
Snickers Workwear 
Vår - Sommer 2018 
Nyheter og sortiment



#Inventing
Workwear
Da Snickers Workwear ble grunnlagt for mer enn 40 år siden  
oppfant vi selve begrepet moderne arbeidstøy. Vi vet at godt 
arbeidstøy utgjør en forskjell i hverdagen til profesjonelle 
håndverkere. 
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LES MER PÅ
SNICKERSWORKWEAR.NO

Da Snickers Workwear ble grunnlagt for mer enn 40 år siden  
oppfant vi selve begrepet moderne arbeidstøy. Vi vet at godt 
arbeidstøy utgjør en forskjell i hverdagen til profesjonelle 
håndverkere. 

NB: Dette materialet er kun ment for internt bruk og skal ikke distribueres som salgs- eller reklamemateriell.
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6923 FlexiWork+, Gulvleggerbukse med 

hylsterlommer, side 6. 



5

Vår/sommer 2018 kan vi stolt 
presentere Logo-kolleksjonen, 
som består av enkle overdeler 
som passer alle Snickers 
Workwear familiene. Klassisk 
design og komfortable 
materialer. 

Denne sesongen lanserer vi nye 
sommerklær til vårt High-Vis 
sortiment. T-skjorter og shortser 
som gir økt synlighet og sikkerhet 
ved arbeid under dårlig lysforhold. 
Shortser og piratbukser som 
gir god avkjøling på varme 
sommerdager.  

Gå heller ikke glipp av vår nye og 
mer fleksible gulvleggerbukse 
som kan brukes av langt flere enn 
gulvleggeren, side 4-7.

Logo-kolleksjonen, side 12

High-Vis, side 24

Klar for alt 

Moderne arbeidstøy som 
kombinerer utmerket passform og 
slitesterk komfort med avansert 
funksjonalitet. Det ultimate valget 
for hverdagsarbeid. 

Overlegen  
bevegelsesfrihet

Tar arbeidskomfort og fleksibilitet 
til helt nye nivåer. I den avanserte 
produktfamilien inngår 
høyteknologiske arbeidsbukser 
med stretch og kroppsnær design 
som er det optimale valget for 
pro�ene. 

Sval, tørr og ventilert

LiteWork er vår serie med lette 
og svale klær som hjelper deg 
holde en riktig kroppstemperatur 
selv på varme dager. Dette takket 
være den revolusjonerende 37.5 
teknologien og avanserte, smarte 
funksjoner. 

Forsterket rø� og tø� 

Røft arbeid setter høye krav 
til dine klær. Derfor er vår serie 
Ru�Work forsterket med beste 
slitestyrke med ekstra holdbare 
materialer. Med en god passform 
og smarte funksjoner får du klær 
du kan stole på.  



6

6923

8001 FlexiWork, Stretch Fleece Jakke
9441 FlexiWork. Sømløst Ullundertøy Trøye

6923 FlexiWork+, Gulvleggerbukse med hylsterlommer



Vi presenterer stolt   
ny gulvleggerbukse* 
som tilbyr optimal  
bevegelsesfrihet og  
langvarig slitestyrke.
Vi har samlet det beste fra FlexiWork familien og vår 
klassiske gulvleggerbukse til en ny favoritt, som ikke 
bare er for gulvleggeren. Produsert i slitesterkt Rip-Stop 
materiale med mekanisk stretch som gjør buksen fleksibel 
og komfortabel med avanserte funksjoner. I tillegg er 
kneputelommene produsert i full-stretch Armortex® 
materiale med DuPont™ Kevlar® aramid fibre som holder 
kneputene i optimal posisjon samt gir ekstra slitestyrke.

Opplev  
mykere  
slitestyrke.
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* Vi kaller den gulvleggerbukse, men tror 
den vil bli en favoritt for flere yrkesgrupper.    
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Knepping.

Knivlomme med justerbar 
lukking.

Verktøyhemper på  
hylsterlommene.

Forsterket åpning  
på lommen.

Feste for avtagbar  
ID-kortholder.

Stretch forsterkning  
med Kelvar® fibre.

Mekanisk Stretch Rip-Stop.

Cordura® 500 forsterkning nederst.

Verktøyholder.

Verktøyhempe til delfinkniv.

Tommestokklomme  
+ knivfeste.

Snørelukking nederst.

Målebåndholder.



0404

58045804

EN 14404
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Elastiske 
kneputelommer.

9119 D3O® LITE Gulvlegger 
Knepute
Den ultimate gulvlegger kneputen. Avansert 3D 
design og høyteknologisk D3O® Lite materiale 
som sikrer langvarig, sertifisert beskyttelse, 
komfort og demping når du arbeider på 
knærne. EN 14404 (Type 2, Nivå 1).  

9118 Kneputer for gulvleggere 
Knebeskyttelse for gulvleggeren. Knepute som 
beholder fasongen, holder seg på plass – den 
forskyver seg ikke mens du arbeider. EN 14404 
(Type 2, nivå1).

04080414

6923 FlexiWork+, Gulvleggerbukse med  
hylsterlommer
Med det beste fra FlexiWork og vår klassiske gulvleggerbukse kommer 
dette til å bli en ny favoritt for flere enn gulvleggeren. Produsert i 
slitesterk Rip-Stop materiale med mekanisk stretch gir fleksibilitet, 
komfort og avansert funksjonalitet.
•   Avansert knebeskyttelse i Armortex® stretch materiale med DuPont™ 

Kevlar® aramid fibre.
•   Snørelukking nederst på buksebenet som holder støv og møkk ute.
•   Lett tilgjengelige hylsterlommer med glidelås, lårlommer inkl. 

knivholder, mobillomme og avtagbar, skjult ID-Kortholder.
•   Høyteknologisk body-mapped design og forhåndsbøyde ben med 

lett mekanisk stretchmateriale. 
•  Robust Cordura® forsterkning nederst på buksebenet samt lommer, 

inkl. hylsterlommene, for økt holdbarhet.
•  Integrert, men avtagbart, slitesterkt belte med robust polyamid 

beltespenne som er enkel å lukke.
Materiale: Lett Rip-Stop mekanisk stretchmateriale 65% Polyester/ 35% 
Bomull, 225 g/m2. Armortex® stretch forsterkninger i 56% Polyamid/26% 
Elastan/18% DuPont™ Kevlar® aramid fibre. 100% Cordura®-Polyamid 
forsterkninger.
Størrelser: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258

Nyhet!

2810 Genser
9323 Arbeidshanske Precision Flexi Comfy

6923 FlexiWork+, Gulvleggerbukse med hylsterlomme

 REG.
DESIGN

Veil.pris eks mva: 1349,-  

Veil.pris eks mva: 439,-  

Veil.pris eks mva: 289,-  
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 REG.
DESIGN

Elastisk materiale gir komfort 
og bevegelsesfrihet.

Slitesterk hempe.

Slitesterk og pustende mesh.

4250 AllroundWork, Verktøyvest
Slitesterk verktøyvest hvor du har enkel tilgang på dine viktigste verktøy. Ergonomisk komfort 
med brede skulderstropper og elastisk strikk i ryggen. Strategisk plasserte Cordura® 
forsterkninger. Allsidig og justerbar for å forenkle din arbeidsdag. 
•  Brede skulderstropper og elastisk strikk i ryggen for bedre komfort og bevegelsesfrihet.
•  Cordura® 500 forsterket hylsterlommer i front med verktøystropper for økt holdbarhet og lett 

tilgjengelige hylsterlommer bak.
•  Cordura® forsterket brystlommer inkludert knivholder, mobillomme og avtagbar ID-Kortholder. 
•  Integrert mellomstykke slik at du enkelt kan utvide verktøyvesten og ha den over en jakke.
•  Justerbart, ergonomisk belte reduserer belastningen på skuldrene.
Materiale: Dobby Pro. Slitesterk og behagelig nylonforsterket materiale. 69% Polyamid/31% Bomull, 
250 g/m2. Med 100% Cordura®-Polyamid forsterkning.
Størrelser: XS-XXXL

Lett tilgjengelig verktøy =
e�ektivt arbeid.

Nyhet!

Veil.pris eks mva: 849,-  



Brede justerbare skulderstropper.

Avtagbart ID-kort.

Integrert mellomstykke gjør at du 
kan utvide vesten. 

Polstret mobillomme.

Spiker- og verktøylommer.

Knivfeste.

Cordura® forsterket 
hylsterlommer med 

verktøyhemper.
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Justerbart ergonomisk belte
avlaster skuldrene. 

2810 Genser
4250 AllroundWork, Verktøyvest

6301 AllroundWork, Arbeidsbukse
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2880 Logo Hettejakke med glidelås
6102 LiteWork, 37.5® Arbeidsshorts
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Nyhet!

2880 Logo hettejakke med glidelås
Hettejakke med glidelås og vertikal 3D printet Snickers Workwear logo. 
Moderne utseende og den velkjente Snickers Workwear komforten.
•  Rent snitt og moderne passform.
•  Lang glidelås.
•  Egner seg for firmaprofilering.
Materiale:  
Farge 0400, 0600 og 9500: 82% Bomull, 18% Polyester, 280 g/m2.  
Farge 3400: 64% Bomull, 36% Polyester, 280 g/m2. 
Farge 2800: 82% Bomull, 18% Polyester, 280 g/m2.
Størrelser: XS-XXXL

Mix & match. 
Passer alt.

Veil.pris eks mva: 599,-  
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2881 Logo Hettejakke 
6200 AllroundWork+,  
Arbeidsbukse med hylsterlommer
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2881 Logo Hettegenser
Hettegenser i god kvalitet med høy krage som varmer på kalde vinterdager. Du kan enkelt 
justere hetten ved hjelp av snorer. Hettegenseren har 3D-printet Snickers Workwear logo på 
brystet som gir et moderne utseende. God plass til firmaprofilering. 
•  Vevd innside, slitesterkt materiale i hetten.
•  Hette med snor. 
•  Egnet for firmaprofilering. 
Materiale:  
Farge: 0400, 0600 og 9500: 82% Bomull, 18% Polyester, 280 g/m2.  
Farge: 3400: 64% Bomull 36% Polyester, 280 g/m2.  
Farge: 2800 82% Bomull, 18% Polyester, 280 g/m2.
Størrelser: XS-XXXL

Nyhet!

Veil.pris eks mva: 499,-  



3400

04009500

0600

2800

2882 Logo Genser 
6103 LiteWork+, 37.5® Piratbukse med hylsterlommer
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2882 Logo Genser
Klassisk genser i Bomull med 3D-printet Snickers Workwear logo. Et 
moderne utseende med et lite merke på høyre arm. 
•  Et moderne utseende med flate sømmer.
•  3D-printet Snickers Workwear logo. 
•  Egnet for firmaprofilering. 
Materiale:  
Farge: 0400, 0600 og 9500: 82% Bomull, 18% Polyester, 280 g/m2.  
Farge: 3400: 64% Bomull 36% Polyester, 280 g/m2.   
Farge: 2800 82% Bomull, 18% Polyester, 280 g/m2. 
Størrelser: XS-XXXL

Basisplagg.
 Ny stil hver dag.

Nyhet!

Veil.pris eks mva: 399,-  
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04009500 06002800

2580 Logo T-skjorte 
6905 FlexiWork+, Piratbukse med hylsterlommer

2580 Logo T-skjorte 
6101 LiteWork+, 37.5® Arbeidsshorts med hylsterlommer
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2580 Logo T-skjorte  
Komfortabel t-skjorte i Bomull med diskret Snickers Workwear logo for et moderne 
utseende. T-skjorten er også egnet for firmaprofilering. 
•  Flate sømmer og et moderne utseende. 
•  3D-printet Snickers Workwear logo.
•  Egnet for firmaprofilering. 
Materiale:  
Farge: 0400, 0600, 9500 - 100% Bomull, 200 g/m2.  
Farge: 3400 - 64% Polyester, 36% Bomull, 200 g/m2.  
Farge: 2800 - 90% Bomull, 10% Viscose, 200 g/m2. 
Størrelser: XS-XXXL

Ny farge

Nyhet!

Veil.pris eks mva: 149,-  
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1
6904 FlexiWork+,  
Arbeidsshorts 
For overlegen fleksibilitet og komfort i varmen; 
bruk denne lette arbeidsshortsen i høyteknologisk 
body-mapped design. Med ventilerende elastisk 
materiale med Cordura® forsterkninger for utmerket 
bevegelsesfrihet.

Varm?
Nyt avkjølende 
komfort i våre 
arbeidsshortser.

6904 FlexiWork+, Arbeidsshorts med hylsterlommer
8001 FlexiWork, Stretch Fleece Jakke

2519 FlexiWork, 37.5® T-skjorte

Veil.pris eks mva: 849,-  
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2 3
6104 Ru�Work+  
Denim, Arbeidsshorts
Hold deg kjølig i varmen med denne slitesterke ar-
beidsshortsen i forsterket design med et moderne 
jeans utseende. Med utmerket passform, elas-
tisk sto� i skrittet og hylsterlommer for utmerket 
funksjonalitet og langvarig komfort.

6102 LiteWork,  
37.5® Arbeidsshorts 
Super lett og hurtigtørkende arbeidsshorts som 
holder deg kjølig i varmen. Avansert design med 
37.5™ teknologi, ultra lett glidelås og elastisk 
sto� i skrittet for maksimal ventilasjon og tørr 
arbeidskomfort. 

6104 Ru�Work+ Denim, Arbeidsshorts med hylsterlommer 
8502 Ru�Work, Rutete flanellskjorte 

2502 T-Skjorte

6102 LiteWork, 37.5® Arbeidsshorts
8513 LiteWork, 37.5® Skjorte

2502 T-Skjorte

Veil.pris eks mva: 824,-  Veil.pris eks mva: 669,-  
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 Hvordan 
 selge 37.5®
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Fuktighet

Kroppsvarme

MIKROKLIMA

Hud

37.5® Teknologi

Fokuser på de 4 hovedfordelene  
37.5® Teknologien holder håndverkere tørre og komfortable. Når du selger 
produkter med denne teknologien fokuser på disse fire fordelene:

1. Mer avkjølende kraft = bedre og 
lengre ytelse. 
Plagg med 37.5® teknologi arbeider for å 
opprettholde den ideelle kjernetemperatur, slik at 
du kan arbeide mer komfortabelt. De mikroskopisk 
karbonpartiklene i 37.5 fibrene kan både absorbere 
og frigi infrarød lysenergi som sendes ut fra 
kroppen og på denne måten enkelt varme opp eller 
kjøle ned huden etter behov. 

2. Opp mot 5 ganger mer  
hurtigtørkende enn andre plagg.
Materialer med 37.5® teknologi tørker opp 
til fem ganger raskere enn tradisjonelle 
fukttransporterende materialer. Dette på 
grunn av aktive karboner i materialet som øker 
konverteringen fra væske til damp og sikrer raskere 
tørking og mer e�ektiv nedkjøling av kroppen.

 3. Lukt eliminerende. 

Aktiv karbon forhindrer også lukt, som betyr at 
plagg med 37.5 teknologi holder seg friskt lenger og 
må ikke vaskes like ofte som andre materialer.

 4. Lang levetid. 
De aktive partiklene er permanent innebygd i 
garnet og vil derfor aldri kunne vaskes ut eller bli 
svekket. Dette betyr at den positive e�ekten av 
37.5® teknologien er tilstede hele plaggets levetid.

SLIK FUNGERER DET: 
37.5® Teknologien integrerer permanente aktive partikler i 
fibrene for å fange og frigjøre fuktighet. Disse partiklene øker 
overflaten med 800 % og �erner fuktighet ulikt noe annen 
teknologi. Ved å aktivt respondere til kroppsvarme bruker 
partiklene infrarød energi fra kroppen for å akselerere bevegel-
sen på fuktigheten og fremskynde omdannelsen fra væske til 
damp, som øker tørkehastigheten betydelig. Desto varmere 
brukeren blir, desto sterkere blir drivkraften som �erner fuktig-
het - og desto mer komfortabelt blir materialet. 



2701 AllroundWork, 37.5® Polo t-skjorte med forsterkninger
6301 AllroundWork, Arbeidsbukse
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2701 AllroundWork, 37.5® Polo t-skjorte med 
forsterkninger
Polo t-skjorte forsterket med Rip-Stop materiale for ekstra slitestyrke, 
mens 37.5® teknologien sørger for god klimakontroll. Va�elmønsteret i 
materialet øker fukttransporteringen ytterligere. Et godt valg for aktive 
arbeidsdager.

0458

9558

Rip-Stop slitestyrke  
med 37.5 klimakontroll.

Veil.pris eks mva: 445,-  



2724 AllroundWork 37.5 ® Polo t-skjorte
6200 AllroundWork+, Arbeidsbukse med hylsterlommer
6301 AllroundWork, Arbeidsbukse

2524 AllroundWork 37.5 T-skjorte
6200 AllroundWork+, Arbeidsbukse med hylsterlommer
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2724 AllroundWork 37.5 ® Polo t-skjorte
Opplev fantastisk komfort gjennom hele dagen i denne polo t-skjorten, 
selv ved hardt arbeid i varmen. Va�elmønstret 37.5® materiale gir god 
ventilering, fukttransportering og klimakontroll. 

2524 AllroundWork 37.5 T-skjorte
Funksjonell t-skjorte med 37.5 ® teknologi som gir god 
arbeidskomfort på varme dager. Va�elmønsteret i materialet gir 
utmerket ventilering og funkttransportering. Med store områder 
perfekt for firmaprofilering. 

58001600 95000400 04001600 95005800

Rent design 
med plass til firmalogo.

Veil.pris eks mva: 329,-  Veil.pris eks mva: 279,-  



Sømløst med 
maksimal ventilasjon.
Tekniske overdeler som passer arbeidsbuksene.

2519 FlexiWork,  
37.5® Technology  
Short Sleeve T-shirt
6903 FlexiWork,  
Work Trousers+ 

2519 FlexiWork,  
37.5® T-skjorte
6905 FlexiWork+, Piratbukse 
med hylsterlommer 
6904 FlexiWork+, Arbeidss-
horts med hylsterlommer. 

maksimal ventilasjon.
Tekniske overdeler som passer arbeidsbuksene.

Veil.pris eks mva: 389,-  
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2519 FlexiWork, 37.5® T-skjorte
Riktig arbeidsklima starter helt inntill huden. T-skjorte med 
37.5® teknologi gir ultimat klimakontroll og 
fukttransportering. Sømløs design gir ekstra god komfort og 
meshstruktur på områder man blir ekstra varm. Et godt valg 
for varme og aktive dager. 

1600

0400

9400



FlexiWork bukser, piratbukse og 
shorts i ny farge. 

23

6905 FlexiWork+, 
Piratbukse med 
hylsterlommer
Hold tempoet oppe i varmen. Lett 
piratbukse i høyteknologisk body-mapped 
design for utmerket arbeidskomfort og 
fleksibilitet. Ventilerende elastisk materiale 
med Cordura® forsterkninger gir utmerket 
bevegelsesfrihet og holdbarhet. 

6904 FlexiWork+, 
Arbeidsshorts med 
hylsterlommer
For overlegen fleksibilitet og komfort i 
varmen; bruk denne lette arbeidsshortsen i 
høyteknologisk body-mapped design. Med 
ventilerende elastisk materiale med 
Cordura® forsterkninger for utmerket 
bevegelsesfrihet. 
•  Høyteknologisk body-mapped design i lett, 

ventilerende elastisk materiale for ekstrem 
komfort og bevegelsesfrihet. 

•  Designet for overlegen vektdistribusjon. 
•  Cordura® forsterkede lommer for økt 

holdbarhet. 
•  Lett tilgjengelige lårlommer med knivfeste 

og mobil lomme. 
•  Integrert, men avtagbart belte med spenne 

i holdbart Polyamid for god passform og 
komfort. 

Materiale: Lett og holdbart Cordura® stretch 
(88 % Cordura®, 12 % Elastan, 270 g/m2), Rip-
Stop materiale (65 % Polyester, 35 % Bomull, 
200 g/m2) og 100 % Cordura® Polyamid 
forsterkninger. 
Størrelser: 44–64

6902 FlexiWork+ 
Arbeidsbukse med 
hylsterlommer 
Vi tar arbeidskomfort og fleksibilitet til det 
ekstreme. Super lett arbeidsbukse i 
høyteknologisk body-mapped design som 
kombinerer ventilert elastisk materiale med 
Cordura® forsterkninger og hylsterlommer 
for utmerket bevegelsesfrihet og 
funksjonalitet. 
•  Høy teknologisk body-mapped design med 

super lett ventilerende elastisk materiale 
og forhåndsbøyde ben for utmerket 
komfort og bevegelsesfrihet

•  Avansert KneeGuard med elastisk 
materiale på kneputelommene slik at 
kneputene holder seg i optimal posisjon 
under alle bevegelser for overlegen 
komfort og beskyttelse 

•  Tø� Cordura® forsterkninger på knærne, 
nederst på buksebenet og på lommer, 
inkludert hylsterlommer, for økt holdbarhet 

•  Lett tilgjengelige hylsterlommer med 
glidelåslommer, tommestokklomme, 
knivfeste, mobillomme og avtagbar 
ID-kortholder

•  Integrert, men avtagbart, slitesterkt belte 
med enkel Polyamid beltespenne for 
overlegen passform og komfort

Materiale: Super lett, men slitesterkt elastisk 
Cordura® (88 % Cordura®, 12 % Elastan 270 
g/m2), Rip-Stop materiale (65 % Polyester, 
35% Bomull 200 g/m2) og 100 % Cordura® 
Polyamid forsterkninger. 
Størrelser: 44–64, 88–124, 146–162, 

6903 FlexiWork+ 
Arbeidsbukse
Lett arbeidsbukse i høyteknologisk body-
mapped design for ekstrem arbeidskomfort 
og fleksibilitet. Kombinasjonen av 
ventilerende elastisk materiale, Cordura® 
forsterkninger og en rekke lommer gir 
utmerket bevegelsesfrihet og funksjonalitet.
•  Høyteknologisk body-mapped design med 

lett ventilerende elastisk materiale og 
forhåndsbøyde ben for ekstrem komfort og 
bevegelsesfrihet. 

•  Avansert knebeskyttelse med elastisk 
materiale over kneet, holder kneputene i 
optimal posisjon uansett bevegelse. 

•  Cordura® forsterkninger ved knærne, 
nederst på benet og på lommer for ekstra 
holdbarhet.

•  Lett tilgjengelige lårlommer, knivfeste og 
mobil lomme. 

•  Integrert, men avtagbart belte med spenne 
i holdbart Polyamide for god passform og 
komfort.  

•  Høyteknologisk body-mapped design 
med lett ventilerende elastisk materiale 
og forhåndsbøyde ben for ekstrem 
komfort og bevegelsesfrihet. 

•  Avansert knebeskyttelse med elastisk 
materiale over kneet og elastisk snor ved 
enden av benene holder kneputene i 
optimal posisjon. 

•  Cordura® forsterkninger ved knærne, 
nederst på benet og på lommer for 
ekstra holdbarhet.

•  Lett tilgjengelige lårlommer med 
knivfeste og mobil lomme. 

•  Integrert, men avtagbart belte med 
spenne i holdbart Polyamid for god 
passform og komfort. 

Materiale: Lett og holdbart Cordura® 
stretch (88 % Cordura®, 12 % Elastan, 270 
g/m2), Rip-Stop materiale (65 % Polyester, 
35 % Bomull, 200 g/m2) og 100 % Cordura® 
Polyamid forsterkninger. 
Størrelser: 44–64, 92–112 

Materiale: Lett og holdbart Cordura® stretch 
(88 % Cordura®, 12 % Elastan, 270 g/m2), Rip-
Stop materiale (65 % Polyester, 35 % Bomull, 
200 g/m2) og 100 % Cordura® Polyamid 
forsterkninger. 
Størrelser: 44–64, 88–124, 146–162, 
192–212, 250–258
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Veil.pris eks mva: 849,-  

Veil.pris eks mva: 1029,-  

Veil.pris eks mva: 1249,-  

Veil.pris eks mva: 1349,-  



8035 AllroundWork, High-Vis Fleecejakke Kl. 2
6331 AllroundWork+, High-Vis Arbeidsbukse Kl.2
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Nyhet!
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High-Vis 
sommer  
Synlighetsklær for  
dårlig lysforhold på 
sommeren.
Synlighetsklær er en viktig del av ditt personlige 
verneutstyr under arbeid med dårlig lysforhold. 
For å øke sikkerheten også på sommeren har 
vi nå utvidet vårt High-Vis sortiment med 
jakker, t-skjorter, bukser og shorts for arbeid i 
sommervarmen. De nye plaggene er en del av vår 
FlexiWork, LiteWork og AllroundWork familier. 



66586658

ID-kortholder på innsiden av brystlommen Påtrykket refleksdetaljer for økt synlighet

26

21

2
2

1
1

6658 6600

5558 5500

EN 20471
EN 20471

Hold deg synlig og varm 
på kalde vårdager.

8035 AllroundWork, High-Vis 
Fleecejakke, Kl. 2
Hold deg synlig og varm i denne AllroundWork 
Fleecejakken. Brystlomme med ID-kortholder 
som kan gjemmes bort og god plass til 
firmaprofilering. EN 20471, Klasse 2. 
•   Strategisk plasserte mørke områder.
•   ID-kortholder i brystlommen.
•   God plass til firmaprofilering.
•   Refleksdetaljer for økt synlighet.
Materiale: 100% Polyesterfleece, 235 g/m2

Størrelser: XS-XXXL

8036 AllroundWork, High-Vis 
Fleecejakke, Kl. 2/3*
Med de store lyse områdene er denne 
komfortable fleecejakken godkjent i henhold 
til EN 20471. ID-Kortholder i brystlommen, 
store områder perfekt for firmaprofilering og 
refleksdetaljer for økt synlighet.
•  Varm og komfortabel fleece.
•  Perfekt for firmaprofilering.
•  Refleksdetaljer for økt synlighet.
Materiale: 100% Polyesterfleece, 235 g/m2
Størrelser: XS-XXXL  
* Klasse 2 for str. XS, Klasse 3 for str. S-XXXL.

KL2/KL3*KL2

Rent design gir gode muligheter for profilering

Veil.pris eks mva: 649,-  
Veil.pris eks mva: 649,-  

Nyhet! Nyhet!



5558

8037 AllroundWork, High-Vis Fleecegenser, kl. 2/3
6230 AllroundWork+, High-Vis Arbeidsbukse med hylsterlommer Kl.2

27

2

1

6600

5500

EN 20471

8037 AllroundWork, High-Vis 
Fleecegenser, Kl. 2/3*
Varm og komfortabel fleecegenser i synlighet 
som sørger for at du blir sett. Store områder 
perfekt for firmaprofilering. Godkjent i henhold 
til EN 20471. 
•   Varm og komfortabel fleece.
•  Velegnet for firmaprofilering.
•   Påtrykket reflekser.
Materiale: 100% Polyesterfleece, 235 g/m2.
Størrelser: XS-XXXL
* Klasse 2 for str. XS, Klasse 3 for str. S-XXXL.

KL2/KL3*

Nyhet!

Veil.pris eks mva: 549,-  
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Lys opp  
på varme 
dager.  
– Nye overdeler som  
passer våre 
synlighetsbukser. 

2730 AllroundWork, High-Vis Pikeètrøye Kl. 2
6230 AllroundWork+, High-Vis Arbeidsbukse 

med hylsterlommer Kl.2

Ribbet krage og ermer.

Påtrykket refleks for økt synlighet.   



Rent design gir gode muligheter for profilering
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6600

6600

5500

5500

EN 20471

EN 20471

EN 20471

EN 20471

2730 AllroundWork, High-Vis 
Pikètrøye, Kl. 2
Avkjølende Pikètrøye i synlighet som er perfekt på 
varme dager. Produsert i myk og behagelig Polyester 
piquè som sørger for e�ektiv ventilering. 
Refleksdetaljene er påtrykket for økt komfort. EN 
20471, Klasse 2. 
•  Ribbet krage og ermer.
•   Rent design perfekt for firmaprofilering.
•  Påtrykket reflekser for økt synlighet.
Materiale: Høyteknologisk, lett og pustende 100% 
Polyester piquè, 150 g/m2

Størrelser: XS-XXXL

2530 AllroundWork, High-Vis 
T-skjorte, Kl. 2
T-skjorte i synlighet med avkjølt komfort som er et 
godt valg på varme dager. Produsert i myk og behagelig 
Polyester piquè med e�ektiv ventilasjon. Refleksene er 
trykket på for økt komfort. EN 20471, Klasse 2. 
•  Designet perfekt for firmaprofilering.
•  Refleksdetaljer gir økt synlighet.
Materiale: Høyteknologisk, lett og pustende 100% 
Polyester piquè, 150 g/m2

Størrelser: XS-XXXL

6230 AllroundWork+, High-
Vis Arbeidsbukse med  
hylsterlommer, kl. 2
Moderne synlighetsbukse med hylsterlommer, 
god passform og avansert funksjonalitet. 
Overlegen knebeskyttelse, innebygd 
ventilering og elastisk materiale i skrittet som 
gir deg overlegen bevegelsesfrihet. EN20471, 
Klasse 2. EN 14404.

•  Moderne snitt med forhåndsbøyde ben og 
elastisk Cordura® i skrittet for overlegen 
bevegelsesfrihet. 

•  Mekanisk Air Flow ™ på knehasen med elastisk 
mesh og ventilasjonsåpninger som holder deg 
komfortabel. 

•  Avansert KneeGuard Pro som holder 
kneputene i optimal posisjon som er viktig for 
god beskyttelse, komfort og slitestyrke. 

•  Lett tilgjenglige hylsterlommer, lårlomme 
med knivfeste, mobillomme og avtagbar 
ID-kortholder. 

•  To refleksbånd nederst på hvert ben for økt 
synlighet. 

Materiale: Dobby; 85% Polyester, 15% Bomull; 
260 g/m2. Forsterkninger: Cordura®; 100% 
Polyamid; 205 g/m2. 
Størrelser: 44-64; 88-124; 146-162; 250-258

6331 AllroundWork+, High-
Vis Arbeidsbukse, Kl. 2  
Moderne synlighetsbukse med god passform 
og avansert funksjonalitet. Overlegen 
knebeskyttelse, innebygd ventilering og 
elastisk materiale i skrittet som gir deg 
overlegen bevegelsesfrihet. EN20471, Klasse 
2. EN 14404.

•  Moderne snitt med forhåndsbøyde ben og 
elastisk Cordura® i skrittet for overlegen beve-
gelsesfrihet. 

•  Mekanisk Air Flow ™ på knehasen med elastisk 
mesh og ventilasjonsåpninger som holder deg 
komfortabel.

•  Avansert KneeGuard Pro som holder knepu-
tene i optimal posisjon som er viktig for god 
beskyttelse, komfort og slitestyrke. 

•  Lett tilgjenglig lårlomme med knivfeste, mobil-
lomme og avtagbar ID-kortholder. 

•  To refleksbånd nederst på hvert ben for økt 
synlighet. 

Materiale: Dobby X-Pro HV 85% Polyester, 15% 
Bomull, 260 g/m2.

Forsterkninger: Cordura®; 100% Polyamid; 205 
g/m2
Størrelser: 44-64; 88-124; 146-162; 250-258

2530 AllroundWork,  
High-Vis T-skjorte kl. 2
6230 AllroundWork+, High-Vis 
Arbeidsbukse med hylsterlommer 
Kl.2

2530 AllroundWork,  
High-Vis T-Skjorte Kl. 2
6331 AllroundWork+,  
High-Vis Arbeidsbukse Kl.2

Nyhet!

Veil.pris eks mva: 299,-  

Veil.pris eks mva: 229,-  

Nyhet!

Veil.pris eks mva: 929,-  

Veil.pris e



1

2

3

1

2

3

Veil.pris eks mva: 999,-  
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 REG.
DESIGN

Slitesterk hempe.

 High-Vis refleks påtrykket

Elastisk materiale gir komfort 
og bevegelsesfrihet.

6604

EN 20471

4230 AllroundWork, High-Vis Verktøyvest, Kl. 1, EN20471
Verktøyvest med kombinert synlighet, komfort og funksjonalitet med slitesterk Cordura® 
forsterkninger. Du har mange lommer slik at verktøyet du trenger alltid er lett tilgjengelig. 
Refleksdetaljer gjør deg enda mer synlig. 
•  Brede skulderstropper og elastisk strikk i ryggen for økt komfort og bevegelsesfrihet. 

Justerbart, ergonomisk belte reduserer belastningen på skuldrene. 
•  Cordura® 500 forsterkede hylsterlommer i front med verktøystropper for økt slitestyrke og lett 

tilgjengelige hylsterlommer bak. 
•  Cordura® forsterkede brystlommer, inkludert knivholder, lett tilgjengelig mobillomme og 

avtagbar ID-kortholder. 
•  Integrert mellomstykke slik at du enkelt kan utvide verktøyvesten og ha den over en jakke. 
•  Påtrykket reflekser på flere steder for økt synlighet. 
Materiale: Hovedmateriale: Dobby, 85% Polyester/15% Bomull, 270 g/m2.
Forsterkninger: Cordura®, 100% Polyamide, 205 g/m2.  
Størrelser: XS-XXXL

Bær verktøyet på  
en funksjonell måte.

5504

Nyhet!



Brede skulderstropper.

Avtagbar ID kortholder

Integrert mellomstykke gjør at du 
kan utvide vesten.

Polstret mobillomme.

Spiker- og skruelommer.

Knivfeste.

Cordura® forsterket 
hylsterlommer med 

verktøyhemper.

31

Justerbart ergonomisk belte som 
avlaster skuldrene

2810 Sweatshirt
4230 AllroundWork, High-Vis Verktøyvest kl. 1, EN20471

6230 AllroundWork+, High-Vis Arbeidsbukse med hylsterlommer Kl.2
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Forhåndsbøyde ermer.

Lengre bakside.

Forhåndsbøyde ben.

Cordura® forsterkninger på knærne.

Hull for feste av stropp under skoen.

Baklomme med glidelås.

Refleksbånd.

Cordura® forsterkninger nederst.

YKK AquaGuard® 1-veis glidelås.

Strikk i livet.

Stramming med snor. 

Borrelåsstramming på ermet.

Lengre mansjett på håndbaken.

Refleksbånd.

Brystlomme med glidelås og 
ID-kortholder på innsiden.

1330 AllroundWork, High-Vis Vanntett Skalljakke Kl. 3
6530 AllroundWork High-Vis Vanntett Skalljakke Kl. 2



Veil.pris eks mva: 1299,-  

Veil.pris eks mva: 999,-  
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Nyhet!

Nyhet!

6658

6658

5558

Stramming av 
hetten.

5558

EN 343

EN 20471EN 343

EN 20471

6530 AllroundWork, High-Vis Vanntett  
skallbukse, Kl. 2
Hold deg synlig og tørr i regnet med denne vanntette, 2-lags skallbuksen 
med teipede sømmer, forhåndbøyde ben og ergonomisk passform. 
Forsterket med Cordura® nederst på buksebenet og på knærne. 
Godkjent i henhold til EN 343 og EN 20471, Klasse 2. 
•  Vanntett 2-lags skallbukse med teipede sømmer. 
•  Forhåndsbøyde ben og ergonomisk passform. 
•  Forsterket med Cordura® nederst på buksebenet og på knærne.
•  Lang glidelås gjør det enkelt å ta buksen av og på, selv med sko på.
•  Refleksdetaljer for økt synlighet 
Materiale: Vanntett og pustende 100% Polyester 2-lags skallmateriale, 
137g/m2 med 100% Polyamid 3-lags Cordura® forsterkninger,  
315g/m2. 100% Polyamid fôr 65g/m2. 
Vannsøyle: 10 000 mm  
Pusteevne: 5 000 gm/sqm/24h
Størrelser: XS-XXXL

1330 AllroundWork, High-Vis Vanntett  
skalljakke, Kl. 3
Allsidig, vanntett 2-lags skalljakke i moderne design, fantastisk 
passform og god plass til firmaprofilering. Jakken, som har innebygde 
funksjoner og slitesterk komfort, er det perfekte valget på våte og 
vindfulle hverdager. Godkjent i henhold til EN 343 og EN 20471, Klasse 3. 
•  Forhåndsbøyde ermer og ergonomisk passform for maksimal 

bevegelsesfrihet.
•  Lengre bakside sikrer beskyttelse i alle arbeidsposisjoner.
•  Teipet sømmer og vanntett YKK AquaGuard® Coil glidelås for et 

elegant design og optimal beskyttelse mot været.
•  Justerbar hette og tre praktiske lommer med ID-kortholder på innsiden 

av brystlommen. 
•  Refleksdetaljer gir økt synlighet. 
Materiale: Vanntett og pustende 100% Polyester  
2-lags skallmateriale, 137g/m2. 100% Polyamid fôr 65g/m2  
og 100% Polyester mesh fôr 70g/m2.  
Vannsøyle: 10 000 mm  
Pusteevne: 5 000 gm/sqm/24h
Størrelser: XS-XXXL

Hold deg tørr 
og synlig. 

Refleks logo.

Strikk på forsiden av hetten.



Tommestokklomme + 
knivfeste.

Brodert HV Kl 1 symbol.

Avtagbar ID-kortholder.

Integrert belte.

Cordura® forsterket hylsterlommer 
med glidelåslommer.

Elastisk Cordura®  i skrittet.

Påtrykket refleksbånd.

34

Verktøyholder på høyre side.

Elastisk 
synlighet.

2502 T-skjorte
6933 FlexiWork+, High-Vis Shorts 
med hylsterlommer, Kl. 1, EN 20471
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DESIGN

6604

EN 20471

6933 FlexiWork+, High-Vis Shorts med  
hylsterlommer, Kl. 1, EN 20471
Shorts i synlighet med avkjølende og ventilerende komfort gjør 
denne perfekt på varme dager. Body-mapped design og 
stretchmateriale med Cordura® forsterkninger for god 
bevegelsesfrihet og slitestyrke. 
•  Høyteknologisk body-mapped design med lett ventilerende 

stretchmateriale for komfort og bevegelsesfrihet. Designet med 
sidepanel som gir overlegen vektfordeling. 

•  Robuste Cordura® forsterket lommer inkludert hylsterlommer.
•  Lett tilgjengelig lårlomme med knivholder og mobillomme.
•  Integrert, robust belte som kan ´ernes.
•  Refleksdetaljer for økt synlighet.
Materiale: Lett og slitesterk Rip-stop 100% Polyester 200 g/m2, og 
Cordura® stretch materiale 88% Polyester Cordura® stretch, 12% 
Elastan, 275 g/m2. Cordura®-Polyamid forsterkninger.
Størrelser: 44-64

2516 T-skjorter for kvinner
2806 Hettejakke med glidelås for kvinner

6933 FlexiWork+, High-Vis Shorts med hylsterlommer, Kl. 1, EN 20471

Nyhet!

Veil.pris eks mva: 899,-  
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2502 T-skjorte
9323 Precision Flex Comfy Hansker

1900 LiteWork, Vindjakke
6332 LiteWork+, High-Vis Arbeidsbukse 

Kl. 2, EN 20471; EN 14404

Brodert HV kl. 2 symbol.

Cordura® forsterkninger nederst på benet.

Avtagbar ID-kortholder på innsiden av 
lårlommen.

Knee Guard Pro system.

Påtrykket refleksbånd.

Elastisk Cordura® sto� i skrittet. 

Tommestokklomme + knivfeste.



Synlighet i 
varmen.

0948   7448   

EN 388

4121Cat. 2

37

 REG.
DESIGN

2121Cat. 2

EN 388

9323 Precision Flex Comfy 
Arbeidshansker
Arbeidshansken føles som et ekstra hudlag og 
gir ekstraordinær komfort, fingerfølsomhet og 
grep. EN 388.

66045504

EN 20471

6332 LiteWork+, High-Vis Arbeidsbukse,  
Kl. 2,  EN 20471; EN 14404
Lett og kjølig arbeidsbukse i synlighet gir deg høy sikkerhet på arbeidsplassen. Forsterkninger og 
kneputelommer med KneeGuard Pro beskyttelse. 
•  Moderne passform med forhåndsbøyde ben,  Cordura® stretch i skrittet og design med 

sidepanel som gir overlegen vektfordeling.
•  Robuste Cordura® forsterkninger for økt slitestyrke.
•  Avansert KneeGuard Pro som holder kneputene i optimal posisjon.
•  Lett tilgjengelige lommer, tommestokklomme inkl. knivholder og lårlomme med glidelås og 

ID-Kortholder.
•  Refleksdetaljer for økt synlighet.
Materiale: Litt og slitesterkt Rip-stop materiale. 100% Polyester, 200 g/m2.  
Cordura®-polyamid forsterkninger.
Størrelser: 44-64, 88-124, 146-162, 250-258

9565 Precision Sense Lær 
Arbeidhansker
En pålitelig arbeidshanske i geiteskinn. God 
passform og fingerbevegelighet med holdbar 
konstruksjon. EN 388.

Nyhet!

Veil.pris eks mva: 899,-  

Veil.pris eks mva: 46,-  Veil.pris eks mva: 103,-  
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6604

5504

9013 LiteWork, Cap
Hold hodet kaldt i varmen. Lett, sportsinspirert 
caps med mesh detaljer for overlegen 
ventilasjon og komfort. Dypp den i vann for økt 
kjølee�ekt.

9018 LiteWork, Belte
Lett belte som er ideelt sammen med din 
LiteWork bukse, pirat eller shorts. Tynn, 
elastisk og med lett justerbar spenne for 
optimal komfort og passform.

EN 20471

6131 LiteWork+, High-Vis Shorts med hylsterlommer,  
kl. 1, EN 20471
Vær synlig samt avkjølet og komfortabel i denne avanserte, hurtigtørkende arbeid-
sshortsen. Designet gir deg full funksjonalitet og Cordura® forsterkede hylsterlommer. 
•  Moderne passform med Cordura® stretch i skrittet for god bevegelsesfrihet.
•  Designet med sidepanel for overlegen vektfordeling.
•  Robuste Cordura® forsterkninger for økt slitestyrke.
•  Lett tilgjengelige hylsterlommer med glidelås, tommestokklomme inkludert knivholder 

og lårlomme med glidelås og ID-Kortholder.
•  Refleksdetaljer for økt synlighet.
Materiale: Lett og slitesterk Rip-stop materiale. 100% Polyester 200 g/m2. Cordura®-
polyamid forsterkninger.
Størrelser: 44-64

9013 LiteWork, Cap
2502 T-Skjorte
9018 LiteWork, Belte
6131LiteWork+, High-Vis Shorts med hylsterlommer, kl. 1, EN 20471
9218 LiteWork, 37.5® Sokk, lav

Brodert HV Kl. 1 symbol.

Hempe.

Avtagbar ID-kortholder på  
innsiden av lårlommen.

Verktøyholder på begge sider.

Cordura® forsterket 
hylsterlommer med 

glidelåslommer.

Påtrykket refleksbånd.

Elastisk Cordura®   
i skrittet gir bevegelsesfrihet. 

Tommestokklomme + 
knivfeste.

Nyhet!

Veil.pris eks mva: 799,-  

Veil.pris eks mva: 229,-  Veil.pris eks mva: 149,-  



39

 REG.
DESIGN

5504

6604

9218 LiteWork, 37.5® Sokk, lav
Lett, hurtigtørkende sokk som holder deg 
kjølig, tørr og ventilert når du jobber i varmt 
klima. Med 37.5® teknologi og avansert design 
for utmerket kjølig arbeidskomfort. 

8513 LiteWork, 37.5 Skjorte 
Slitesterk skjorte produsert i mykt og 
komfortabelt materiale med 37,5® teknologi 
for avkjølende arbeidskomfort. Holder deg tørr 
og ventilert når du arbeider hardt under varme 
forhold.

EN 20471

6132 LiteWork+, High-Vis Shorts, Kl. 1, EN 20471
Lett og komfortabel short med kombinert synlighet og hurtigtørkende materiale. 
Reflekser og lett tilgjengelige lommer. 
•  Moderne passform med Cordura® stretch i skrittet og robust Cordura® forsterkninger 

for økt slitestyrke.
•  Designet med sidepanel for overlegen vektfordeling.
•  Refleksdetaljer for økt synlighet.
•  ID-Kortholder i lårlommen og verktøyholdere i sidene.
•  Lett tilgjengelige lommer, tommestokklomme med knivfeste og lårlomme med 

glidelås og avtagbar ID-kortholder. 
Materiale: Lett og slitesterk Rip-stop materiale. 100% Polyester, 200gr/m2. Cordura®-
polyamid forsterkninger.
Størrelser: 44-642502 Classic T-Shirt

8513 LiteWork, 37.5 LS Shirt
6132 LiteWork High-Vis Shorts+ Class 1, EN 20471
9218 LiteWork, 37.5® Low Socks

Elastisk Cordura®   
i skrittet. 

Tommestokklomme + 
knivfeste.

Hempe.

Cordura® forsterket 
fremlommer.

Avtagbar ID-kortholder på innsiden.

Verktøyholder på begge sider.

Påtrykket refleksbånd.Brodert HV kl. 1 symbol.

Nyhet!

Veil.pris eks mva: 699,-  

Veil.pris eks mva: 153,-  Veil.pris eks mva: 545,-  
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6604 5504

1900 LiteWork Vindjakke
Beskytt deg fra vinden med denne super lette vindtette jakken som blir så 
liten at den passer i lommen din. Perfekt supplement til din fleece eller genser 
på vindfulle dager. Holdbar, vannavstøtende og alltid tilgjengelig.

EN 20471

6134 LiteWork+, High-Vis Piratbukse med hylsterlommer, 
Kl. 2, EN 20471; EN 14404
Trenger du synlighetsklær på en varm dag er denne piratbuksen et godt valg. Avkjølt komfort 
med alle funksjoner og KneeGuard Pro knebeskyttelse. 
•  Moderne passform med forhåndsbøyde ben, Cordura® stretch i skrittet og sidepanel som 

sørger for god vektdistribusjon.
•  Robust Cordura® forsterkninger, inkludert hylsterlommene, for økt slitestyrke.
•  Avansert KneeGuard Pro som holder kneputene i optimal posisjon.
•  Lett tilgjengelige hylsterlommer med glidelås, tommestokklomme inkludert knivholder og 

lårlomme med glidelås og ID-Kortholder.
•  Refleksdetaljer for økt synlighet.
Materiale: Lett og slitesterk Rip-stop materiale. 100% Polyester, 200g/m2.  
Cordura®-polyamid forsterkninger.
Størrelser: 44-64

Nyhet!

Veil.pris eks mva: 999,-  

Veil.pris eks mva: 569,-  
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1900 LiteWork, Vindjakke
2502 T-Skjorte

6134 LiteWork+, High-Vis Piratbukse med  
hylsterlommer, Kl. 2, EN 20471; EN 14404

9218 LiteWork, 37.5® Sokk, lav

Brodert HV Kl. 2 symbol.

Cordura® forsterkning nederst.

Avtagbar ID-kortholder på innsiden.

Cordura® forsterket hylsterlommer  
med glidelåslomme. 

Knee Guard Pro system.

Påtrykket refleksbånd.Elastisk Cordura®   
i skrittet for økt bevegelsesfrihet. 

Tommestokklomme + knivfeste.
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Knepping i skrittet.

Liten lomme med glidelås.

Refleksdetalj.

Stretch over kneputelommene: KneeGuard Pro.

Ventilasjon i knehasen: Mechanical Air Flow™.

Cordura® 1000 forsterkninger nederst.

Avtagbar ID-kortholder.

Cordura® forsterket lårlomme 
med ulike lommer. 

Hylsterlomme med glidelås.

Cordura® forsterket tommestokklomme 
med verktøylomme og knivfeste.

Elastisk Cordura® i skrittet.

8502 Ru�Work, Rutete flanellskjorte
2502 T-skjorte
6202 Ru�Work+, Arbeidsbukse med hylsterlommer



5458

2054

9516

 PATENT 
INFO

 REG.
DESIGN

EN 14404

5816

0420

9554

1204

5816
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8502 Ru�Work, Rutete flanellskjorte
Tykk og komfortabel flanellskjorte. Moderne design med god passform og 
slitesterkt utseende. 

8501 Ru�Work,  
Vattert flanellskjorte
Varm og ekstremt komfortabel polstret flanellskjorte som også kan 
brukes som en jakke. Kombinerer moderne design med god passform og 
forsterket funksjonalitet.

6202 Ru�Work+ 
Arbeidsbukse med 
hylsterlommer 
Tøft design for hardt arbeid. Moderne 
arbeidsbukser som kombinerer optimal 
passform med forsterket funksjonalitet. Med 
Cordura® 1000 forsterket knebeskyttelse, 
innebygd ventilasjon og elastisk sto� i skrittet 
for slitesterk komfort på jobben. 
•  Moderne snitt med forhåndsbøyde ben og 

elastisk Cordura® i skrittet for fremragende 
bevegelsesfrihet.

•  Mekanisk Air Flow™ på baksiden av knærne; 
ventilasjonsåpninger med elastisk mesh. 

•  Avansert KneeGuard Pro med knelommer i 
stretch som holder kneputene i optimal 
posisjon for overlegen beskyttelse, komfort 
og holdbarhet.

•  Ekstremt tøft, men mykt Dobby Pro+ 
materiale, Cordura® 1000 forsterkning på 
knærne og kraftig glidelås for overlegen 
holdbarhet.

•  Lett tilgjengelige hylsterlommer med 
glidelåslommer, tommestokklomme, vinklede 
fremlommer og avtagbar ID-kortholder.

Material: Slitesterkt, men ekstremt 
komfortabelt Polyamid-forsterket Dobby Pro+ 
materiale, 57 % Polyamid, 43 % Bomull 310 g/m2.  
Med 100% Cordura® 1000 forsterkninger.
Størrelser: 44–64, 88–124, 146–162,  
192–212,250–258

Ru�Work 
bukse i 
ny farge

Ny farge

Veil.pris eks mva: 1149,-  

Veil.pris eks mva: 545,-  

Veil.pris eks mva: 769,-  
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Snickers Workwear produktutvikling forbeholder seg retten til å gjøre fortløpende forbedreinger og endringer på produkter, 
kolleksjoner og materialer uten forvarsel. 

Innholdet i denne publikasjonen er underlagt opphavsrett og kan ikke kopieres eller reproduseres. 

Hultafors Group AB er sertifisert i henhold til ISO 9007 og 14001. Disse standardene bekrefter vår forpliktelse innen kvalitet og 
miljø. 

Vi tar forbehold om trykkfeil. 

LES MER PÅ
SNICKERSWORKWEAR.NO




