

0400

9327
Power Flex Guard
Handske, 10 par
Sidan: 115

0404

6900 Service Transport Byxa
Klass 1
Sidan: 16, 102

0466

9326
Power Flex Cut 5 Handske,
10 par
Sidan: 115

4804

6800 Service Byxa
Sidan: 16, 102

0400

0909

9325
Weather Flex Guard
Handske, 10 par
Sidan: 118

0404

6700 Service Byxa Dam
Sidan: 17, 82, 103

0400

9321
Precision Flex Light
Handske, 10 par
Sidan: 112

9388
Power Flex Guard Gloves,
100 par
Sidan: 115

5800

9500

0404

3775 Målarbyxa med
hölsterfickor, Dam
Sidan: 96

9389
Precision Flex Light
Handske, 100 par
Sidan: 112

HANDSKAR
0900

2403 Långärmad Stretch
T-shirt, Dam
Sidan: 69, 83, 99

0900

0909

0448

9081 Rip-Stop Keps
Sidan: 99, 122

SERVICE LINE
0900

0900

2800 Hoodie
Sidan: 62, 98

0900

INDEX

Precision Flex Duty
Handske, 10 par
Sidan: 112

0404

0900

2502 T-Shirt
Sidan: 69, 99

2516 T-shirt Dam
Sidan: 69, 83, 99

9305

9329
Precision Flex Cut 3
Handske
Sidan: 111

4804

1673 Servicejacka
Sidan: 35, 104

0400

1800

5800

9500

4373 Serviceväst
Sidan: 39, 104

0400

1800

5800

9500

9313
Weather Flex Grip
Handske, 10 par
Sidan: 118

0404

9317
Weather Flex Cut 5
Handske, 10 par
Sidan: 118

4804

0909

9390
Precision Flex Duty
Handske, 100 par
Sidan: 112

0404

9392
Weather Flex Grip
Handske, 100 par
Sidan: 118

0404

9393
Weather Flex Sense
Handske, 100 par
Sidan: 118

0404

9394
Weather Flex Cut 5
Handske, 100 par
Sidan: 118

4804

9395
Weather Flex Guard
Handske, 100 par
Sidan: 118

9580
Weather Neo Grip
Handske
Sidan: 117

2857 Flamskyddad
Sweatshirt

9025 Ergonomiskt bälte
Sidan: 124

0400

0404

9398 Care Handcreme,
100 ml
Sidan: 112

0448

0400

9581
Weather Arctic Handske
Sidan: 117

0448

9399 Repair Handcreme,
100 ml
Sidan: 112

9500

3257 Flamskyddad
Byxa med hölsterfickor

0400

9582
Precision Active Handske
Sidan: 110

9026 Bälte
Sidan: 124

0400

3357 Flammskyddad Byxa

9033 Logo bälte
Sidan: 124

0400

0448

9571
Precision Skin Handske
Sidan: 111

0400

9583
Weather Tufgrip Handske
Sidan: 116

1800

0800

6600

6057 Flamskyddad
Svetsoverall

9034 Läderbälte
Sidan: 124

0400

4800

9572
Precision Vent Handske
Sidan: 111

4800

9573
Precision Leather
Handske
Sidan: 110

4804

9574
Precision Protect
Handske
Sidan: 110

0404

0400

9584
Power Tufgrip Handske
Sidan: 113

0448

1300

9257 Flamskyddade
Strumpor

0400

9585
Power Core Handske
Sidan: 114

0448

0400

9417 Flamskyddad T-shirt

0400

9586
Power Open Handske
Sidan: 114

9044 Hängslen
Sidan: 124

9050 Elastiska hängslen
Sidan: 124

0418

9427 Flamskyddad
långärmad T-shirt

9057 Vändbar Beanie
Sidan: 122

6658

4804

9575
Power Cut 3 Handske
Sidan: 115

0448

0400

9595, 9596
Specialized Impact
Handske, 5 st
Sidan: 108

9555

9437 Flamskyddad
Kalsong

9060 WINDSTOPPER®
Beanie
Sidan: 123

0400

4804

9576
Power Leather Handske
Sidan: 114

0448

0400

9597, 9598
Specialized Tool Handske,
5 st
Sidan: 109

5004

9447 Flamskyddad
Långkalsong

9074 Canvas Keps
Sidan: 104, 122

0400

4804

4804

0400

9500

9080 Fleece Beanie
Sidan: 123

9577
Power Grip Handske
Sidan: 114

FLAMSKYDD

TILLBEHÖR

4804

9578
Weather Essential
Handske
Sidan: 117

5800

0400

1157 Flamskyddad
Vinterjacka

9010 Coolmax® fodrad
Mössa
Sidan: 123

9081 Rip-Stop Keps
Sidan: 99, 122

0900

0448

9579
Weather Dry Handske
Sidan: 117

0404

0400

1557 Flamskyddad Jacka

0400

5800

9011 Coolmax® fodrad
Balaclava
Sidan: 123

5800

9084 Logo Beanie
Sidan: 122

0400

INDEX

9088 Multifunktionell
huvudbonad
Sidan: 123

0418

5866

9090 Pile Fleece
Beanie
Sidan: 122

0404

9093 WINDSTOPPER®
Beanie
Sidan: 122

0418

1804

9518

9099 Vinterkeps
Sidan: 122

0407

7506 Softshelljacka Barn
Sidan: 127

5807

9507

9609 Vattentät Väska
Sidan: 125

0600

9610 Vattentät
Ryggsäck, 30 L
Sidan: 125

0600

9759 ID Kortshållare
Sidan: 124

0400

9760 ID-kortshållare
Sidan: 124

0400

9761 Utdragbar
ID-kortshållare
Sidan: 124

0400

BARNKOLLEKTION

7501 Barnbyxa med
hölsterfickor
Sidan: 127

5866

7504 Zip Hoodie Barn
Sidan: 127

5804

INDEX

FÄRGNYCKEL

SYMBOLFÖRKLARING
De här symbolerna hjälper dig att hitta rätt plagg. De används som vägledning i de
produktbeskrivningar som ﬁnns i den här broschyren. Följande deﬁnitioner gäller:

Vindskydd

CE-symboler
04 Svart

05 Orange

06 Gul

Direktiv om personlig skyddsutrustning (89/686 EEG).
Individuell klassiﬁcering ﬁnns
i varje plagg.

Knogskydd

EN 343 Skydd mot dåligt väder
(se sidan 41)

Tumskydd

EN 471 Skyddskläder med
god synbarhet (varselkläder)
(se sidan 85)

Mjukt och bekvämt läder

EN 20471 Skyddskläder med
god synbarhet (varselkläder)
(se sidan 85)

Isolerad

EN 388 Handskar som skyddar mot
mekaniska risker (se sidan 119)

Oljeskydd

Fingerskydd

EN 343

EN 471

07 Ask grå

08 Aluminium

09 Vit
EN 20471

EN 388

EN 511

12 Brun

14 Sand

EN 511 Skyddshandskar mot kyla
(se sidan 119)

16 Chilli

Skötselsymboler

EN 14404

Handtvätt

EN 14404 knäskyddsstandard
(se sidan 23)

Högsta tvättemperatur 40°C

Innovation

17 Havsblå

20 Khaki

18 Grå

26 Senap

Flexi Attachment System

Högsta tvättemperatur 60°C

MultiPocket™

Högsta tvättemperatur 70°C

Mobiltelefon

Blekmedel får ej användas

KneeGuard™

Får ej torktumlas

UV-skydd

Torktumling vid normal temperatur

19 Off White

32 Olivgrön

Får ej strykas

Symboler för handskar
Precision – Lätta och följsamma
handskar med betoning på
rörelsefrihet och passform
48 Stengrå

55 Varsel orange

Stryk med maximalt 110°C

Stryk med maximalt 150°C

50 Blå

Power – Kraftiga handskar med
betoning på komfort, skydd och
grepp

Stryk med maximalt 200°C

Får ej kemtvättas

58 Stålgrå

65 Denim

Ledande material för enkel
användning av touchskärmar

66 Varsel Gul

Kemtvätt

Skärskydd

Vattentät

72 Olivgrön melerad

74 Svart melerad

77 Ljusgrå melerad

Patent och registrering av en gemenskapsformgivning (RCD)

78 Grå melerad

95 Marin

Innovation och produktutveckling utgör grunden för varumärket Snickers Workwear.
Tack vare detta intensiva fokus har många av våra avancerade produkter eller
lösningar registrerade patent. Många produkter omfattas också av registrering
av en gemenskapsformgivning (RCD). I den här katalogen är produkter med
registrerad formgivning eller med funktioner som ingår i patentansökningar
eller patent märkta med symbolerna nedan. Mer information ﬁnns på
snickersworkwear.com.
PATENT
INFO

Den här produkten är patenterad
eller omfattas av en patent ansökan
i vissa länder inom Europa och
globalt.

REG.
DESIGN

Den här produkten har en
registrering av en gemenskapsformgivning (RCD) eller nationella
formgivningsregistreringar.

FÄRGE R / SY M B O L E R

SNICKERS WORKWEAR I EUROPA
SVERIGE, HUVUDKONTOR
HULTAFORS GROUP
Box 38
517 21 Bollebygd
Tel kundtjänst: +46 (0)33 723 75 50
Fax: +46 (0)33 723 75 99
info@hultaforsgroup.se
order@hultaforsgroup.se
ÖSTERRIKE
Snickers Workwear Austria GmbH
Gierstergasse 6
1120 WIEN
Tel. +43 (0) 1 8101 728
Fax. +43 (0) 1 8101 814
BELGIEN
Hultafors Group Belgium NV/SA
Antwerpsesteenweg 285
2800 MECHELEN
Tel. +32 (0)15 44 65 30
Fax. +32 (0)15 44 65 39
KROATIEN
Morlak d.o.o.
Put Blata bb
21215 KASTEL LUKSIC (SPLIT)
www.morlak-doo.hr
Tel. +385 (0)21/228-245
Fax. +385 (0)21/261-210

TYSKLAND
Hultafors Group Germany GmbH
Im Meisenfeld 26
32602 VLOTHO
Tel. +49 (0) 5228 957 0
Fax. +49 (0) 5228 957 290

NEDERLÄNDERNA
Hultafors Group Netherlands BV
Wilmersdorf 26
7327 AC APELDOORN
Tel. +31 (0)55 599 98 60
Fax. +31 (0)55 599 98 70

GREKLAND
A & D Nikolopouloi o.e
11 Koritsas Street
17778 Tavros, ATHENS
Tel. +30 210 345 56 09
Fax. +30 210 345 56 42

NORGE
Hultafors Group Norge A/S
Postboks 108, Kalbakken
0902 OSLO
Tel. +47 23 06 88 80
Fax. +47 22 16 49 80

UNGERN
KLÍMA-EXPRESS KFT
H-1104. BUDAPEST
Bodza u. 2.
www.munkaruha-munkacipo.hu
Tel: +36 1 260 3950
Fax: +36 1 262 0758

POLEN
Hultafors Group Poland Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 WARSZAWA
Tel. +48 22 29 51 287
Fax. +48 22 30 01 285

UNGERN
Safety Systems Hungária Kft.
1183 Budapest
Széchenyi István u. 2.
www.svedmunkaruha.hu
www.sshshop.hu
Tel.: +36 30 283 2041
IRLAND
Hultafors Group Ireland
Unit B5, Calmount Business Park
DUBLIN 12
info@snickers-workwear.ie
www.snickersworkwear.ie
Tel. +353 (0)1 409 8400
Fax. +353 (0)1 409 8499

TJECKIEN & SLOVAKIEN
AC-T servis, spol. s r.o.
Náchodská 61
193 00 Praha 9
Czech Republic
Tel.: 00420 281 926 244
Fax: 00420 281 926 244
info@profi-odevy.cz
www.profi-odevy.cz
DANMARK
Hultafors Group Denmark A/S
Energivej 37
2750 BALLERUP
Tel. +45 44 86 06 00
Fax. +45 44 86 06 06

ISLAND
HAGI ehf
Stórhöfði 37
110 REYKJAVÍK
www.hagi.is
Tel. +354 414 3700
Fax. +354 414 3720
ITALIEN
Hultafors Group Italy Srl
Via Negrelli, 13
39100 BOLZANO (BZ)
info@hultaforsgroup.it
Tel. +39 0471 061 666
Fax. +39 0471 061 669

ESTLAND
Tamrex Ohutuse OÜ
Laki 5
10621 TALLINN
www.tamrex.ee
Tel. +37 2 654 9900
Fax. +37 2 654 9901
FINLAND
Hultafors Group Finland Oy
Konalantie 47 E
00390 Helsinki
Tel. +358- (0)20 741 0130
Fax. +358- (0)20 741 0148

LETTLAND
SIA Tamrex
Maskavas iela 328
LV-1063 RĪGA
www.tamrex.lv
Tel nr: +371 660 65 265
Fax nr: +371 660 65 267

FRANKRIKE
Snickers Workwear France SARL
59 Rue des Petits Champs
75001 PARIS
Tel. +33 (0)1 53 40 89 90
Fax. +33 (0)1 53 40 89 89

PORTUGAL
Flexiwear, Lda
Travessa de São Pedro, lote B
2660-335 Stº António dos Cavaleiros
www.flexiwear.com.pt
Tel. +351 211 554 561
Fax. +351 211 554 561
RYSSLAND
Finnpack Russia
197110, Saint Petersburg
Pionerskaya, 34
Tel. +7 812 240 06 75
Fax. +7 812 240 06 71
www.finnpack.ru
SLOVENIEN
BMC d.o.o.
Pod javorji 5
1218 Komenda
www.delovnaoblacila.si
Tel. +386 183 13 156
Fax. +386 183 15 630
SPANIEN
AT – Snickers Workwear
Labradores, 11
Pol. Ind. Prado Espino
28660 Boadilla del Monte, MADRID
www.at-snickersworkwear.es
Tel. +34 91 633 44 50
Fax. +34 91 632 07 15
SCHWEIZ
Hultafors Group Switzerland AG
Gaswerkstrasse 32
CH-4900 LANGENTHAL
Tel. +41 (0)62 923 62 81
Fax. +41 (0)62 923 62 85
STORBRITANNIEN
Snickers Workwear Ltd
Unit N3, Gate 4,
Meltham Mills Ind Estate, Meltham
HOLMFIRTH HD9 4DS
www.snickersworkwear.co.uk
Tel. +44 (0)1484 85 44 88
Fax. +44 (0)1484 85 47 33

Snickers Workwear produktutveckling förbehåller sig rätten
att löpande göra förbättringar och ändringar av produkter,
produktsortiment och material utan föregående meddelande.
Innehållet i detta material är upphovsrättsskyddat och får därför
inte kopieras eller reproduceras.
Hultafors Group AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
Dessa standarder bekräftar våra ambitioner och resultat på
kvalitets- och miljöområdet.
KONCEPT, PRODUKTION OCH REPRO: VALENTIN&BYHR.
FOTO: ROB VANSTONE
PRODUKTFOTO: BSMART
TRYCK: FALKENBERGS TRYCKERI.
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