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Hakemisto

JOBMANIN tuotteita on myynnissä maanlaajuisesti paikal- 
lisilla jälleenmyyjillä. Voit etsiä lähimmän jälleenmyyjän 
verkkosivuiltamme: www.elfvingsafety.fi. Voit ottaa myös 
meihin yhteyttä, jos haluat meidän neuvovan sinulle 
lähimmän jälleenmyyjän tai jos haluat keskustella lisää 
tuotteistamme.

www.elfvingsafety.fi

Huomiovaatteet 10

Rakentaminen ja käsiteollisuus 45

Naiset 139

Kestävä kehitys 196

Talvivaatteet 131

Öko-Tex 197

WorldSkills Sweden 198
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Päähineet ja asusteet 183

Palosuojatut vaatteet 94

Koko-opas 194

Kuori- ja sadevaatteet 124

Polvisuojat 179

Palvelut, teollisuus ja kuljetus 77

Materiaalit 192

Neule- ja kauluspaidat 111

Ihoa vasten 171
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Merkinnät 191

Softshell- ja fleecevaatteet 97

Practical 147

Lattia-asennus 62

Pesuohjeet 190

Kerrospukeutuminen 96

Jobmanin tuotteita kehitetään jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muuttaa tuotteita, joilla on voimassa 
oleva tuotenumero. Kuvaston kuvia ja tekstejä ei saa tekijänoikeuslain nojalla kopioida tai käyttää 
millään muulla tavalla ilman Jobman Workwear AB:n kirjallista lupaa. Pidätämme oikeuden mahdollisiin 
painovirheisiin. Suunnittelu, taitto ja tuotanto: Splitz. Kuvat: Johan Annerfeldt ja Ingemar Lindewall.



Laatua ylpeille  
ammattilaisille jo  
vuodesta 1975

Työvaatevalintasi vaikuttaa siihen, kuinka näkyvä, tehokas ja 
suojattu olet työssäsi. Työvaatteet eroavat eri ammateissa omi-
naisuuksiltaan ja kestävyydeltään, ja niiden tulee sekä lämmittää 
kylmällä että viilentää lämpimällä säällä. Jobmanilla on laaja vali- 
koima työvaatteita, joita voi yhdistellä erilaisia sisä- ja ulkotöitä 
varten eri vuodenaikojen mukaan. Keskustelemme lukuisia eri 
aloja edustavien käyttäjien kanssa heidän tarpeistaan ja kehi-
tämme niiden pohjalta täysin toimivia työvaatteita, jotka sopivat 
päivittäiseen työympäristöön.

Jobmanin työvaatteita kehitetään ja valmistetaan vaativien 
ammattilaisten tarpeisiin. Näin on ollut jo vuodesta 1975. 
Kestävyys on aina ollut ja on jatkossakin meidän keskeisin tun-
nusmerkkimme. Meille Jobman Workwearilla laatu ei ole kiinni 
pelkästään oikeista materiaaleista. Vaatteiden tulee myös olla 
hyvin liikkuvia ja mukavia pitkien ja haastavien työrupeamien 
aikana. Vaatteiden sekä niiden uusien ominaisuuksien ja nyky-
aikaisen muotoilun ansiosta voit myös itse tehdä töitä kestä-
vämmin. Pyrimme siihen, että kaikki ammattilaiset voivat kantaa 
Jobmanin työvaatteita ylpeinä päivittäin.
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Jokaista yksityiskohtaa 
myöten laadukkaita  
työvaatteita

Kun puet Jobmanin vaatteen päällesi, puet yllesi samalla myös 
vuosikausien verran teknistä ja käytännöllistä kehitystä jokaista 
yksityiskohtaa myöten. Nämä tärkeät yksityiskohdat muodostavat 
miellyttävän ja mukavan kokonaisuuden, joka muodostuu nyky-
aikaisesta muotoilusta ja poikkeuksellisesta kestävyydestä. Kaikki 
yksityiskohdat on harkittu tarkkaan, ja ne perustuvat lukuisten 
sukupolvien varrella karttuneeseen vankkaan tietoon. Kestävien 
laatuvaatteiden valitseminen on myös taloudellinen ja kestävän 
kehityksen mukainen valinta – tähän perustuu myös laatuajatte-
lumme, joka näkyy jokaisessa vaatekappaleessamme.

Tämä näkyy esimerkiksi rakennus- ja käsiteollisuuteen tarkoite-
tuissa housuissamme, jotka on kehitetty jokaisen käsityöläisen 
tarpeisiin. Vapaana riippuvien takataskujen, vahvistettujen riip-
putaskujen ja vetoketjullisten reisitaskujen ansiosta voit pitää 
työkalut ja henkilökohtaiset tavarasi käden ulottuvilla ja omilla 
paikoillaan. Materiaalit on valittu tarkasti ja yhdistetty, leikattu 
sekä ommeltu housujen eri osiin siten, että housut myötäilevät 
vartalon muotoja. Tuloksena on vankat housut, jotka mahdollis-
tavat täyden liikkuvuuden ja hengittävyyden aina tarvittaessa.

1 | TAKATASKUT 
Osittain riippuvat takataskut, joihin yltää helposti. 
 
2 | VYÖTÄRÖNAUHA 
Vyötärönauhan silikoninauha pitää paidan ja housut paikoillaan. 
 
3 | RIIPPUTASKUT  
Tilavat, vahvistetut riipputaskut lisälokeroilla. 
 
4 | VASARALENKKI 
 
5 | HAARAN SISÄPUOLI 
Haaran sisäpinnan materiaalina on vahvistettu Stretch Cordura®. 
 
6 | MITTATASKU 
Mittatasku puukkopidikkeellä. 

7 | KOKO HOUSU 
Neljään suuntaan joustava stretch-kangas kestävää Rip-stop-
materiaalia (koko housu). 
 
8 | POLVET JA POLVITAIPEET 
Esitaivutetut polviosat, joissa on polvisuojataskut ja kaksi kerrosta 
kestävää Stretch Cordura® -kangasta. Polvitaipeiden verkkokangas 
hengittää. 
 
9 | REISITASKU 
Vetoketjullinen reisitasku, puhelin- ja henkilökorttilokero. 
 
10 | LAHKEENSUUT 
3M™-heijastin ja kiristysnauha lahkeensuissa.

2191 Työhousut Stretch
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TECHNICAL ADVANCED

Valitse oikea taso 
työvaatteillesi
Olemme Jobmanilla jakaneet tuotteemme neljään eri tasoon, jotta eri tarpeisiin sopivien vaatteiden löytäminen olisi helpompaa. 
Näitä tasoja ovat Practical, Functional, Technical ja Advanced, joiden ominaisuudet, suorituskyky ja hinta kulkevat käsi kädessä. 
Tämän ansiosta sinun on helpompi valita juuri sopivat vaatteet tarpeesi mukaan.

Functional-tuotteet on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat käytän-
nöllisiä vaatteita ympäristöissä, joissa vaatteet eivät joudu suureen 
rasitukseen. Functional-tuotteet ovat käytännöllisiä, huolellisesti 
suunniteltuja ja joustavia vaatteita, jotka antavat ammattimaisen 
kuvan käyttäjästään.

Technical-tuotteet on tarkoitettu niille, jotka vaativat työvaatteiltaan 
hieman enemmän esimerkiksi sertifiointia vaativissa tilanteissa. 
Työskentelet erilaisissa ympäristöissä ja erilaisilla työkaluilla. 
Kestäviä vaatteita, joiden ominaisuudet suojaavat käyttäjäänsä 
ja helpottavat työntekoa.

Advanced-tuotteet ovat niille, jotka haluavat parhaat mahdolliset 
työvaatteet. Vaatteiden tulee olla mahdollisimman käytännöllisiä 
eri tilanteissa ja kestää kovaa kulutusta vaativissa ympäristöissä. 
Työskentelet ja asut työvaatteissasi, ja ne ovat osa sinua ja työtäsi.

Practical on Jobmanin valikoiman uusin työvaateluokka. Laatu 
on korkea kuten kaikissa tuotteissamme, mutta Practical-
tuotteissa on vähemmän yksityiskohtia, ja yksinkertaistetut  
ratkaisut pitävät hinnat huokeina, joten Practical-tuotteet ovat 
helppo ja yksinkertainen valinta hintatietoisille.



EU-standardin mukaista muotoilua  
Huomiovaatteiden muotoilua säätelee EU-standardi EN ISO 
20471, joka määrittää muun muassa sen, mitkä värit ovat sal- 
littuja, mihin osaan vaatteita heijastavat pinnat voi sijoittaa ja mitä 
tietoja vaatteen mukana on tultava. Materiaalien ominaisuuksien 
tulee olla sellaiset, että materiaali on mahdollisimman näkyvä ja 
kestää pesemistä menettämättä näkyvyyttä. Vaatteen suunnit- 
telun tulee noudattaa tiettyjä malleja mahdollisimman hyvää 
näkyvyyttä varten. 

Hyväksyttyjen testilaitosten testaamat vaatteet  
Kun vaatteet ja asiaankuuluvat asiakirjat on hyväksytty, ne saavat 
todistuksen siitä, että niiden ominaisuudet noudattavat standardia 
EN ISO 20471. Vaatteissa on CE-merkintä, joka osoittaa, että 
vaatteet on sertifioitu ja niiden mukana tulee ohjeet vaatteen 
hoitoa ja käyttöä varten. 

Vaatteita liikenteeseen  
Huomiovaatteita tulee käyttää kaikilla sellaisilla työmailla, joissa 
ollaan tekemisissä liikenteen kanssa. Näitä ovat muun muassa 
tiet, puistot, satamat, rakennustyömaat, lastaus- ja purkamispa- 
ikat, kaivokset, pysäköintialueet, lentoasemat, festivaalit ja vas- 
taavat työmaat. Ruotsin liikennelaitos Trafikverketin alueilla 
pätevät laitoksen omat säännöt, ja muualla Ruotsissa pätevät 
kunkin kunnan määrittämät säännöt. Useimmissa Ruotsin 
kunnissa noudatetaan Trafikverketin sääntöjä. 

Huomiovaatteet jaetaan kolmeen luokkaan  
Vaatteet jaetaan kolmeen eri luokkaan niiden näkyvyyden 
mukaan. Luokitukseen vaikuttavat ennen kaikkea vaatteiden 
fluoresoivat ja heijastavat pinnat.

Luokka 3: Korkein näkyvyys. Fluoresoivan kokonaispinta-alan 
on oltava vähintään 0,8 m2 ja heijastavan 0,2 m2. 

Luokka 2: Fluoresoivan kokonaispinta-alan on oltava vähin-
tään 0,5 m2 ja heijastavan 0,13 m2. 

Luokka 1: Matalin näkyvyys. Fluoresoivan kokonaispinta-alan 
on oltava vähintään 0,14 m2 ja heijastavan 0,1 m2. 

Yhteistä näille kaikille luokille on se, että heijastavien pintojen 
väli saa olla korkeintaan 10 cm. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että takin vetoketju on pidettävä suljettuna. 

Erilaisten vaateyhdistelmien mahdollisuus  
On mahdollista yhdistellä eri luokkien vaatteita, mutta luokkien 

1 ja 2 yhdistelmästä ei tule automaattisesti luokkaa 3. Vaatteiden 
fluoresoivan kokonaispinta-alan on oltava vähintään 0,8 m2, 
jotta ne täyttäisivät luokan 3 vaatimukset. On myös mahdollista 
yhdistellä erivärisiä vaatteita. Ne tulee kuitenkin sertifioida 
yhdessä kokonaispinta-alan huomioimiseksi, muuten sertifiointi 
koskee vain yksittäisen vaatteen pinta-alaa. 

Keltainen näkyy parhaiten  
EU-standardi määrittää kolme hyväksyttyä fluoresoivaa väriä: 
keltainen, oranssi ja punainen. Sertifikaatti ilmoittaa, että vaatteet 
on hyväksytty yhdisteltäviksi. Testeissä on osoitettu, että keltainen 
väri on näkyvyydeltään kaksi kertaa tehokkaampi kuin oranssi 
ja punainen. Tämän lisäksi keltainen on näistä kolmesta väristä 
ainoa, joka on fluoresoiva sekä suorassa auringonvalossa että 
natriumvalaistuksessa, jota käytetään esimerkiksi tunneleissa. 

Heijastavilla pinnoilla näkyväksi pimeässä  
Fluoresoivien värien valoteho heikkenee pimeässä. Tästä syystä 
vaatteissa on myös heijastavia pintoja, jotka heijastavat ajoneu- 
vojen valoja pimeässä. Lahkeen heijastavien pintojen ansiosta 
vaatteen käyttäjä näkyy kauemmas. 

Kuka päättää, milloin huomiovaatteita tarvitaan?  
Työnantajan ja työntekijän velvollisuutena on selvittää jokaisella 
työmaalla, mitkä vaatimukset ovat voimassa. 

• Ruotsissa on voimassa henkilönsuojaimia koskeva EU-lain-  
 säädäntö. Standardi EN ISO 20471 sisältää vaatimuksia, jotka  
 koskevat sekä fluoresoivia materiaaleja että heijastavia pintoja.

• Ruotsissa on voimassa yleinen työturvallisuuslaki. Sen mukaan  
 työnantaja on velvollinen hankkimaan työntekijöille henkilön- 
 suojaimet, jos niin vaaditaan.

• Työnantaja ja työntekijä sopivat tavallisesti yhdessä, mitkä 
 huomiovaatteet sopivat parhaiten itse työtä varten. Toimeksian- 
 taja on oikeutettu asettamaan tiettyjä vaatimuksia tietyllä työ 
 maalla käytettävien työvaatteiden luokalle. 

• Trafikverket on työympäristö- ja liikenneturvallisuussyistä  
 määrännyt, että sen alueilla käytetään luokan 3 huomio- 
 vaatteita. Vähintään luokan 2 huomiohousuja tulee käyttää 
 lisäksi pimeällä, sumuisessa säässä, hämärällä tai vasta-   
 avissa olosuhteissa sellaisilla tietyömailla, joiden kautta  
 kulkee liikennettä.

Kaikki mitä sinun 
tarvitsee tietää  
huomiovaatteista
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TECHNICAL2240

HUOMIOVAATTEET

1190 - Takki, s. 32
2240 - Hosout, s. 12

RIIPPUTASKUHOUSUT 
STRETCH HI-VIS 
• Cordura®-stretchpaneelit.
• Polvisuojataskut, joissa on  

Cordura®-stretchsivupaneelit.
• Viistossa reisitaskussa on kätevä lokero.

Joustavat työhousut on valmistettu kestävästä, huomiovärisestä twill-kankaasta 
ja niissä on haarakappaleen muotoiset Cordura®-stretchpaneelit, jotka antavat 
lisää liikkumatilaa. Polvisuojataskut, joissa on Cordura®-stretchsivupaneelit. 
Polvista taivutetut lahkeet kulutusta kestävää FA™-materiaalia ja kaksi 
korkeutta polvisuojille. Tilavat riipputaskut lisälokeroilla ja vahvistetulla sisäosalla 
voidaan työntää etutaskujen sisään. Isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. 
Vasaralenkki. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vetoketjullinen viisto 
reisitasku, puhelin-, henkilökortti- ja lisälokero. Polvitaipeiden verkkokangas 
hengittää. Polyamidilla takaa vahvistetut lahkeensuut, jotka eivät ime kosteutta, 
ja kiristysnauha lahkeensuussa.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2  
– koosta C46, C146 ja D92 alkaen. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1  
– koot C44, D84-D88. 
Sertifioitu standardien EN14404:2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso  
1 mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 75 % polyesteriä / 25 % puuvillaa, 260 g/m2. 
Tuotenro: 65224062-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65224062-3199 oranssi/musta  
Koko: C44-C62, C146-C156, D84-D124 
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13HUOMIOVAATTEET

RIIPPUTASKUHOUSUT 
STAR HI-VIS
• Työhousut tunnetusti kulutusta kestävää  

STAR-laatuamme.
• Pitkä käyttöikä ja nopeasti kuivuvat. 
• Kiristysnauhat lahkeensuissa pitävät kylmyyden poissa.

Kulutusta kestävä, mukava ja nopeasti kuivuva STAR-laatu, jossa on 
pehmeä sisäpinta ja pitkä käyttöikä. Tilavat riipputaskut voidaan työntää 
etutaskujen sisään. Takataskujen sisäpuoli vahvistettu. Vasaralenkki. 
Isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Vetoketjullinen reisitasku, puhelinlokero, henkilökorttipidike ja lisälokero. 
Polvista taivutetut lahkeet parantavat istuvuutta. Polvista taivutetut 
lahkeet kulutusta kestävää polyamidia, heijastintereet ja kaksi korkeutta 
polvisuojille. Polyamidilla vahvistetut lahkeensuut, jotka eivät ime kosteutta. 
Heijastintereet ja kiristysnauhat lahkeensuissa. Housuista on saatavilla 
myös miesten malli 2272. 
Sertifioitu standardien EN 14404:2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2. 

Materiaali: 100% STAR-polyesteriä, 250 g/m². 
Tuotenro: 65222207-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65222207-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65222207-3199 oranssi/musta  
Koko: C44-62, C146-156, D92-124 

RIIPPUTASKUHOUSUT 
STAR NAISTEN HI-VIS
• Työhousut tunnetusti kulutusta kestävää  

STAR-laatuamme.
• Pitkä käyttöikä ja nopeasti kuivuvat. 
• Kiristysnauhat lahkeensuissa pitävät kylmyyden poissa.

Kulutusta kestävä, mukava ja nopeasti kuivuva STAR-laatu, jossa on 
pehmeä sisäpinta ja pitkä käyttöikä. Tilavat riipputaskut voidaan työntää 
etutaskujen sisään. Takataskujen sisäpuoli vahvistettu. Vasaralenkki. 
Isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Vetoketjullinen reisitasku, puhelinlokero, henkilökorttipidike ja lisälokero. 
Polvista taivutetut lahkeet parantavat istuvuutta. Polvista taivutetut 
lahkeet kulutusta kestävää polyamidia, heijastintereet ja kaksi korkeutta 
polvisuojille. Polyamidilla vahvistetut lahkeensuut, jotka eivät ime kosteutta. 
Heijastintereet ja kiristysnauhat lahkeensuissa. Housuista on saatavilla 
myös miesten malli 2222. 
Sertifioitu standardien EN 14404:2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2. 

Materiaali: 100% STAR-polyesteriä, 250 g/m². 
Tuotenro: 65227207-2199 keltainen/musta  
Koko: 34-54 
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TECHNICAL2134

HUOMIOVAATTEET

CORE 
RIIPPUTASKUHOUSUT 
STRETCH HI-VIS
• Cordura®-stretchhaarakappaleet.
• Polvisuojataskut, joissa on  

Cordura®-stretchsivupaneelit.
• Viistossa reisitaskussa on kätevä lokero.

Luokan 1 työhousut, joissa on haarakappaleen muotoiset Cordura®-
stretchpaneelit, jotka antavat lisää liikkumatilaa. Polvisuojataskut, joissa 
on Cordura®-stretchsivupaneelit. Core on rengaskehrättyä puuvillaa/
polyesteriä, jolla on polyesterin vahvuus ja puuvillan mukavuus. Polvista 
taivutetut lahkeet kulutusta kestävää FA™-materiaalia ja kaksi korkeutta. 
Tilavat riipputaskut lisälokeroilla ja vahvistetulla sisäosalla voidaan työntää 
etutaskujen sisään. Isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. Vasaralenkki. 
Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vetoketjullinen viisto reisitasku, 
puhelin-, henkilökortti- ja lisälokero. Polvitaipeiden verkkokangas hengittää. 
Polyamidilla takaa vahvistetut lahkeensuut, jotka eivät ime kosteutta, ja 
kiristysnauha lahkeensuussa.  
Sertifioitu standardien EN 14404:2004+A1:2010 tyyppi 2, taso 1 mukaisesti 
yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 
Sertifioitu standardien EN 14404:2004+A1:2010 tyyppi 2, taso 0 mukaisesti 
yhdessä Jobmanin polvisuojien 9942 kanssa. 
Sertifioitu standardin EN ISO 20471 mukaisesti huomioluokkaan 1. 

Materiaali: 55 % puuvillaa / 45 % polyesteriä CORE, 305 g/m². 
Tuotenro: 65213419-1021 valkoinen/keltainen  
Tuotenro: 65213419-6721 mariini/keltainen  
Tuotenro: 65213419-9821 tummanharmaa/keltainen  
Tuotenro: 65213419-9921 musta/keltainen  
Koko: C44-62, C146-156, D84-124  
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HUOMIOVAATTEET

9040 - Pipo, s. 185
1283 - Takki, s. 38
2377 - Hosout, s. 15

REISITASKUHOUSUT 
HI-VIS
• Helppohoitoiset työhousut polyesteriä/puuvillaa.
• Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjutasku.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka säilyttää värinsä ja muotonsa. 
Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen lisätasku. Läpälliset takataskut 
tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja tarranauhalla 
kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vahvikkeet 
riipputaskuissa ja polvisuojataskuissa. Kokoja C42–64 voidaan pidentää  
5 cm lahkeensuiden taitoksesta.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2. 

Materiaali: 80% polyesteriä / 20% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65237762-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65237762-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65237762-3199 oranssi/musta  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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HUOMIOVAATTEET

RIIPPUTASKUHOUSUT 
PUUVILLA HI-VIS
• Erityisesti Jobmanille kehitettyä kulutusta  

kestävää puuvillaa.
• Vetoketjullinen reisitasku, puhelinlokero ja 

henkilökorttipidike.
• Polvista taivutetut lahkeet parantavat istuvuutta. 

Tilavat riipputaskut lisälokeroilla ja vahvistetulla sisäosalla. Päälleommellut 
vahvistetut etutaskut, joiden sisään riipputaskut voidaan työntää. 
Vasaralenkki. Takataskujen sisäpuoli vahvistettu. Reisitasku, jossa 
puhelin- ja henkilökorttilokero. Polvista taivutetut lahkeet parantavat 
istuvuutta. Polvisuojataskut kulutusta kestävää polyamidia, kaksi korkeutta 
polvisuojille. Fluoresoiva kangas ja heijastimet lahkeissa. Polyamidilla 
vahvistetut lahkeensuut estävät kosteuden imeytymisen. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 370 g/m². 
Tuotenro: 65229713-6721 mariini/keltainen  
Tuotenro: 65229713-9921 musta/keltainen  
Koko: C44-62, C146-156, D92-124 

RIIPPUTASKUHOUSUT 
HI-VIS
• Huomioväriset housut viileämpää materiaalia,  

jonka grammapaino on pienempi.
• 100% puuvillaa.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Kulutusta kestävää puuvillaa, jonka hieman pienempi grammapaino tekee 
housuista kevyet. Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen lisätasku. 
Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja 
tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Vahvikkeet riipputaskuissa ja polvisuojataskuissa. Kokoja C44–62 voidaan 
pidentää 5 cm lahkeensuiden taitoksesta. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 320 g/m². 
Tuotenro: 65227710-6721 mariini/keltainen  
Tuotenro: 65227710-9921 musta/keltainen  
Tuotenro: 65227710-9931 musta/oranssi  
Koko: C44-62 (+5 cm), D84-120 
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PRACTICAL2513

 

| 6721 | | 9931 | | 9921 |

PRACTICAL2314

 

HUOMIOVAATTEET

RIIPPUTASKUHOUSUT 
HI-VIS
• Huomioväriset työhousut helppohoitoista  

polyesteriä/puuvillaa.
• Vahvikkeet riipputaskuissa ja polvisuojataskuissa.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Huomioväriset housut käsityöläisammatteihin helppohoitoista polyesteriä/
puuvillaa. Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen lisätasku. Läpälliset 
takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja tarranauhalla 
kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vahvikkeet 
riipputaskuissa ja polvisuojataskuissa. Kokoja C42–64 voidaan pidentää  
5 cm lahkeensuiden taitoksesta.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65251320-6721 mariini/keltainen  
Tuotenro: 65251320-9921 musta/keltainen  
Tuotenro: 65251320-9931 musta/oranssi  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-120 

REISITASKUHOUSUT 
HI-VIS
• Mukavat huomioväriset työhousut.
• Tilavat taskut.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Huomioväriset housut palvelualalle helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. 
Tilavat etutaskut. Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku 
lisälokerolla ja tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku. 
Kokoja C42–64 voidaan pidentää 5 cm lahkeensuiden taitoksesta.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65231420-6721 mariini/keltainen  
Tuotenro: 65231420-9921 musta/keltainen  
Tuotenro: 65231420-9931 musta/oranssi  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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TECHNICAL2217

     

HUOMIOVAATTEET

RIIPPUTASKUSHORTSIT 
HI-VIS
• Huomioväriset työshortsit riipputaskuilla.
• Henkilökorttipidike, jonka voi työntää reisitaskuun.
• Vetoketjullinen reisitasku. 

Riipputaskut voidaan työntää etutaskujen sisään. Vahvistetut takataskut. 
Vasaralenkki. Vetoketjullinen reisitasku, puhelinlokero ja henkilökorttipidike. 
Tuumamittatasku puukkolokerolla. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  

Materiaali: 75% polyesteriä / 25% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65220762-2100 keltainen  
Tuotenro: 65220762-3100 oranssi  
Koko: C46-62 

PIRAATTIHOUSUT  
HI-VIS
• 3M™:n heijastimet.
• Myös D-koot. 
• Polvisuojataskut kulutusta kestävää FA™-polyamidia.

Huomioväriset piraattihousut, koot C44 ja D84–88 sertifioitu luokkaan 
1. Ko’oista C46 ja D92 alkaen sertifioitu luokkaan 2. Tilavat riipputaskut 
lisälokeroilla voidaan työntää etutaskujen sisään. Ulkopuolella 
paljetaskut. Tilava vetoketjullinen reisitasku, jossa henkilökorttilokero 
ja puhelintasku. Vasaralenkki ja tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Polvista taivutetut lahkeet ja polvisuojataskut kahdessa korkeudessa 
kulutusta kestävää FA™-materiaalia. Isoimmissa ko’oissa lisälenkit 
vyölle. Polyamidivahvikkeet. Sertifioitu standardien EN 14404:2004 ja 
A1:2010, tyyppi 2, taso 1 mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 
9944 ja 9945 kanssa. Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti 
huomioluokkaan 2 – Koot C46–62, D92–124. Sertifioitu EN ISO 20471 
-standardin mukaisesti huomioluokkaan 1 – Koot C44, D84–88. 

Materiaali: 75% polyesteriä / 25% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65221762-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65221762-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65221762-3167 oranssi/mariini  
Koko: C44-62, D84-124 
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PRACTICAL2205

 

PRACTICAL2204

HUOMIOVAATTEET

RIIPPUTASKUSHORTSIT 
HI-VIS
• Helppohoitoiset työshortsit polyesteriä/puuvillaa. 
• Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjutasku. 
• Vahvike riipputaskussa.

Huomioväriset shortsit, koot C42–46 sertifioitu luokkaan 1. Koosta C48 
alkaen sertifioitu luokkaan 2. Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka 
säilyttää värinsä ja muotonsa. Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen 
lisätasku. Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku 
lisälokerolla ja tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku 
puukkopidikkeellä. Vahvikkeet riipputaskuissa.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2  
– Koosta C48 alkaen. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1  
– Koot C42–46. 

Materiaali: 80% polyesteriä / 20% puuvillaa, 240 g/m². 
Tuotenro: 65220562-2100 keltainen  
Tuotenro: 65220562-3100 oranssi  
Koko: C42-64 

REISITASKUSHORTSIT 
HI-VIS
• Helppohoitoiset työshortsit polyesteriä/puuvillaa. 
• Reisitasku lisälokerolla. 
• Tuumamittatasku puukkopidikkeellä.

Huomioväriset shortsit, koot C42–46 sertifioitu luokkaan 1. Koosta 
C48 alkaen sertifioitu luokkaan 2. Helppohoitoista polyesteriä/
puuvillaa, joka säilyttää värinsä ja muotonsa. Läpälliset takataskut 
tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja tarranauhalla 
kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 

Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2  
– Koosta C48 alkaen. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1  
– Koot C42–46. 

Materiaali: 80% polyesteriä / 20% puuvillaa, 240 g/m2 
Tuotenro: 65220462-2100 keltainen  
Tuotenro: 65220462-3100 oranssi  
Koko: C42-64 
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HUOMIOVAATTEET

REISITASKUHOUSUT 
STAR HI-VIS
• Työhousut tunnetusti kulutusta kestävää  

STAR-laatuamme.
• Pitkä käyttöikä ja nopeasti kuivuvat. 
• Kiristysnauhat lahkeensuissa pitävät  

kylmyyden poissa.

Kulutusta kestävä, mukava ja nopeasti kuivuva STAR-laatu, jossa on 
pehmeä sisäpinta ja pitkä käyttöikä. Tilavat etutaskut. Takataskujen 
sisäpuoli vahvistettu. Vasaralenkki. Isoimmissa ko’oissa lisälenkit 
vyölle. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vetoketjullinen reisitasku, 
puhelinlokero, henkilökorttipidike ja lisälokero. Polvista taivutetut lahkeet 
parantavat istuvuutta. Polvista taivutetut lahkeet kulutusta kestävää 
polyamidia, heijastintereet ja kaksi korkeutta polvisuojille. Polyamidilla 
vahvistetut lahkeensuut, jotka eivät ime kosteutta. Heijastintereet ja 
kiristysnauhat lahkeensuissa. 
Sertifioitu standardien EN 14404:2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2. 

Materiaali: 100% STAR-polyesteriä, 250 g/m². 
Tuotenro: 65222107-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65222107-3199 oranssi/musta  
Koko: C44-62, C146-156, D92-124 

REISITASKUHOUSUT 
HI-VIS
• Helppohoitoiset työhousut polyesteriä/puuvillaa.
• Vahvistetut polvisuojataskut.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka säilyttää värinsä ja muotonsa. 
Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja 
tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Vahvikkeet polvisuojataskuissa. Kokoja C42–64 voidaan pidentää  
5 cm lahkeensuiden taitoksesta.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  

Materiaali: 80% polyesteriä / 20% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65237862-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65237862-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65237862-3199 oranssi/musta  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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HUOMIOVAATTEET

RIIPPUTASKUAVOHAALARI 
HI-VIS
• Leveät henkselit tuovat lisämukavuutta.
• Riipputaskut lisälokerolla. 
• Polvisuojat voidaan asettaa kahteen eri korkeuteen.

Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, polyamidivahvikkeet eniten kuluvissa  
osissa. Tasaisesti painon jakavat leveät henkselit, jotka kiinnitetään pikalukoilla. 
Henkselien takana resori. Rintataskut puhelinlokerolla, lisälokerolla ja 
puukkopidikkeellä. Tilavat riipputaskut lisälokeroilla voidaan työntää  
sisäänommeltujen etutaskujen sisään. Takataskut, yksi läpällinen. Puhelintasku. 
Reisitasku, jossa puhelinlokero. Tuumamittatasku. Vasaralenkki. Polvista taivutetut 
lahkeet. Sisäpuolella olevat polvisuojat voidaan asettaa kahteen eri korkeuteen.  
Sertifioitu standardien EN 14404:2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 mukaisesti 
yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  

Materiaali: 75% polyesteriä / 25% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65323162-2199 keltainen/musta  
Koko: C46-58, C148-156, D96-120 
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ADVANCED7598

   

FUNCTIONAL7586

   

HUOMIOVAATTEET

HUOMIOLIIVI
• Luokan 3 edistynyt huomioliivi.
• Säädettävät hihat ja vyötärö.
• Rintatasku, jossa henkilökorttilokero.

Edistynyt huomioliivi, jota on mukava käyttää. Tarranauhoilla säädettävien 
hihojen ansiosta liiviä voi käyttää myös takin päällä. Joustavalla resorilla 
säädettävä vyötärö. Kaksi tarranauhoilla suljettavaa rintataskua, joista 
oikeassa puhelintasku ja henkilökorttilokero ja vasemmassa kynälokero. 
Rinnassa kaksi pidikettä radiopuhelimille.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 120 g/m². 
Tuotenro: 65759864-2100 keltainen  
Tuotenro: 65759864-3100 oranssi  
Koko: S/M, L/XL, XXL/3XL 

HUOMIOLIIVI
• Luokan 2 huomioliivi.
• Helppokäyttöinen ja joustava.
• Suljetaan vetoketjulla.

Joustava huomioliivi, joka on käytännöllinen autossa tai vierailijoita varten. 
Suljetaan vetoketjulla. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 120 g/m². 
Tuotenro: 65758664-2100 keltainen  
Tuotenro: 65758664-3100 oranssi  
Koko: S/M, L/XL, XXL/3XL 
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FUNCTIONAL7590
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HUOMIOVAATTEET

10
KPL

HUOMIOLIIVI
• Leveys säädettävissä sivuvetoketjuilla. 
• Riipputaskut edessä ja takana.
• Vyölenkit.

Riipputaskut edessä ja takana. Suuret käsinetaskut edessä. Rintataskut, 
joissa integroitu henkilökorttipidike. Rintataskut voi irrottaa alaosistaan. 
Molemmilla sivuilla vetoketjut, joilla liivin leveyttä voidaan säätää. 
Vasaralenkki vasemmalla ja oikealla puolella. Vyölenkit.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  

Materiaali: 75% polyesteriä / 25% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65734662-2100 keltainen  
Koko: M-3XL 

HUOMIOLIIVI 10 KPL
• Luokan 2 huomioliivi.
• Kätevä ja kevyt.
• Yksi koko.

Kevyt huomioliivi, joka on käytännöllinen autossa tai vierailijoita 
varten. Joustava huomioliivi, jossa on heijastimet vyötärön ympäri ja 
tarranauhakiinnitys. Myydään 10 kappaleen pakkauksessa. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  

Materiaali: 100 % polyesteria, 120 g/m2. 
Tuotenro: 65759064-2121 keltainen/keltainen  
Tuotenro: 65759064-3131 oranssi/ oranssi  
Koko: One size 



24 HUOMIOVAATTEET

5598 - Puserot, s. 25
2240 - Hosout, s. 12

UV-suojavaatteet antavat hyvän ja kattavan suojan ihon palamista aiheuttavia auringon 
UV-säteitä vastaan. Jobmanin UV-suojavaatteet ovat UPF 40+ -sertifioituja ja antavat 
erinomaisen, EN13758-2:2003+A1:2006:n mukaisen suojan.

UPF (Ultraviolet Protection Factor) on mitta, jolla mitataan aurinkosuojavaatteiden 
auringolta suojaamiskerrointa. Se muistuttaa SPF:ää (Sun Protection Factor), jota  
käytetään aurinkovoiteissa. Vaatteen UPF-luokka riippuu siitä, miten paljon UV-säteitä 
kankaan läpi pääsee. Jobmanin UV-pro on valmistettu tiiviillä tikkaustekniikalla, joka 
antaa suojan UV-säteilyä vastaan ilman vahvoja kemikaaleja.

Auringolta  
suojaavat vaatteet
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HUOMIOVAATTEET

PITKÄHIHAINEN PAITA 
UV-PRO HI-VIS
• UVA- ja UVB-suoja 40+ auringon  

ultraviolettisäteilyä vastaan. 
• Nopeasti kuivuvaa permanent wicking  

polyester -materiaalia. 
• Jobman-heijastimet parantavat näkyvyyttä.

Permanent wicking polyester -kankainen pitkähihainen paita, joka 
siirtää kosteuden pois iholta ja pitää sinut kuivana. Kankaan erityisen 
rakenteen ansiosta se suojaa ihoa auringon ultraviolettisäteilyltä. Sertifioitu 
UPF 40+. Paita istuu hyvin ja antaa paljon liikkumatilaa. Pyöreä pääntie ja 
nappikiinnitys neljällä napilla. Lika ei näy selkeästi pääntien, hihansuiden ja 
paidan alaosan mustien yksityiskohtien ansiosta. Mustat Flatlock-saumat ja 
painettu etiketti niskaosassa. Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat 
Jobman-muotoilua. Olkapäiden heijastimet parantavat näkyvyyttä.

Sertifioitu standardien EN 13758-2:2003+A1:2006 mukaisesti luokkaan 
UPF 40+. Sertifioitu standardin EN ISO 20471 mukaisesti huomioluokkaan 2. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 145 g/m². 
Tuotenro: 65559868-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65559868-3199 oranssi/musta  
Koko: XS-3XL 

T-PAITA UV-PRO HI-VIS
• UVA- ja UVB-suoja 40+ auringon ultraviolettisäteilyä 

vastaan. 
• Nopeasti kuivuvaa permanent wicking polyester 

-materiaalia. 
• Jobman-heijastimet parantavat näkyvyyttä.

Permanent wicking polyester -kankainen t-paita, joka siirtää kosteuden  
pois iholta ja pitää sinut kuivana. Kankaan erityisen rakenteen ansiosta  
se suojaa ihoa auringon ultraviolettisäteilyltä. Sertifioitu UPF 40+.  
T-paita istuu hyvin ja antaa paljon liikkumatilaa. Lika ei näy selkeästi 
pääntien mustien yksityiskohtien ansiosta. Mustat Flatlock-saumat ja 
painettu etiketti niskaosassa. Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat 
Jobman-muotoilua. Olkapäiden heijastimet parantavat näkyvyyttä. 
Sertifioitu standardien EN 13758-2:2003+A1:2006 mukaisesti luokkaan 
UPF 40+. 
Sertifioitu standardin EN ISO 20471 mukaisesti huomioluokkaan 3  
- Koot L–3XL. 
Sertifioitu standardin EN ISO 20471 mukaisesti huomioluokkaan 2  
- Koot XS–M. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 145 g/m². 
Tuotenro: 65559768-2121 keltainen/keltainen  
Tuotenro: 65559768-3131 oranssi/oranssi  
Koko: XS-3XL 
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TECHNICAL5126

HUOMIOVAATTEET

PITKÄHIHAINEN PAITA 
HI-VIS
• Hyvä istuvuus.
• Nopeasti kuivuvaa materiaalia.
• Pehmeät heijastimet tuovat lisämukavuutta.

Mukava ja hyvin istuva tekninen polyesterikankainen pitkähihainen 
paita, joka siirtää kosteuden nopeasti pois iholta ja pitää sinut kuivana. 
Kuumapainetuissa heijastimissa on enemmän tilaa sivusaumojen kohdalla, 
mikä parantaa joustavuutta ja käyttömukavuutta. Olkapäiden heijastimet 
parantavat näkyvyyttä. Pääntie ja resori hihansuissa on samaa  
materiaalia kuin paita.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3.  
- Koot M–4XL. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  
- Koot XS–S. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 160 g/m². 
Tuotenro: 65559351-2121 keltainen/keltainen  
Tuotenro: 65559351-3131 oranssi/oranssi  
Koko: XS-4XL 

HUOMIOVÄRINEN 
T-PAITA 
• Nopeasti kuivuvaa materiaalia.
• Pehmeät heijastimet tuovat lisämukavuutta.
• Olkapäiden heijastinraidat lisäävät näkyvyyttä.

Mukava ja hyvin istuva tekninen polyesterikankainen t-paita, joka siirtää 
kosteuden nopeasti pois iholta ja pitää sinut kuivana. Kuumapainetuissa 
heijastimissa on enemmän tilaa sivusaumojen kohdalla, mikä parantaa 
joustavuutta ja käyttömukavuutta. Olkapäiden heijastimet parantavat 
näkyvyyttä. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 160 g/m². 
Tuotenro: 65512651-9921 musta/keltainen  
Tuotenro: 65512651-9931 musta/oranssi  
Koko: XS-4XL 
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HUOMIOVAATTEET

T-PAITA HI-VIS
• Hyvä istuvuus.
• Nopeasti kuivuvaa materiaalia.
• Pehmeät heijastimet tuovat lisämukavuutta.

Mukava ja hyvin istuva tekninen polyesterikankainen t-paita, joka siirtää 
kosteuden nopeasti pois iholta ja pitää sinut kuivana. Kuumapainetuissa 
heijastimissa on enemmän tilaa sivusaumojen kohdalla, mikä parantaa 
joustavuutta ja käyttömukavuutta. Olkapäiden heijastimet parantavat 
näkyvyyttä. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3.  
- Koot L–4XL.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  
- Koot XS–M. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 160 g/m². 
Tuotenro: 65559151-2121 keltainen/keltainen  
Tuotenro: 65559151-3131 oranssi/oranssi  
Koko: XS-4XL 

PIKEEPAITA HI-VIS
• Hyvä istuvuus.
• Nopeasti kuivuvaa materiaalia.
• Pehmeät heijastimet tuovat lisämukavuutta.

Mukava ja hyvin istuva tekninen polyesterikankainen pikeepaita, joka siirtää 
kosteuden nopeasti pois iholta ja pitää sinut kuivana. Kuumapainetuissa 
heijastimissa on enemmän tilaa sivusaumojen kohdalla, mikä parantaa 
joustavuutta ja käyttömukavuutta. Olkapäiden heijastimet parantavat 
näkyvyyttä. Nappikiinnityksessä on kolme nappia ja ribbineulottu kaulus. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3.  
- Koot L–4XL.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  
- Koot XS–M. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 160 g/m². 
Tuotenro: 65559251-2121 keltainen/keltainen  
Tuotenro: 65559251-3131 oranssi/oranssi  
Koko: XS-4XL 
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TECHNICAL5584

   

FUNCTIONAL5585

 

| 3100 |

| 2100 |

| 2100 |

| 3100 |

HUOMIOVAATTEET

T-PAITA HI-VIS
• Huomioluokan 3 t-paita polyesteritrikoota, jossa  

on puuvillan tuntu.
• Pehmeät kuumapainetut heijastimet, jotka  

myötäilevät liikkeitä.

Pehmeät kuumapainetut heijastimet. Mukavaa polyesteritrikoota, jossa  
on puuvillan tuntu. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3.  

Materiaali: 100% polyesteritrikoota, 160 g/m². 
Tuotenro: 65558465-2100 keltainen  
Tuotenro: 65558465-3100 oranssi  
Koko: S-3XL 

T-PAITA HI-VIS
• Huomioluokan 2 t-paita polyesteritrikoota,  

jossa on puuvillan tuntu. 
• Pehmeät ja joustavat heijastimet. 

Päälleommellut heijastimet, jotka ovat pehmeät ja joustavat.  
Mukavaa polyesteritrikoota, jossa on puuvillan tuntu. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  

Materiaali: 100% polyesteritrikoota, 135 g/m². 
Tuotenro: 65558568-2100 keltainen  
Tuotenro: 65558568-3100 oranssi  
Koko: S-4XL 
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| 9921 |

| 9931 |

   

TECHNICAL5124

HUOMIOVAATTEET

5124 - Puserot, s. 29

HUOMIOVÄRINEN 
COLLEGEPAITA 
• Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat  

tuovat lisämukavuutta.
• Olkapäiden heijastinraidat lisäävät näkyvyyttä.

Collegepaita, jossa harjattu sisäpinta. Resorit kaula-aukossa, helmassa 
ja hihansuissa. Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat. Olkapäiden 
heijastinraidat näkyvät ylhäältä päin.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1. 

Materiaali: 65 % puuvillaa / 35 % polyesteriä, 300 g/m². 
Tuotenro: 65512465-9921 musta/keltainen  
Tuotenro: 65512465-9931 musta/oranssi  
Koko: XS-4XL 



30 HUOMIOVAATTEET

5123 - Puserot, s. 31
2217 - Hosout, s. 18
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| 2100 |

| 3100 |

PRACTICAL1150

   

| 2100 |

| 3100 |

FUNCTIONAL5123

     

HUOMIOVAATTEET

COLLEGE HI-VIS
• Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat  

tuovat lisämukavuutta. 
• Olkapäiden heijastinraidat lisäävät näkyvyyttä. 

Huomiovärinen collegepaita, jossa harjattu sisäpinta. Resorit pääntiessä, 
helmassa ja hihansuissa. Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat. 
Olkapäiden heijastinraidat näkyvät ylhäältä päin.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65NO115065-2100 keltainen  
Tuotenro: 65NO115065-3100 oranssi  
Koko: XS-4XL 

COLLEGEPAITA
• Pehmeät kuumapainetut heijastimet, jotka  

myötäilevät liikkeitä. 
• Kontrastivärisessä kauluksessa lika ei näy.
• Nukattu sisäpinta tuo lisämukavuutta. 

Collegepaita polyesteriä/puuvillaa, nukattu sisäpinta. Pehmeät 
kuumapainetut heijastimet. Olkapäiden heijastinraidat näkyvät ylhäältä 
päin. Vetoketjullinen rintatasku, jossa henkilökorttipidike. Suora helma, 
pieni resori helmassa ja hihansuissa. Kontrastivärinen kaulus. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65512393-2100 keltainen  
Tuotenro: 65512393-3100 oranssi  
Koko: S-3XL 



3232

ADVANCED1190

     

| 2199 |

| 3199 |

HUOMIOVAATTEET

1190 - Takki, s. 32

TUULENPITÄVÄ  
TAKKI HI-VIS
• Tuulenpitävä ja vettähylkivä.
• Jobman-heijastimet parantavat näkyvyyttä.
• Hyvä istuvuus ja paljon liikkumatilaa.

Uuden sukupolven takissa on kolme kerrosta. Sen ulkopinta on  
bird-eye-trikoota, siinä on tuulen- ja vedenpitävää kalvo ja sen sisäpuoli 
on fleeceä. Materiaali on kevyt ja joustava, ja antaa paljon liikkumatilaa. 
Se suojaa kevyeltä sateelta ja tuulelta (10000 mm vesipilari, ei teipattuja 
saumoja) ja se on hyvin hengittävä. Mustat kangasvahvikkeet tietyissä 
kohdissa. Musta ribbineulottu resori hihansuissa. Tilavat vetoketjulliset 
etutaskut. Vetoketjullinen rintatasku ja D-rengas henkilökorttipidikkeelle. 
Etupuolen vetoketjun sisäpuolella on kangaskaistale, joka suojaa tuulelta  
ja estää vetoketjua hankaamasta leukaa. Vetoketjun vetimessä on  
heijastavat yksityiskohdat. Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat  
Jobman-muotoilua. Olkapäiden heijastimet parantavat näkyvyyttä. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3.  
- Koot L–3XL.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  
- Koot XS–M. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 300 g/m2. 
Tuotenro: 65119055-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65119055-3199 oranssi/musta  
Koko: XS-3XL 
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| 2100 |

| 3100 |

PRACTICAL5502

   

| 3100 |

| 2100 |

FUNCTIONAL5172

     

HUOMIOVAATTEET

FLEECETAKKI HI-VIS
• Perinteinen fleecetakki huomiovärillä.
• Tilavat taskut.

Pehmeää ja joustavaa fleeceä. Avoimet sisätaskut. Tilavat vetoketjulliset 
etutaskut. Joustavat hihansuut, joissa peukaloaukot. Joustava helma. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 260 g/m². 
Tuotenro: 65550275-2100 keltainen  
Tuotenro: 65550275-3100 oranssi  
Koko: XS-4XL 

COLLEGETAKKI HI-VIS
• Mukavaa harjattua polyesteritrikoota.
• Olkapäiden heijastinraidat lisäävät näkyvyyttä.
• Rintatasku, jossa lenkki henkilökorttipidikkeelle. 

Collegetakki harjattua polyesteritrikoota, täyspitkä vetoketju edessä. 
Rintatasku, jonka sisällä lenkki henkilökorttipidikkeelle. Etutaskut. 
Ribbineulotut resorit helmassa ja hihansuissa. Olkapäiden heijastinraidat 
näkyvät ylhäältä päin. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 300 g/m². 
Tuotenro: 65517266-2100 keltainen  
Tuotenro: 65517266-3100 oranssi  
Koko: S-3XL (+2100 4XL) 
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| 9931 |

| 9921 |

TECHNICAL5125

   

HUOMIOVAATTEET

Säädettävä vyötärö

HUOMIOVÄRINEN 
SOFTSHELL-TAKKI 
• Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat tuovat 

lisämukavuutta.
• Tuulenpitävä ja vettähylkivä.
• Leveys säädettävissä alaosan kiristysnauhalla.

Kolmikerroksinen softshell-takki, jossa harjattu sisäpinta. Tuulenpitävä ja 
vettähylkivä. Vetoketjullinen rintatasku ja D-rengas henkilökorttipidikkeelle 
sisäpuolella. Tilavat vetoketjulliset etutaskut. Joustavat hihansuut, joissa 
peukaloaukot. Kiristysnauha helmassa. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 280 g/m². 
Tuotenro: 65512555-9921 musta/keltainen  
Tuotenro: 65512555-9931 musta/oranssi  
Koko: XS-4XL 
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| 9931 |

| 9921 |

TECHNICAL5127

   

HUOMIOVAATTEET

Joustava hihansuu peukaloaukolla

HUOMIOVÄRINEN 
SOFTSHELL  
LIGHT -TAKKI 
• Pehmeä ja joustava softshell-takki.
• Olkapäiden heijastinraidat lisäävät näkyvyyttä.
• Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat tuovat 

lisämukavuutta.

Joustava kaksikerroksinen softshell-materiaali on vettähylkivää. 
Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat. Olkapäiden heijastinraidat 
näkyvät ylhäältä päin. Vetoketjullinen rintatasku ja D-rengas 
henkilökorttipidikkeelle sisäpuolella. Tilavat vetoketjulliset etutaskut. 
Joustavat hihansuut, joissa peukaloaukot. Joustava helma.  
Edessä YKK-vetoketju. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 280 g/m². 
Tuotenro: 65512755-9921 musta/keltainen  
Tuotenro: 65512755-9931 musta/oranssi  
Koko: XS-4XL 
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| 2100 |

| 2100 |

| 3100 |

FUNCTIONAL1278

     

PRACTICAL1202

   

HUOMIOVAATTEET

SOFTSHELL TAKKI  
HI-VIS
• Vettähylkivää softshell-materiaalia. 
• Tuulenpitävä kalvo. 
• Sisäpinta lämmittävää fleeceä.

Vettähylkivää softshell-materiaalia, jossa tuulenpitävä kalvo. Rintatasku, 
jossa henkilökorttilokero. Tilavat vetoketjulliset etutaskut. Sisätaskut. 
Säädettävä vyötärö ja hihansuut. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 300 g/m². 
Tuotenro: 65127855-2100 keltainen  
Koko: S-3XL 

SOFTSHELL TAKKI  
HI-VIS
• Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat  

tuovat lisämukavuutta.  
• Tuulenpitävä ja vettähylkivä. 
• Leveys säädettävissä alaosan kiristysnauhalla.

Kolmikerroksinen softshell-takki, jossa harjattu sisäpinta. Tuulenpitävä ja 
vettähylkivä. Vetoketjullinen rintatasku, jossa henkilökorttilokero. Tilavat 
vetoketjulliset etutaskut. Joustavat hihansuut, joissa peukaloaukot. 
Kiristysnauha helmassa. Edessä YKK-vetoketju.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 280 g/m². 
Tuotenro: 65120255-2100 keltainen  
Tuotenro: 65120255-3100 oranssi  
Koko: XS-4XL 
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| 2100 |

| 3100 |

| 3199 |

| 2199 |

| 2167 |

PRACTICAL5101

   

TECHNICAL1231

 

HUOMIOVAATTEET

SOFTSHELL TAKKI 
LIGHT HI-VIS
• Pehmeä ja joustava softshell-takki.
• Olkapäiden heijastinraidat lisäävät näkyvyyttä.
• Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat tuovat 

lisämukavuutta.

Joustava kaksikerroksinen softshell-materiaali on vettähylkivää. 
Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat. Olkapäiden heijastinraidat 
näkyvät ylhäältä päin. Vetoketjullinen rintatasku. Tilavat vetoketjulliset 
etutaskut. Joustavat hihansuut, joissa peukaloaukot. Joustava helma. 
Edessä YKK-vetoketju. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 280 g/m². 
Tuotenro: 65510155-2100 keltainen  
Tuotenro: 65510155-3100 oranssi  
Koko: XS-4XL 

TYÖTAKKI HI-VIS
• Huomiotakki kulutusta kestävää polyesteriä/puuvillaa.
• Perinteinen työtakkimalli.
• Pidennetty selkäosa.

Vuoriton takki polyesteriä/puuvillaa, vatsaosan kontrastivärin ansiosta 
lika ei näy. Tilavat vetoketjulliset etutaskut. Rintatasku, jossa integroitu 
henkilökorttilokero ja puhelintasku. Sisätaskut molemmilla puolilla. 
Metallivetoketju ja tuulilista, jossa painonapit. Säädettävä vyötärö ja 
hihansuut. Pidennetty selkäosa. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 75% polyesteriä / 25% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65123162-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65123162-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65123162-3199 oranssi/musta  
Koko: S-3XL 
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| 2167 |

| 3199 | | 2199 |

| 2167 || 2199 |

PRACTICAL1283

       

TECHNICAL2263

       

HUOMIOVAATTEET

KUORITAKKI HI-VIS
• Veden- ja tuulenpitävä teipatuin saumoin. 
• Hengittävä, joten sopii erinomaisesti 

kerrospukeutumiseen.
• Irrotettava huppu lisää turvallisuutta.

Veden- ja tuulenpitävä kuoritakki teipatuin saumoin. Hengittävä, joten 
sopii erinomaisesti kerrospukeutumiseen. Verkkovuori jättää takin sisään 
ilmakerroksen ja parantaa ilmanvaihtoa. Runsaasti rintataskuja, joista 
kahdessa läppä ja tarranauhakiinnitys ja kahdessa vedenpitävä vetoketju. 
Etutaskut, joissa läppä ja vetoketju. Kolme sisätaskua, joista kahdessa 
verkkokangas ja vetoketju ja yhdessä tarranauhakiinnitys. Säädettävät 
hihat ja helma. Irrotettava painonapillinen huppu, jossa kiristysnauha. 
Vesipilari: 23000 mm. Hengittävyys: 3300 g/m² 24h. 
Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 200 g/m². 
Tuotenro: 65128362-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65128362-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65128362-3199 oranssi/musta  
Koko: XS-4XL 

KUORIHOUSUT HI-VIS
• Kuorihousut kulutusta kestävää ja vettähylkivää 

polyesteriä.
• Vesipilari: 13000 mm.
• Hengittävyys: 11500 g/m² 24h.

Vettähylkivät kuorihousut kulutusta kestävää, vettähylkivää ja  
PU-pinnoitettua polyesteriä. Teipatut saumat varmistavat pysymisen 
kuivana. Hengittävät, joten sopivat erinomaisesti kerrospukeutumiseen. 
Säädettävä vyötärö ja vyölenkit. Korkeampi selkäosa pitää kylmyyden 
poissa. Tilavat läpälliset etutaskut. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Polvista taivutetut lahkeet ja polvisuojataskut. Säädettävät lahkeensuut. 
Vesipilari: 13000 mm. Hengittävyys: 11500 g/m² 24h. 
Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 200 g/m². 
Tuotenro: 65226341-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65226341-2199 keltainen/musta  
Koko: S-3XL 
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| 2167 |

| 2199 | | 3199 |

TECHNICAL1273

       

HUOMIOVAATTEET

1273 - Takki, s. 39
2222 - Hosout, s. 13

KUORITAKKI HI-VIS
• Korkea hengittävyys (11500 g/m² 24h) joten  

sopii erinomaisesti kerrospukeutumiseen. 
• Materiaali on vettähylkivää ja kestää  

13000 mm vesipilarin. 
• Teipatut saumat ja vedenpitävä vetoketju  

varmistavat pysymisen kuivana. 

Kuoritakki 100% polyesteriä, PU-pinnoitus takana, teipatut saumat ja 
vuori. Materiaali on vettähylkivää ja erittäin hengittävää. Sisäpuolella 
kaksoistaskut, joista vasen vetoketjulla ja puhelinlokerolla ja oikea 
A5-kokoinen. Vetoketju ja tuulilista ylös kaulukseen asti ja painonapit/
tarranauha. Piilotettu rintatasku ja piilotetut etutaskut, joissa vedenpitävä 
vetoketju. Hihatasku, jossa henkilökorttilokero ja vedenpitävä vetoketju. 
Säädettävät hihansuut ja kiristysnauha helmassa. Säädettävä huppu, jonka 
saa kauluksen sisään. Vesipilari: 13000 mm. Hengittävyys: 11500 g/m² 24h. 
Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 200 g/m². 
Tuotenro: 65127341-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65127341-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65127341-3199 oranssi/musta  
Koko: S-3XL 
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| 2167 |

| 3199 |

| 3199 |

| 2199 |

| 2199 |

TECHNICAL1346

   

TECHNICAL1347

   

HUOMIOVAATTEET

TALVITAKKI STAR  
HI-VIS
• Talvitakki tunnetusti kulutusta kestävää  

STAR-laatuamme. 
• Tikkivuori lisää joustavuutta.
• Kauluksessa lämmittävä teddyvuori.

Kevyt tikkivuorattu takki kulutusta kestävää, tuulenpitävää ja vettähylkivää 
100% STAR-polyesteriä. Kauluksen sisäpuoli on vuorattu pehmeällä 
teddykankaalla. Rintatasku, jossa henkilökorttilokero. Vetoketjulliset 
sisätaskut ja puhelinlokero. Suuret etutaskut. Säädettävä vyötärö, 
hihansuut mukavalla resorilla. Olkapäiden heijastinraidat näkyvät ylhäältä 
päin. Polyamidivahvikkeet. 
Sertifioitu EN 342 mukaisesti suojaamaan kylmältä. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% STAR-polyesteriä, 250 g/m². 
Tuotenro: 65134607-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65134607-3199 oranssi/musta  
Koko: XS-3XL 

TALVITAKKI STAR  
HI-VIS
• Talvitakki tunnetusti kulutusta kestävää  

STAR-laatuamme.
• Vartalo-osassa pileevuori ja hihoissa tikkivuori.
• Sisääntaitettava huppu kauluksessa.

Lämmin takki kulutusta kestävää, tuulenpitävää ja vettähylkivää  
100% STAR-polyesteriä. Vartalo-osassa lämmittävä pileevuori ja 
hihoissa joustava tikkivuori. Kauluksen sisäpuoli on vuorattu pehmeällä 
teddykankaalla. Sisääntaitettava huppu kauluksessa. Rintatasku, jossa 
henkilökorttilokero. Vetoketjulliset sisätaskut ja puhelinlokero. Suuret 
etutaskut. Säädettävä vyötärö, hihansuut mukavalla resorilla. Olkapäiden 
heijastinraidat näkyvät ylhäältä päin. Polyamidivahvikkeet. 
Sertifioitu EN 342 mukaisesti suojaamaan kylmältä. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% STAR-polyesteriä, 250 g/m². 
Tuotenro: 65134707-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65134707-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65134707-3199 oranssi/musta  
Koko: XS-4XL 
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TECHNICAL1236

   

PRACTICAL1383

     

HUOMIOVAATTEET

TALVIPARKA STAR  
HI-VIS
• Parka-talvitakki tunnetusti kulutusta kestävää  

STAR-laatuamme.
• Vettähylkivä ja tuulenpitävä, pitää kylmän  

ja kosteuden loitolla.
• Tikkivuori lisää joustavuutta.

Kevyt tikkivuorattu parkatakki kulutusta kestävää ja vettähylkivää  
100% STAR-polyesteriä. Sisäänrullattava tikkivuorattu huppu. Kauluksen 
sisäpuoli on vuorattu pehmeällä teddykankaalla. Päälleommeltu rintatasku, 
jossa henkilökorttilokero. Vetoketjulliset sisätaskut ja puhelinlokero. 
Napoleontasku rinnassa. Suuret etutaskut. Säädettävä vyötärö, helma ja 
hihansuut mukavalla resorilla. Olkapäiden heijastinraidat näkyvät ylhäältä 
päin. Polyamidivahvikkeet. 
Sertifioitu EN 342 mukaisesti suojaamaan kylmältä. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% STAR-polyesteriä, 250 g/m². 
Tuotenro: 65123607-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65123607-3199 oranssi/musta  
Koko: XS-3XL 

TALVITAKKI HI-VIS
• Veden- ja tuulenpitävä teipatuin saumoin.
• Runsaasti taskuja.
• Irrotettava huppu lisää turvallisuutta.

Veden- ja tuulenpitävä toppatakki teipatuin saumoin. Runsaasti 
rintataskuja, joista kahdessa läppä ja tarranauhakiinnitys ja kahdessa 
vedenpitävä vetoketju. Etutaskut, joissa läppä ja vetoketju. Kolme 
sisätaskua, joista kahdessa verkkokangas ja vetoketju ja yhdessä 
tarranauhakiinnitys. Tarranauhoin säädettävät hihansuut. Irrotettava 
painonapillinen huppu, jossa kiristysnauha. Vesipilari: 23000 mm. 
Hengittävyys: 3300 g/m² 24h. 
Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 200 g/m². 
Tuotenro: 65138362-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65138362-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65138362-3199 oranssi/musta  
Koko: XS-4XL 
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FUNCTIONAL1359

 

HUOMIOVAATTEET

TALVIHOUSUT  
STAR HI-VIS
• Talvihousut tunnetusti kulutusta kestävää  

STAR-laatuamme.
• Vettähylkivät ja tuulenpitävät, pitävät kylmän ja 

kosteuden loitolla.
• Säädettävät lahkeensuut pitävät kylmyyden poissa.

Kevyet tikkivuoratut housut kulutusta kestävää ja vettähylkivää 100% 
STAR-polyesteriä. Säädettävä vyötärö. Korkeampi selkäosa pitää 
kylmyyden poissa. Tilavat etutaskut. Vahvistetut takataskut. Reisitasku, 
jossa henkilökortti- ja puhelinlokerot. Tuumamittatasku puukkolokerolla. 
Polvista taivutetut lahkeet ja polvisuojataskut, joihin polvisuojat voidaan 
asettaa kahteen eri korkeuteen. Säädettävät lahkeensuut pitävät 
kylmyyden poissa. Sertifioitu standardien EN 14404:2004 ja A1:2010, 
tyyppi 2, taso 1 mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 
9945 kanssa. Sertifioitu EN 342 mukaisesti suojaamaan kylmältä. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2. 

Materiaali: 100% STAR-polyesteriä, 250 g/m². 
Tuotenro: 65223607-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65223607-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65223607-3199 oranssi/musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-124 

TALVITAKKI HI-VIS
• Koko takissa tikkivuori, joka tuo joustavuutta.
• Rinta- ja hihatasku vetoketjuilla.
• Rintataskussa henkilökorttilokero.

Pilottitakki kulutusta kestävää ja vettähylkivää polyesteriä, joustava 
tikkivuori. Kauluksessa mukava pileevuori. Vetoketjulliset rintataskut ja 
hihatasku. Rintataskussa henkilökorttilokero. Painonapilliset etutaskut. 
Sisätasku, jossa puhelinlokero. D-rengas henkilökorttipidikettä varten. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 200 g/m². 
Tuotenro: 65135939-2100 keltainen  
Tuotenro: 65135939-3100 oranssi  
Koko: S-4XL 
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HUOMIOVAATTEET

HUOMIOSADETAKKI 
HI-VIS
• Ommellut ja teipatut saumat.  
• Edessä vetoketju ja tuulilista.  
• Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti.

Lujatekoinen sadetakki, joka on sertifioitu huomioluokkaan 3. Sertifioitu  
EN 343 -standardin mukaisesti, mikä tarkoittaa, että takki on hyväksytty 
EU:n sääntöjen mukaisesti sadeasuksi. Ommellut ja teipatut saumat. 
Vetoketju ja tuulilista. Nauhallinen huppu. Suuret etutaskut. Säädettävät 
hihat ja vyötärö. Takin pituus 80 cm koossa L. 
Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyuretaanilla päällystettyä polyesteritrikoota, 170 g/m². 
Tuotenro: 65156658-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65156658-3167 oranssi/mariini  
Koko: S-3XL 

SADEHOUSUT HI-VIS
• Ommellut ja teipatut saumat.
• Säädettävät lahkeet.
• Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti.

Lujatekoiset sadehousut, jotka on sertifioitu huomioluokkaan 2. Sertifioitu 
EN 343 -standardin mukaisesti, mikä tarkoittaa, että housut on hyväksytty 
EU:n sääntöjen mukaisesti sadeasuksi. Ommellut ja teipatut saumat. 
Resori ja nauha vyötäröllä. Säädettävät lahkeet.  
Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  

Materiaali: 100% polyuretaanilla päällystettyä polyesteritrikoota, 170 g/m². 
Tuotenro: 65254658-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65254658-3167 oranssi/mariini  
Koko: S-XXL 
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44 HUOMIOVAATTEET

SADETAKKI HI-VIS
• Kulutusta kestävä ja kätevä. 
• Ommellut ja teipatut saumat. 
• Sadeasusertifiointi.

Lujatekoinen sadetakki, joka on sertifioitu huomioluokkaan 3. Sertifioitu 
sadeasuksi EU-standardin EN 343 mukaisesti, mikä tarkoittaa, että takki 
on hyväksytty EU:n sääntöjen mukaisesti sadeasuksi. Ommellut ja teipatut 
saumat. Pituus 100 cm koossa L. Nauhallinen huppu. Säädettävät hihat. 
Ommellut ja teipatut saumat.  
Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyuretaanilla päällystettyä polyesteritrikoota, 170 g/m². 
Tuotenro: 65156558-2167 keltainen/mariini  
Koko: S-XXL 
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2195 219421952196  Työhousut stretch- 
materiaalia (ks. sivu 78)

 Piraattihousut 
stretch-materiaalia  
(ks. sivu 57)

 Työshortsit stretch 
(ks. sivu 59)

RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

LISÄÄ VAATTEITA, JOIDEN MATERIAALINA ON NELJÄÄN SUUNTAAN JOUSTAVA STRETCH

Yksikään toinen materiaali ei ole 
yhtä joustava ja miellyttävä kuin 
stretch. Neljään suuntaan 
joustavasta stretchistä  
valmistetut vaatteemme 
myötäilevät kehon liikkeitä  
riippumatta siitä, seisotko,  
kiipeätkö vai oletko kyykyssä. 
Tästä syystä yhä useammat 
ammatinharjoittajat käyttävät 
stretchiä. Sarjaan kuuluu  
työhousut käsiteollisuus- ja 
palvelutöihin sekä piraattihousut.

RIIPPUTASKUHOUSUT 
STRETCH
• Koko housujen 4-suuntainen stretch-materiaali lisää 

joustavuutta ja mukavuutta. 
• Ripstop-materiaali lisää kulutuksen- ja repäisynkestoa.
• Stretch-Cordura®lla vahvistettu haarakappale lisää 

liikkuvuutta.

Joustava 4-suuntainen stretch kulutusta kestävää Ripstop-materiaalia. 
Tilavat riipputaskut lisälokeroilla ja vahvistetulla sisäosalla voidaan työntää 
etutaskujen sisään. Vyötärön silikoninauha pitää housut paikallaan. 
Stretch-Cordura®lla vahvistettu haarakappale. Osittain vapaasti riippuvat 
takataskut, joiden sisältöön on helpompi päästä käsiksi. Isoimmissa 
ko’oissa lisälenkit vyölle. Vasaralenkki. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Reisitasku, jossa peitetty vetoketju, henkilökorttilokero ja puhelinlokero. 
Polvista taivutetut lahkeet, joissa polvisuojataskut kulutusta kestävää 
Cordura®a 3M™:n heijastintereillä, kaksi korkeutta polvisuojille. 
Polvitaipeiden verkkokangas hengittää. Polyamidilla vahvistetut 
lahkeensuut, jotka eivät ime kosteutta. Heijastintereet ja kiristysnauhat 
lahkeensuissa.  
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 94% polyamidia / 6% elastaania, 210 g/m². 
Tuotenro: 65219118-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65219118-9900 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-124 
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RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

5267 - T-paita, s. 114
2164 - Hosout, s. 47

TYÖHOUSUT STRETCH
• Cordura®-stretchpaneelit.
• Polvisuojataskut, joissa on Cordura®-stretchsivupaneelit.
• Viistossa reisitaskussa on kätevä lokero.

Joustavat työhousut on valmistettu kestävästä Cavalry twill -kankaasta  
ja niissä on haarakappaleen muotoiset Cordura®-stretchpaneelit, jotka 
antavat lisää liikkumatilaa. Polvisuojataskut, joissa on Cordura®- 
stretchsivupaneelit. Polvista taivutetut lahkeet kulutusta kestävää 
FA™-materiaalia ja kaksi korkeutta polvisuojille. Tilavat riipputaskut 
lisälokeroilla ja vahvistetulla sisäosalla voidaan työntää etutaskujen sisään. 
Isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. Vasaralenkki. Tuumamittatasku 
puukkopidikkeellä. Vetoketjullinen viisto reisitasku, puhelin-, henkilökortti ja 
lisälokero. Polvitaipeiden verkkokangas hengittää. Polyamidilla vahvistetut 
lahkeensuut, jotka eivät ime kosteutta, ja kiristysnauha lahkeensuussa.  
Sertifioitu standardien EN14404:2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 60 % puuvillaa / 40 % polyesteriä, 280 g/m2. 
Tuotenro: 65216418-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65216418-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65216418-9999 musta/musta  
Koko: C44-C62, C146-C156, D84-D124 



48 RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

5264 - T-paita, s. 115
2922 - Hosout, s. 49
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TECHNICAL2922

2281 2972

21712134 2181

2922 7381 Työhousut Core naisille  
(ks. sivu 141)

 Piraattihousut Core  
(ks. sivu 58)

 Riipputaskuhousut Core  
(ks. sivu 68)

LISÄÄ CORE-SARJAN VAATTEITA
Lujatekoisesta CORE-sarjastamme 
löydät erimallisia kestäviä,  
käytännöllisiä ja miellyttäviä vaatteita 
useilla lahkeenpituuksilla parasta  
käyttömukavuutta varten kaikkiin 
ilmastoolosuhteisiin. Vaatteita  
hyväksytyllä CORE-laadulla, tehty  
päivittäiseen käyttöön.

RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

 Core Riipputaskuhousut 
Stretch Hi-Vis (ks. sivu 14)

 Riipputaskuhousut Core 
(ks. sivu 50)

 Riipputaskuhousut Core 
(ks. sivu 49)

 Riipputaskuliivi (ks. sivu 50)

RIIPPUTASKUHOUSUT 
CORE
• Erittäin kulutusta kestävää ja mukavaa Core-laatuamme.
• Polvisuojat voidaan asettaa kahteen eri korkeuteen. 
• Kiristysnauhat lahkeensuissa pitävät kylmyyden poissa.

Laadukkaalla rengaskehrätyllä puuvilla/polyesterillä on polyesterin vahvuus 
ja puuvillan mukavuus, joten vaate kestää hyvin kulutusta ja on miellyttävä 
päällä. Tilavat riipputaskut voidaan työntää etutaskujen sisään. 
Takataskujen sisäpuoli vahvistettu. Vasaralenkki. Isoimmissa ko’oissa 
lisälenkit vyölle. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vetoketjullinen 
reisitasku, puhelinlokero, henkilökorttipidike ja lisälokero. Polvista taivutetut 
lahkeet parantavat istuvuutta. Polvisuojataskut kulutusta kestävää 
Cordura®a, heijastintereet ja kaksi korkeutta polvisuojille. Polyamidilla 
vahvistetut lahkeensuut, jotka eivät ime kosteutta. Heijastintereet ja 
kiristysnauhat lahkeensuissa. Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja 
A1:2010, tyyppi 2, taso 1 mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 
9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 55% puuvillaa / 45% polyesteriä CORE, 305 g/m². 
Tuotenro: 65292219-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65292219-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65292219-9999 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-124 
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RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

RIIPPUTASKULIIVI
• Koko säädettävissä sivuvetoketjulla. 
• Polyamidivahvikkeet taskuissa.
• Vasaralenkit molemmilla puolilla.

Laadukkaalla rengaskehrätyllä puuvilla/polyesterillä on polyesterin vahvuus 
ja puuvillan mukavuus, joten vaate kestää hyvin kulutusta ja on miellyttävä 
päällä. Rintataskut, joissa henkilökorttilokero, puukkonappi ja käsinelo-
kero. Laajennettavat sivukappaleet leveyden säätämiseksi. Vahvistetut 
riipputaskut. Tilavat etutaskut. Vasaralenkit molemmilla puolilla. Vahvistetut 
takataskut. 

Materiaali: 55% puuvillaa / 45% polyesteriä CORE, 305 g/m². 
Tuotenro: 65738119-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65738119-9999 musta  
Koko: S-3XL 

RIIPPUTASKUHOUSUT 
CORE
• Erittäin kulutusta kestävää ja mukavaa Core-laatuamme.
• Polvista taivutetut lahkeet, joissa kulutusta kestävät 

polvitaskut DuPont™ Kevlar®. 
• Heijastintereet ja kiristysnauhat lahkeensuissa. 

Laadukkaalla rengaskehrätyllä puuvilla/polyesterillä on polyesterin vahvuus 
ja puuvillan mukavuus, joten vaate kestää hyvin kulutusta ja on miellyttävä 
päällä. Sisäänommellut etutaskut. Vahvistetut riipputaskut lisälokeroilla ja 
ripsinauha työkaluille. Puhelintasku lonkan kohdalla ja karbiinihaka edessä. 
Erikoisleveät vyölenkit. Vahvistetut takataskut. Tuumamittatasku 
puukkonapilla. Vasemmassa reisitaskussa vetoketju ja henkilökortti-, 
puhelin- ja työkalulokero. Polvista taivutetut lahkeet, joissa kulutusta 
kestävät polvitaskut DuPont™ Kevlar®. Polvisuojat voidaan asettaa 
kahteen eri korkeuteen. Polyamidilla vahvistetut lahkeensuut, jotka eivät 
ime kosteutta. Heijastintereet ja kiristysnauhat lahkeensuissa.  
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 55% puuvillaa / 45% polyesteriä CORE, 305 g/m². 
Tuotenro: 65218119-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65218119-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65218119-9900 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-124 (+9900 C42, D84) 
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RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

RIIPPUTASKUHOUSUT 
PUUVILLA
• Erityisesti Jobmanille kehitettyä kulutusta kestävää 

puuvillaa.
• Haarakappale parantaa kulutuksenkestävyyttä ja 

liikkuvuutta. 
• Polvisuojat voidaan asettaa kahteen eri korkeuteen.

Polyamidivahvikkeet riippu- ja takataskuissa, tuumamittataskussa ja 
polvisuojataskuissa. Puhelintasku lonkan kohdalla. Tilavat riipputaskut 
lisälokeroilla ja vahvistetulla sisäosalla. Sisäänommellut etutaskut, joiden 
sisään riipputaskut voidaan työntää. Vasaralenkki. Takataskujen sisäpuoli 
vahvistettu. Eteenpäin siirretty vahvistettu tuumamittatasku, jossa on 
irtonainen alaosa ja puukkonappi. Reisitasku, jossa puhelinlokero. 
Haarakappale. Polvista taivutetut lahkeet, joissa kulutusta kestävät 
polvitaskut polyamidia. Polvisuojataskut kahdessa korkeudessa. Housuista 
on saatavilla myös naisten malli 2201. 
Sertifioitu standardien EN 14404:2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa.  

Materiaali: 100% puuvillaa, 370 g/m². 
Tuotenro: 65220013-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65220013-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65220013-9900 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-124 (+9900 D84) 

RIIPPUTASKUHOUSUT 
PUUVILLA
• Erityisesti Jobmanille kehitettyä kulutusta kestävää 

100% puuvillaa.
• Hieman kevyempi materiaali mahdollistaa viileämmän 

olon. 
• Kiristysnauhat lahkeensuissa pitävät kylmyyden poissa.

Vahvistetut yksityiskohdat, kuten riipputaskut, takataskut ja tuumamittatasku. 
Tilavat riipputaskut voidaan työntää etutaskujen sisään. Tilavat etutaskut. 
Takataskujen sisäpuoli vahvistettu. Vasaralenkki. Isoimmissa ko’oissa 
lisälenkit vyölle. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vetoketjullinen 
reisitasku, puhelinlokero, henkilökorttipidike ja lisälokero. Polvista taivutetut 
lahkeet parantavat istuvuutta. Polvista taivutetut lahkeet kulutusta kestävää 
polyamidia, heijastintereet ja kaksi korkeutta polvisuojille. Polyamidilla 
vahvistetut lahkeensuut, jotka eivät ime kosteutta. Heijastintereet ja 
kiristysnauhat lahkeensuissa.  
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65273211-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65273211-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65273211-9999 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D92-124 (+9999 D88) 



52 RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

5154 - Huppari, s. 121
2732 - Hosout, s. 51
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RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

RIIPPUTASKUHOUSUT 
STAR
• Työhousut tunnetusti kulutusta kestävää  

STAR-laatuamme.
• Pehmeä sisäpinta, pitkä käyttöikä ja nopeasti kuivuvat. 
• Kiristysnauhat lahkeensuissa pitävät kylmyyden poissa.

Kulutusta kestävä, mukava ja nopeasti kuivuva STAR-laatu, jossa on 
pehmeä sisäpinta ja pitkä käyttöikä. Tilavat riipputaskut lisälokeroilla 
voidaan työntää etutaskujen sisään. Takataskujen sisäpuoli vahvistettu. 
Vasaralenkki. Isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. Tuumamittatasku 
puukkopidikkeellä. Vetoketjullinen reisitasku, puhelinlokero, henkilökorttipidike 
ja lisälokero. Polvista taivutetut lahkeet parantavat istuvuutta. Polvisuojataskut 
kulutusta kestävää Cordura®a, heijastintereet ja kaksi korkeutta 
polvisuojille. Polyamidilla vahvistetut lahkeensuut, jotka eivät ime kosteutta. 
Heijastintereet ja kiristysnauhat lahkeensuissa. Sertifioitu standardien EN 
14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 mukaisesti yhdessä Jobmanin 
polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 100% STAR-polyamidia, 250 g/m². 
Tuotenro: 65282207-6700 mariini  
Tuotenro: 65282207-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65282207-9900 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-124 

RIIPPUTASKUHOUSUT
• Työhousut viileämpää materiaalia, jonka grammapaino 

on pienempi.
• 100% puuvillaa.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Kulutusta kestävää puuvillaa, jonka hieman pienempi grammapaino tekee 
housuista kevyet. Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen lisätasku. 
Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja 
tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Vahvikkeet riipputaskuissa ja polvisuojataskuissa. Kokoja C42–64 voidaan 
pidentää 5 cm lahkeensuiden taitoksesta. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 320 g/m². 
Tuotenro: 65231210-6399 sininen/musta  
Tuotenro: 65231210-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65231210-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65231210-9999 musta/musta  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

RIIPPUTASKUHOUSUT 
FAST DRY
• Kevyttä ja nopeasti kuivuvaa FAST DRY -laatuamme.
• Pehmeät ja mukavat kulutusta kestävät housut.
• Polvisuojataskut, joissa kaksi korkeutta polvisuojille.

Fast Dry -polyamidia. Pehmeää, mukavaa, kevyttä ja nopeasti kuivuvaa 
materiaalia, joka kestää hyvin kulutusta. Tilavat riipputaskut voidaan 
työntää etutaskujen sisään. Naarmuttamaton kuminappi. Takataskujen  
sisäpuoli vahvistettu. Vasaralenkki. Isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. 
Vetoketjullinen reisitasku, puhelin-, henkilökortti- ja lisälokero. Polvista 
taivutetut lahkeet parantavat istuvuutta. Polvista taivutetut lahkeet kulutusta 
kestävää polyamidia, heijastintereet ja kaksi korkeutta polvisuojille. 
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 100% polyamidia, 200 g/m². 
Tuotenro: 65281206-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65281206-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65281206-9999 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-124 

RIIPPUTASKUHOUSUT
• Vahva tvilli on kulutusta kestävä ja hieman venyvä 

polyesteri-/puuvillamateriaali.
• Polvista taivutetut lahkeet, joissa kulutusta kestävät 

polvitaskut FA™-materiaalia.
• Kestää pesun 85 °C:ssa

Työhousut vahvaa tvilliä, joka on kulutusta kestävä ja hieman venyvä 
materiaali. Kestää testatusti pesun 85 asteessa. Polyesteri-puuvillasekoite 
on kevyt ja miellyttävä materiaali käytössä ja työtä tehdessä. Riipputaskut 
lisälokeroilla ja vahvistetulla sisäosalla. Sisäänommellut etutaskut ja 
takataskut. Vahvistettu tuumamittatasku, jossa on irtonainen alaosa ja 
puukkonappi. Reisitasku puhelintaskulla. Polvista taivutetut lahkeet, joissa 
kulutusta kestävät polvitaskut FA™-materiaalia. Polvisuojataskut kahdessa 
korkeudessa.  
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 250 g/m². 
Tuotenro: 65243205-6700 mariini  
Tuotenro: 65243205-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65243205-9900 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-120 
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TECHNICAL2396

 

PRACTICAL2322

RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

RIIPPUTASKUHOUSUT
• Kulutusta kestävää ja helppohoitoista polyesteriä/ 

puuvillaa.
• Vahvistetut riipputaskut. 
• Polvisuojataskut ulkopuolella.

Vahvistetut riipputaskut, sisäänommellut etutaskut ja takataskut.  
Vahvistetut polvisuojataskut ulkopuolella. Sopivat teollisuuteen, 
kiinteistöhuoltoon ja asennustöihin. Riipputaskut lisälokerolla.  
Sisäänommellut etutaskut. Sisäänommellut takataskut. Reisitasku 
lisälokerolla. Tuumamittatasku puukkolokerolla. Läpällinen reisitasku ja 
puhelinlokero. Polvitaskut ulkopuolella.  

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65239623-6700 mariini  
Tuotenro: 65239623-9700 harmaa  
Tuotenro: 65239623-9900 musta  
Koko: C44-62, C146-154, D92-116 

RIIPPUTASKUHOUSUT
• Työhousut polyesteriä/puuvillaa, monta väriä.
• Heijastinyksityiskohdat lahkeensuiden ulkosyrjällä.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka säilyttää värinsä ja muotonsa. 
Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen lisätasku. Läpälliset takataskut 
tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja tarranauhalla 
kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vahvikkeet 
riipputaskuissa ja polvisuojataskuissa. Kokoja C42–64 voidaan pidentää 5 
cm lahkeensuiden taitoksesta. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65232220-1499 khaki/musta  
Tuotenro: 65232220-1799 ruskea/musta  
Tuotenro: 65232220-4199 puna/musta  
Tuotenro: 65232220-6399 sininen/musta  
Tuotenro: 65232220-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65232220-7599 metsänvihreä/musta  
Tuotenro: 65232220-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65232220-9999 musta/musta  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-124 
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FUNCTIONAL2912

   

RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

AVOHAALARIT
• Säädettävät ja joustavat henkselit.
• Heijastinyksityiskohdat lahkeensuiden ulkosyrjällä.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka säilyttää värinsä ja muotonsa. 
Rintataskut, joista oikeanpuoleisessa läppä ja tarranauhakiinnitys. 
Henkselit resorilla. Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen lisätasku. 
Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja 
tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Vahvikkeet polvisuojataskuissa. Kokoja C42–64 voidaan pidentää 5 cm 
lahkeensuiden taitoksesta. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65373020-1499 khaki/musta  
Tuotenro: 65373020-1799 ruskea/musta  
Tuotenro: 65373020-4199 puna/musta  
Tuotenro: 65373020-6399 sininen/musta  
Tuotenro: 65373020-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65373020-7599 metsänvihreä/musta  
Tuotenro: 65373020-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65373020-9999 musta  
Koko: C42-64 (+5 cm) 

RIIPPUTASKUHOUSUT 
CANVAS
• Polyesteri/puuvilla-canvasta, joka kestää pesun 

85C:ssa. 
• Reisitasku, jossa peitetty naarmuttamaton vetoketju.
• Polvisuojat voidaan asettaa kahteen eri korkeuteen.

Polyesteri/puuvilla-canvasta, joka kestää pesun 85 °C:ssa ja  
säilyttää värinsä ja muotonsa. Tilavat riipputaskut voidaan työntää 
etutaskujen sisään. Naarmuttamaton kuminappi. Takataskujen sisäpuoli 
vahvistettu. Vasaralenkki. Isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. Reisitasku, 
jossa peitetty naarmuttamaton vetoketju, puhelin-, henkilökortti- ja 
lisälokero. Polvista taivutetut lahkeet parantavat istuvuutta. Polvista 
taivutetut lahkeet kulutusta kestävää polyamidia, heijastintereet ja kaksi 
korkeutta polvisuojille. Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, 
tyyppi 2, taso 1 mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 
9945 kanssa. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65291208-6700 mariini  
Tuotenro: 65291208-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65291208-9900 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-124 
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ADVANCED2195

  

RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

5577 - T-paita, p. 173
2195 - Hosout, p. 57
9282 - Vyö, p. 188
9592 - Sukat, p. 178

PIRAATTIHOUSUT 
STRETCH
• Koko housujen 4-suuntainen stretch-materiaali lisää 

joustavuutta ja mukavuutta. 
• Ripstop-materiaali lisää kulutuksen- ja repäisynkestoa.
• Stretch-Cordura®lla vahvistettu haarakappale  

lisää liikkuvuutta.

Joustava 4-suuntainen stretch kulutusta kestävää Ripstop-materiaalia. 
Stretch-Cordura®lla vahvistettu haarakappale. Tilavat riipputaskut lisälokeroilla 
ja vahvistetulla sisäosalla voidaan työntää etutaskujen sisään. Vyötärön 
silikoninauha pitää housut paikallaan. Isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. 
Takana tyylikkäät kaitaletaskut. Vasaralenkki ja tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Reisitasku, jossa peitetty vetoketju, henkilökorttilokero ja puhelintasku. Polvista 
taivutetut lahkeet, joissa polvisuojataskut kulutusta kestävää Cordura®a 
3M™:n heijastintereillä, kaksi korkeutta polvisuojille. Polvitaipeiden 
verkkokangas hengittää. Polvitaipeen heijastinyksityiskohta parantaa 
näkyvyyttä. Vahvikkeet Cordura®a ja polyamidia. 
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 mukaisesti 
yhdessä Jobmanin polvisuojien 9942, 9943 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 94% polyamidia / 6% elastaania, 210 g/m². 
Tuotenro: 65219518-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65219518-9999 musta  
Koko: C44-62, D84-124 
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TECHNICAL2290

   

| 9900 |

ADVANCED2281

 

RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

PIRAATTIHOUSUT 
PUUVILLA
• Erityisesti Jobmanille kehitettyä kulutusta kestävää 

puuvillaa. 
• Haarakappale parantaa kulutuksenkestävyyttä ja 

liikkuvuutta. 
• Myös D-koot.

Puhelintasku lonkan kohdalla. Tilavat riipputaskut lisälokeroilla ja 
vahvistetulla sisäosalla. Sisäänommellut etutaskut, joiden sisään 
riipputaskut voidaan työntää. Vasaralenkki. Takataskujen sisäpuoli 
vahvistettu. Eteenpäin siirretty vahvistettu tuumamittatasku, jossa on 
irtonainen alaosa ja puukkonappi. Reisitasku, jossa puhelinlokero. 
Haarakappale. Polvista taivutetut lahkeet, joissa kulutusta kestävät 
polvitaskut. Polvisuojataskut kahdessa korkeudessa. Polyamidivahvikkeet.  
Sertifioitu standardien EN14404:2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa.  

Materiaali: 100% puuvillaa, 370 g/m². 
Tuotenro: 65229013-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65229013-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65229013-9900 musta  
Koko: C44-62, D84-120  

PIRAATTIHOUSUT 
CORE
• Erittäin kulutusta kestävää ja mukavaa Core-laatuamme.
• Polvista taivutetut lahkeet, joissa kulutusta kestävät 

polvitaskut DuPont™Kevlar®. 
• Myös D-koot.

Laadukkaalla rengaskehrätyllä puuvilla/polyesterillä on polyesterin vahvuus 
ja puuvillan mukavuus, joten vaate kestää hyvin kulutusta ja on miellyttävä 
päällä. Sisäänommellut etutaskut. Sisäänommellut etutaskut. Vahvistetut 
riipputaskut lisälokeroilla ja ripsinauha työkaluille. Puhelintasku lonkan 
kohdalla ja karbiinihaka edessä. Vahvistetut takataskut. Tuumamittatasku 
puukkonapilla. Vasemmassa reisitaskussa vetoketju ja henkilökortti-, 
puhelin- ja työkalulokero. Polvista taivutetut lahkeet, joissa kulutusta 
kestävät polvitaskut DuPont™Kevlar®. Polvisuojat voidaan asettaa kahteen 
eri korkeuteen. Heijastintereet polvien kohdalla.  
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa.  

Materiaali: 55% puuvillaa / 45% polyesteriä CORE, 305 g/m². 
Tuotenro: 65228119-9899 harmaa/musta  
Tuotenro: 65228119-9900 musta  
Koko: C44-62, D92-120 
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2191 2194 2195

RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

LISÄÄ VAATTEITA, 
JOIDEN MATERIAALINA 
ON NELJÄÄN 
SUUNTAAN JOUSTAVA 
STRETCH

 Riipputaskuhousut Stretch 
(ks. sivu 46)

 Piraattihousut
stretch-materiaalia (ks. sivu 57)

 Työhousut stretch-materiaalia 
(ks. sivu 78)

TYÖSHORTSIT 
STRETCH
• Shortsit ovat joustavaa 4-suuntaista stretchiä, jolloin 

niissä on erittäin miellyttävä liikkua.
• Ripstop-materiaali lisää shortsien kulutuksen- ja  

repäisyn kestoa.
• Stretch-Cordura®lla vahvistettu haarakappale  

varmistaa erinomaisen liikkuvuuden.

Joustava 4-suuntainen stretch kulutusta kestävää Ripstop-materiaalia. 
Stretch-Cordura®lla vahvistettu haarakappale. Tilavat riipputaskut 
lisälokeroilla ja vahvistetulla sisäosalla voidaan työntää etutaskujen sisään. 
Takana kaitaletaskut. Tilava vetoketjullinen kiva reisitasku, jossa 
henkilökorttilokero ja puhelintasku. Vasaralenkki ja tuumamittatasku 
puukkopidikkeellä. Vyötärön silikoninauha pitää housut paikallaan, 
isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. 

Materiaali: 91 % polyamidia / 9 % elastaania, 210 g/m². 
Tuotenro: 65219618-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65219618-9999 musta/musta  
Koko: C44-62 
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RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

5264 - T-paita, s. 115
2168 - Shortsit, s. 60
9061 - Lippalakki, s. 187

RIIPPUTASKUSHORTSIT 
STRETCH
• Cordura®-stretchhaarakappaleet.
• Joustavaa ja kestävää Cavalry twill -kangasta.
• Viistossa reisitaskussa on kätevä lokero.

Joustavat työshortsit on valmistettu kestävästä Cavalry twill -kankaasta 
ja niissä on haarakappaleen muotoiset Cordura®-stretchpaneelit, jotka 
antavat lisää liikkumatilaa. Tilavat riipputaskut lisälokeroilla ja vahvistetulla 
sisäosalla voidaan työntää etutaskujen sisään. Isoimmissa ko’oissa lisälenkit 
vyölle. Vasaralenkki. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vetoketjullinen 
viisto reisitasku, puhelin-, henkilökortti- ja lisälokero.  

Materiaali: 60 % puuvillaa / 40 % polyesteriä, 280 g/m². 
Tuotenro: 65216818-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65216818-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65216818-9999 musta/musta  
Koko: C44-C62 
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RAKENTAMINEN JA KÄSITEOLLISUUS

RIIPPUTASKUSHORTSIT 
PUUVILLA
• Erityisesti Jobmanille kehitettyä kulutusta kestävää 

100% puuvillaa.
• Hieman kevyempi materiaali mahdollistaa viileämmän 

olon. 
• Vahvistetut yksityiskohdat, kuten riipputaskut,  

takataskut ja tuumamittatasku.

Tilavat riipputaskut voidaan työntää etutaskujen sisään. Tilavat etutaskut. 
Takataskujen sisäpuoli vahvistettu. Vasaralenkki. Isoimmissa ko’oissa 
lisälenkit vyölle. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vetoketjullinen 
reisitasku, puhelin-, henkilökortti- ja lisälokero.  

Materiaali: 100% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65273311-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65273311-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65273311-9999 musta  
Koko: C44-62 

RIIPPUTASKUSHORTSIT
• Mukavat työshortsit kätevillä taskuilla.
• Monta väriä.

Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka säilyttää värinsä ja muotonsa. 
Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen lisätasku. Läpälliset takataskut 
tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja tarranauhalla 
kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vahvikkeet 
riipputaskuissa. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65272220-1499 khaki/musta  
Tuotenro: 65272220-1799 ruskea/musta  
Tuotenro: 65272220-4199 puna/musta  
Tuotenro: 65272220-6399 sininen/musta  
Tuotenro: 65272220-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65272220-7599 metsänvihreä/musta  
Tuotenro: 65272220-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65272220-9999 musta  
Koko: C42-64 
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FUNCTIONAL9493

LATTIA-ASENNUS LATTIA-ASENNUS

5154 - Huppari, s. 121
2697 - Hosout, s. 62
9493 - Puukkopidike, s. 62

LATTIA-ASENTAJAN 
RIIPPUTASKUHOUSUT
• Ainutlaatuisen ergonomiset lattia-asentajan housut, 

joiden kulutuksenkestävyys on vertaansa vailla.
• Kulutusta kestävä ja joustava cavalry-tvilli on  

puuvillaa/polyesteriä.
• Lahkeen leveyttä voidaan säätää tarranauhoilla  

pohkeiden kohdalta, jotta polvisuojat istuvat  
mahdollisimman tukevasti.

Tilavat riipputaskut voidaan työntää etutaskujen sisään. Takataskujen 
sisäpuoli vahvistettu. Vasaralenkki. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Vetoketjullinen reisitasku, puhelinlokero ja henkilökorttipidike. Reisitasku 
puukkokoteloille. Reisisssä lisävahvike FA™-materiaalia. Polvista taivutetut 
lahkeet parantavat istuvuutta. Polvisuojataskut kulutusta kestävää 
DuPont™Kevlar®, kaksi korkeutta polvisuojille ja heijastintere. Polvitaipeiden 
verkkokangas hengittää. Lahkeen leveyttä voidaan säätää tarranauhoilla 
pohkeiden kohdalta. Polyamidilla vahvistetut lahkeensuut, jotka eivät ime 
kosteutta. Heijastintereet ja kiristysnauhat lahkeensuissa.  
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 60% puuvillaa / 40% polyesteriä, 280 g/m². 
Tuotenro: 65269718-9899 tummanharmaa/musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-124 

PUUKKOPIDIKE
Puukkokotelo lattia-asentajan puukoille. Sopii 
Jobmanin lattia-asentajan housujen reisitaskuun.  

Materiaali: 100% nahkaa.  
Tuotenro: 65949384-9900 musta  
Koko: One size 
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LATTIA-ASENNUS LATTIA-ASENNUS

RIIPPUTASKUHOUSUT
• Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, jossa  

polyamidivahvikkeet. 
• Polvista taivutetut lahkeet parantavat istuvuutta  

myös silloin, kun työtä tehdään polvillaan. 
• Reisitasku puukkokoteloille.

Puhelintasku. Vahvistetut polyamidiyksityiskohdat riipputaskuissa, 
takataskuissa ja tuumamittataskussa. Reisitasku lisälokerolla. Läpälliset 
paljetaskut takana. Sisäänommellut etutaskut riipputaskujen alla. Reisitasku 
puukkokoteloille. Eteenpäin siirretty tuumamittatasku. Reisitasku, jonka 
sisäpuolella puhelintasku ja henkilökorttilokero. Polvista taivutetut lahkeet, 
joissa kulutusta kestävät suuremmat polvitaskut lattia-asentajan polvisuojille.  

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65235923-9799 harmaa/musta  
Koko: C42-62, C146-156, D92-120 

PIRAATTIHOUSUT
• Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, jossa  

polyamidivahvikkeet. 
• Polvista taivutetut lahkeet parantavat istuvuutta  

myös silloin, kun työtä tehdään polvillaan. 
• Reisitasku puukkokoteloille.

Puhelintasku. Vahvistetut polyamidiyksityiskohdat riipputaskuissa, 
takataskuissa ja tuumamittataskussa. Reisitasku lisälokerolla. Läpälliset 
paljetaskut takana. Sisäänommellut etutaskut riipputaskujen alla. 
Reisitasku puukkokoteloille. Eteenpäin siirretty tuumamittatasku. 
Reisitasku, jonka sisäpuolella puhelintasku ja henkilökorttilokero. Polvista 
taivutetut lahkeet, joissa kulutusta kestävät suuremmat polvitaskut 
lattia-asentajan polvisuojille.   

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65236123-9799 harmaa/musta  
Koko: C44-62 
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5230 - Pusero, s. 71
2134 - Hosout, s. 67

MAALAAMINEN
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TECHNICAL2134

     

| 1021 | | 6721 |

| 9921 | | 9821 |

TECHNICAL2134
| 1021 | | 6721 |

| 9921 | | 9821 |

TECHNICAL2134

CORE 
RIIPPUTASKUHOUSUT 
STRETCH HI-VIS
• Cordura®-stretchhaarakappaleet.
• Polvisuojataskut, joissa on Cordura®-stretchsivupaneelit.
• Viistossa reisitaskussa on kätevä lokero.

Luokan 1 työhousut, joissa on haarakappaleen muotoiset Cordura®-
stretchpaneelit, jotka antavat lisää liikkumatilaa. Polvisuojataskut, joissa 
on Cordura®-stretchsivupaneelit. Core on rengaskehrättyä puuvillaa/
polyesteriä, jolla on polyesterin vahvuus ja puuvillan mukavuus. Polvista 
taivutetut lahkeet kulutusta kestävää FA™-materiaalia ja kaksi korkeutta. 
Tilavat riipputaskut lisälokeroilla ja vahvistetulla sisäosalla voidaan työntää 
etutaskujen sisään. Isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. Vasaralenkki. 
Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vetoketjullinen viisto reisitasku, 
puhelin-, henkilökortti- ja lisälokero. Polvitaipeiden verkkokangas hengittää. 
Polyamidilla takaa vahvistetut lahkeensuut, jotka eivät ime kosteutta, ja 
kiristysnauha lahkeensuussa.  
Sertifioitu standardien EN 14404:2004+A1:2010 tyyppi 2, taso 1 mukaisesti 
yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 
Sertifioitu standardien EN 14404:2004+A1:2010 tyyppi 2, taso 0 mukaisesti 
yhdessä Jobmanin polvisuojien 9942 kanssa. 
Sertifioitu standardin EN ISO 20471 mukaisesti huomioluokkaan 1. 

Materiaali: 55 % puuvillaa / 45 % polyesteriä CORE, 305 g/m². 
Tuotenro: 65213419-1021 valkoinen/keltainen  
Tuotenro: 65213419-6721 mariini/keltainen  
Tuotenro: 65213419-9821 tummanharmaa/keltainen  
Tuotenro: 65213419-9921 musta/keltainen  
Koko: C44-62, C146-156, D84-124  

MAALAAMINEN
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ADVANCED2171

   

TECHNICAL2130

RIIPPUTASKUHOUSUT 
CORE
• Erittäin kulutusta kestävää ja mukavaa Core-laatuamme. 
• Riipputaskuissa vedenpitävä kangas esimerkiksi 

kostean sienen varalta. 
• Kuminapit vähentävät mahdollisten naarmujen  

syntymistä.

Laadukkaalla rengaskehrätyllä puuvilla/polyesterillä on polyesterin 
vahvuus ja puuvillan mukavuus, joten vaate kestää hyvin kulutusta ja 
on miellyttävä päällä. Tilavat riipputaskut lisälokeroilla ja vedenpitävällä 
sisäkankaalla esimerkiksi kostean sienen varalta. Riipputaskut voidaan 
työntää etutaskujen sisään. Karbiinihaka edessä. Takataskujen sisäpuoli 
vahvistettu. Isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. Kuminapit vähentävät 
mahdollisten naarmujen syntymistä. Vasaralenkki. Kaksoistasku lastalle 
ja puukkopidike. Reisitasku, jossa peitetty vetoketju, henkilökorttilokero ja 
puhelinlokero. Polvista taivutetut lahkeet, joissa polvisuojataskut kulutusta 
kestävää Cordura®a, kaksi korkeutta polvisuojille. Polyamidilla vahvistetut 
lahkeensuut, jotka eivät ime kosteutta. Heijastintereet ja kiristysnauhat 
lahkeensuissa.  
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 mukaisesti 
yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 55% puuvillaa / 45% polyesteriä CORE, 305 g/m². 
Tuotenro: 65217119-1099 valkoinen musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-124 

REISITASKUHOUSUT
• Kulutusta kestävää puuvillatvilliä, joka vähentää maalin 

imeytymistä iholle.
• Maali imeytyy nopeasti kankaaseen.
• Kulutusta kestävät vahvikkeet FA™-polyamidia.

Maalauksen ammattilaisille suunnitellut maalarinhousut, joissa on 
erinomainen leikkaus ja muotoilu. Jobmanin puuvillatvillin hyviä 
ominaisuuksia ovat muun muassa kulutuksenkestävyys, maalin nopea 
imeytyminen kankaaseen ja se, että maalin imeytyminen iholle vähenee. 
Tilavat etu- ja takataskut, vetoketjullinen reisitasku, jossa lisälokero, 
puhelintasku ja henkilökorttilokero. Puukko- ja tuumamittatasku ja 
käytännölliset lokerot monille maalarin työkaluille. Housuissa on lenkki 
maalirättiä varten. Kestää pesun 85 asteessa. Polvitaskut kulutusta 
kestävää FA™-polyamidia, kaksi korkeutta polvisuojille.  
Sertifioitu standardien EN 14404: 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 mukaisesti 
yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65213011-1099 valkoinen musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-124 

MAALAAMINEN
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TECHNICAL2129

   

TECHNICAL2179

RIIPPUTASKUHOUSUT
• Kulutusta kestävää puuvillatvilliä, joka vähentää maalin 

imeytymistä iholle.
• Maali imeytyy nopeasti kankaaseen.
• Kulutusta kestävät vahvikkeet FA™-polyamidia.

Maalauksen ammattilaisille suunnitellut maalarinhousut, joissa on 
erinomainen leikkaus ja muotoilu. Jobmanin puuvillatvillin hyviä 
ominaisuuksia ovat muun muassa kulutuksenkestävyys, maalin nopea 
imeytyminen kankaaseen ja se, että maalin imeytyminen iholle vähenee. 
Maalarinhousuissa on tilavat riipputaskut. Sisätasku on vuorattu 
vettähylkivällä FA™-polyamidilla. Tilavat etu- ja takataskut, vetoketjullinen 
reisitasku, jossa lisälokero, puhelintasku ja henkilökorttilokero. Puukko- ja 
tuumamittatasku ja käytännölliset lokerot monille maalarin työkaluille. 
Housuissa on lenkki maalirättiä varten. Kestää pesun 85 asteessa. 
Polvitaskut kulutusta kestävää FA™-polyamidia, kaksi korkeutta 
polvisuojille.  
Sertifioitu standardien EN 14404: 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 mukaisesti 
yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65212911-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65212911-1099 valkoinen musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-124 

REISITASKUHOUSUT 
NAISTEN
• Kulutusta kestävää puuvillatvilliä, joka vähentää maalin 

imeytymistä iholle.
• Maali imeytyy nopeasti kankaaseen.
• Kulutusta kestävät vahvikkeet FA™-polyamidia.

Maalauksen ammattilaisille suunnitellut maalarinhousut, joissa on 
erinomainen leikkaus ja muotoilu. Jobmanin puuvillatvillin hyviä 
ominaisuuksia ovat muun muassa kulutuksenkestävyys, maalin nopea 
imeytyminen kankaaseen ja se, että maalin imeytyminen iholle vähenee. 
Maalarinhousuissa on tilavat riipputaskut. Sisätasku on vuorattu 
vettähylkivällä FA™-polyamidilla. Tilavat etu- ja takataskut, vetoketjullinen 
reisitasku, jossa lisälokero, puhelintasku ja henkilökorttilokero. Puukko- ja 
tuumamittatasku ja käytännölliset lokerot monille maalarin työkaluille. 
Housuissa on lenkki maalirättiä varten. Kestää pesun 85 asteessa. 
Polvitaskut kulutusta kestävää FA™-polyamidia, kaksi korkeutta 
polvisuojille. 
Sertifioitu standardien EN 14404: 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 mukaisesti 
yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa.  

Materiaali: 100% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65217911-1099 valkoinen musta  
Koko: 34-54 

MAALAAMINEN
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TECHNICAL2132

 

TECHNICAL2133

   

SHORTSIT
• Kulutusta kestävää puuvillatvilliä, joka vähentää maalin 

imeytymistä iholle.
• Maali imeytyy nopeasti kankaaseen.
• Kulutusta kestävät vahvikkeet FA™-polyamidia.

Maalauksen ammattilaisille suunnitellut maalarinshortsit, joissa on 
erinomainen leikkaus ja muotoilu. Jobmanin puuvillatvillin hyviä 
ominaisuuksia ovat muun muassa kulutuksenkestävyys, maalin nopea 
imeytyminen kankaaseen ja se, että maalin imeytyminen iholle vähenee. 
Maalarinshortseissa on tilavat riipputaskut. Sisätasku on vuorattu 
vettähylkivällä FA™-polyamidilla. Tilavat etu- ja takataskut, vetoketjullinen 
reisitasku, jossa lisälokero, puhelintasku ja henkilökorttilokero. Puukko- ja 
tuumamittatasku ja käytännölliset lokerot monille maalarin työkaluille. 
Shortseissa on lenkki maalirättiä varten. Kestää pesun 85 asteessa. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65213211-1099 valkoinen musta  
Koko: C44-62 

PIRAATTIHOUSUT
• Kulutusta kestävää puuvillatvilliä, joka vähentää maalin 

imeytymistä iholle.
• Maali imeytyy nopeasti kankaaseen.
• Kulutusta kestävät vahvikkeet FA™-polyamidia.

Maalauksen ammattilaisille suunnitellut piraattihousut, joissa on erinomainen 
leikkaus ja muotoilu. Jobmanin puuvillatvillin hyviä ominaisuuksia ovat 
muun muassa kulutuksenkestävyys, maalin nopea imeytyminen kankaaseen 
ja se, että maalin imeytyminen iholle vähenee. Piraattihousuissa on tilavat 
riipputaskut. Sisätasku on vuorattu vettähylkivällä FA™-polyamidilla. Tilavat 
etu- ja takataskut, vetoketjullinen reisitasku, jossa lisälokero, puhelintasku 
ja henkilökorttilokero. Puukko- ja tuumamittatasku ja käytännölliset lokerot 
monille maalarin työkaluille. Piraattihousuissa on lenkki maalirättiä varten. 
Kestää pesun 85 asteessa. Polvitaskut kulutusta kestävää FA™- 
polyamidia, kaksi korkeutta polvisuojille. 
Sertifioitu standardien EN 14404: 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65213311-1099 valkoinen musta  
Koko: C44-62, D92-120 

MAALAAMINEN



71

| 1010 |

FUNCTIONAL5230

 

FUNCTIONAL5120

 

| 1010 |

| 6700 | | 9700 | | 9900 |

PITKÄHIHAINEN 
T-PAITA
• Pehmeää ja joustavaa interlock-trikoota.
• Vahvistetut olkasaumat.
• Pehmeä kaula-aukko.

Unisex-mallinen pitkähihainen t-paita pehmeää ja joustavaa interlock- 
trikoota. Kaksoistikatut vahvistetut olkasaumat ja pehmeä kaula-aukko. 

Materiaali: 100% kammattua puuvillaa, 220 g/m². 
Tuotenro: 65523010-1010 valkoinen  
Koko: XS-3XL 

COLLEGEPAITA
• Silmukoitu sisäpinta. 
• Vahvike niskassa. 
• 100% puuvillaa.

Collegepaita, jossa pyöreä pääntie ja silmukoitu sisäpinta. Puolikuun  
muotoinen vahvike niskassa. Resori helmassa ja hihansuissa. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65512010-1010 valkoinen  
Tuotenro: 65512010-6700 mariini  
Tuotenro: 65512010-9700 grafiitti  
Tuotenro: 65512010-9900 musta  
Koko: XS-3XL 

MAALAAMINEN
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PRACTICAL5265

 

PRACTICAL5264

T-PAITA NAISTEN
• Kevyt t-paita muotoonommellussa naisten mallissa.
• Mukavaa sileää neulosta.
• Vahvistetut olkasaumat.

T-paita sileää neulosta, hieman tyköistuva naisten malli. Vahvistetut  
olkasaumat ja kaksoistikkaus kaula-aukon ympärillä. 

Materiaali: 100% puuvillaa (harmaa 85% puuvillaa / 15% viskoosi), 180 g/m². 
Tuotenro: 65526510-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65526510-1400 khaki  
Tuotenro: 65526510-1700 ruskea  
Tuotenro: 65526510-3000 oranssi  
Tuotenro: 65526510-4100 punainen  
Tuotenro: 65526510-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65526510-6700 mariini  
Tuotenro: 65526510-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65526510-9300 harmaa  
Tuotenro: 65526510-9900 musta  
Koko: XS-3XL 

T-PAITA
• Miesten t-paita, normaali istuvuus.
• Mukavaa sileää neulosta.
• Vahvistetut olkasaumat.

T-paita sileää neulosta, normaali istuvuus. Vahvistetut olkasaumat ja 
kaksoistikkaus kaula-aukon ympärillä. 

Materiaali: 100% puuvillaa (harmaa 85% puuvillaa / 15% viskoosi), 180 g/m². 
Tuotenro: 65526410-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65526410-1400 khaki  
Tuotenro: 65526410-1700 ruskea  
Tuotenro: 65526410-3000 oranssi  
Tuotenro: 65526410-4100 punainen  
Tuotenro: 65526410-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65526410-6700 mariini  
Tuotenro: 65526410-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65526410-9300 harmaa  
Tuotenro: 65526410-9900 musta  
Koko: XS-3XL 

MAALAAMINEN
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PRACTICAL5522

     

PRACTICAL5533

     

| 1000 |

| 6700 | | 9800 | | 9900 |

| 1000 |

| 6700 | | 9800 | | 9900 |

KEHRUUVÄRJÄTTY 
T-PAITA
• T-paita teknistä materiaalia.
• Ympäristöystävällinen Spun Dye -värjäys.
• Nopeasti kuivuvaa materiaalia.

Mukava tekninen t-paita ”spun-dyed”-polyesteriä, joka siirtää kosteuden 
nopeasti pois iholta. Paita kuivuu nopeasti, ja olo pysyy kuivana ja raikkaana 
koko päivän. Spun Dye on ympäristöystävällisempi värjäysmenetelmä, 
jossa käytetään vähemmän vettä, energiaa ja kemikaaleja. Spun Dye takaa 
myös korkean värinkeston, joten väri ei muutu ajan myötä. 

Materiaali: 100% Spun Dye -polyesteriä, 135 g/m². 
Tuotenro: 65552251-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65552251-6700 mariini  
Tuotenro: 65552251-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65552251-9900 musta  
Koko: XS-4XL 

KEHRUUVÄRJÄTTY 
KAULUSPAITA
• Pikeepaita teknistä materiaalia.
• Ympäristöystävällinen Spun Dye -värjäys.
• Nopeasti kuivuvaa materiaalia.

Mukava tekninen pikeepaita ”spun-dyed”-polyesteriä, joka siirtää kosteuden 
nopeasti pois iholta. Paita kuivuu nopeasti, ja olo pysyy kuivana ja raikkaana 
koko päivän. Spun Dye on ympäristöystävällisempi värjäysmenetelmä, 
jossa käytetään vähemmän vettä, energiaa ja kemikaaleja. Spun Dye takaa 
myös korkean värinkeston, joten väri ei muutu ajan myötä. 

Materiaali: 100% Spun Dye -polyesteriä, 135 g/m². 
Tuotenro: 65553351-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65553351-6700 mariini  
Tuotenro: 65553351-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65553351-9900 musta  
Koko: XS-4XL 

MAALAAMINEN
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ADVANCED5177

  

ADVANCED5152

 

HUPPARI NAISTEN
• Huppari joustavaa polyesteriä, jossa fleece-sisäpinta.
• Vartalonmyötäinen leikkaus lisää liikkuvuutta.
• Säädettävä huppu ja helma.

Joustavaa polyesteriä, sisäpinta fleeceä. Vartalonmyötäinen leikkaus 
lisää liikkuvuutta. Kiristysnauhalla säädettävä huppu ja helma. Tekninen 
materiaali. Edessä vetoketju ja tuulilista. Säädettävä verkkovuorillinen 
huppu. Flatlock-saumat. Vetoketjullinen rintatasku, jossa puhelinlokero. 
Vetoketjulliset sivutaskut. Suuret avoimet sisätaskut.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 325 g/m². 
Tuotenro: 65517753-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65517753-9832 tummanharmaa/oranssi  
Tuotenro: 65517753-9941 musta/punainen  
Koko: S-XXL 

HUPPARI
• Huppari joustavaa polyesteriä, jossa fleece-sisäpinta.
• Vartalonmyötäinen leikkaus lisää liikkuvuutta.
• Säädettävä huppu ja helma.

Huppari joustavaa polyesteriä, jossa fleece-sisäpinta. Vartalonmyötäinen 
leikkaus lisää liikkuvuutta. Kiristysnauhalla säädettävä huppu ja helma.  
Tekninen materiaali. Edessä vetoketju ja tuulilista. Säädettävä 
verkkovuorillinen huppu. Flatlock-saumat. Vetoketjullinen rintatasku, jossa 
puhelinlokero. Vetoketjulliset sivutaskut. Suuret avoimet sisätaskut.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 325 g/m². 
Tuotenro: 65515253-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65515253-6710 mariini/valkoinen  
Tuotenro: 65515253-9832 tummanharmaa/oranssi  
Tuotenro: 65515253-9941 musta/punainen  
Koko: XS-3XL 

MAALAAMINEN
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FUNCTIONAL1357

| 1000 |

| 6700 | | 9800 | | 9900 |

TALVIPUSERO
• Joustava ja kevyt pilottimallinen takki.
• Koko takissa tikkivuori.
• Vetoketjullinen rintatasku.

Talvitakki kulutusta kestävää polyesteriä. Joustava ja mukava tikkivuori. 
Resorit vyötäröllä ja hihansuissa. Pilottitakki kulutusta kestävää ja 
vettähylkivää polyesteriä, joustava tikkivuori. Kauluksessa mukava 
pileevuori. Rintataskut ja hihatasku vetoketjuilla sekä etutaskut. Sisätasku, 
jossa puhelinlokero. D-rengas henkilökorttipidikettä varten. Mustaa takkia 
saatavilla kokoon 5XL saakka. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 200 g/m². 
Tuotenro: 65135739-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65135739-6700 mariini  
Tuotenro: 65135739-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65135739-9900 musta  
Koko: XS-3XL, (+9900 4XL, 5XL) 

MAALAAMINEN

1357 - Takki, s. 75
2129 - Hosout, s. 69
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| 1000 |

| 9900 || 9800 |

| 6700 | | 6400 |

SOFTSHELL PUSERO
• Vettähylkivää softshell-materiaalia.
• Tuulenpitävä kalvo.
• Sisäpinta lämmittävää fleeceä.

Vettähylkivää softshell-materiaalia, jossa tuulenpitävä kalvo. Sisäpinta 
fleeceä. Rintatasku, jossa henkilökorttilokero. Tilavat etutaskut. Sisätaskut. 
Säädettävä vyötärö ja hihansuut.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 265 g/m². 
Tuotenro: 65120871-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65120871-6400 sininen  
Tuotenro: 65120871-6700 mariini  
Tuotenro: 65120871-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65120871-9900 musta  
Koko: S-3XL 

MAALAAMINEN
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ADVANCED2194

2196

PALVELU, TEOLLISUUS JA KULJETUS

 Työhousut stretch- 
materiaalia (ks. sivu 46)

 Piraattihousut 
stretch-materiaalia  
(ks. sivu 57)

 Työshortsit  
(ks. sivu 59)

LISÄÄ VAATTEITA, 
JOIDEN MATERIAALINA 
ON NELJÄÄN 
SUUNTAAN JOUSTAVA 
STRETCH

REISITASKUHOUSUT 
STRETCH
• Koko housujen 4-suuntainen stretch-materiaali lisää 

joustavuutta ja mukavuutta. 
• Ripstop-materiaali lisää kulutuksen- ja repäisynkestoa.
• Stretch-Cordura®lla vahvistettu haarakappale lisää 

liikkuvuutta.

Joustava 4-suuntainen stretch kulutusta kestävää Ripstop-materiaalia. 
Stretch-Cordura®lla vahvistettu haarakappale. Vyötärön silikoninauha pitää 
housut paikallaan. Isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. Tilavat etutaskut ja 
takana tyylikkäät kaitaletaskut. Tilavat reisitaskut, joissa peitetty vetoketju  
ja puhelintasku. Polvista taivutetut lahkeet ja sisäpuolelle aukeavat  
polvisuojataskut kahdessa korkeudessa. Polvitaipeiden verkkokangas 
hengittää. Vahvikkeet Cordura®a ja polyamidia. 

Materiaali: 94% polyamidia / 6% elastaania, 210 g/m². 
Tuotenro: 65219418-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65219418-9999 musta  
Koko: C42-62, C146-156, D88-124 
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TECHNICAL2731

   

| 6700 || 9800 | | 9900 |

FUNCTIONAL2911

PALVELU, TEOLLISUUS JA KULJETUS

REISITASKUHOUSUT 
PUUVILLA
• Erityisesti Jobmanille kehitettyä kulutusta kestävää 

100% puuvillaa.
• Kevyt materiaali mahdollistaa viileämmän olon. 
• Kiristysnauhat lahkeensuissa pitävät kylmyyden poissa.

Vahvistetut yksityiskohdat, kuten takataskut ja tuumamittatasku. Tilavat 
etutaskut. Takataskujen sisäpuoli vahvistettu. Vasaralenkki. Isoimmissa 
ko’oissa lisälenkit vyölle. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vetoketjullinen 
reisitasku, puhelinlokero, henkilökorttipidike ja lisälokero. Polvista taivutetut 
lahkeet parantavat istuvuutta. Polvista taivutetut lahkeet kulutusta kestävää 
polyamidia, heijastintereet ja kaksi korkeutta polvisuojille. Polyamidilla 
vahvistetut lahkeensuut, jotka eivät ime kosteutta. Heijastintereet ja  
kiristysnauhat lahkeensuissa.  
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1  
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65273111-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65273111-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65273111-9999 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D92-124 

REISITASKUHOUSUT 
CANVAS
• Polyesteri/puuvilla-canvasta, joka kestää pesun 85C:ssa. 
• Reisitasku, jossa peitetty naarmuttamaton vetoketju.
• Polvisuojat voidaan asettaa kahteen eri korkeuteen.

Polyesteri/puuvilla-canvasta, joka kestää pesun 85 °C:ssa ja säilyttää  
värinsä ja muotonsa. Tilavat etutaskut. Naarmuttamaton kuminappi.  
Takataskujen sisäpuoli vahvistettu. Vasaralenkki. Isoimmissa ko’oissa  
lisälenkit vyölle. Reisitasku, jossa peitetty naarmuttamaton vetoketju, 
puhelin-, henkilökortti- ja lisälokero. Polvista taivutetut lahkeet parantavat 
istuvuutta. Polvisuojataskut kulutusta kestävää polyamidia, heijastintereet 
ja kaksi korkeutta polvisuojille.  
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1  
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65291108-6700 mariini  
Tuotenro: 65291108-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65291108-9900 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-124 
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5402 - Pusero, s. 119
2811 - Hosout, s. 81
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FUNCTIONAL2811

 

FUNCTIONAL2310

PALVELU, TEOLLISUUS JA KULJETUS

REISITASKUHOUSUT 
FAST DRY
• Kevyttä ja nopeasti kuivuvaa FAST DRY -laatuamme.
• Pehmeät ja mukavat kulutusta kestävät housut.
• Polvisuojataskut, joissa kaksi korkeutta polvisuojille.

Fast Dry -polyamidia. Pehmeää, mukavaa, kevyttä ja nopeasti kuivuvaa 
materiaalia, joka kestää hyvin kulutusta. Tilavat etutaskut. Naarmuttamaton 
kuminappi. Takataskujen sisäpuoli vahvistettu. Vasaralenkki. Isoimmissa 
ko’oissa lisälenkit vyölle. Vetoketjullinen reisitasku, puhelin-, henkilökortti- ja 
lisälokero. Polvista taivutetut lahkeet parantavat istuvuutta. Polvista 
taivutetut lahkeet kulutusta kestävää polyamidia, heijastintereet ja kaksi 
korkeutta polvisuojille. 
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1  
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 100% polyamidia, 200 g/m². 
Tuotenro: 65281106-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65281106-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65281106-9999 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-124 

REISITASKUHOUSUT
• Työhousut helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa.
• Polvista taivutetut lahkeet.
• Vetoketjullinen reisitasku.

Työhousut helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. Sopivat palvelualalle,  
esimerkiksi kauppa- tai kuljetustöihin. Viisitaskumalli kolikkotaskulla.  
Polvista taivutetut lahkeet. Vetoketjullinen reisitasku. Päälleommellut 
takataskut. Vetoketjullinen reisitasku, puhelin- ja lisälokero. D-rengas 
esimerkiksi avaimille. C-kokoja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuiden 
taitoksesta. Housuista on saatavilla myös naisten malli 2311.  

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 265 g/m². 
Tuotenro: 65231029-6700 mariini  
Tuotenro: 65231029-9700 harmaa  
Tuotenro: 65231029-9900 musta  
Koko: C42-62 (+5 cm), D84-120 (+9900 C124) 
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FUNCTIONAL2305

 

FUNCTIONAL2307

PALVELU, TEOLLISUUS JA KULJETUS

REISITASKUHOUSUT
• Työhousut helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. 
• Polvitaskut sisäpuolella. 
• Reisitasku, jossa tuumamittalokero.

Sopivat kevyisiin teollisuustöihin ja palvelualalle, esimerkiksi kauppa- tai 
varastotöihin. Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. Sisäänommellut 
etutaskut ja päälleommellut takataskut. Polvitaskut sisäpuolella.  
Puhelintasku lonkan kohdalla. Läpällinen reisitasku. Reisitasku, jossa 
tuumamittalokero. Miesten ja naisten koot. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65230523-6600 mariini  
Tuotenro: 65230523-9700 harmaa  
Tuotenro: 65230523-9900 musta  
Koko: C44-62, C144-156, D88-124, DA34-50 

REISITASKUHOUSUT
• Työhousut helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa.
• Reisitasku lisälokerolla.
• Housuista on saatavilla myös naisten malli 2308.

Sopivat kevyisiin teollisuustöihin ja palvelualalle, esimerkiksi kauppa- tai 
varastotöihin. Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. Sisäänommellut 
etutaskut ja takataskut. Reisitasku lisälokerolla. Läpällinen reisitasku ja 
puhelinlokero. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65230723-6700 mariini  
Tuotenro: 65230723-9700 harmaa  
Tuotenro: 65230723-9900 musta  
Koko: C44-62, C144-156, D96-120 
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TECHNICAL2431

 

FUNCTIONAL2420

PALVELU, TEOLLISUUS JA KULJETUS

REISITASKUHOUSUT
• Vahva tvilli on kulutusta kestävä ja hieman venyvä 

polyesteri-/puuvillamateriaali.
• Polvista taivutetut lahkeet, joissa kulutusta kestävät 

polvitaskut FA™-materiaalia.
• Kestää pesun 85 °C:ssa.

Työhousut vahvaa tvilliä, joka on kulutusta kestävä ja hieman venyvä  
materiaali. Kestää testatusti pesun 85 asteessa. Polyesteri-puuvillasekoite 
on kevyt ja miellyttävä materiaali käytössä ja työtä tehdessä. Sisäänommellut 
etutaskut ja takataskut. Vahvistettu tuumamittatasku, jossa on irtonainen 
alaosa ja puukkonappi. Reisitasku puhelintaskulla. Polvista taivutetut  
lahkeet, joissa kulutusta kestävät polvitaskut FA™-materiaalia.  
Polvisuojataskut kahdessa korkeudessa. 
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1  
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa.  

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 250 g/m². 
Tuotenro: 65243105-6700 mariini  
Tuotenro: 65243105-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65243105-9900 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-120 

CHINOS
• Vahva tvilli on kulutusta kestävä ja hieman venyvä 

polyesteri-/puuvillamateriaali. 
• Tilavat etutaskut, joissa kolikkotasku. 
• Kestää pesun 85 °C:ssa.

Työchinot vahvaa tvilliä, joka on kulutusta kestävä ja hieman venyvä  
materiaali. Kestää testatusti pesun 85 asteessa. Polyesteri-puuvillasekoite on 
kevyt ja miellyttävä materiaali käytössä ja työtä tehdessä. Tilavat etutaskut, 
joissa kolikkotasku ja sisäänommellut takataskut. Kuminappi vähentää 
mahdollisten naarmujen syntymistä. Polvista taivutetut lahkeet. Housuista 
on saatavilla myös naisten malli 2720. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 250 g/m². 
Tuotenro: 65242005-6700 mariini  
Tuotenro: 65242005-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65242005-9900 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-120 
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FUNCTIONAL2122

PRACTICAL2321

PALVELU, TEOLLISUUS JA KULJETUS

REISITASKUHOUSUT
• Ohut ja helppohoitoinen polyesteri/puuvilla tekee 

housuista viileät ja mukavat.
• Mukava leikkaus.
• Vasemmalla puolella kaksoisreisitasku, jossa  

vetoketju ja avoin lokero.

Helppohoitoiset housut, jotka sopivat palvelualalle, esimerkiksi siivous-, 
kauppa- tai varastotöihin. Sisäänommellut etu- ja takataskut. Vasemmalla 
puolella kaksoisreisitasku, joista toisessa vetoketju ja toisessa avoin 
lokero tarranauhakiinnityksellä. Oikealla reidellä tuumamittatasku. Polvista 
taivutetut lahkeet. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 190 g/m². 
Tuotenro: 65212220-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65212220-9900 musta  
Koko: C44-60, C144-156, D88-112 (+9900 C42, C62) 

REISITASKUHOUSUT
• Työhousut polyesteriä/puuvillaa, monta väriä.
• Heijastinyksityiskohdat lahkeensuiden ulkosyrjällä.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka säilyttää värinsä ja muotonsa. 
Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja 
tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Vahvikkeet polvisuojataskuissa. Kokoja C42–64 voidaan pidentää 5 cm 
lahkeensuiden taitoksesta. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65232120-1499 khaki/musta  
Tuotenro: 65232120-1799 ruskea/musta  
Tuotenro: 65232120-4199 puna/musta  
Tuotenro: 65232120-6399 sininen/musta  
Tuotenro: 65232120-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65232120-7599 metsänvihreä/musta  
Tuotenro: 65232120-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65232120-9999 musta/musta  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-124 
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PRACTICAL2313

PALVELU, TEOLLISUUS JA KULJETUS

5901 - Takki, s. 109
2313 - Hosout, s. 85

REISITASKUHOUSUT
• Mukavat työhousut.
• Tilavat taskut.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka säilyttää värinsä ja muotonsa. 
Tilavat etutaskut. Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku 
lisälokerolla ja tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku. 
Kokoja C42–64 voidaan pidentää 5 cm lahkeensuiden taitoksesta.  

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65231320-1400 khaki  
Tuotenro: 65231320-1700 ruskea  
Tuotenro: 65231320-4100 punainen  
Tuotenro: 65231320-6300 taivaansininen  
Tuotenro: 65231320-6700 mariini  
Tuotenro: 65231320-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65231320-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65231320-9900 musta  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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TECHNICAL2409

PALVELU, TEOLLISUUS JA KULJETUS

5123 - Pusero, s. 31
2409 - Hosout, s. 86

REISITASKUHOUSUT
• Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, jonka harjattu 

sisäpinta on käytössä mukava. 
• Fluoresoiva materiaali ja heijastimet parantavat 

näkyvyyttä. 
• Housuja on saatavilla kokoon F140 asti  

(vyötärömitta 155 cm).

Viisitaskumalli, edessä farkkutaskut ja takana sisäänommellut taskut. 
Oikeassa reidessä paljetasku, avoin tasku ja vetoketjutasku. Vasemmassa 
reisitaskussa tilaa puhelimelle ja A5-lehtiölle. D-rengas edessä. Polvista 
taivutetut lahkeet lisäävät mukavuutta. Housuja on saatavilla kokoon  
F140 asti (vyötärömitta 155 cm). Fluoresoiva materiaali ja heijastimet 
lahkeensuissa. Ei sertifioitu huomioluokkiin.  

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65240922-9921 musta/keltainen  
Koko: C42-62, C146-156, D88-120, F124-140 
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FUNCTIONAL2123

PALVELU, TEOLLISUUS JA KULJETUS

KULJETTAJANHOUSUT
• Vahva tvilli on kulutusta kestävä ja hieman  

venyvä polyesteri-/puuvillamateriaali. 
• Heijastimet lahkeensuissa. 
• Kestää pesun 85 °C:ssa.

Housut kuljetusalalle vahvaa tvilliä, joka on kulutusta kestävä ja hieman 
venyvä materiaali. Kestää testatusti pesun 85 asteessa. Polyesteri- 
puuvillasekoite on kevyt ja miellyttävä materiaali käytössä ja työtä  
tehdessä. Sisäänommellut etutaskut ja takataskut. Avoin reisitasku  
puhelinlokerolla ja lisälokerolla sekä läpällinen reisitasku lisälokerolla.  
Polvista taivutetut lahkeet tuovat lisämukavuutta. Heijastimet lahkeensuissa. 
Housuista on saatavilla myös naisten malli 2721. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 250 g/m². 
Tuotenro: 65242105-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65242105-9900 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D88-120 

REISITASKUHOUSUT 
DENIM
• Kulutusta kestävää puuvillaa/polyesteriä.
• Polvista taivutetut lahkeet lisäävät mukavuutta.
• Oikealla avoin reisitasku.

Viisitaskufarkut kulutusta kestävää puuvillaa/polyesteriä, jossa on aito  
puuvillan tuntu. Oikealla puolella avoin reisitasku, jossa puhelinlokero. 
Polvista taivutetut lahkeet. Sopivat palvelualalle, esimerkiksi siivous-, 
kauppa- tai varastotöihin. Ulkopinnalle voi värjäyksen jälkeen jäädä väriä, 
jota saattaa tarttua muihin vaatteisiin tai tekstiileihin. Huomioi, että mustat 
denimhousut käyttäytyvät samalla tavalla kuin siniset.  

Materiaali: 59% puuvillaa / 41% polyesteriä, 380 g/m². 
Tuotenro: 65212325-6900 sininen denim  
Koko: C44-62, C148-156, D96-112 
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FUNCTIONAL2331

PALVELU, TEOLLISUUS JA KULJETUS

TYÖSHORTSIT
• Vahva tvilli on kulutusta kestävä ja hieman venyvä 

polyesteri-/puuvillamateriaali. 
• Reisitasku puhelintaskulla.
• Kestää pesun 85 °C:ssa.

Shortsit vahvaa tvilliä, joka on kulutusta kestävä ja hieman venyvä  
materiaali. Kestää testatusti pesun 85 asteessa. Polyesteri-puuvillasekoite 
on kevyt ja miellyttävä materiaali käytössä ja työtä tehdessä. Sisäänommellut 
etutaskut ja takataskut. Vahvistettu tuumamittatasku, jossa on irtonainen 
alaosa ja puukkonappi. Reisitasku, jossa puhelinlokero. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 250 g/m². 
Tuotenro: 65243305-6700 mariini  
Tuotenro: 65243305-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65243305-9900 musta  
Koko: C42-62 

SHORTSIT
• Kestävät pesun 85 °C:ssa. 
• Materiaali säilyttää värinsä ja muotonsa.
• Reisitasku, jossa peitetty naarmuttamaton vetoketju.

Polyesteri/puuvilla-canvasta, joka kestää pesun 85 °C:ssa ja säilyttää 
värinsä ja muotonsa. Tilavat etutaskut. Naarmuttamaton kuminappi. 
Takataskujen sisäpuoli vahvistettu. Isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. 
Reisitasku, jossa peitetty vetoketju. Reisitasku lisälokerolla, puhelintasku ja 
henkilökorttipidike.  

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65233108-6700 mariini  
Tuotenro: 65233108-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65233108-9900 musta  
Koko: C44-62 
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TECHNICAL1139

 

PALVELU, TEOLLISUUS JA KULJETUS

PUSERO
• Palvelualoille ja teollisuuteen sopiva perusmalli.
• Korkea värinkesto, joten väri ei muutu ajan myötä. 
• Kestää teollisuuspesun 85 °C:ssa.

Työtakki helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. Palvelualoille ja teollisuuteen 
sopiva perusmalli. Korkea värinkesto. Teollisuuspesu 85 °C:ssa.  
Oikealla puolella rintatasku, jossa puhelintasku ja D-rengas. Vetoketju ja 
tuulilista sisäpuolella ylös kaulukseen asti. Sisäänommellut etutaskut.  
Kumipäällysteisin painonapein säädettävä vyötärö ja hihat. Pidennetty 
selkäosa. Vasemmalla puolella vetoketjullinen sisätasku. Oikealla puolella 
sisätasku, jossa tarranauha ja asiakirjatasku. Mustaa takkia saatavilla 
kokoon 5XL saakka.  

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65133723-6700 mariini  
Tuotenro: 65133723-9700 grafiitinharmaa  
Tuotenro: 65133723-9900 musta  
Koko: XS-3XL, (+9900 4XL, 5XL) 

PUSERO
• 100% puuvillaa, erittäin mukava.
• Perinteinen malli, joka kestää hyvin kulutusta.
• Pidennetty selkäosa.

Vuoriton puuvillatakki, jonka sivuissa ja hihoissa on kontrastiväriset  
yksityiskohdat. Erityisesti Jobmanille kehitettyä kulutusta kestävää 
puuvillaa. Pidennetty selkäosa. Tilavat etutaskut. Oikeassa rintataskussa 
integroitu henkilökorttipidike ja älypuhelintasku. Sisätaskut molemmilla 
puolilla. Metallivetoketju ja tuulilista, jossa painonapit. Säädettävä vyötärö 
ja hihansuut. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 370 g/m². 
Tuotenro: 65113913-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65113913-9998 musta/harmaa  
Koko: S-3XL 
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PRACTICAL1317 PRACTICAL7517

PALVELU, TEOLLISUUS JA KULJETUS

TYÖTAKKI 
VUORELLINEN
• Joustava vuorattu työtakki.
• Pidennetty selkäosa tuo lisämukavuutta.
• Heijastinyksityiskohdat edessä ja takana.

Tikkivuorattu työtakki helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. Kaksi  
rintataskua tarranauhakiinnityksellä, vasemmassa rintataskussa D-rengas 
henkilökorttia varten. Kauluksen sisäpinta pehmeää harjattua polyesteriä. 
Vetoketjulliset etutaskut. Kaksi sisätaskua, suurempi asiakirjatasku ja 
toinen tasku puhelimelle. Säädettävät hihansuut ja helma. Heijastimet 
etutaskujen läpissä. Pidennetty selkäosa, jossa heijastintere. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65131720-1400 khaki  
Tuotenro: 65131720-1700 ruskea  
Tuotenro: 65131720-4100 punainen  
Tuotenro: 65131720-6300 sininen  
Tuotenro: 65131720-6700 mariini  
Tuotenro: 65131720-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65131720-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65131720-9900 musta  
Koko: XS-3XL 

TYÖLIIVI 
VUORELLINEN
• Joustava vuorattu työliivi. 
• Pidennetty selkäosa tuo lisämukavuutta. 
• Heijastinyksityiskohdat edessä ja takana.

Tikkivuorattu työliivi helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. Kaksi  
rintataskua tarranauhakiinnityksellä, vasemmassa rintataskussa D-rengas 
henkilökorttia varten. Kauluksen sisäpinta pehmeää harjattua polyesteriä. 
Vetoketjulliset etutaskut. Kaksi sisätaskua, suurempi asiakirjatasku ja  
toinen tasku puhelimelle. Säädettävä vyötärö. Heijastimet etutaskujen 
läpissä. Pidennetty selkäosa, jossa heijastintere. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65751720-1400 khaki  
Tuotenro: 65751720-1700 ruskea  
Tuotenro: 65751720-4100 punainen  
Tuotenro: 65751720-6300 taivaansininen  
Tuotenro: 65751720-6700 mariini  
Tuotenro: 65751720-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65751720-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65751720-9900 musta  
Koko: XS-3XL 
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PALVELU, TEOLLISUUS JA KULJETUS

TYÖTAKKI
• Joustava ja helppohoitoinen työtakki.
• Pidennetty selkäosa tuo lisämukavuutta.
• Heijastinyksityiskohdat edessä ja takana.

Työtakki helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. Kaksi rintataskua  
tarranauhakiinnityksellä, vasemmassa rintataskussa D-rengas henkilökorttia 
varten. Kauluksen sisäpinta pehmeää harjattua polyesteriä. Vetoketjulliset 
etutaskut. Kolme sisätaskua, joista kaksi avoimia ja yksi puhelimelle.  
Säädettävät hihansuut. Heijastimet etutaskujen läpissä. Pidennetty  
selkäosa, jossa heijastintere. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65132720-1400 khaki  
Tuotenro: 65132720-1700 ruskea  
Tuotenro: 65132720-4100 punainen  
Tuotenro: 65132720-6300 taivaansininen  
Tuotenro: 65132720-6700 mariini  
Tuotenro: 65132720-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65132720-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65132720-9900 musta  
Koko: XS-3XL 

TYÖLIIVI
•  Joustava ja helppohoitoinen työliivi.
•  Pidennetty selkäosa tuo lisämukavuutta.
•  Heijastinyksityiskohdat edessä ja takana.

Työliivi helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. Kaksi rintataskua  
tarranauhakiinnityksellä, vasemmassa rintataskussa D-rengas henkilökorttia 
varten. Kauluksen sisäpinta pehmeää harjattua polyesteriä. Vetoketjulliset 
etutaskut. Kolme sisätaskua, joista kaksi avoimia ja yksi puhelimelle.  
Heijastimet etutaskujen läpissä. Pidennetty selkäosa, jossa heijastintere. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65750720-1400 khaki  
Tuotenro: 65750720-1700 ruskea  
Tuotenro: 65750720-4100 punainen  
Tuotenro: 65750720-6300 taivaansininen  
Tuotenro: 65750720-6700 mariini  
Tuotenro: 65750720-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65750720-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65750720-9900 musta  
Koko: XS-3XL 
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FUNCTIONAL4327

 

FUNCTIONAL4145

 

PALVELU, TEOLLISUUS JA KULJETUS

KOKOHAALARI
• Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa.
• Lahkeiden vetoketjut helpottavat haalarin pukemista 

ja riisumista.
• Teollisuuspesu 85 °C:ssa.

Perustoiminnot, jotka sopivat palvelualoille ja verstaille. Teollisuuspesu  
85 °C:ssa. Piilotettu kaksisuuntainen vetoketju. Läpälliset rintataskut.  
Läpälliset takataskut. Sisäänommellut etutaskut. Halkiot sivuilla. Säädettävä 
resori vyötäröllä. Säädettävät hihat, joissa painonapit. Avoin reisitasku 
lisälokerolla ja tuumamittataskulla. Läpällinen reisitasku ja puhelinlokero. 
Polvitaskut sisäpuolella. Vetoketjut lahkeissa polviin asti.  

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65432723-6765 mariini/tummansininen  
Tuotenro: 65432723-9941 musta/punainen  
Tuotenro: 65432723-9997 musta/harmaa  
Koko: C46-62 

KOKOHAALARI
• 100% puuvillaa. 
• Teollisuuspesu 85 °C:ssa. 
• Polvisuojataskut ulkopuolella.

Teollisuuspesu 85 °C:ssa. Perustoiminnot, jotka sopivat palvelualoille ja 
verstaille. Polvisuojataskut ulkopuolella. Piilonapit ylös kaulukseen asti. 
Oikeassa rintataskussa läppä. Vasemmassa rintataskussa kynälokero. 
Sisäänommellut etutaskut. Takataskut. Halkiot sivuilla. Säädettävä vyötärö 
ja hihat. Tuumamittatasku. Polvisuojataskut ulkopuolella.  

Materiaali: 100% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65414511-6600 mariini  
Koko: C46-62 
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FUNCTIONAL4321

 

FUNCTIONAL4322

 

PALVELU, TEOLLISUUS JA KULJETUS

KOKOHAALARI
• Vahva tvilli on kulutusta kestävä ja hieman venyvä 

polyesteri-/puuvillamateriaali.
• Kuminapit vähentävät mahdollisten naarmujen  

syntymistä.
• Kestää pesun 85 °C:ssa.

Työhaalari vahvaa tvilliä, joka on kulutusta kestävä ja hieman venyvä 
materiaali. Kestää testatusti pesun 85 asteessa. Polyesteri-puuvillasekoite 
on kevyt ja miellyttävä materiaali käytössä ja työtä tehdessä. Piilotettu 
kaksisuuntainen vetoketju keskellä edessä. Rintatasku, jossa  
henkilökorttilokero ja puhelintasku. Suuret etutaskut ja sisäänommellut 
takataskut. Tarranauhalla säädettävä vyötärö. Suuri reisitasku  
puhelintaskulla ja lisälokerolla. Polvista taivutetut lahkeet parantavat  
istuvuutta. Kuminapit vähentävät mahdollisten naarmujen syntymistä. 
Voidaan pidentää 5 cm lahkeensuiden taitoksesta.  

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 250 g/m². 
Tuotenro: 65432105-6700 mariini  
Tuotenro: 65432105-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65432105-9900 musta  
Koko: S-XXL (+5 cm) 

KOKOHAALARI
• Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa.
• Polvisuojataskut ulkopuolella.
• Teollisuuspesu 85 °C:ssa.

Perustoiminnot, jotka sopivat palvelualoille ja verstaille. Teollisuuspesu  
85 °C:ssa. Piilovetoketju. Läpälliset rintataskut, joissa kynälokero. Säädettävä 
vyötärö. Halkiot sivuilla. Säädettävät hihat. Sisäänommellut etutaskut. 
Takataskut, joista oikeanpuoleisessa läppä. Läpällinen reisitasku, jossa 
kynälokero. Tuumamittatasku. Polvisuojataskut ulkopuolella. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65432223-9900 musta  
Koko: C44-62 
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| 9900 |

TECHNICAL4036

   

PALOSUOJATUT VAATTEET

4036 - Hitsaushaalari, s. 94

HITSAUSHAALARI
• Palosuojakäsiteltyä puuvillaa.
• Kaksisuuntainen vetoketju.
• Hitsaukseen sopivat taskut ja saumat.

Jobmanin hitsausvaatteet ovat Pyrovatex-palosuojakäsiteltyä 350 g puuvillaa 
ja sertifioitu EN 11612- ja EN 11611 -standardien mukaisesti. Hitsaukseen  
sopivat taskut ja toiminnot. Kaksisuuntainen vetoketju ja tuulilista ylös 
kaulukseen asti. Rinnassa läpälliset paljetaskut. Sisätasku, jossa  
puhelinlokero. Takana läpälliset paljetaskut. Vahvistettu tuumamittatasku, 
jossa on irtonainen alaosa ja lisälokero. Läpällinen reisitasku. Polvitaskut 
sisäpuolella. Säädettävä vyötärö ja hihat. 
Sertifioitu EN ISO 11612 -standardin (A1+A2 B1 C1 F1) ja EN ISO 11611 
-standardin (luokka 1 A1+A2) mukaisesti. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 350 g/m². 
Tuotenro: 65403627-9900 musta  
Koko: C46-62 
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TECHNICAL1091

   

TECHNICAL2091

   

PALOSUOJATUT VAATTEET

HITSAUSTAKKI
• Palosuojakäsiteltyä puuvillaa.
• Mukava malli.
• Hitsaukseen sopivat taskut ja saumat.

Jobmanin hitsausvaatteet ovat Pyrovatex-palosuojakäsiteltyä 350 g puuvillaa 
ja sertifioitu EN 11612- ja EN 11611 -standardien mukaisesti. Hitsaukseen 
sopivat taskut ja toiminnot. Vetoketju ja tuulilista ylös kaulukseen asti. 
Läpälliset rintataskut. Sisäänommellut etutaskut. Suuri sisätasku ja 
puhelinlokerolla varustettu sisätasku. Säädettävä vyötärö ja hihat. Yhdistä 
hitsaushousuihin 2091. 
Sertifioitu EN ISO 11612 -standardin (A1+A2 B1 C1 F1) ja EN ISO 11611 
-standardin (luokka 1 A1+A2) mukaisesti. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 350 g/m². 
Tuotenro: 65109127-9900 musta  
Koko: XS-3XL 

HITSAUSHOUSUT
• Palosuojakäsiteltyä puuvillaa.
• Polvisuojataskut.
• Hitsaukseen sopivat taskut ja saumat.

Jobmanin hitsausvaatteet ovat Pyrovatex-palosuojakäsiteltyä 350 g puuvillaa 
ja sertifioitu EN 11612- ja EN 11611 -standardien mukaisesti. Hitsaukseen  
sopivat taskut ja toiminnot. Ulkopuoliset polvisuojataskut lisäävät mukavuutta 
ja kulutuksenkestävyyttä. Etutaskut. Läpälliset takataskut. Reisitasku, jossa 
puhelinlokero. Tuumamittatasku. Yhdistä hitsaustakkiin 1091. 
Sertifioitu EN ISO 11612 -standardin (A1+A2 B1 C1 F1) ja  
EN ISO 11611 -standardin (luokka 1 A1+A2) mukaisesti. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 350 g/m². 
Tuotenro: 65209127-9900 musta  
Koko: C44-62, C148-156, D96-120 



SISÄKERROS
Sisäkerroksen vaatteet ovat ihoa 

vasten ja siirtävät kosteutta. 
Tällaisia ovat esimerkiksi tekokui-

dusta tehdyt tekniset alusasut.

VÄLIKERROS
Välikerroksen eristävä fleece-,  

softshell- tai tekokuituvaate säätelee 
lämpötilan sopivaksi. Jobmanin  

mikrofleecevaatteet ovat joustavia  
ja ihanteellisia keskikerrokseen.

ULKOKERROS
Ulkokerroksessa on hyvä olla 
säältä suojaava vaate, joka 
hengittää, päästää kosteutta 
ulos ja suojaa sekä tuulelta 

että sateelta.
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98 SOFTSHELL- JA FLEECEVAATTEET

5304 - Takki, s. 99
2431 - Husout, s. 83
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TECHNICAL5304

   

   

TECHNICAL5303

| 9499 |

| 9499 |

| 9999 |

| 9999 |

| 6599 |

| 6599 |

SOFTSHELL- JA FLEECEVAATTEET

Hupulla

SPUN DYE -TAKKI
• Ympäristöystävällinen Spun Dye -värjäys.
• Likaahylkivät vahvistukset.
• Tilavat taskut ja vetoketju.

Vetoketjullinen takki Spun Dye -polyesteriä. Spun Dye on ympäristöystävälli- 
sempi värjäysmenetelmä, jossa käytetään vähemmän vettä, energiaa ja 
kemikaaleja kuin perinteisessä menetelmässä. Kuluvat kohdat vahvistettu 
likaa hylkivällä pinnoitteella. Tilavat taskut edessä ja vetoketju. Rintatasku 
suljetaan vetoketjulla, sisällä D-rengas henkilökorttipidikkeelle. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 280 g/m². 
Tuotenro: 65530456-6599 tummansininen/musta  
Tuotenro: 65530456-9499 kuvioitu musta/musta  
Tuotenro: 65530456-9999 musta/musta  
Koko: XS-3XL 

HUPPARI, SPUN DYE
• Ympäristöystävällinen Spun Dye -värjäys.
• Likaahylkivät vahvistukset.
• Tilavat taskut ja vetoketju.

Huppari, polyesteriä, Spun Dye -värjätty. Spun Dye on ympäristöystävälli-
sempi värjäysmenetelmä, jossa käytetään vähemmän vettä, energiaa ja 
kemikaaleja kuin perinteisessä menetelmässä. Kuluvat kohdat vahvistettu 
likaa hylkivällä pinnoitteella. Huppu ja kiristysnauha. Tilavat taskut edessä 
ja vetoketju. Rintatasku suljetaan vetoketjulla, sisällä D-rengas 
henkilökorttipidikkeelle. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 280 g/m². 
Tuotenro: 65530356-6599 tummansininen/musta  
Tuotenro: 65530356-9499 kuvioitu musta/musta  
Tuotenro: 65530356-9999 musta/musta  
Koko: XS-3XL 
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| 9999 |

| 9899 |

   

ADVANCED1191

| 6799 | | 6599 |

SOFTSHELL- JA FLEECEVAATTEET

TUULENPITÄVÄ TAKKI
• Tuulenpitävä ja vettähylkivä.
• Jobman-heijastimet parantavat näkymistä.
• Säädettävä kiristysnauha helmassa.

Kolmikerroksinen softshelltakki, jonka ulkopinta on bird-eye-trikoota. Siinä 
on tuulen- ja vedenpitävä kalvo ja sen sisäpuoli on fleeceä. Materiaali on 
kevyt ja joustava, ja antaa paljon liikkumatilaa. Säädettävä kiristysnauha 
helmassa. Se suojaa kevyeltä sateelta ja tuulelta (10 000 mm vesipilari, ei 
teipattuja saumoja) ja on hyvin hengittävä. Mustat kangasvahvikkeet eniten 
kuluvissa kohdissa. Musta ribbineulottu resori hihansuissa. Tilavat 
vetoketjulliset etutaskut. Vetoketjullinen rintatasku ja D-rengas henkilökortti-
pidikkeelle. Etupuolen vetoketjun sisäpuolella on kangaskaistale, joka 
suojaa tuulelta ja estää vetoketjua hankaamasta leukaa. Vetoketjun 
vetimessä on heijastavat yksityiskohdat. Kuumapainetut, saumattomat 
heijastinraidat Jobman-muotoilua. Olkapäiden ja alaselän heijastimet 
parantavat näkymistä. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 300 g/m². 
Tuotenro: 65119173-6599 tummansininen/musta  
Tuotenro: 65119173-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65119173-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65119173-9999 musta/musta  
Koko: XS-3XL 
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ADVANCED5150

 

ADVANCED5152

 

SOFTSHELL- JA FLEECEVAATTEET

HUPPARI VISION
• Joustavaa polyesteriä, jonka sisäpinta eristävää 

fleeceä.
• Sporttinen malli ja hyvät leikkaukset lisää liikkuvuutta.
• Fluoresoivat saumat ja vetoketju sekä heijastimet 

olkapäillä parantavat näkyvyyttä.

Huppari joustavaa polyesteriä, jossa fleece-sisäpinta. Fluoresoivat saumat 
ja vetoketju sekä heijastimet.olkapäillä. Edessä vetoketju ja tuulilista. 
Vetoketjullinen rintatasku, jossa henkilökorttipidike. Vetoketjulliset 
sivutaskut. Suuret avoimet sisätaskut. Säädettävä verkkovuorillinen huppu. 
Flatlock-saumat. Säädettävä helma kiristysnauhalla.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 325 g/m². 
Tuotenro: 65515053-9921 musta/keltainen  
Tuotenro: 65515053-9931 musta/oranssi  
Koko: S-3XL 

HUPPARI
• Huppari joustavaa polyesteriä, jossa fleece-sisäpinta.
• Sporttinen malli ja hyvät leikkaukset lisää liikkuvuutta.
• Säädettävä huppu ja helma.

Huppari joustavaa polyesteriä, jossa fleece-sisäpinta. Vartalonmyötäinen 
leikkaus lisää liikkuvuutta. Kiristysnauhalla säädettävä huppu ja helma. Tekninen 
materiaali. Edessä vetoketju ja tuulilista. Säädettävä verkkovuorillinen 
huppu. Flatlock-saumat. Vetoketjullinen rintatasku, jossa puhelinlokero. 
Vetoketjulliset sivutaskut. Suuret avoimet sisätaskut.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 325 g/m². 
Tuotenro: 65515253-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65515253-6710 mariini/valkoinen  
Tuotenro: 65515253-9832 tummanharmaa/oranssi  
Tuotenro: 65515253-9941 musta/punainen  
Koko: XS-3XL 
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ADVANCED1292

   

ADVANCED1248

   

SOFTSHELL- JA FLEECEVAATTEET

SOFTSHELL TAKKI 
HUPULLA
• Tuulenpitävää sekä vettähylkivää kolmikerroksista 

softshell-materiaalia, joka on erittäin hengittävää.
• Vahvikkeet olkapäillä ja hupussa.
• Selässä heijastintere.

Softshell-takki denimiltä näyttävää materiaalia. Tuulenpitävää sekä 
vettähylkivää pehmeää ja kolmikerroksista softshell-materiaalia kalvolla, 
erittäin hengittävä materiaali. Vahvikkeet olkapäillä ja hupussa. Selässä 
heijastintere. Rintatasku, jossa henkilökorttilokero. Tilavat etutaskut. 
Neulottu resori helmassa ja hihansuissa. Peukaloaukot hihansuissa. 
Säädettävä huppu. 

Materiaali: 81% polyamidi-softshelliä / 19% polyesteriä, 320 g/m². 
Tuotenro: 65129294-9999 musta  
Koko: S–3XL 

SOFTSHELL TAKKI
• Kolmikerroksista softshell-materiaalia kalvolla,  

sisäpinta fleeceä.
• Cordura®-vahvikkeet eniten kuluvissa osissa.
• Heijastimet etuosan vetoketjussa ja takana hartioilla.

Takki kolmikerroksista Micro ripstop -softshell-materiaalia, jonka kalvo ja 
fleece-sisäpinta varmistavat yhdessä hyvän hengittävyyden. Cordura®- 
vahvikkeet hartioilla, kyynärpäissä ja etutaskuissa. Tilavat vetoketjulliset 
etutaskut ja rintatasku, jossa henkilökorttilokero. Sisätaskut. Säädettävä 
vyötärö ja hihansuut. Edessä vetoketju, jossa heijastin. Heijastin takana 
hartioilla. 

Materiaali: 95% polyesteriä / 5% elastaania, 360 g/m². 
Tuotenro: 65124893-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65124893-9998 musta/tummanharmaa  
Koko: S–3XL 
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FUNCTIONAL1208

   

TECHNICAL1247

 

SOFTSHELL- JA FLEECEVAATTEET

SOFTSHELL PUSERO
• Vettähylkivää softshell-materiaalia.
• Tuulenpitävä kalvo.
• Sisäpinta lämmittävää fleeceä.

Vettähylkivää softshell-materiaalia, jossa tuulenpitävä kalvo. Sisäpinta 
fleeceä. Rintatasku, jossa henkilökorttilokero. Tilavat etutaskut. Sisätaskut. 
Säädettävä vyötärö ja hihansuut.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 265 g/m². 
Tuotenro: 65120871-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65120871-6400 sininen  
Tuotenro: 65120871-6700 mariini  
Tuotenro: 65120871-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65120871-9900 musta  
Koko: S-3XL 

SOFTSHELL TAKKI
• Neulottu softshell-takki, jonka eniten kuluvissa osissa 

on vahvikkeet. 
• Hyvä hengittävyys ja tuulenpitävyys.
• Vetoketjulliset taskut.

Neulottu softshell-materiaali, jonka päällä oleva kalvo varmistaa hyvän 
hengittävyyden ja tuulenpitävyyden. Fleece-sisäpinta on lämmin. 
Rintatasku, jossa henkilökorttilokero sekä tilavat vetoketjulliset etutaskut. 
Sisätaskut. Vahvikkeet hartioilla ja edessä. Säädettävä vyötärö ja 
peukaloaukot hihansuissa.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 455 g/m². 
Tuotenro: 65124773-9341 harmaa/punainen  
Tuotenro: 65124773-9430 musta/oranssi  
Koko: XS-3XL 
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PRACTICAL1201

 

PRACTICAL7502

 

SOFTSHELL- JA FLEECEVAATTEET

SOFTSHELL LIGHT 
TAKKI
• Joustava ja kevyt kolmikerroksinen softshell-takki. 
• Tuulenpitävä ja vettähylkivä. 
• Peukaloaukot hihansuissa.

Tuulenpitävää sekä vettähylkivää kolmikerroksista, kevyttä softshell- 
materiaalia. Rintatasku, jossa henkilökorttilokero. Tilavat vetoketjulliset 
etutaskut. Sisätaskut. Joustavat hihansuut, joissa peukaloaukot. 
Säädettävä kiristysnauha helmassa. Edessä YKK-vetoketju. 

Materiaali: 96% polyesteriä / 4% elastaania, 280 g/m². 
Tuotenro: 65120171-1700 ruskea  
Tuotenro: 65120171-3000 oranssi  
Tuotenro: 65120171-4100 punainen  
Tuotenro: 65120171-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65120171-6700 mariini  
Tuotenro: 65120171-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65120171-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65120171-9900 musta  
Koko: XS-4XL 

SOFTSHELL LIGHT 
LIIVI
• Joustava ja kevyt kolmikerroksinen softshell-liivi.
• Tuulenpitävä ja vettähylkivä.
• Säädettävä kiristysnauha helmassa.

Tuulenpitävää sekä vettähylkivää kolmikerroksista, kevyttä softshell- 
materiaalia. Rintatasku, jossa henkilökorttilokero. Tilavat vetoketjulliset 
etutaskut. Sisätaskut. Joustavat hihansuut. Säädettävä kiristysnauha 
helmassa. Edessä YKK-vetoketju. 

Materiaali: 96% polyesteriä / 4% elastaania, 280 g/m². 
Tuotenro: 65750271-1400 khaki  
Tuotenro: 65750271-1700 ruskea  
Tuotenro: 65750271-3000 oranssi  
Tuotenro: 65750271-4100 punainen  
Tuotenro: 65750271-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65750271-6700 mariini  
Tuotenro: 65750271-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65750271-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65750271-9900 musta  
Koko: XS-4XL 
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| 9899 |

ADVANCED5182

 

SOFTSHELL- JA FLEECEVAATTEET

5182 - Takki, s. 105

TAKKI
• Tikkivuori pitää lämpimänä. 
• Hihojen polyesteri tekee takista joustavan.
• Sopii erinomaisesti väli- tai kuorikerrokseksi.

Toppatakki, jonka vartalo-osassa tikkivuori ja sivuissa sekä hihoissa 
joustavaa polyesteriä. Vartalo-osan ripstop-polyamidi parantaa 
kulutuksenkestävyyttä. Vartalo-osan tikkivuori pitää lämpimänä. Hihojen 
polyesteri tekee takista joustavan. Rintatasku, jossa henkilökorttilokero. 
Suuret vetoketjulliset etutaskut. Säädettävä vyötärö. Peukaloaukot 
hihansuissa. 

Materiaali: 100% tikattua ripstop-polyamidia, 250 g/m². 
Tuotenro: 65518253-9899 tummanharmaa/musta  
Koko: S-3XL 
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| 6430 |
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TECHNICAL5192

   

| 9998 | | 6430 |

| 3099 |

ADVANCED5153

 

SOFTSHELL- JA FLEECEVAATTEET

Käännettävä

PILÉ/FLEECE 
KÄÄNTÖTAKKI
• Käännettävä, toisella puolella teddykangasta ja  

toisella fleeceä.
• Vahvikkeet kyynärvarsissa.
• Pidennetty selkäosa.

Käännettävä ja kylmää eristävä takki, toisella puolella teddykangasta ja 
toisella fleeceä. Tilavat etutaskut, joissa fleecepuolella vetoketjut ja 
pileepuolella napit. Vahvikkeet kyynärvarsissa. Peukaloaukot hihansuissa. 
Pidennetty selkäosa.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 445 g/m². 
Tuotenro: 65519274-6430 sininen/oranssi  
Tuotenro: 65519274-9830 harmaa/oranssi  
Tuotenro: 65519274-9998 musta/tummanharmaa  
Koko: XS–3XL 

AKTIIVITAKKI
• Joustavaa polyesteriä ja sisäpinta fleeceä.
• Lisävetoketju kauluksessa parantaa ilmanvaihtoa.
• Rintatasku, jossa henkilökorttilokero.

Takki joustavaa polyesteriä ja sisäpinta lämmittävää fleeceä. Rintatasku, 
jossa henkilökorttilokero. Tilavat vetoketjulliset etutaskut. Säädettävä 
vyötärö ja peukaloaukot hihansuissa. Lyhyt lisävetoketju kauluksessa 
parantaa ilmanvaihtoa.  

Materiaali: 52% polyesteriä / 40% polyamidia / 8% elastaania, 250 g/m². 
Tuotenro: 65515353-3099 oranssi/musta  
Tuotenro: 65515353-6430 sininen/oranssi  
Tuotenro: 65515353-9998 musta/tummanharmaa  
Koko: XS-3XL 
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| 6592 | | 9941 |

| 9730 |

FUNCTIONAL5162

 

SOFTSHELL- JA FLEECEVAATTEET

5162 - Takki, s. 107

FLEX PUSERO
• Takki polyesteriä sekä erittäin joustavaa stretch- 

materiaalia.
• Etuosan ja hihojen vahvikkeet parantavat  

kulutuksenkestävyyttä.
• Kiristysnauha kauluksessa suojaa tuulelta. 

Kevyt takki polyesteriä sekä erittäin joustavaa stretch-materiaalia. 
Kiristysnauha kauluksessa. Vahvikkeet etuosassa ja hihoissa.  
Vetoketjulliset etutaskut.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 200 g/m². 
Tuotenro: 65516250-6592 tummansininen/harmaa  
Tuotenro: 65516250-9730 grafiitti/oranssi  
Tuotenro: 65516250-9941 musta/punainen  
Koko: XS-3XL 



108 SOFTSHELL- JA FLEECEVAATTEET

5901 - Takki, s. 109
2322 - Hosout, s. 55
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PRACTICAL5901

 

TECHNICAL5151

 

SOFTSHELL- JA FLEECEVAATTEET

MICROFLEECETAKKI
• Mukava ja joustava fleecetakki.
• Sopii hyvin välikerrokseksi.
• Joustavat hihansuut.

Kevyt ja joustava fleecetakki. Tilavat vetoketjulliset etutaskut. Sisätaskut. 
Joustavat hihansuut. Joustava helma.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 190 g/m². 
Tuotenro: 65590154-1400 khaki  
Tuotenro: 65590154-1700 ruskea  
Tuotenro: 65590154-4100 punainen  
Tuotenro: 65590154-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65590154-6700 mariini  
Tuotenro: 65590154-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65590154-9700 grafiitti  
Tuotenro: 65590154-9900 musta  
Koko: XS-4XL 

FLEECETAKKI
• Pehmeää ja joustavaa fleeceä.
• Kaulus kiristysnauhalla. 
• Vetoketjullinen rintatasku, jossa henkilökorttilokero.

Takki pehmeää ja joustavaa fleeceä. Suuret vetoketjulliset etutaskut. 
Säädettävä kiristysnauha vyötäröllä. Kaulus kiristysnauhalla. Vetoketjullinen 
rintatasku, jossa henkilökorttilokero. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 205 g/m². 
Tuotenro: 65515175-9799 grafiitti/musta  
Koko: S-3XL 
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PRACTICAL5501

 

PRACTICAL7501
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| 4100 |
| 7500 |

| 1400 || 1700 |

SOFTSHELL- JA FLEECEVAATTEET

FLEECETAKKI
•  Lämmin fleecetakki.
•  Vetoketjulliset etutaskut.
•  Monta väriä.

Lämmin fleecetakki. Tilavat vetoketjulliset etutaskut. Sisätaskut. Joustavat 
hihansuut, joissa peukaloaukot. Joustava helma. Edessä YKK-vetoketju. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 280 g/m². 
Tuotenro: 65550175-1700 ruskea  
Tuotenro: 65550175-3000 oranssi  
Tuotenro: 65550175-4100 punainen  
Tuotenro: 65550175-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65550175-6700 mariini  
Tuotenro: 65550175-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65550175-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65550175-9900 musta  
Koko: XS-4XL 

FLEECELIIVI
• Lämmin fleeceliivi.
• Vetoketjulliset etutaskut.
• Monta väriä.

Tilavat vetoketjulliset etutaskut. Sisätaskut. Joustava helma. Joustavat 
hihansuut. Edessä YKK-vetoketju. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 280 g/m². 
Tuotenro: 65750175-1400 khaki  
Tuotenro: 65750175-1700 ruskea  
Tuotenro: 65750175-3000 oranssi  
Tuotenro: 65750175-4100 punainen  
Tuotenro: 65750175-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65750175-6700 mariini  
Tuotenro: 65750175-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65750175-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65750175-9900 musta  
Koko: XS-4XL 
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| 9921 |

| 9931 |

TECHNICAL5620

   

NEULE- JA KAULUSPAIDAT

5620 - T-paita, s. 112
2194 - Hosout, s. 78

T-PAITA SPUN DYE 
VISION
• Pitkä käyttöikä ja nopeasti kuivuva. 
• Olkapäiden heijastimet parantavat näkyvyyttä.

T-paita joustavaa polyesteria, hihat ja sivukappaleet ovat pehmeää 
interlock-neulosta ja etu- ja takaosa kosteuden siirtävää verkkoneulosta. 
Spun Dye on ympäristöystävällisempi värjäysmenetelmä, jossa käytetään 
vähemmän vettä ja joka säästää energiaa sekä vähentää valmistuksessa 
käytettävien kemikaalien määrää. Fluoresoivat flatlocksaumat ja heijastimet 
olkapäillä parantavat näkyvyyttä. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 135 g/m² interlock, 160 g/m² bird-eye. 
Tuotenro: 65562053-9921 musta/keltainen  
Tuotenro: 65562053-9931 musta/oranssi  
Koko: XS-4XL 
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| 9900 |

| 1000 | | 9800 || 6700 |

| 1000 |

| 6700 | | 9900 || 9800 |

PRACTICAL5522

     

PRACTICAL5533

     

NEULE- JA KAULUSPAIDAT

KEHRUUVÄRJÄTTY 
T-PAITA
• T-paita teknistä materiaalia.
• Ympäristöystävällinen Spun Dye -värjäys.
• Nopeasti kuivuvaa materiaalia.

Mukava tekninen t-paita ”spun-dyed”-polyesteriä, joka siirtää kosteuden 
nopeasti pois iholta. Paita kuivuu nopeasti, ja olo pysyy kuivana ja raikkaana 
koko päivän. Spun Dye on ympäristöystävällisempi värjäysmenetelmä, 
jossa käytetään vähemmän vettä, energiaa ja kemikaaleja. Spun Dye takaa 
myös korkean värinkeston, joten väri ei muutu ajan myötä. 

Materiaali: 100% Spun Dye -polyesteriä, 135 g/m². 
Tuotenro: 65552251-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65552251-6700 mariini  
Tuotenro: 65552251-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65552251-9900 musta  
Koko: XS-4XL 

KEHRUUVÄRJÄTTY 
KAULUSPAITA
• Pikeepaita teknistä materiaalia.
• Ympäristöystävällinen Spun Dye -värjäys.
• Nopeasti kuivuvaa materiaalia.

Mukava tekninen pikeepaita ”spun-dyed”-polyesteriä, joka siirtää kosteuden 
nopeasti pois iholta. Paita kuivuu nopeasti, ja olo pysyy kuivana ja raikkaana 
koko päivän. Spun Dye on ympäristöystävällisempi värjäysmenetelmä, 
jossa käytetään vähemmän vettä, energiaa ja kemikaaleja. Spun Dye takaa 
myös korkean värinkeston, joten väri ei muutu ajan myötä. 

Materiaali: 100% Spun Dye -polyesteriä, 135 g/m². 
Tuotenro: 65553351-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65553351-6700 mariini  
Tuotenro: 65553351-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65553351-9900 musta  
Koko: XS-4XL 
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| 9399 |

| 9910 |

| 1099 |

FUNCTIONAL5266

FUNCTIONAL5267

NEULE- JA KAULUSPAIDAT

T-PAITA BEATNIK-
PAINATUKSELLA
• Painatus “Beatnik”.
• Vahvistetut olkasaumat.
• Kaksoistikkaus kaula-aukon ympärillä.

T-paita painatuksella ”Beatnik” sileää neulosta, normaali istuvuus. 
Vahvistetut olkasaumat ja kaksoistikkaus kaula-aukon ympärillä. 

Materiaali: 100 % puuvillaa, 180 g/m2. 
Tuotenro: 65526610-4110 punainen/ valkoinen     
Tuotenro: 65526610-9910 musta/ valkoinen    
Koko: XS-3XL 

T-PAITA SPIKE-
PAINATUKSELLA
• Painatus “Spike”.
• Vahvistetut olkasaumat.
• Kaksoistikkaus kaula-aukon ympärillä.

T-paita painatuksella ”Spike” sileää neulosta, normaali istuvuus. Vahvistetut 
olkasaumat ja kaksoistikkaus kaula-aukon ympärillä. 

Materiaali: 100 % puuvillaa (harmaameleerattu 85 % puuvillaa / 15 % 
viskoosia), 180 g/m2. 
Tuotenro: 65526710-1099 valkoinen/ musta  
Tuotenro: 65526710-9399 harmaa/musta  
Koko: XS-3XL 
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PRACTICAL5264

 

PRACTICAL5265

 

NEULE- JA KAULUSPAIDAT

T-PAITA
• Miesten t-paita, normaali istuvuus.
• Mukavaa sileää neulosta.
• Vahvistetut olkasaumat.

T-paita sileää neulosta, normaali istuvuus. Vahvistetut olkasaumat ja 
kaksoistikkaus kaula-aukon ympärillä. 

Materiaali: 100% puuvillaa (harmaa 85% puuvillaa / 15% viskoosi), 180 g/m². 
Tuotenro: 65526410-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65526410-1400 khaki  
Tuotenro: 65526410-1700 ruskea  
Tuotenro: 65526410-3000 oranssi  
Tuotenro: 65526410-4100 punainen  
Tuotenro: 65526410-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65526410-6700 mariini  
Tuotenro: 65526410-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65526410-9300 harmaa  
Tuotenro: 65526410-9900 musta  
Koko: XS-3XL 

T-PAITA NAISTEN
• Kevyt t-paita muotoonommellussa naisten mallissa.
• Mukavaa sileää neulosta.
• Vahvistetut olkasaumat.

T-paita sileää neulosta, hieman tyköistuva naisten malli. Vahvistetut 
olkasaumat ja kaksoistikkaus kaula-aukon ympärillä. 

Materiaali: 100% puuvillaa (harmaa 85% puuvillaa / 15% viskoosi), 180 g/m². 
Tuotenro: 65526510-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65526510-1400 khaki  
Tuotenro: 65526510-1700 ruskea  
Tuotenro: 65526510-3000 oranssi  
Tuotenro: 65526510-4100 punainen  
Tuotenro: 65526510-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65526510-6700 mariini  
Tuotenro: 65526510-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65526510-9300 harmaa  
Tuotenro: 65526510-9900 musta  
Koko: XS-3XL 
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PRACTICAL5564
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| 6300 |

| 1400 || 1000 |

NEULE- JA KAULUSPAIDAT

PIKEEPAITA
• Klassinen pikeepaita.
• Kaulus ja hihansuut ribbineulosta.
• Koristeelliset yksityiskohdat.

Klassinen pikeepaita nappikiinnityksellä, jossa on kolme sävy sävyyn 
olevaa nappia. Halkio helmassa. Kaulus ja hihansuut ribbineulosta. 
Koristeellinen oranssi kanttinauha kauluksen sisäpuolella ja halkiossa. 

Materiaali: 65 % polyesteria / 35 % puuvillaa (harmaameleerattu 85 % 
puuvillaa / 15 % viskoosia), 200 g/m2. 
Tuotenro: 65556430-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65556430-1400 khaki  
Tuotenro: 65556430-1700 ruskea  
Tuotenro: 65556430-4100 punainen  
Tuotenro: 65556430-6300 taivaansininen  
Tuotenro: 65556430-6700 mariini  
Tuotenro: 65556430-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65556430-9300 harmaa  
Tuotenro: 65556430-9900 musta  
Koko: XS-3XL 
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FUNCTIONAL5120

 

FUNCTIONAL5122

 

NEULE- JA KAULUSPAIDAT

COLLEGPAITA
• Silmukoitu sisäpinta. 
• Vahvike niskassa. 
• 100% puuvillaa.

Collegepaita, jossa pyöreä pääntie ja silmukoitu sisäpinta. Puolikuun 
muotoinen vahvike niskassa. Resori helmassa ja hihansuissa. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65512010-1010 valkoinen  
Tuotenro: 65512010-6700 mariini  
Tuotenro: 65512010-9700 grafiitti  
Tuotenro: 65512010-9900 musta  
Koko: XS-3XL 

COLLEGEPAITA
• Nukattu sisäpinta tuo lisämukavuutta. 
• Korkea värinkesto. 
• Vetoketjullinen rintatasku.

Puuvillaa/polyesteriä, jonka väri ei muutu ajan myötä. Suora helma,  
pieni resori helmassa ja hihansuissa. Vetoketjullinen rintatasku ja 
henkilökorttipidike. Nukattu sisäpinta.  

Materiaali: 60% puuvillaa / 40% polyesteriä, 280 g/m². 
Tuotenro: 65512293-6700 mariini  
Tuotenro: 65512293-9800 antrasiitinmusta  
Tuotenro: 65512293-9900 musta  
Koko: XS-3XL 
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FUNCTIONAL5500

 

NEULE- JA KAULUSPAIDAT

5500 - Pusero, s. 118
2733 - Shortsit, s. 61

COLLEGEPAITA  
1/2-ZIP
• Collegepaita korkealla kauluksella. 
• 100% puuvillaa.
• Resori helmassa ja hihansuissa.

Mukava collegepaita 100% puuvillaa, korkea kaulus ja lyhyt vetoketju. 
Resori helmassa ja hihansuissa. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65550010-6700 mariini  
Tuotenro: 65550010-9700 grafiitti  
Tuotenro: 65550010-9900 musta  
Koko: XS-3XL 
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NEULE- JA KAULUSPAIDAT

COLLEGEPAITA  
1/2-ZIP
• Mukava kauluksellinen collegepaita.
• Lyhyt vetoketju.
• Monta väriä, joissa musta kontrastiraita.

Kaksipuolinen doubleface-materiaali. Korkea kaulus ja lyhyt  
vetoketju. Resori helmassa ja hihansuissa. Kontrastivärinen raita sivulla 
(musta-keltaisessa kontrastiväri on hartioilla). 

Materiaali: 80% puuvillaa / 20% polyesteriä, 320 g/m². 
Tuotenro: 65540120-1499 khaki/musta  
Tuotenro: 65540120-1799 ruskea/musta  
Tuotenro: 65540120-4199 puna/musta  
Tuotenro: 65540120-6399 sininen/musta  
Tuotenro: 65540120-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65540120-7599 metsänvihreä/musta  
Tuotenro: 65540120-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65540120-9921 musta/keltainen  
Tuotenro: 65540120-9999 musta  
Koko: XS-4XL 

COLLEGEPAITA
• Mukava collegepaita, jossa pyöreä pääntie.
• Resori helmassa ja hihansuissa.
• Monta väriä, joissa musta kontrastiraita.

Collegepaita, jossa pyöreä pääntie ja kaksipuolinen doubleface-materiaali. 
Resori helmassa ja hihansuissa. Kontrastiväriset raidat sivuilla. 

Materiaali: 80% puuvillaa / 20% polyesteriä, 320 g/m². 
Tuotenro: 65540220-1499 khaki/musta  
Tuotenro: 65540220-1799 ruskea/musta  
Tuotenro: 65540220-4199 puna/musta  
Tuotenro: 65540220-6399 sininen/musta  
Tuotenro: 65540220-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65540220-7599 metsänvihreä/musta  
Tuotenro: 65540220-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65540220-9999 musta  
Koko: XS-4XL 



120 NEULE- JA KAULUSPAIDAT

5155 - Huppari, s. 121
2822 - Hosout, s. 53
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TECHNICAL5154

 

TECHNICAL5155

 

NEULE- JA KAULUSPAIDAT

VINTAGE HUPPARI
• Samassa tuotteessa yhdistyy lämmin huppari ja  

miellyttävä takki.
• Sisäpuolen teddykangasvuori lämmittää.
• Suuret taskut.

Erittäin mukava, pehmeä ja lämmin huppari ja takki samassa. Sisäpuolella 
teddykangasvuori. Nauhallinen huppu. Suuret etutaskut. Neulottu resori 
helmassa ja hihansuissa. Brodeerattu Jobman-tekstilogo rinnassa. 

Materiaali: 65% puuvillaa / 35% polyesteriä, 430 g/m². 
Tuotenro: 65515438-3098 oranssi/tummanharmaa  
Tuotenro: 65515438-6498 sininen/tummanharmaa  
Tuotenro: 65515438-6798 mariini/tummanharmaa  
Tuotenro: 65515438-9198 vaaleanharmaa/tummanharmaa  
Tuotenro: 65515438-9998 musta/tummanharmaa  
Koko: S-3XL 

VINTAGE HUPPARI 
VUORELLINEN
• Samassa tuotteessa yhdistyy lämmin huppari ja  

miellyttävä takki. 
• Sisäpuolen teddykangasvuori lämmittää.
• Suuret taskut.

Erittäin mukava, pehmeä ja lämmin huppari ja takki samassa. Sisäpuolella 
teddykangasvuori. Nauhallinen huppu. Suuret etutaskut. Neulottu resori 
helmassa ja hihansuissa.  

Materiaali: 65% puuvillaa / 35% polyesteriä, 430 g/m². 
Tuotenro: 65515538-9198 vaaleansininen/tummanharmaa  
Tuotenro: 65515538-9998 musta/tummanharmaa  
Koko: XS-3XL 
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| 4163 |

FUNCTIONAL5138

 

NEULE- JA KAULUSPAIDAT

5138 - Paita, s. 122
2290 - Hosout, s. 58

FLANELLIPAITA
• Läpineulottu flanelli takaa korkean värinkeston.
• Naarmuttamattomat muovinapit.

Läpineulottu flanelli takaa korkean värinkeston. Läpälliset ja napilliset 
rintataskut. Naarmuttamattomat muovinapit. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 160 g/m². 
Tuotenro: 65513801-4163 punainen/sininen  
Tuotenro: 65513801-9830 harmaa/oranssi  
Koko: S-3XL 
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FUNCTIONAL5157
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NEULE- JA KAULUSPAIDAT

VUORATTU 
FLANELLIPAITA
• Lämmittävä tikkivuori.
• Läpineulottu flanelli takaa korkean värinkeston.
• Metalliset painonapit.  

Tikkivuorattu paita, jossa metalliset painonapit. Läpineulottu flanelli takaa 
korkean värinkeston. Läpälliset ja painonapilliset rintataskut, joista 
vasemmassa kynälokero. 

Materiaali: 100% puuvillaa Tikkivuori , 160 g/m². 
Tuotenro: 65515701-4163 punainen/sininen  
Tuotenro: 65515701-9830 harmaa/oranssi  
Koko: S-3XL 

PUUVILLAPAITA
• Puuvillapaita mukavaa laatua, muodikas leikkaus. 
• Napilliset tampit hihojen käärimiseen. 
• Piilonapit ja vetoketjulliset rintataskut. 

Paita 100% puuvillaa. Pitkät hihat. Hihoissa napilliset tampit. Piilonapit. 
Vetoketjulliset rintataskut. D-rengas rinnassa.  

Materiaali: 100% puuvillaa, 160 g/m². 
Tuotenro: 65560117-6700 mariini  
Tuotenro: 65560117-9700 harmaa  
Tuotenro: 65560117-9900 musta  
Koko: XS-3XL 



Kuinka kuori- ja 
sadevaatteemme 
toimivat?

Vesipatsas ja hengittävyys
Kankaan vedenpitävyys ilmoitetaan millimetreissä vesipatsaasta 
(mm). Tämä mitta lasketaan asettamalla 10 cm2 kangasta sam-
ankokoisen putken alle. Putki täytetään vedellä, ja ensimmäisen 
vesipisaran mentyä kankaan läpi mitataan vesipatsaan korkeus. 
Kangasta voidaan pitää vedenpitävänä, jos se kestää 2 000 mm 
vettä.  

Kankaan hengittävyys mitataan grammoina neliömetriä kohti 
vuorokaudessa (g/m2/24h tai metri vesipatsasta). Mitä korkeampi 
lukema, sitä paremmin kangas hengittää ylijäämälämpöä ja 
vesihöyryä. Näitä molempia lukemia tarvitaan vaatteen omi-
naisuuksien hahmottamiseksi. Korkea vesipatsas eli tiiviimpi 

kangas voi tarkoittaa heikompaa hengittävyyttä. Hyvin hengittävät 
vaatteet ovat miellyttävämpiä käyttää, ja hengittävyyden ansiosta 
vaate ei tunnu sisältä kostealta.

Teipatut saumat
Saumat on hyvä teipata, jotta vesi ei pääse saumoista läpi ja 
vaate on mahdollisimman vesitiivis. Tätä varten vaatteen 
sisäpinnan saumoihin lisätään teipit. Täysin vedenpitävissä 
vaatteissa kaikki saumat on teipattu, ja vedenkestävissä vaat-
teissa teipataan vain tärkeimmät saumat: esimerkiksi takeissa 
teipataan olkapäissä, takana ja edessä olevat saumat, jotka 
altistuvat yleensä eniten kosteudelle.



125

1879045

1272262

1175120

1271270

PIPO

KUORIHOUSUT

COLLEGEPAITA

KUORITAKKI

K
uo

ri
- j

a 
sa

de
va

at
te

et



126

     

PRACTICAL1284

| 9899 |

| 9999 |

| 6799 |

KUORI- JA SADEVAATTEET

KUORITAKKI
• Tuulen- ja vedenpitävä ja teipatut saumat 
• Hengittävä, täydellinen kerrospukeutumiseen 
• Irrotettava huppu parantaa turvallisuutta.

Veden- ja tuulenpitävä kuoritakki teipatuin saumoin. Hengittävä, joten sopii 
erinomaisesti kerrospukeutumiseen. Verkkovuori jättää takin sisään 
ilmakerroksen ja parantaa ilmanvaihtoa. Runsaasti rintataskuja, joista 
kahdessa läppä ja tarranauhakiinnitys, kahdessa vedenpitävä vetoketju. 
Etutaskut, joissa läppä ja vetoketju. Kolme sisätaskua, joista kahdessa 
verkkokangas ja vetoketju, yhdessä tarranauhakiinnitys. Säädettävät hihat 
ja helma. Irrotettava painonapillinen huppu, jossa kiristysnauha.  
Vesipilari: 23000 mm. Hengittävyys: 3300 g/m² 24 h.  
Sadeasusertifioitu EN343:n mukaan. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 200 g/m². 
Tuotenro: 65128436-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65128436-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65128436-9999 musta/musta  
Koko: XS-4XL 
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KUORI- JA SADEVAATTEET

KUORITAKKI
• Jokasääntakki, sopii kuorikerrokseksi.
• Joustava, kulutusta kestävä ja vedenpitävä kuoritakki 

polyamidia.
• Heijastin hartioilla.

Vedenpitävä kuoritakki kulutusta kestävää polyamidia. Sisäänrullattava 
huppu, jossa heijastintere. Heijastimet hartioilla. Rintatasku, jossa 
henkilökorttilokero. Napoleontasku rinnassa. Vetoketjulliset sisätaskut ja 
puhelinlokero. Suuret etutaskut. Säädettävä vyötärö, helma ja hihansuut. 
Vesipilari: 16000 mm. Hengittävyys: 9700 g/m² 24h. 
Sadeasusertifioitu EN343:n mukaan. 

Materiaali: 100% polyamidia, 190 g/m². 
Tuotenro: 65127049-9900 musta  
Koko: S-3XL 

KUORIHOUSUT
• Kuorihousut kulutusta kestävää ja vesitiivistä 

polyamidia.
• Vesipilari: 16000 mm.
• Hengittävyys: 9700 g/m² 24h.

Vesitiiviit kuorihousut kulutusta kestävää polyamidia. Säädettävä vyötärö. 
Korkeampi selkäosa pitää kylmyyden poissa. Tilavat etutaskut. 
Tuumamittatasku puukkolokerolla. Polvista taivutetut lahkeet ja 
polvisuojataskut, joihin polvisuojat voidaan asettaa kahteen eri korkeuteen. 
Heijastintereet. Säädettävät lahkeensuut koukuilla, jotka voidaan kiinnittää 
kengännauhoihin. Vesipilari: 16000 mm. Hengittävyys: 9700 g/m² 24h. 
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 
Sadeasusertifioitu EN343:n mukaan. 

Materiaali: 100% polyamidia, 190 g/m². 
Tuotenro: 65226249-9900 musta  
Koko: S-3XL 
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KUORI- JA SADEVAATTEET

KUORITAKKI HI-VIS
• Korkea hengittävyys (11500 g/m² 24h) joten sopii 

erinomaisesti kerrospukeutumiseen. 
• Materiaali on vettähylkivää ja kestää 13000 mm vesipilarin. 
• Teipatut saumat ja vedenpitävä vetoketju varmistavat 

pysymisen kuivana. 

Kuoritakki 100% polyesteriä, PU-pinnoitus takana, teipatut saumat ja vuori. 
Materiaali on vettähylkivää ja erittäin hengittävää. Sisäpuolella kaksoistaskut, joista 
vasen vetoketjulla ja puhelinlokerolla ja oikea A5-kokoinen. Vetoketju ja tuulilista 
ylös kaulukseen asti ja painonapit/tarranauha. Piilotettu rintatasku ja piilotetut 
etutaskut, joissa vedenpitävä vetoketju. Hihatasku, jossa henkilökorttilokero ja 
vedenpitävä vetoketju. Säädettävät hihansuut ja kiristysnauha helmassa. 
Säädettävä huppu, jonka saa kauluksen sisään. Vesipilari: 13000 mm. 
Hengittävyys: 11500 g/m² 24h. 
Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 200 g/m². 
Tuotenro: 65127341-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65127341-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65127341-3199 oranssi/musta  
Koko: S-3XL 

KUORIHOUSUT HI-VIS
• Kuorihousut kulutusta kestävää ja vettähylkivää 

polyesteriä.
• Vesipilari: 13000 mm.
• Hengittävyys: 11500 Mvp.

Vettähylkivät kuorihousut kulutusta kestävää, vettähylkivää ja PU-pinnoitettua 
polyesteriä. Teipatut saumat varmistavat pysymisen kuivana. Hengittävät, 
joten sopivat erinomaisesti kerrospukeutumiseen. Säädettävä vyötärö ja 
vyölenkit. Korkeampi selkäosa pitää kylmyyden poissa. Tilavat läpälliset 
etutaskut. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Polvista taivutetut lahkeet ja 
polvisuojataskut. Säädettävät lahkeensuut. Vesipilari: 13000 mm. 
Hengittävyys: 11500 g/m² 24h. 
Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 200 g/m². 
Tuotenro: 65226341-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65226341-2199 keltainen/musta  
Koko: S-3XL 
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KUORI- JA SADEVAATTEET

SADEHOUSUT HI-VIS
• Ommellut ja teipatut saumat.
• Säädettävät lahkeet.
• Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti.

Lujatekoiset sadehousut, jotka on sertifioitu huomioluokkaan 2. Sertifioitu 
EN 343 -standardin mukaisesti, mikä tarkoittaa, että housut on hyväksytty 
EU:n sääntöjen mukaisesti sadeasuksi. Ommellut ja teipatut saumat. 
Resori ja nauha vyötäröllä. Säädettävät lahkeet.  
Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  

Materiaali: 100% polyuretaanilla päällystettyä polyesteritrikoota, 170 g/m². 
Tuotenro: 65254658-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65254658-3167 oranssi/mariini  
Koko: S-XXL 

HUOMIOSADETAKKI 
HI-VIS
• Ommellut ja teipatut saumat.  
• Edessä vetoketju ja tuulilista.  
• Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti.

Lujatekoinen sadetakki, joka on sertifioitu huomioluokkaan 3. Sertifioitu EN 
343 -standardin mukaisesti, mikä tarkoittaa, että takki on hyväksytty EU:n 
sääntöjen mukaisesti sadeasuksi. Ommellut ja teipatut saumat. Vetoketju ja 
tuulilista. Nauhallinen huppu. Suuret etutaskut. Säädettävät hihat ja 
vyötärö. Takin pituus 80 cm koossa L. 
Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyuretaanilla päällystettyä polyesteritrikoota, 170 g/m². 
Tuotenro: 65156658-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65156658-3167 oranssi/mariini  
Koko: S-3XL 
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KUORI- JA SADEVAATTEET

SADEASU
• Repäisylujaa ja kulutusta kestävää materiaalia. 
• Ommellut ja teipatut saumat. 
• Stretch-ominaisuus lisää liikkuvuutta.

Repäisylujaa ja kulutusta kestävää trikoomateriaalia, jolla on pitkä käyttöikä 
ja jonka joustavuus lisää liikkuvuutta. Ommellut ja teipatut saumat. Pehmeä 
materiaali pysyy joustavana myös kylmällä säällä. Sertifioitu EU-standardin 
EN 343 mukaisesti, mikä tarkoittaa, että asu on hyväksytty EU:n sääntöjen 
mukaisesti sadeasuksi. Irrotettava painonapillinen huppu. Hihansuut 
tarranauhoilla. Läpälliset etutaskut. Helmassa säädettävä resorinauha. 
Heijastimet olkapäillä ja niskassa. Housuissa on resori vyötäröllä ja edessä 
läpälliset taskut, joihin on helppo päästä käsiksi. 
Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti. 

Materiaali: 100% polyuretaanilla päällystettyä polyesteritrikoota, 170 g/m². 
Tuotenro: 65653558-6700 mariini  
Tuotenro: 65653558-9900 musta  
Koko: XS-3XL 

SADETAKKI HI-VIS
• Kulutusta kestävä ja kätevä. 
• Ommellut ja teipatut saumat. 
• Sadeasusertifiointi.

Lujatekoinen sadetakki, joka on sertifioitu huomioluokkaan 3. Sertifioitu 
sadeasuksi EU-standardin EN 343 mukaisesti, mikä tarkoittaa, että takki  
on hyväksytty EU:n sääntöjen mukaisesti sadeasuksi. Ommellut ja teipatut 
saumat. Pituus 100 cm koossa L. Nauhallinen huppu. Säädettävät hihat. 
Ommellut ja teipatut saumat.  
Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyuretaanilla päällystettyä polyesteritrikoota, 170 g/m². 
Tuotenro: 65156558-2167 keltainen/mariini  
Koko: S-XXL 
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TECHNICAL1035

Tummanharmaat heijastinpinnat 
ovat päivänvalossa huomaamat-
tomat mutta pimeässä valaistuna 
heijastavat ja näkyvät.

TALVIVAATTEET

TALVITAKKI
• Kevyt ja joustava talvitakki.
• Veden- ja tuulenpitävä teipatuin saumoin.
• Irrotettava huppu lisää turvallisuutta.

Lämminvuorinen, tuulen- ja vedenpitävä takki kaksinkertaista  
polyamidi-taslan-kangasta. Teipatut saumat, hyvä hengittävyys. Kuluvat 
kohdat vahvistettu oxford-polyesterillä. Kuumapainetut Jobman-heijastimet 
olkapäillä ja alaselässä parantavat näkymistä. Kaksinkertainen tuulilista 
etupuolella, suojaa kylmältä tuulelta ja estää sateen sisäänpääsyn. 
Pehmeä ja mukavantuntuinen vuoraus kauluksen sisäpuolella ja olkapäillä. 
Tuuletusaukko takana hartioilla. Irrotettava painonapillinen huppu, jossa 
kiristysnauha. Kiristysnauhalla säädettävä huppu ja vähän pidempi helma. 
Joustava ribbineulottu hihansuu, jossa sisäpuolella peukalonpaikka. 
Ulkopuolelta säädettävissä tarranauhalla. Kaksi tilavaa rintataskua,  
joissa vetoketju. Toisessa napoleontasku tuulilistan alla. D-rengas  
henkilökorttipidikettä varten ylemmässä rintataskussa. Kaksi tilavaa 
piilovetoketjullista etutaskua. Kaksi sisätaskua, verkkokangasta, esim. 
hanskoille. Vesipilari: 11 000 mm. Hengittävyys: 6000 g/m² 24 h. 
Sertifioitu EN 342 mukaisesti suojaamaan kylmältä. 

Materiaali: 100 % polyamidia, taslan-kangasta, 200 g/m². 
Tuotenro: 65103530-9999 musta/musta  
Koko: XS-3XL 
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PRACTICAL1384

TALVIVAATTEET

TALVITAKKI
• Veden- ja tuulenpitävä takki teipatuin saumoin.
• Heijastavat yksityiskohdat taskuissa ja alaselässä.
• Irrotettava huppu lisää turvallisuutta.

Lämminvuorinen talvitakki, tuulen- ja vedenpitävä. Teipatut saumat. 
Runsaasti rintataskuja, joista kahdessa läppä ja tarranauhakiinnitys, 
kahdessa vedenpitävä vetoketju. Etutaskut, joissa läppä ja vetoketju. 
Kolme sisätaskua, joista kahdessa vetoketju ja yhdessä tarranauhakiinnitys. 
Säädettävät hihat ja helma. Heijastavat yksityiskohdat taskuissa ja 
alaselässä. Irrotettava painonapillinen huppu. Vesipilari: 23 000 mm. 
Hengittävyys: 3300 g/m2 24 h.  
Sadeasusertifioitu EN343:n mukaan. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 200 g/m². 
Tuotenro: 65138436-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65138436-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65138436-9999 musta/musta  
Koko: XS-4XL 
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TALVIVAATTEET

TALVIPARKA STAR
• Parka-talvitakki tunnetusti kulutusta kestävää 

STAR-laatuamme.
• Tikkivuori lisää joustavuutta.
• Monta näppärää taskua.

Kevyt ja joustava tikkivuorattu parkatakki kulutusta kestävää ja vettähylkivää 
100% STAR-polyamidia. Sisäänrullattava tikkivuorattu huppu. Kauluksen 
sisäpuoli on vuorattu pehmeällä teddykankaalla. Päälleommeltu rintatasku, 
jossa henkilökorttilokero. Vetoketjulliset sisätaskut ja puhelinlokero. 
Napoleontasku rinnassa. Suuret etutaskut. Käsinetasku. Säädettävä 
vyötärö, helma ja hihansuut mukavalla resorilla.  
Cordura®-vahvikkeet. Heijastintere hartioiden alaosassa. 

Materiaali: 100% STAR-polyamidia, 250 g/m². 
Tuotenro: 65133607-9900 musta  
Koko: S-3XL 

TALVIHOUSUT STAR
• Talvihousut tunnetusti kulutusta kestävää  

STAR-laatuamme.
• Vettähylkivät ja tuulenpitävät, pitävät kylmän ja 

kosteuden loitolla.
• Joustava ja mukava tikkivuori.

Kevyet, joustavat ja tikkivuoratut housut kulutusta kestävää ja vettähylkivää 
100% STAR-polyesteriä. Säädettävä vyötärö. Korkeampi selkäosa pitää 
kylmyyden poissa. Tilavat etutaskut. Vahvistetut takataskut. Reisitasku, 
jossa henkilökortti- ja puhelinlokerot. Tuumamittatasku puukkolokerolla. 
Polvista taivutetut lahkeet ja Cordura®-polvisuojataskut, joihin polvisuojat 
voidaan asettaa kahteen eri korkeuteen. Säädettävät lahkeensuut pitävät 
kylmyyden poissa.  
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 100% STAR-polyamidia, 250 g/m². 
Tuotenro: 65293607-9900 musta  
Koko: C44-62, C146-156, D92-124 
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FUNCTIONAL1357

TALVIVAATTEET

TALVIPUSERO
• Joustava ja kevyt pilottimallinen takki.
• Koko takissa tikkivuori.
• Vetoketjullinen rintatasku.

Talvitakki kulutusta kestävää polyesteriä. Joustava ja mukava tikkivuori. 
Resorit vyötäröllä ja hihansuissa. Pilottitakki kulutusta kestävää ja 
vettähylkivää polyesteriä, joustava tikkivuori. Kauluksessa mukava 
pileevuori. Rintataskut ja hihatasku vetoketjuilla sekä etutaskut. Sisätasku, 
jossa puhelinlokero. D-rengas henkilökorttipidikettä varten. Mustaa takkia 
saatavilla kokoon 5XL saakka. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 200 g/m². 
Tuotenro: 65135739-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65135739-6700 mariini  
Tuotenro: 65135739-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65135739-9900 musta  
Koko: XS-3XL, (+9900 4XL, 5XL) 
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TALVIVAATTEET

TALVITAKKI
• Pidempi takki, jonka yläosan pileevuori eristää hyvin.
• Alaosan ja hihojen tikkivuori tekee takista joustavan.
• Olkapäissä ja kyynärvarsissa.vahvistetut  

kulutuspinnat ripstop-materiaalia.

Hieman pidempi takki, jossa irrotettava huppu. Pilee- ja tikkivuorin 
yhdistelmä lämmittää ja lisää liikkuvuutta. Kyynärvarsien ja olkapäiden 
vahvistetut kulutuspinnat ovat ripstop-materiaalia. Olkapäillä tummat 
heijastimet. Vetoketjulliset etutaskut ja rintatasku, jonka sisällä 
henkilökorttilokero. Kaksoistaskut sisäpuolella. 

Materiaali: 100% polyamidia, 230 g/m². 
Tuotenro: 65126144-9999 musta  
Koko: XS-3XL 
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TALVIVAATTEET

TALVITAKKI
• 100% puuvillaa, erittäin mukava. 
• Perinteinen malli, joka kestää hyvin kulutusta.
• Huomiovärinen kangas ja heijastimet hartioilla lisäävät 

näkyvyyttä.

Vartalo-osan pileevuori lämmittää erinomaisesti ja hihojen tikkivuori lisää 
joustavuutta. Oikeassa rintataskussa läppä ja puhelinlokero. Vasemmassa 
rintataskussa lisätasku. Rintataskujen alapuolella käsinetaskut. Tilavat 
etutaskut. Puhelintasku sisäpuolella. Kaksoistaskut sisäpuolella. Pidennetty 
selkäosa sekä säädettävä vyötärö ja hihat. Vetoketju ja tuulilista ylös 
kaulukseen asti. Huomiovärinen materiaali hartioilla ja heijastimet hartioilla 
ja hihoissa. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 370 g/m². 
Tuotenro: 65117913-9921 musta/keltainen  
Koko: S-3XL 
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FUNCTIONAL4445

TALVIVAATTEET

TALVIHAALARI
• Haalari, jossa paksu tikkivuori.
• Heijastimet lahkeissa ja heijastintereet hartioilla. 
• Lonkkiin asti ulottuvat lahkeiden vetoketjut helpottavat 

haalarin pukemista ja riisumista.

Lämmin tikkivuori haalarin vartalo-osassa ja hihoissa. Kaksoistaskut 
sisäpuolella puhelintaskulla. Resori vyötäröllä. Vyö soljella. Piilotettu 
stretchosa selässä tuo lisämukavuutta. Kauluksen sisäpinta pehmeää 
polytrikoota. Kiristysnauha kauluksessa. Säädettävä ja irroitettava topattu 
huppu. Heijastintereet hartioilla ja säädettävät olkapäät. Vahvikkeet 
hihoissa, hartioilla, olkapäissä, hupussa, takaosassa ja lahkeissa. 
Vetoketjullinen hihatasku. Vetoketjullinen napoleontasku vetoketjulistan 
sisäpuolella. Läpälliset rintataskut. Piilotetut vetoketjulliset etutaskut. 
Läpälliset takataskut. Tuumamittatasku.  Polyamidivahvikkeet. Lahkeiden 
vetoketjut ylettyvät lantiolle. Säädettävät resorilliset ja painonapilliset 
lahkeensuut. Heijastimet. Vetoketjut kirjonnalle/painatukselle.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 190 g/m². 
Tuotenro: 65436032-9799 harmaa/musta  
Koko: S-3XL 

TALVIHAALARI
• Ohut tikkivuori tekee haalarista kevyen ja joustavan. 
• Polyesteriä, jonka PU-pinnoite hylkii tuulta ja vettä. 
• Lonkkiin asti ulottuvat lahkeiden vetoketjut helpottavat 

haalarin pukemista ja riisumista.

Kevyt tikkivuorattu talvihaalari. Polyesteriä, jonka PU-pinnoite hylkii tuulta ja 
vettä. Kaksisuuntainen vetoketju ja tuulilista ylös kaulukseen asti. Läpälliset 
rintataskut. Napoleontasku tuulilistan alla. Sisäänommellut etutaskut. 
Läpälliset takataskut. Sisätasku, jossa puhelinlokero. Resori vyötäröllä. 
Hihojen sisäpuolella resorit ja peukaloaukot. Lahkeiden vetoketjut ylettyvät 
lantiolle. Polvitaskut sisäpuolella. Heijastimet lahkeissa. Kumipäällysteiset napit. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 200 g/m². 
Tuotenro: 65444532-9900 musta  
Koko: S-3XL 
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TECHNICAL2201

   

FUNCTIONAL2872

   

NAISET

RIIPPUTASKUHOUSUT 
PUUVILLA NAISTEN
• Erityisesti Jobmanille kehitettyä kulutusta kestävää 

puuvillaa.
• Polvisuojat voidaan asettaa kahteen eri korkeuteen.
• Polvista taivutetut lahkeet parantavat istuvuutta.

Polyamidivahvikkeet riippu- ja takataskuissa, tuumamittataskussa ja 
polvisuojataskuissa. Puhelintasku lonkan kohdalla. Tilavat riipputaskut 
lisälokeroilla ja vahvistetulla sisäosalla. Sisäänommellut etutaskut, joiden 
sisään riipputaskut voidaan työntää. Vasaralenkki. Takataskujen sisäpuoli 
vahvistettu. Eteenpäin siirretty vahvistettu tuumamittatasku, jossa on 
irtonainen alaosa ja puukkonappi. Reisitasku, jossa puhelinlokero. Polvista 
taivutetut lahkeet, joissa kulutusta kestävät polvitaskut polyamidia. 
Polvisuojataskut kahdessa korkeudessa. Housuista on saatavilla myös 
miesten malli 2200. Sertifioitu standardien EN 14404:2004 ja A1:2010, 
tyyppi 2, taso 1 mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 
9945 kanssa.  

Materiaali: 100% puuvillaa, 370 g/m². 
Tuotenro: 65220113-9900 musta  
Koko: 34-48 

RIIPPUTASKUHOUSUT
• Kevyttä ja nopeasti kuivuvaa FAST DRY -laatuamme.
• Tilavat etutaskut.
• Polvista taivutetut lahkeet parantavat istuvuutta.

Pehmeää, mukavaa, kevyttä ja nopeasti kuivuvaa Fast Dry -polyamidia, 
joka kestää hyvin kulutusta. Tilavat riipputaskut voidaan työntää 
etutaskujen sisään. Naarmuttamaton kuminappi. Takataskujen sisäpuoli 
vahvistettu. Vasaralenkki. Isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. 
Tuumamittatasku puukkopidikkeellä, henkilökorttilokero ja lisälokero. 
Polvista taivutetut lahkeet parantavat istuvuutta. Polvisuojataskut kulutusta 
kestävää polyamidia, heijastintereet ja kaksi korkeutta polvisuojille.  
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: 100% polyamidia, 200 g/m². 
Tuotenro: 65287206-9999 musta  
Koko: 34-52 
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TECHNICAL2272

     

TECHNICAL2972

   

NAISET

RIIPPUTASKUHOUSUT 
STAR NAISTEN HI-VIS
• Työhousut tunnetusti kulutusta kestävää  

STAR-laatuamme.
• Pitkä käyttöikä ja nopeasti kuivuvat. 
• Kiristysnauhat lahkeensuissa pitävät kylmyyden 

poissa.

Kulutusta kestävä, mukava ja nopeasti kuivuva STAR-laatu, jossa on 
pehmeä sisäpinta ja pitkä käyttöikä. Tilavat riipputaskut voidaan työntää 
etutaskujen sisään. Takataskujen sisäpuoli vahvistettu. Vasaralenkki. 
Isoimmissa ko’oissa lisälenkit vyölle. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Vetoketjullinen reisitasku, puhelinlokero, henkilökorttipidike ja lisälokero. 
Polvista taivutetut lahkeet parantavat istuvuutta. Polvista taivutetut lahkeet 
kulutusta kestävää polyamidia, heijastintereet ja kaksi korkeutta 
polvisuojille. Polyamidilla vahvistetut lahkeensuut, jotka eivät ime kosteutta. 
Heijastintereet ja kiristysnauhat lahkeensuissa. Housuista on saatavilla 
myös miesten malli 2222. 
Sertifioitu standardien EN 14404:2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2. 

Materiaali: 100% STAR-polyesteriä, 250 g/m². 
Tuotenro: 65227207-2199 keltainen/musta  
Koko: 34-54 

RIIPPUTASKUHOUSUT 
CORE NAISTEN
• Polvista taivutetut lahkeet parantavat istuvuutta.
• Polvisuojat voidaan asettaa kahteen eri korkeuteen.
• Kiristysnauhat lahkeensuissa pitävät kylmyyden 

poissa.

Laadukkaalla rengaskehrätyllä puuvilla/polyesterillä on polyesterin vahvuus 
ja puuvillan mukavuus, joten vaate kestää hyvin kulutusta ja on miellyttävä 
päällä. Tilavat riipputaskut voidaan työntää etutaskujen sisään. 
Takataskujen sisäpuoli vahvistettu. Vasaralenkki. Isoimmissa ko’oissa 
lisälenkit vyölle. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vetoketjullinen 
reisitasku, puhelinlokero, henkilökorttipidike ja lisälokero. Polvista taivutetut 
lahkeet parantavat istuvuutta. Polvisuojataskut kulutusta kestävää 
Cordura®a, heijastintereet ja kaksi korkeutta polvisuojille. Polyamidilla 
vahvistetut lahkeensuut, jotka eivät ime kosteutta. Heijastintereet ja 
kiristysnauhat lahkeensuissa.  
Sertifioitu standardien EN 14404 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa. 

Materiaali: CORE 55% puuvillaa / 45% polyesteriä, 305 g/m². 
Tuotenro: 65297219-9999 musta  
Koko: 34-52 
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TECHNICAL2179

   

FUNCTIONAL2311

 

NAISET

REISITASKUHOUSUT 
NAISTEN
• Kulutusta kestävää puuvillatvilliä, joka vähentää 

maalin imeytymistä iholle.
• Maali imeytyy nopeasti kankaaseen.
• Kulutusta kestävät vahvikkeet FA™-polyamidia.

Maalauksen ammattilaisille suunnitellut maalarinhousut, joissa on 
erinomainen leikkaus ja muotoilu. Jobmanin puuvillatvillin hyviä 
ominaisuuksia ovat muun muassa kulutuksenkestävyys, maalin nopea 
imeytyminen kankaaseen ja se, että maalin imeytyminen iholle vähenee. 
Maalarinhousuissa on tilavat riipputaskut. Sisätasku on vuorattu 
vettähylkivällä FA™-polyamidilla. Tilavat etu- ja takataskut, vetoketjullinen 
reisitasku, jossa lisälokero, puhelintasku ja henkilökorttilokero. Puukko- ja 
tuumamittatasku ja käytännölliset lokerot monille maalarin työkaluille. 
Housuissa on lenkki maalirättiä varten. Kestää pesun 85 asteessa. 
Polvitaskut kulutusta kestävää FA™-polyamidia, kaksi korkeutta 
polvisuojille. 
Sertifioitu standardien EN 14404: 2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 ja 9945 kanssa.  

Materiaali: 100% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65217911-1099 valkoinen musta  
Koko: 34-54 

REISITASKUHOUSUT 
NAISTEN
• Työhousut helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa.
• Polvista taivutetut lahkeet.
• Vetoketjullinen reisitasku.

Työhousut helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. Sopivat palvelualalle, 
esimerkiksi kauppa- tai kuljetustöihin. Viisitaskumalli kolikkotaskulla. 
Polvista taivutetut lahkeet. Vetoketjullinen reisitasku. Päälleommellut 
takataskut. Vetoketjullinen reisitasku, puhelin- ja lisälokero. D-rengas 
esimerkiksi avaimille. Voidaan pidentää 5 cm lahkeensuiden taitoksesta. 
Housuista on saatavilla myös miesten malli 2310.  

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 265 g/m². 
Tuotenro: 65231129-6700 mariini  
Tuotenro: 65231129-9700 tummanharmaa  
Tuotenro: 65231129-9900 musta  
Koko: 34-50 (+5 cm) 
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FUNCTIONAL2720

 

NAISET

CHINOS NAISTEN
• Vahva tvilli on kulutusta kestävä ja hieman venyvä 

polyesteri-/puuvillamateriaali. 
• Tilavat etutaskut, joissa kolikkotasku. 
• Kestää pesun 85 °C:ssa.

Työchinot vahvaa tvilliä, joka on kulutusta kestävä ja hieman venyvä 
materiaali. Kestää pesun 85 asteessa. Polyesteri-puuvillasekoite on kevyt 
ja miellyttävä materiaali käytössä ja työtä tehdessä. Tilavat etutaskut, joissa 
kolikkotasku ja sisäänommellut takataskut. Kuminappi vähentää 
mahdollisten naarmujen syntymistä. Polvista taivutetut lahkeet. Voidaan 
pidentää 5 cm lahkeensuiden taitoksesta. Housuista on saatavilla myös 
miesten malli 2420. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 250 g/m². 
Tuotenro: 65272005-6700 mariini  
Tuotenro: 65272005-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65272005-9900 musta  
Koko: 34-54 (+5 cm) 
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FUNCTIONAL2305

 

FUNCTIONAL2308

 

NAISET

REISITASKUHOUSUT
• Työhousut helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. 
• Polvitaskut sisäpuolella. 
• Reisitasku, jossa tuumamittalokero.

Sopivat kevyisiin teollisuustöihin ja palvelualalle, esimerkiksi kauppa- tai 
varastotöihin. Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. Sisäänommellut 
etutaskut ja päälleommellut takataskut. Polvitaskut sisäpuolella. 
Puhelintasku lonkan kohdalla. Läpällinen reisitasku. Reisitasku, jossa 
tuumamittalokero. Miesten ja naisten koot. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65230523-6600 mariini  
Tuotenro: 65230523-9700 harmaa  
Tuotenro: 65230523-9900 musta  
Koko: C44-62, C144-156, D88-124, DA34-50 

REISITASKUHOUSUT 
NAISTEN
• Työhousut helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa.
• Reisitasku lisälokerolla.
• Housuista on saatavilla myös miesten malli 2307.

Sopivat kevyisiin teollisuustöihin ja palvelualalle, esimerkiksi kauppa- tai 
varastotöihin. Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. Sisäänommellut 
etutaskut ja takataskut. Reisitasku lisälokerolla. Läpällinen reisitasku ja 
puhelinlokero. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 260 g/m². 
Tuotenro: 65230823-6700 mariini  
Tuotenro: 65230823-9700 harmaa  
Tuotenro: 65230823-9900 musta  
Koko: 32-50 
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PRACTICAL5265

NAISET

HUPPARI NAISTEN
• Huppari joustavaa polyesteriä, jossa fleece-sisäpinta.
• Vartalonmyötäinen leikkaus lisää liikkuvuutta.
• Säädettävä huppu ja helma.

Joustavaa polyesteriä, sisäpinta fleeceä. Vartalonmyötäinen leikkaus lisää 
liikkuvuutta. Kiristysnauhalla säädettävä huppu ja helma. Tekninen 
materiaali. Edessä vetoketju ja tuulilista. Säädettävä verkkovuorillinen 
huppu. Flatlock-saumat. Vetoketjullinen rintatasku, jossa puhelinlokero. 
Vetoketjulliset sivutaskut. Suuret avoimet sisätaskut.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 325 g/m². 
Tuotenro: 65517753-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65517753-9832 tummanharmaa/oranssi  
Tuotenro: 65517753-9941 musta/punainen  
Koko: S-XXL 

T-PAITA NAISTEN
• Kevyt t-paita muotoonommellussa naisten mallissa.
• Mukavaa sileää neulosta.
• Vahvistetut olkasaumat.

T-paita sileää neulosta, hieman tyköistuva naisten malli. Vahvistetut 
olkasaumat ja kaksoistikkaus kaula-aukon ympärillä. 

Materiaali: 100% puuvillaa (harmaa 85% puuvillaa / 15% viskoosi), 180 g/m². 
Tuotenro: 65526510-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65526510-1400 khaki  
Tuotenro: 65526510-1700 ruskea  
Tuotenro: 65526510-3000 oranssi  
Tuotenro: 65526510-4100 punainen  
Tuotenro: 65526510-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65526510-6700 mariini  
Tuotenro: 65526510-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65526510-9300 harmaa  
Tuotenro: 65526510-9900 musta  
Koko: XS-3XL 
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PRACTICAL1383

     

PRACTICAL1283

       

PRACTICAL

TALVITAKKI HI-VIS
• Veden- ja tuulenpitävä teipatuin saumoin.
• Runsaasti taskuja.
• Irrotettava huppu lisää turvallisuutta.

Veden- ja tuulenpitävä toppatakki teipatuin saumoin. Runsaasti rintataskuja, 
joista kahdessa läppä ja tarranauhakiinnitys ja kahdessa vedenpitävä 
vetoketju. Etutaskut, joissa läppä ja vetoketju. Kolme sisätaskua, joista 
kahdessa verkkokangas ja vetoketju ja yhdessä tarranauhakiinnitys.  
Tarranauhoin säädettävät hihansuut. Irrotettava painonapillinen huppu, 
jossa kiristysnauha. Vesipilari: 23000 mm. Hengittävyys: 3300 g/m² 24h. 
Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 200 g/m². 
Tuotenro: 65138362-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65138362-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65138362-3199 oranssi/musta  
Koko: XS-4XL 

KUORITAKKI HI-VIS
• Veden- ja tuulenpitävä teipatuin saumoin. 
• Hengittävä, joten sopii erinomaisesti  

kerrospukeutumiseen.
• Irrotettava huppu lisää turvallisuutta.

Veden- ja tuulenpitävä kuoritakki teipatuin saumoin. Hengittävä, joten sopii 
erinomaisesti kerrospukeutumiseen. Verkkovuori jättää takin sisään 
ilmakerroksen ja parantaa ilmanvaihtoa. Runsaasti rintataskuja, joista 
kahdessa läppä ja tarranauhakiinnitys ja kahdessa vedenpitävä vetoketju. 
Etutaskut, joissa läppä ja vetoketju. Kolme sisätaskua, joista kahdessa 
verkkokangas ja vetoketju ja yhdessä tarranauhakiinnitys. Säädettävät 
hihat ja helma. Irrotettava painonapillinen huppu, jossa kiristysnauha. 
Vesipilari: 23000 mm. Hengittävyys: 3300 g/m² 24h. 
Sertifioitu sadeasuksi EN 343 -standardin mukaisesti. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 200 g/m². 
Tuotenro: 65128362-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65128362-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65128362-3199 oranssi/musta  
Koko: XS-4XL 
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PRACTICAL5101

   

PRACTICAL1202

   

PRACTICAL

SOFTSHELL TAKKI 
LIGHT HI-VIS
• Pehmeä ja joustava softshell-takki.
• Olkapäiden heijastinraidat lisäävät näkyvyyttä.
• Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat tuovat 

lisämukavuutta.

Joustava kaksikerroksinen softshell-materiaali on vettähylkivää. 
Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat. Olkapäiden heijastinraidat 
näkyvät ylhäältä päin. Vetoketjullinen rintatasku. Tilavat vetoketjulliset 
etutaskut. Joustavat hihansuut, joissa peukaloaukot. Joustava helma. 
Edessä YKK-vetoketju. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 280 g/m². 
Tuotenro: 65510155-2100 keltainen  
Tuotenro: 65510155-3100 oranssi  
Koko: XS-4XL 

SOFTSHELL TAKKI  
HI-VIS
• Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat tuovat 

lisämukavuutta.  
• Tuulenpitävä ja vettähylkivä. 
• Leveys säädettävissä alaosan kiristysnauhalla.

Kolmikerroksinen softshell-takki, jossa harjattu sisäpinta. Tuulenpitävä ja 
vettähylkivä. Vetoketjullinen rintatasku, jossa henkilökorttilokero. Tilavat 
vetoketjulliset etutaskut. Joustavat hihansuut, joissa peukaloaukot.  
Kiristysnauha helmassa. Edessä YKK-vetoketju.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 280 g/m². 
Tuotenro: 65120255-2100 keltainen  
Tuotenro: 65120255-3100 oranssi  
Koko: XS-4XL 
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PRACTICAL

PITKÄHIHAINEN PAITA 
HI-VIS
• Hyvä istuvuus.
• Nopeasti kuivuvaa materiaalia.
• Pehmeät heijastimet tuovat lisämukavuutta.

Mukava ja hyvin istuva tekninen polyesterikankainen pitkähihainen 
paita, joka siirtää kosteuden nopeasti pois iholta ja pitää sinut kuivana. 
Kuumapainetuissa heijastimissa on enemmän tilaa sivusaumojen kohdalla, 
mikä parantaa joustavuutta ja käyttömukavuutta. Olkapäiden heijastimet 
parantavat näkyvyyttä. Pääntie ja resori hihansuissa on samaa materiaalia 
kuin paita.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3.  
- Koot M–4XL. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  
- Koot XS–S. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 160 g/m². 
Tuotenro: 65559351-2121 keltainen/keltainen  
Tuotenro: 65559351-3131 oranssi/oranssi  
Koko: XS-4XL 
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PRACTICAL

T-PAITA HI-VIS
• Hyvä istuvuus.
• Nopeasti kuivuvaa materiaalia.
• Pehmeät heijastimet tuovat lisämukavuutta.

Mukava ja hyvin istuva tekninen polyesterikankainen t-paita, joka siirtää 
kosteuden nopeasti pois iholta ja pitää sinut kuivana. Kuumapainetuissa 
heijastimissa on enemmän tilaa sivusaumojen kohdalla, mikä parantaa 
joustavuutta ja käyttömukavuutta. Olkapäiden heijastimet parantavat 
näkyvyyttä. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3.  
- Koot L–4XL.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  
- Koot XS–M. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 160 g/m². 
Tuotenro: 65559151-2121 keltainen/keltainen  
Tuotenro: 65559151-3131 oranssi/oranssi  
Koko: XS-4XL 

PIKEEPAITA HI-VIS
• Hyvä istuvuus.
• Nopeasti kuivuvaa materiaalia.
• Pehmeät heijastimet tuovat lisämukavuutta.

Mukava ja hyvin istuva tekninen polyesterikankainen pikeepaita, joka siirtää 
kosteuden nopeasti pois iholta ja pitää sinut kuivana. Kuumapainetuissa 
heijastimissa on enemmän tilaa sivusaumojen kohdalla, mikä parantaa 
joustavuutta ja käyttömukavuutta. Olkapäiden heijastimet parantavat 
näkyvyyttä. Nappikiinnityksessä on kolme nappia ja ribbineulottu kaulus. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3.  
- Koot L–4XL.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  
- Koot XS–M. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 160 g/m². 
Tuotenro: 65559251-2121 keltainen/keltainen  
Tuotenro: 65559251-3131 oranssi/oranssi  
Koko: XS-4XL 
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PRACTICAL

FLEECETAKKI HI-VIS
• Perinteinen fleecetakki huomiovärillä.
• Tilavat taskut.

Pehmeää ja joustavaa fleeceä. Avoimet sisätaskut. Tilavat vetoketjulliset 
etutaskut. Joustavat hihansuut, joissa peukaloaukot. Joustava helma. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 260 g/m². 
Tuotenro: 65550275-2100 keltainen  
Tuotenro: 65550275-3100 oranssi  
Koko: XS-4XL 

COLLEGE HI-VIS
• Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat tuovat 

lisämukavuutta. 
• Olkapäiden heijastinraidat lisäävät näkyvyyttä. 

Huomiovärinen collegepaita, jossa harjattu sisäpinta. Resorit pääntiessä, 
helmassa ja hihansuissa. Kuumapainetut, saumattomat heijastinraidat. 
Olkapäiden heijastinraidat näkyvät ylhäältä päin.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 3. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 300 g/m². 
Tuotenro: 65NO115065-2100 keltainen  
Tuotenro: 65NO115065-3100 oranssi  
Koko: XS-4XL 
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PRACTICAL

REISITASKUHOUSUT 
HI-VIS
• Helppohoitoiset työhousut polyesteriä/puuvillaa.
• Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjutasku.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka säilyttää värinsä ja muotonsa. 
Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen lisätasku. Läpälliset takataskut  
tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja tarranauhalla 
kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vahvikkeet 
riipputaskuissa ja polvisuojataskuissa. Kokoja C42–64 voidaan pidentää  
5 cm lahkeensuiden taitoksesta.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2. 

Materiaali: 80% polyesteriä / 20% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65237762-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65237762-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65237762-3199 oranssi/musta  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-120 

REISITASKUHOUSUT 
HI-VIS
• Helppohoitoiset työhousut polyesteriä/puuvillaa.
• Vahvistetut polvisuojataskut.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka säilyttää värinsä ja muotonsa. 
Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja 
tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Vahvikkeet polvisuojataskuissa. Kokoja C42–64 voidaan pidentää 5 cm 
lahkeensuiden taitoksesta.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2.  

Materiaali: 80% polyesteriä / 20% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65237862-2167 keltainen/mariini  
Tuotenro: 65237862-2199 keltainen/musta  
Tuotenro: 65237862-3199 oranssi/musta  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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PRACTICAL

REISITASKUHOUSUT 
HI-VIS
• Mukavat huomioväriset työhousut.
• Tilavat taskut.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Huomioväriset housut palvelualalle helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. 
Tilavat etutaskut. Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku 
lisälokerolla ja tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku. 
Kokoja C42–64 voidaan pidentää 5 cm lahkeensuiden taitoksesta.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65231420-6721 mariini/keltainen  
Tuotenro: 65231420-9921 musta/keltainen  
Tuotenro: 65231420-9931 musta/oranssi  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-120 

RIIPPUTASKUHOUSUT 
HI-VIS
• Huomioväriset työhousut helppohoitoista polyesteriä/

puuvillaa.
• Vahvikkeet riipputaskuissa ja polvisuojataskuissa.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Huomioväriset housut käsityöläisammatteihin helppohoitoista polyesteriä/
puuvillaa. Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen lisätasku. Läpälliset 
takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja tarranauhalla 
kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vahvikkeet 
riipputaskuissa ja polvisuojataskuissa. Kokoja C42–64 voidaan pidentää  
5 cm lahkeensuiden taitoksesta.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65251320-6721 mariini/keltainen  
Tuotenro: 65251320-9921 musta/keltainen  
Tuotenro: 65251320-9931 musta/oranssi  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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PRACTICAL

RIIPPUTASKUHOUSUT 
HI-VIS
• Huomioväriset housut viileämpää materiaalia, jonka 

grammapaino on pienempi.
• 100% puuvillaa.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Kulutusta kestävää puuvillaa, jonka hieman pienempi grammapaino tekee 
housuista kevyet. Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen lisätasku. 
Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja 
tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Vahvikkeet riipputaskuissa ja polvisuojataskuissa. Kokoja C44–62 voidaan 
pidentää 5 cm lahkeensuiden taitoksesta. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 320 g/m². 
Tuotenro: 65227710-6721 mariini/keltainen  
Tuotenro: 65227710-9921 musta/keltainen  
Tuotenro: 65227710-9931 musta/oranssi  
Koko: C44-62 (+5 cm), D84-120 



156

 

PRACTICAL2204

| 3100 |

| 2100 |

 

PRACTICAL2205

| 2100 |

| 3100 |

PRACTICAL

REISITASKUSHORTSIT 
HI-VIS
• Helppohoitoiset työshortsit polyesteriä/puuvillaa. 
• Reisitasku lisälokerolla. 
• Tuumamittatasku puukkopidikkeellä.

Huomioväriset shortsit, koot C42–46 sertifioitu luokkaan 1. Koosta C48 
alkaen sertifioitu luokkaan 2. Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka 
säilyttää värinsä ja muotonsa. Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. 
Reisitasku lisälokerolla ja tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä.  
Tuumamittatasku puukkopidikkeellä.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2  
– Koosta C48 alkaen. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1  
– Koot C42–46. 

Materiaali: 80% polyesteriä / 20% puuvillaa, 240 g/m2 
Tuotenro: 65220462-2100 keltainen  
Tuotenro: 65220462-3100 oranssi  
Koko: C42-64 

RIIPPUTASKUSHORTSIT 
HI-VIS
• Helppohoitoiset työshortsit polyesteriä/puuvillaa. 
• Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjutasku. 
• Vahvike riipputaskussa.

Huomioväriset shortsit, koot C42–46 sertifioitu luokkaan 1. Koosta C48 
alkaen sertifioitu luokkaan 2. Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka 
säilyttää värinsä ja muotonsa. Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen 
lisätasku. Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku 
lisälokerolla ja tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku 
puukkopidikkeellä. Vahvikkeet riipputaskuissa.  
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 2  
– Koosta C48 alkaen. 
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti huomioluokkaan 1  
– Koot C42–46. 

Materiaali: 80% polyesteriä / 20% puuvillaa, 240 g/m². 
Tuotenro: 65220562-2100 keltainen  
Tuotenro: 65220562-3100 oranssi  
Koko: C42-64 
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PRACTICAL2722

5264 - T-paita, s. 168
2722 - Shortsit, s. 157
9282 - Vyö, s. 188
9592 - Sukat, s. 178

PRACTICAL

RIIPPUTASKUSHORTSIT
• Mukavat työshortsit kätevillä taskuilla.
• Monta väriä.

Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka säilyttää värinsä ja muotonsa. 
Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen lisätasku. Läpälliset takataskut 
tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja tarranauhalla 
kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vahvikkeet 
riipputaskuissa. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65272220-1499 khaki/musta  
Tuotenro: 65272220-1799 ruskea/musta  
Tuotenro: 65272220-4199 puna/musta  
Tuotenro: 65272220-6399 sininen/musta  
Tuotenro: 65272220-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65272220-7599 metsänvihreä/musta  
Tuotenro: 65272220-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65272220-9999 musta  
Koko: C42-64 
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PRACTICAL

RIIPPUTASKUHOUSUT
• Työhousut polyesteriä/puuvillaa, monta väriä.
• Heijastinyksityiskohdat lahkeensuiden ulkosyrjällä.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka säilyttää värinsä ja muotonsa. 
Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen lisätasku. Läpälliset takataskut  
tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja tarranauhalla 
kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. Vahvikkeet 
riipputaskuissa ja polvisuojataskuissa. Kokoja C42–64 voidaan pidentää  
5 cm lahkeensuiden taitoksesta. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65232220-1499 khaki/musta  
Tuotenro: 65232220-1799 ruskea/musta  
Tuotenro: 65232220-4199 puna/musta  
Tuotenro: 65232220-6399 sininen/musta  
Tuotenro: 65232220-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65232220-7599 metsänvihreä/musta  
Tuotenro: 65232220-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65232220-9999 musta/musta  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-124 

RIIPPUTASKUHOUSUT
• Työhousut viileämpää materiaalia, jonka grammapaino 

on pienempi.
• 100% puuvillaa.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Kulutusta kestävää puuvillaa, jonka hieman pienempi grammapaino tekee 
housuista kevyet. Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen lisätasku. 
Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja 
tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Vahvikkeet riipputaskuissa ja polvisuojataskuissa. Kokoja C42–64 voidaan 
pidentää 5 cm lahkeensuiden taitoksesta. 

Materiaali: 100% puuvillaa, 320 g/m². 
Tuotenro: 65231210-6399 sininen/musta  
Tuotenro: 65231210-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65231210-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65231210-9999 musta/musta  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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PRACTICAL

AVOHAALARIT
• Säädettävät ja joustavat henkselit.
• Heijastinyksityiskohdat lahkeensuiden ulkosyrjällä.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka säilyttää värinsä ja muotonsa.  
Rintataskut, joista oikeanpuoleisessa läppä ja tarranauhakiinnitys. 
Henkselit resorilla. Riipputaskut lisälokerolla ja vetoketjullinen lisätasku. 
Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja 
tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Vahvikkeet polvisuojataskuissa. Kokoja C42–64 voidaan pidentää 5 cm 
lahkeensuiden taitoksesta. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65373020-1499 khaki/musta  
Tuotenro: 65373020-1799 ruskea/musta  
Tuotenro: 65373020-4199 puna/musta  
Tuotenro: 65373020-6399 sininen/musta  
Tuotenro: 65373020-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65373020-7599 metsänvihreä/musta  
Tuotenro: 65373020-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65373020-9999 musta  
Koko: C42-64 (+5 cm) 
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PRACTICAL

REISITASKUHOUSUT
• Mukavat työhousut.
• Tilavat taskut.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka säilyttää värinsä ja muotonsa. 
Tilavat etutaskut. Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku 
lisälokerolla ja tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku. 
Kokoja C42–64 voidaan pidentää 5 cm lahkeensuiden taitoksesta.  

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65231320-1400 khaki  
Tuotenro: 65231320-1700 ruskea  
Tuotenro: 65231320-4100 punainen  
Tuotenro: 65231320-6300 taivaansininen  
Tuotenro: 65231320-6700 mariini  
Tuotenro: 65231320-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65231320-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65231320-9900 musta  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-120 

REISITASKUHOUSUT
• Työhousut polyesteriä/puuvillaa, monta väriä.
• Heijastinyksityiskohdat lahkeensuiden ulkosyrjällä.
• C-koon housuja voidaan pidentää 5 cm lahkeensuista.

Helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa, joka säilyttää värinsä ja muotonsa. 
Läpälliset takataskut tarranauhakiinnityksellä. Reisitasku lisälokerolla ja 
tarranauhalla kiinnitettävällä läpällä. Tuumamittatasku puukkopidikkeellä. 
Vahvikkeet polvisuojataskuissa. Kokoja C42–64 voidaan pidentää 5 cm 
lahkeensuiden taitoksesta. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65232120-1499 khaki/musta  
Tuotenro: 65232120-1799 ruskea/musta  
Tuotenro: 65232120-4199 puna/musta  
Tuotenro: 65232120-6399 sininen/musta  
Tuotenro: 65232120-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65232120-7599 metsänvihreä/musta  
Tuotenro: 65232120-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65232120-9999 musta/musta  
Koko: C42-64 (+5 cm), D84-124 
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PRACTICAL1384

PRACTICAL

KUORITAKKI
• Tuulen- ja vedenpitävä ja teipatut saumat 
• Hengittävä, täydellinen kerrospukeutumiseen 
• Irrotettava huppu parantaa turvallisuutta.

Veden- ja tuulenpitävä kuoritakki teipatuin saumoin. Hengittävä, joten sopii 
erinomaisesti kerrospukeutumiseen. Verkkovuori jättää takin sisään  
ilmakerroksen ja parantaa ilmanvaihtoa. Runsaasti rintataskuja, joista 
kahdessa läppä ja tarranauhakiinnitys, kahdessa vedenpitävä vetoketju. 
Etutaskut, joissa läppä ja vetoketju. Kolme sisätaskua, joista kahdessa 
verkkokangas ja vetoketju, yhdessä tarranauhakiinnitys. Säädettävät  
hihat ja helma. Irrotettava painonapillinen huppu, jossa kiristysnauha.  
Vesipilari: 23000 mm. Hengittävyys: 3300 g/m² 24 h.  
Sadeasusertifioitu EN343:n mukaan. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 200 g/m². 
Tuotenro: 65128436-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65128436-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65128436-9999 musta/musta  
Koko: XS-4XL 

TALVITAKKI
• Veden- ja tuulenpitävä takki teipatuin saumoin.
• Heijastavat yksityiskohdat taskuissa ja alaselässä.
• Irrotettava huppu lisää turvallisuutta.

Lämminvuorinen tikkitakki, tuulen- ja vedenpitävä. Teipatut saumat. 
Runsaasti rintataskuja, joista kahdessa läppä ja tarranauhakiinnitys ja 
kahdessa vedenpitävä vetoketju. Etutaskut, joissa läppä ja vetoketju. 
Kolme sisätaskua, joista kahdessa vetoketju ja yhdessä tarranauhakiinnitys. 
Säädettävät hihat ja helma. Heijastavat yksityiskohdat taskuissa ja 
alaselässä. Irrotettava painonapillinen tikattu huppu. Vesipilari: 23 000 mm. 
Hengittävyys: 3300 g/m2 24 h.  
Sadeasusertifioitu EN343:n mukaan. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 200 g/m². 
Tuotenro: 65138436-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65138436-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65138436-9999 musta/musta  
Koko: XS-4XL 
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PRACTICAL

SOFTSHELL LIGHT 
TAKKI
• Joustava ja kevyt kolmikerroksinen softshell-takki. 
• Tuulenpitävä ja vettähylkivä. 
• Peukaloaukot hihansuissa.

Tuulenpitävää sekä vettähylkivää kolmikerroksista, kevyttä softshell- 
materiaalia. Rintatasku, jossa henkilökorttilokero. Tilavat vetoketjulliset 
etutaskut. Sisätaskut. Joustavat hihansuut, joissa peukaloaukot.  
Säädettävä kiristysnauha helmassa. Edessä YKK-vetoketju. 

Materiaali: 96% polyesteriä / 4% elastaania, 280 g/m². 
Tuotenro: 65120171-1700 ruskea  
Tuotenro: 65120171-3000 oranssi  
Tuotenro: 65120171-4100 punainen  
Tuotenro: 65120171-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65120171-6700 mariini  
Tuotenro: 65120171-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65120171-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65120171-9900 musta  
Koko: XS-4XL 

SOFTSHELL LIGHT 
LIIVI
• Joustava ja kevyt kolmikerroksinen softshell-liivi.
• Tuulenpitävä ja vettähylkivä.
• Säädettävä kiristysnauha helmassa.

Tuulenpitävää sekä vettähylkivää kolmikerroksista, kevyttä softshell- 
materiaalia. Rintatasku, jossa henkilökorttilokero. Tilavat vetoketjulliset 
etutaskut. Sisätaskut. Joustavat hihansuut. Säädettävä kiristysnauha 
helmassa. Edessä YKK-vetoketju. 

Materiaali: 96% polyesteriä / 4% elastaania, 280 g/m². 
Tuotenro: 65750271-1400 khaki  
Tuotenro: 65750271-1700 ruskea  
Tuotenro: 65750271-3000 oranssi  
Tuotenro: 65750271-4100 punainen  
Tuotenro: 65750271-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65750271-6700 mariini  
Tuotenro: 65750271-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65750271-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65750271-9900 musta  
Koko: XS-4XL 
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| 9900 || 9800 || 7500 |

| 1400 |
| 4100 |

| 6700 || 6500 || 3000 |

| 1400 |

| 1700 |

| 9900 |

| 4100 |

PRACTICAL7501

 

PRACTICAL5901

 

| 1700 || 6500 | | 6700 | | 7500 | | 9700 |

PRACTICAL

FLEECELIIVI
• Lämmin fleeceliivi.
• Vetoketjulliset etutaskut.
• Monta väriä.

Tilavat vetoketjulliset etutaskut. Sisätaskut. Joustava helma. Joustavat 
hihansuut. Edessä YKK-vetoketju. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 280 g/m². 
Tuotenro: 65750175-1400 khaki  
Tuotenro: 65750175-1700 ruskea  
Tuotenro: 65750175-3000 oranssi  
Tuotenro: 65750175-4100 punainen  
Tuotenro: 65750175-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65750175-6700 mariini  
Tuotenro: 65750175-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65750175-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65750175-9900 musta  
Koko: XS-4XL 

MICROFLEECETAKKI
• Mukava ja joustava fleecetakki.
• Sopii hyvin välikerrokseksi.
• Joustavat hihansuut.

Kevyt ja joustava fleecetakki. Tilavat vetoketjulliset etutaskut. Sisätaskut. 
Joustavat hihansuut. Joustava helma.  

Materiaali: 100% polyesteriä, 190 g/m². 
Tuotenro: 65590154-1400 khaki  
Tuotenro: 65590154-1700 ruskea  
Tuotenro: 65590154-4100 punainen  
Tuotenro: 65590154-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65590154-6700 mariini  
Tuotenro: 65590154-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65590154-9700 grafiitti  
Tuotenro: 65590154-9900 musta  
Koko: XS-4XL 
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| 1400 | | 6700 || 4100 |

| 9900 |
| 9800 |

| 1700 | | 7500 || 6300 || 6700 || 4100 |

| 9800 |

| 9900 || 1700 | | 7500 |

| 6300 |

PRACTICAL1327 PRACTICAL7507

| 1400 |

PRACTICAL

TYÖTAKKI
• Joustava ja helppohoitoinen työtakki.
• Pidennetty selkäosa tuo lisämukavuutta.
• Heijastinyksityiskohdat edessä ja takana.

Työtakki helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. Kaksi rintataskua 
tarranauhakiinnityksellä, vasemmassa rintataskussa D-rengas 
henkilökorttia varten. Kauluksen sisäpinta pehmeää harjattua polyesteriä. 
Vetoketjulliset etutaskut. Kolme sisätaskua, joista kaksi avoimia ja yksi 
puhelimelle. Säädettävät hihansuut. Heijastimet etutaskujen läpissä. 
Pidennetty selkäosa, jossa heijastintere. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65132720-1400 khaki  
Tuotenro: 65132720-1700 ruskea  
Tuotenro: 65132720-4100 punainen  
Tuotenro: 65132720-6300 taivaansininen  
Tuotenro: 65132720-6700 mariini  
Tuotenro: 65132720-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65132720-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65132720-9900 musta  
Koko: XS-3XL 

TYÖLIIVI
•  Joustava ja helppohoitoinen työliivi.
•  Pidennetty selkäosa tuo lisämukavuutta.
•  Heijastinyksityiskohdat edessä ja takana.

Työliivi helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. Kaksi rintataskua 
tarranauhakiinnityksellä, vasemmassa rintataskussa D-rengas 
henkilökorttia varten. Kauluksen sisäpinta pehmeää harjattua polyesteriä. 
Vetoketjulliset etutaskut. Kolme sisätaskua, joista kaksi avoimia ja yksi 
puhelimelle. Heijastimet etutaskujen läpissä. Pidennetty selkäosa, jossa 
heijastintere. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65750720-1400 khaki  
Tuotenro: 65750720-1700 ruskea  
Tuotenro: 65750720-4100 punainen  
Tuotenro: 65750720-6300 taivaansininen  
Tuotenro: 65750720-6700 mariini  
Tuotenro: 65750720-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65750720-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65750720-9900 musta  
Koko: XS-3XL 
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| 1400 | | 1700 |

| 7500 |

| 1700 | | 4100 || 7500 | | 9800 || 6700 | | 6300 |

| 1400 || 9900 |

| 9800 | | 9900 || 6300 | | 6700 |

PRACTICAL1317 PRACTICAL7517

| 4100 |

PRACTICAL

TYÖTAKKI  
VUORELLINEN
• Joustava vuorattu työtakki.
• Pidennetty selkäosa tuo lisämukavuutta.
• Heijastinyksityiskohdat edessä ja takana.

Tikkivuorattu työtakki helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. Kaksi rintataskua 
tarranauhakiinnityksellä, vasemmassa rintataskussa D-rengas henkilökorttia 
varten. Kauluksen sisäpinta pehmeää harjattua polyesteriä. Vetoketjulliset 
etutaskut. Kaksi sisätaskua, suurempi asiakirjatasku ja toinen tasku 
puhelimelle. Säädettävät hihansuut ja helma. Heijastimet etutaskujen 
läpissä. Pidennetty selkäosa, jossa heijastintere. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65131720-1400 khaki  
Tuotenro: 65131720-1700 ruskea  
Tuotenro: 65131720-4100 punainen  
Tuotenro: 65131720-6300 sininen  
Tuotenro: 65131720-6700 mariini  
Tuotenro: 65131720-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65131720-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65131720-9900 musta  
Koko: XS-3XL 

TYÖLIIVI  
VUORELLINEN
• Joustava vuorattu työliivi. 
• Pidennetty selkäosa tuo lisämukavuutta. 
• Heijastinyksityiskohdat edessä ja takana.

Tikkivuorattu työliivi helppohoitoista polyesteriä/puuvillaa. Kaksi rintataskua 
tarranauhakiinnityksellä, vasemmassa rintataskussa D-rengas henkilökorttia 
varten. Kauluksen sisäpinta pehmeää harjattua polyesteriä. Vetoketjulliset 
etutaskut. Kaksi sisätaskua, suurempi asiakirjatasku ja toinen tasku 
puhelimelle. Säädettävä vyötärö. Heijastimet etutaskujen läpissä. 
Pidennetty selkäosa, jossa heijastintere. 

Materiaali: 65% polyesteriä / 35% puuvillaa, 245 g/m². 
Tuotenro: 65751720-1400 khaki  
Tuotenro: 65751720-1700 ruskea  
Tuotenro: 65751720-4100 punainen  
Tuotenro: 65751720-6300 taivaansininen  
Tuotenro: 65751720-6700 mariini  
Tuotenro: 65751720-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65751720-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65751720-9900 musta  
Koko: XS-3XL 
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| 9800 |

| 1700 |

| 9900 || 3000 |

| 7500 |

| 4100 | | 6500 | | 6700 |

PRACTICAL5501

 

PRACTICAL

5401 - Pusero, s. 167
2312 - Hosout, s. 158

FLEECETAKKI
•  Lämmin fleecetakki.
•  Vetoketjulliset etutaskut.
•  Monta väriä.

Lämmin fleecetakki. Tilavat vetoketjulliset etutaskut. Sisätaskut. Joustavat 
hihansuut, joissa peukaloaukot. Joustava helma. Edessä YKK-vetoketju. 

Materiaali: 100% polyesteriä, 280 g/m². 
Tuotenro: 65550175-1700 ruskea  
Tuotenro: 65550175-3000 oranssi  
Tuotenro: 65550175-4100 punainen  
Tuotenro: 65550175-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65550175-6700 mariini  
Tuotenro: 65550175-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65550175-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65550175-9900 musta  
Koko: XS-4XL 
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| 1499 | | 6399 || 1799 | | 6799 | | 9899 || 4199 | | 9999 | | 1499 | | 1799 | | 9899 |

| 6399 |
| 4199 |

| 7599 || 6799 | | 9999 |

PRACTICAL5401 PRACTICAL5402

| 7599 |
| 9921 |

PRACTICAL

COLLEGEPAITA  
1/2-ZIP
• Mukava kauluksellinen collegepaita.
• Lyhyt vetoketju.
• Monta väriä, joissa musta kontrastiraita.

Kaksipuolinen doubleface-materiaali. Korkea kaulus ja lyhyt vetoketju. 
Resori helmassa ja hihansuissa. Kontrastivärinen raita sivulla  
(mustakeltaisessa kontrastiväri on hartioilla). 

Materiaali: 80% puuvillaa / 20% polyesteriä, 320 g/m². 
Tuotenro: 65540120-1499 khaki/musta  
Tuotenro: 65540120-1799 ruskea/musta  
Tuotenro: 65540120-4199 puna/musta  
Tuotenro: 65540120-6399 sininen/musta  
Tuotenro: 65540120-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65540120-7599 metsänvihreä/musta  
Tuotenro: 65540120-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65540120-9921 musta/keltainen  
Tuotenro: 65540120-9999 musta  
Koko: XS-4XL 

COLLEGEPAITA
• Mukava collegepaita, jossa pyöreä pääntie.
• Resori helmassa ja hihansuissa.
• Monta väriä, joissa musta kontrastiraita.

Collegepaita, jossa pyöreä pääntie ja kaksipuolinen doubleface-materiaali. 
Resori helmassa ja hihansuissa. Kontrastiväriset raidat sivuilla. 

Materiaali: 80% puuvillaa / 20% polyesteriä, 320 g/m². 
Tuotenro: 65540220-1499 khaki/musta  
Tuotenro: 65540220-1799 ruskea/musta  
Tuotenro: 65540220-4199 puna/musta  
Tuotenro: 65540220-6399 sininen/musta  
Tuotenro: 65540220-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65540220-7599 metsänvihreä/musta  
Tuotenro: 65540220-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65540220-9999 musta  
Koko: XS-4XL 
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| 1000 || 1000 | | 6500 | | 6700 || 1400 || 1400 | | 7500 | | 7500 || 1700 || 1700 | | 9300 | | 9300 || 3000 || 9900 | | 9900 || 4100 |

| 6700 | | 4100 |
| 3000 | | 6500 |

PRACTICAL5265

 

PRACTICAL5264

 

PRACTICAL

T-PAITA NAISTEN
• Kevyt t-paita muotoonommellussa naisten mallissa.
• Mukavaa sileää neulosta.
• Vahvistetut olkasaumat.

T-paita sileää neulosta, hieman tyköistuva naisten malli. Vahvistetut  
olkasaumat ja kaksoistikkaus kaula-aukon ympärillä. 

Materiaali: 100% puuvillaa (harmaa 85% puuvillaa / 15% viskoosi), 180 g/m². 
Tuotenro: 65526510-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65526510-1400 khaki  
Tuotenro: 65526510-1700 ruskea  
Tuotenro: 65526510-3000 oranssi  
Tuotenro: 65526510-4100 punainen  
Tuotenro: 65526510-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65526510-6700 mariini  
Tuotenro: 65526510-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65526510-9300 harmaa  
Tuotenro: 65526510-9900 musta  
Koko: XS-3XL 

T-PAITA
• Miesten t-paita, normaali istuvuus.
• Mukavaa sileää neulosta.
• Vahvistetut olkasaumat.

T-paita sileää neulosta, normaali istuvuus. Vahvistetut olkasaumat ja 
kaksoistikkaus kaula-aukon ympärillä. 

Materiaali: 100% puuvillaa (harmaa 85% puuvillaa / 15% viskoosi), 180 g/m². 
Tuotenro: 65526410-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65526410-1400 khaki  
Tuotenro: 65526410-1700 ruskea  
Tuotenro: 65526410-3000 oranssi  
Tuotenro: 65526410-4100 punainen  
Tuotenro: 65526410-6500 tummansininen  
Tuotenro: 65526410-6700 mariini  
Tuotenro: 65526410-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65526410-9300 harmaa  
Tuotenro: 65526410-9900 musta  
Koko: XS-3XL 
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| 1000 | | 6700 || 1400 | | 7500 || 1700 | | 9300 | | 9900 |

PRACTICAL5522

     

| 4100 |
| 6300 |

 

PRACTICAL5564

| 9900 |

| 1000 | | 9800 || 6700 |

PRACTICAL

KEHRUUVÄRJÄTTY 
T-PAITA
• T-paita teknistä materiaalia.
• Ympäristöystävällinen Spun Dye -värjäys.
• Nopeasti kuivuvaa materiaalia.

Mukava tekninen t-paita ”spun-dyed”-polyesteriä, joka siirtää kosteuden 
nopeasti pois iholta. Paita kuivuu nopeasti, ja olo pysyy kuivana ja raikkaana 
koko päivän. Spun Dye on ympäristöystävällisempi värjäysmenetelmä, 
jossa käytetään vähemmän vettä, energiaa ja kemikaaleja. Spun Dye takaa 
myös korkean värinkeston, joten väri ei muutu ajan myötä. 

Materiaali: 100% Spun Dye -polyesteriä, 135 g/m². 
Tuotenro: 65552251-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65552251-6700 mariini  
Tuotenro: 65552251-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65552251-9900 musta  
Koko: XS-4XL 

PIKEEPAITA
• Klassinen pikeepaita.
• Kaulus ja hihansuut ribbineulosta.
• Koristeelliset yksityiskohdat.

Klassinen pikeepaita nappikiinnityksellä, jossa on kolme sävy sävyyn 
olevaa nappia. Halkio helmassa. Kaulus ja hihansuut ribbineulosta.  
Koristeellinen oranssi kanttinauha kauluksen sisäpuolella ja halkiossa. 

Materiaali: 65 % polyesteria / 35 % puuvillaa (harmaameleerattu 85 % 
puuvillaa / 15 % viskoosia), 200 g/m2. 
Tuotenro: 65556430-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65556430-1400 khaki  
Tuotenro: 65556430-1700 ruskea  
Tuotenro: 65556430-4100 punainen  
Tuotenro: 65556430-6300 taivaansininen  
Tuotenro: 65556430-6700 mariini  
Tuotenro: 65556430-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65556430-9300 harmaa  
Tuotenro: 65556430-9900 musta  
Koko: XS-3XL 
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| 6300 |

| 1700 |

| 6700 |

| 2100 |

| 7500 |

| 1000 | | 1400 |

PRACTICAL9040

| 1000 |

| 6700 | | 9900 || 9800 |

PRACTICAL5533

     

| 3100 | | 9700 | | 9900 |

| 4100 |

PRACTICAL

PIPO
Kevyt ja mukava pipo sileää neulosta, pehmeä fleecevuori. 

Materiaali: 100% puuvillaa, vuori 100% polyesterifleeceä.  
Tuotenro: 65904083-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65904083-1400 khaki  
Tuotenro: 65904083-1700 ruskea  
Tuotenro: 65904083-2100 keltainen  
Tuotenro: 65904083-3100 oranssi  
Tuotenro: 65904083-4100 punainen  
Tuotenro: 65904083-6300 taivaansininen  
Tuotenro: 65904083-6700 mariini  
Tuotenro: 65904083-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65904083-9700 grafiitti  
Tuotenro: 65904083-9900 musta  
Koko: One size 

KEHRUUVÄRJÄTTY  
PIKEEPAITA
• Pikeepaita teknistä materiaalia.
• Ympäristöystävällinen Spun Dye -värjäys.
• Nopeasti kuivuvaa materiaalia.

Mukava tekninen pikeepaita ”spun-dyed”-polyesteriä, joka siirtää kosteuden 
nopeasti pois iholta. Paita kuivuu nopeasti, ja olo pysyy kuivana ja raikkaana 
koko päivän. Spun Dye on ympäristöystävällisempi värjäysmenetelmä, 
jossa käytetään vähemmän vettä, energiaa ja kemikaaleja. Spun Dye takaa 
myös korkean värinkeston, joten väri ei muutu ajan myötä. 

Materiaali: 100% Spun Dye -polyesteriä, 135 g/m². 
Tuotenro: 65553351-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65553351-6700 mariini  
Tuotenro: 65553351-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65553351-9900 musta  
Koko: XS-4XL 
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| 9899 |

| 9899 |

ADVANCED5580

   

ADVANCED2580

   

IHOA VASTEN

PAITA NEXT TO SKIN
• Muotoonommeltu paita, jossa on  

mahdollisimman vähän saumoja. 
• Kompressiotoiminto parantaa verenkiertoa  

ja antaa tukea. 
• 4-suuntainen stretch-materiaali varmistaa  

erinomaisen istuvuuden ja mukavuuden. 

Kosteudensiirron ansiosta toimii erittäin hyvin aluskerroksena. 4-suuntainen 
stretch-materiaali kompressiotoiminnolla parantaa verenkiertoa ja 
mahdollistaa erinomaisen istuvuuden. Kosteutta siirtävät ja hengittävät. 
Helppohoitoinen ja nopeasti kuivuva. 

Materiaali: 60% polyamidia, 22% polyesteriä, 8% elastaania, 275 g/m². 
Tuotenro: 65558051-9899 tummanharmaa/musta  
Koko: S-XXL 

PITKÄT ALUSHOUSUT 
NEXT TO SKIN
• Muotoonommellut pitkät alushousut, joissa on  

mahdollisimman vähän saumoja. 
• Kompressiotoiminto parantaa verenkiertoa  

ja antaa tukea.
•  4-suuntainen stretch-materiaali varmistaa  

erinomaisen istuvuuden ja mukavuuden. 

Kosteudensiirron ansiosta toimii erittäin hyvin aluskerroksena. 4-suuntainen 
stretch-materiaali kompressiotoiminnolla parantaa verenkiertoa ja 
mahdollistaa erinomaisen istuvuuden. Kosteutta siirtävät ja hengittävät. 
Helppohoitoiset ja nopeasti kuivuvat. 

Materiaali: 60% polyamidia, 22% polyesteriä, 8% elastaania, 275 g/m². 
Tuotenro: 65258051-9899 tummanharmaa/musta  
Koko: S-XL 
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| 9899 |

| 9899 |

ADVANCED2577

   

ADVANCED5577

   

IHOA VASTEN

ALUSHOUSUT  
NEXT TO SKIN
• Muotoonommellut alushousut, joissa on  

mahdollisimman vähän saumoja. 
• Kompressiotoiminto parantaa verenkiertoa  

ja antaa tukea.
•  4-suuntainen stretch-materiaali varmistaa  

erinomaisen istuvuuden ja mukavuuden. 

Kosteudensiirron ansiosta toimii erittäin hyvin aluskerroksena. 4-suuntainen 
stretch-materiaali kompressiotoiminnolla parantaa verenkiertoa ja 
mahdollistaa erinomaisen istuvuuden. Kosteutta siirtävät ja hengittävät. 
Helppohoitoiset ja nopeasti kuivuvat. 

Materiaali: 60% polyamidia / 32% polyesteriä / 8% elastaania, 275 g/m². 
Tuotenro: 65257751-9899 tummanharmaa/musta  
Koko: S-XL 

T-PAITA NEXT TO SKIN
• Muotoonommeltu t-paita, jossa on  

mahdollisimman vähän saumoja.
• Kompressiotoiminto parantaa verenkiertoa  

ja antaa tukea.
• 4-suuntainen stretch-materiaali varmistaa  

erinomaisen istuvuuden ja mukavuuden. 

Kosteudensiirron ansiosta toimii erittäin hyvin aluskerroksena. 4-suuntainen 
stretch-materiaali kompressiotoiminnolla parantaa verenkiertoa ja 
mahdollistaa erinomaisen istuvuuden. Kosteutta siirtävät ja hengittävät. 
Helppohoitoinen ja nopeasti kuivuva. 

Materiaali: 60% polyamidia / 32% polyesteriä / 8% elastaania, 275 g/m². 
Tuotenro: 65557751-9899 tummanharmaa/musta  
Koko: S-XXL 
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ADVANCED5596

 

ADVANCED2596

 

IHOA VASTEN

MERINOVILLA PAITA
• Paidan merinovilla pitää lämpimänä.
• Hengittävät polyesteriosat parantavat kosteuden siirtymistä.
• Antibakteerisuus vähentää hajujen muodostumista.

Paidassa kaulus ja pehmeä lyhyt vetoketju. Kylmyyttä eristävä merinovilla ja 
kosteutta siirtävät polyesteriosat. Toimii antibakteerisesti. Saumat ja painetut 
pesuohjeet, jotka eivät hierrä. Kestää pesun 40 °C:ssa. 

Materiaali: 65% merinovillaa / 35% polyesteriä, 130 g/m². 
Tuotenro: 65559651-9899 tummanharmaa/musta  
Koko: S-3XL 

MERINOVILLA 
ALUSHOUSUT
• Alushousujen merinovilla pitää lämpimänä.
• Hengittävät polyesteriosat parantavat  

kosteuden siirtymistä
• Antibakteerisuus vähentää hajujen muodostumista.

Kylmyyttä eristävä merinovilla ja kosteutta siirtävät polyesteriosat. Toimii 
antibakteerisesti. Saumat ja painetut pesuohjeet, jotka eivät hierrä. Kestää 
pesun 40 °C:ssa.  

Materiaali: 65% merinovillaa / 35% polyesteriä, 130 g/m². 
Tuotenro: 65259651-9899 tummanharmaa/musta  
Koko: S-3XL 
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| 9900 |

| 9899 |

TECHNICAL6579

   

ADVANCED5595

 

IHOA VASTEN

2-PACK ALUSASU
• Erinomainen aluskerrokseksi. 
• Haihduttaa hien nopeasti.
• Paidassa pidennetty selkäosa, pitkissä  

alushousuissa Y-sepalus.

Paidassa pidennetty selkäosa ja poolokaulus, jonka vino vetoketju ei  
hierrä kaulaa. Pitkissä alushousuissa Y-sepalus. Joustavat sivukappaleet. 
Dry-Tech™-materiaali sopii erinomaisesti kerrospukeutumiseen 
aluskerrokseksi. Se koostuu mikrokuiduista, jotka siirtävät hien pois iholta 
ja levittävät sen laajemmalle alueelle (ns. ”Vicking-ilmiö”). Mikroskooppisen 
pienet kosteushiukkaset haihtuvat sen jälkeen salamannopeasti. Olo pysyy 
kuivana ja raikkaana koko päivän.  

Materiaali: 70% polyesteriä / 30% viskoosi, 130 g/m². 
Tuotenro: 65657951-9900 musta  
Koko: XS-3XL 

MERINOVILLA T-PAITA
• T-paidan merinovilla pitää lämpimänä.
• Hengittävät polyesteriosat parantavat  

kosteuden siirtymistä.
• Antibakteerisuus vähentää hajujen muodostumista.

Kylmyyttä eristävä merinovilla ja kosteutta siirtävät polyesteriosat. Toimii 
antibakteerisesti. Saumat ja painetut pesuohjeet, jotka eivät hierrä. Kestää 
pesun 40 °C:ssa. 

Materiaali: 65% merinovillaa / 35% polyesteriä, 130 g/m². 
Tuotenro: 65559551-9899 tummanharmaa/musta  
Koko: S-3XL 
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IHOA VASTEN

ALUSPAITA O-KAULUS
• Nopeasti kuivuvaa polypropyleeniä.
• Kosteutta siirtävä.
• Kestää pesun 85 asteessa, mikä tappaa bakteerit.

Perinteinen aluspaita, jossa pyöreä kaula-aukko ja sivukiilat, jotka 
mahdollistavat parhaan istuvuuden ja mukavuuden. Hengittävä 
verkkoneulos sivuilla ja hihojen alla parantaa kosteuden siirtymistä. Ei 
ärsyttäviä saumoja tai pesulappuja, flatlock-saumat ja painetut pesuohjeet. 
Kestää pesun 85 asteessa, mikä tappaa bakteerit. Polypropyleeni on 
nopeasti kuivuvaa ja siirtää kosteuden tehokkaasti, joten pysyt kuivana 
kaikkina vuodenaikoina. 

Materiaali: 100% polypropyleeniä, 135 g/m². 
Tuotenro: 65554159-9900 musta  
Koko: S-3XL 
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IHOA VASTEN

ALUSHOUSUT PITKÄT
• Nopeasti kuivuvaa polypropyleeniä.
• Kosteutta siirtävä.
• Kestää pesun 85 asteessa, mikä tappaa bakteerit. 

Perinteiset pitkät alushousut haarakappaleella, joka mahdollistaa parhaan 
istuvuuden ja mukavuuden. Hengittävä verkkoneulos alaselässä parantaa 
kosteuden siirtymistä. Tukeva ja pehmeä vyötäröresori. Ei ärsyttäviä 
saumoja tai pesulappuja, flatlock-saumat ja painetut pesuohjeet. Kestää 
pesun 85 asteessa, mikä tappaa bakteerit. Polypropyleeni on nopeasti 
kuivuvaa ja siirtää kosteuden tehokkaasti, joten pysyt kuivana kaikkina 
vuodenaikoina. 

Materiaali: 100% polypropyleeniä, 135 g/m². 
Tuotenro: 65254159-9900 musta  
Koko: S-3XL 

ALUSPAITA POLO
• Nopeasti kuivuvaa polypropyleeniä.
• Kosteutta siirtävä.
• Kestää pesun 85 asteessa, mikä tappaa bakteerit.

Perinteinen aluspaita, jossa kaulus ja vetoketju sekä sivukiilat, jotka 
mahdollistavat parhaan istuvuuden ja mukavuuden. Hengittävä 
verkkoneulos sivuilla ja hihojen alla parantaa kosteuden siirtymistä. Ei 
ärsyttäviä saumoja tai pesulappuja, flatlock-saumat ja painetut pesuohjeet. 
Kestää pesun 85 asteessa, mikä tappaa bakteerit. Polypropyleeni on 
nopeasti kuivuvaa ja siirtää kosteuden tehokkaasti, joten pysyt kuivana 
kaikkina vuodenaikoina. 

Materiaali: 100% polypropyleeniä, 135 g/m². 
Tuotenro: 65554259-9900 musta  
Koko: S-3XL 
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IHOA VASTEN

ALUSHOUSUT 
PUUVILLA
Alushousut mukavaa puuvillaa, jossa 5 prosenttia elastaania antamassa 
joustavuutta. Ei ärsyttäviä saumoja tai pesulappuja. 

Materiaali: 95% puuvillaa, 5% elastaania, 180 g/m². 
Tuotenro: 65257805-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65257805-9900 musta  
Koko: XS-3XL 

VILLASUKAT
Lämmittävät sukat, joissa paksu ja pehmeä jalkaosa. Vahvikkeet 
kantapäissä.  

Materiaali: 50% villaa / 49% polyamidia / 1% elastaania.  
Tuotenro: 65959185-9899 tummanharmaa/musta  
Koko: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48  

COOLMAX SUKAT
Viileä sukka, jossa pehmeä jalkaosa. Vahvikkeet kantapäissä.  

Materiaali: 72% polyesteriä / 27% polyamidia / 1% elastaania.  
Tuotenro: 65959286-9900 musta  
Koko: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 

ALUSHOUSUT  
DRY-TECH™ BAMBOO 
Alushousujen kevyt Dry-Tech™-polyesteri hengittää ja Charcoal Bamboo 
toimii antibakteerisesti. Joustavaa stretch-materiaalia. Saumat eivät ärsytä.  

Materiaali: 50% Wicking-polyesteriä / 50% Bamboo Charcoal 
-polyesteriä, 60% polyesteriä / 40% Wicking-polyesteriä, 140 g/m². 
Tuotenro: 65257651-6799 mariini/musta  
Tuotenro: 65257651-9899 tummanharmaa/musta  
Tuotenro: 65257651-9998 musta/tummanharmaa  
Koko: XS-3XL 
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Award winning technology

Our SATRA award winning 
patented ‘Leaf-Spring’ 
technology delivers unrivalled 
protection and cushioning for 
the body. Trusted by workers, 
accredited by industry and 
verified by science, Redbacks 
Cushioning®  products are 
the number one choice 
in performance work wear 
solutions.

Redbacks Cushioning® 
patented system uses a soft 
flexible leaf spring embedded 
within a honeycomb matrix 
to absorb and spread weight. 
The technology disperses 
pressure away from the body 
to provide unrivalled comfort 
and protection.

Redbacks Cushioning® is 
about helping people to work 
safer, more comfortably and for 
longer, whatever their working or 
leisure environment. Our mission 
is to continue to develop class-
leading products that promote 
good health, comfort and 
wellbeing by reducing pressure 
on the human anatomy.

Scientifically proven engineered suspension

www.redbackscushioning.com   |   sales@redbackscushioning.com   |   Tel. +44 (0) 1327 702104
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POLVISUOJAT

Redbacks Cushioning® on 
patentoitu järjestelmä, jonka 
perustana on pehmeä ja 
joustava “lehtijousi” kennoraken-
teessa, joka jakaa painoa ja 
ottaa sitä vastaan.

Palkittu ja patentoitu ns. lehtijousi-
tekniikka tarjoaa ennennäke- 
mätöntä suojaa ja pehmustusta. 
Polvisuojat on testattu todellisissa 
käyttöolosuhteissa ja tarkistettu 
tutkimuksissa erinomaisin 
tuloksin.

Redbacks Cushioning® auttaa 
ihmisiä työskentelemään 
turvallisemmin, mukavammin ja 
pidempään. Kehitämme yhdessä 
ensiluokkaisia tuotteita, jotka 
edistävät hyvää terveyttä, 
mukavuutta ja hyvinvointia.

Jobmanin housuissa 
on kaksikerroksiset 
taskut polvisuojia 
varten.

Yhteistyössä Jobman 
Workwearin kanssa

POLVISUOJAT 
ADVANCED
Erinomaista mukavuutta koko päiväksi. Patentoitu jousitusteknologia,  
joka jakaa painon tasaisesti. Ainutlaatuinen vaimennus vähentää sekä  
polvi- että selkävaivoja. TPE (termoplastinen elastomeeri) palautuu 
100-prosenttisesti muotoonsa käytön jälkeen. 
Sertifioitu standardien EN 14404:2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti. 

Materiaali: 100% TPE, termoplastinen elastomeeri.  
Tuotenro: 65994784-3098 oranssi/tummanharmaa  
Koko: One size 
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POLVISUOJAT

POLVISUOJAT 
ADVANCED
Polvisuoja, joka on suunniteltu monen tunnin polvillaan työskentelyyn. 
Henkilöille, jotka tarvitsevat kestävät polvisuojat, jotka suojaavat pitkään, 
pysyvät muodossaan ja painuvat mahdollisimman vähän kokoon. Kaareva 
muotoilu parantaa istuvuutta ja mukavuutta. EVA (etyleeni-vinyyliasetaatti) 
varmistaa parhaan iskunvaimennuksen. Kovempi ulkopinta parantaa 
suojausta ja käyttöikää.  
Sertifioitu standardien EN 14404:2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä useimpien Jobmanin housujen kanssa. 

Materiaali: 100% EVA / kumi + PE, etyleeni-vinyyliasetaatti.  
Tuotenro: 65994584-1099 valkoinen musta  
Koko: One size 

POLVISUOJAT 
TECHNICAL
Polvisuoja henkilöille, jotka työskentelevät toisinaan pidempiä jaksoja 
polvillaan. Kaareva muotoilu parantaa istuvuutta ja mukavuutta.  
EVA (etyleeni-vinyyliasetaatti) varmistaa parhaan iskunvaimennuksen.  
Kovempi ulkopinta parantaa suojausta ja käyttöikää.  
Sertifioitu standardien EN 14404:2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä useimpien Jobmanin housujen kanssa. 

Materiaali: 100% EVA, etyleeni-vinyyliasetaatti.  
Tuotenro: 65994484-9799 tummanharmaa/musta  
Koko: One size 
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POLVISUOJAT

POLVISUOJAT 
FUNCTIONAL
Kevyt polvisuoja henkilöille, jotka liikkuvat työssään paljon ja ovat lyhyitä 
hetkiä polvillaan. Kaareva muotoilu parantaa istuvuutta ja mukavuutta.  
EVA (etyleeni-vinyyliasetaatti) varmistaa parhaan iskunvaimennuksen.  
Kovempi ulkopinta parantaa suojausta ja käyttöikää. 
Sertifioitu standardien EN 14404:2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 1 
mukaisesti yhdessä useimpien Jobmanin housujen kanssa. 

Materiaali: 100% EVA, etyleeni-vinyyliasetaatti.  
Tuotenro: 65994384-3099 oranssi/musta  
Koko: One size 

POLVISUOJAT 
SERVICE
Helppokäyttöinen ja ohut polvisuoja henkilöille, jotka työskentelevät 
polvillaan vain harvoin. LDPE (matalatiheyksinen polyeteeni)  
on kevyt materiaali, joka mahdollistaa joustavan työskentelyn. 
Sertifioitu standardien EN 14404:2004 ja A1:2010, tyyppi 2, taso 0 
mukaisesti. 

Materiaali: 100% LDPE, matalatiheyksinen polyeteeni.  
Tuotenro: 65994284-6500 sininen  
Koko: One size 
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TECHNICAL8001

PÄÄHINEET JA ASUSTEET

Tummanharmaat heijastinpinnat 
ovat päivänvalossa huomaamat-
tomat mutta pimeässä valaistuna 
heijastavat ja näkyvät.

HEIJASTINPIPO
Neulottu pipo, jossa käänne. Heijastava lanka saa sen näyttämään 
meleeratulta ja luo koko pipoon valoa heijastavan vaikutelman. Heijastava 
Jobman-merkki edessä keskellä. 

Materiaali: 100 % akryyliä.  
Tuotenro: 65800183-9999 musta/musta  
Koko: One size 
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PÄÄHINEET JA ASUSTEET

PIPO
Kevyt ja mukava pipo sileää neulosta, pehmeä fleecevuori. 

Materiaali: 100% puuvillaa, vuori 100% polyesterifleeceä.  
Tuotenro: 65904083-1000 valkoinen  
Tuotenro: 65904083-1400 khaki  
Tuotenro: 65904083-1700 ruskea  
Tuotenro: 65904083-2100 keltainen  
Tuotenro: 65904083-3100 oranssi  
Tuotenro: 65904083-4100 punainen  
Tuotenro: 65904083-6300 taivaansininen  
Tuotenro: 65904083-6700 mariini  
Tuotenro: 65904083-7500 metsänvihreä  
Tuotenro: 65904083-9700 grafiitti  
Tuotenro: 65904083-9900 musta  
Koko: One size 

BEANIE SPUN DYE
Pipo, polyesteriä, Spun Dye -värjätty. 

Materiaali: 100 % polyesteria, 280 g/m². 
Tuotenro: 65904256-6565 tummansininen/tummansininen  
Tuotenro: 65904256-9494 kuvioitu musta/kuvioitu musta  
Tuotenro: 65904256-9999 musta/musta  
Koko: One size 
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FUNCTIONAL9050 FUNCTIONAL8376

PÄÄHINEET JA ASUSTEET

KAULURI 
MERINOVILLA
Lämmin ja kylmyyttä eristävä kauluri, jota voi käyttää monella tapaa, kuten 
kaulahuivina, kaulurina tai pipona. Heijastavat yksityiskohdat. 

Materiaali: 70% merinovillaa / 30% viskoosia.  
Tuotenro: 65969083-9800 tummanharmaa  
Koko: One size 

KYPÄRÄHUPPU
Istuva, miellyttävä ja päänmyötäinen kypäräpipo Coolmax®-materiaalia, 
joka siirtää tehokkaasti kosteutta ja pitää pään kuivana kypärän alla.  
Konepestävä.  

Materiaali: 100% Coolmax®-polyesteriä.  
Tuotenro: 65969183-9900 musta  
Koko: One size 

KYPÄRÄHUPPU
Flanellilla vuorattu kypärähuppu. Leuan alla tarranauhakiinnitys.  
3 kpl painonapillisia kypäräkiinnikkeitä (2 takana, 1 edessä).  
Resorisauma niskassa parantaa istuvuutta. 

Materiaali: 100% puuvillaa.  
Tuotenro: 65905083-9900 musta  
Koko: One size 

PIPO
Huomiokeltainen fleecevuorattu pipo. Sisäänneulottu heijastin  
parantaa näkyvyyttä. 

Materiaali: 70% akryyliä / 30% villaa.  
Tuotenro: 65837683-2100 keltainen  
Koko: One size 
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PÄÄHINEET JA ASUSTEET

PIPO
Neulottu pipo. 

Materiaali: 100% akryyliä.  
Tuotenro: 65904583-9900 musta  
Koko: One size 

PIPO
Myssy Jobman-logolla.  

Materiaali: 70% akryyliä / 30% villaa.  
Tuotenro: 65839383-3099 oranssi/musta  
Koko: One size 

LIPPALAKKI BEATNIK
Lippalakki, jossa on Jobman-brodeeraus edessä ja takana. Klassinen malli 
on joustavaa puuvillaa ja resorinauha parantaa istuvuutta. Kaareva lippa. 

Materiaali: 98 % puuvillaa / 2 % elastaania.  
Tuotenro: 65906083-9910 musta/valkoinen  
Koko: One size 

LIPPALAKKI SPIKE
Lippalakki, jossa on Jobman-painatus edessä ja brodeeraus takana. 
Kerrosmalli, jossa on kaareva lippa ja tarranauhalla säädettävä takaosa. 

Materiaali: 100 % puuvillaa.  
Tuotenro: 65906183-9910 musta/valkoinen  
Koko: One size 
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TECHNICAL9282

PÄÄHINEET JA ASUSTEET

VYÖ JOBMAN
Maksimipituus 130 cm. Leveys 32 mm. Antiikkihopean värinen solki, jossa 
Jobman-logo. 

Materiaali: 100% polyesteriä.  
Tuotenro: 65927584-9900 musta  
Koko: One size 

VYÖ STRETCH
Maksimipituus 130 cm. Joustavuus tuo lisämukavuutta. 
Leveys 32 mm. Hopeanvärinen solki, jossa Jobman-logo. 

Materiaali: 70 % polypropyleeniä / 30 % elastaania.  
Tuotenro: 65928084-9900 musta  
Koko: One size 

VYÖ
Maksimipituus 130 cm. JOBMAN-painatus.  
Leveys 38 mm. Soljessa pullonavaaja. Hopeanvärinen 
solki, jossa J-logo. 

Materiaali: 100% polyesteriä.  
Tuotenro: 65929084-9910 musta/valkoinen  
Koko: One size 

NAHKAVYÖ
Nahkainen vyö, leveys 36 mm. Vahva solki teräspiikillä.  

Materiaali: 100% nahkaa.  
Tuotenro: 65930684-9900 musta  
Koko: 90 cm, 120 cm 

STRETCH VYÖ
”No scratch”-vyö polyesteriä, jonka joustavuus tuo lisämukavuutta. Leveys 
35 mm. Muovisolki vähentää mahdollisten naarmujen syntymistä. 

Materiaali: 100% polyesteriä.  
Tuotenro: 65928284-3000 oranssi  
Tuotenro: 65928284-6700 mariini  
Tuotenro: 65928284-9800 tummanharmaa  
Tuotenro: 65928284-9900 musta  
Koko: 90 cm, 120 cm 
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PÄÄHINEET JA ASUSTEET

PUUKKOPIDIKE
Puukkokotelo lattia-asentajan puukoille. Sopii Jobmanin lattia-asentajan 
housujen reisitaskuun.  

Materiaali: 100% nahkaa.  
Tuotenro: 65949384-9900 musta  
Koko: One size 

ID-KORTTIPIDIKE
Kätevä henkilökorttipidike. Kortin asettaminen ja pois  
ottaminen on helppoa. 

Materiaali: Muovia  
Tuotenro: 65991684-9900 musta  
Koko: One size 

OLKAIMET
Henkselit klipseillä. Joustavat. Säädettävä pituus.  
Leveys 50 mm. Jobman-painatus. 

Materiaali: 70% polyesteriä / 30% elastaania.  
Tuotenro: 65901184-9900 musta  
Koko: One size 

RIIPPUTASKU
Vyöhön kiinnitettävä irtonainen riipputasku. Käytännöllinen lisä, jos 
housuissa ei ole kiinteitä riipputaskuja tai jos esim. taakse tarvitaan 
ylimääräinen. 

Materiaali: 100% Cordura®-polyamidia.  
Tuotenro: 65949183-9900 musta  
Koko: One size 
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Pesuohjeet

Vaatteen korkein suositeltu  
pesulämpötila

Ei kuivapesua

Silityslämpötila korkeintaan 110 °C

Ei vesipesua

Ei rumpukuivausta

Silityslämpötila korkeintaan 150 °C

Ei kloorivalkaisua

Rumpukuivaus  
matalassa lämpötilassa  

(korkeintaan 60 °C)

Silityslämpötila korkeintaan 200 °C

Ei kestä perkloorietyleeniä vahvempia  
kuivapesunesteitä

Rumpukuivaus korkeammassa 
lämpötilassa (korkeintaan 80 °C)

PESUOHJEET

Jobmanin pesuohjeiden avulla voit varmistaa, että vaatteesi kes-
tävät annettuja ohjeita, sillä teemme kaikille vaatteillemme pesu-
testit. Erittele vaatteet ensiksi pesulämpötilan ja värin ja tämän 
jälkeen muiden pesuohjeiden mukaan. "Pestävä erikseen" -mer-
kinnällä varustetut vaatteet saattavat värjätä muita vaatteita tai 
värjäytyä helposti. Vaatteissa oleviin vaikeisiin tahroihin kannattaa 
käyttää tahranpoistoainetta ennen pesua. Käytä kirjopyykinpesua- 
inetta värjätyille vaatteille ja seuraa pakkauksen annosteluohjeita.

Älä käytä pesuaineita, jotka sisältävät valkaisuaineita kuten 
perboraatteja, perkarbonaattia tai natriumhypokloriittia. 
Jobman suosittelee välttämään huuhtelu- ja pehmennysaineiden 
käyttämistä. Kuivaus ripustettuna on paras vaihtoehto useimmille 
vaatteille. Ravista vaatetta, vedä se kulmista suoraksi ja 
ripusta kuivumaan. Vaatteita rumpukuivattaessa on pidettävä 
huolta siitä, että vaatteet eivät tule täysin kuiviksi. Vaatteen 
kuivattaminen täysin kuivaksi rumpukuivauksessa kutistaa ja 
kuluttaa vaatetta huomattavasti. Jobman-vaatteet kestävät 
oikein hoidettuina pidempään.
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EN 343

EN 14404

EN ISO 11612 EN ISO 11611

EN ISO 20471

EN 13758EN 342

Merkinnät

MERKINNÄT

OEKO-TEX
Oeko-Tex on kansainvälisesti määritetty  
standardi, joka perustuu vapaaehtoiseen 
sitoumukseen. Jotta vaate voisi saada  
sertifikaatin, sen koko valmistusprosessin 
ja kaikkien osien tulee täyttää korkeat 
ympäristöekologiset vaatimukset. 
Jobmanin vaatteita käyttäessäsi voit olla 
varma, ettet altistu terveyttäsi vahingoittaville 
kemikaaleille. Monet vaatteistamme on 
Oeko-Tex-sertifioitu, mikä on takuu siitä, 
että vaate ei sisällä aineita, jotka voisivat  
vahingoittaa vaatteen käyttäjää ihokoske-
tuksessa.

HENGITTÄVYYS
Merkintä kertoo, että materiaali on tuulen- ja 
vedenpitävä ja hengittävä. Ihanteellisen  
työmukavuuden kannalta on tärkeää, että 
ruumiinlämpö pysyy tasaisena ja iho kuivana. 
Kuorivaatteen ansiosta keho voi poistaa 
vaatteen läpi kosteutta, jolla olisi viilentävä 
vaikutus.

KERROSPUKEUTUMINEN
Kerrospukeutuminen on avain lämpimänä 
pysymiseen. Erityisesti silloin, kun vaate-
kerroksia pitää joko lisätä tai vähentää siir-
ryttäessä eri lämpötilasta toiseen.

1. Lähimpänä kehoa on hyvä olla kosteutta 
siirtävä kerros (Layer 1). Sen on hyvä olla 
keinokuituvaate.

2. Keskikerroksen (Layer 2) on hyvä olla 
eristävä fleece-, softshell- tai keinoturkis-
vaate. Jobmanin mikrofleecevaatteet ovat 
joustavia ja ihanteellisia keskikerrokseen.

3. Ulkokerroksena (Layer 3) on hyvä olla 
säältä suojaava, ns. hengittävä vaate, joka 
päästää kosteuden ulos mutta pitää sateen 
ja tuulen ulkopuolella.

UV-SUOJA
Merkintä tarkoittaa, että vaate on sertifioitu 
EN 13758-2:2003+A1:2006, UPF 40+ 
mukaan. UPF (Ultraviolet Protection 
Factor) on mitta, jolla mitataan aurinkosuo-
javaatteiden auringolta suojaamiskerrointa.

SADE
Kaikki Jobmanin sadevaatteet on  
sertifioitu huonoa säätä koskevan 
EU-normi EN 343:n mukaisesti.

PANEELIT
Symboli tarkoittaa, että vaatteen tietyt osat 
on valmistettu neljään suuntaan joustavista 
synteettisistä kuidusta.

4-SUUNTAINEN STRETCH
Symboli tarkoittaa, että vaate on valmistettu 
synteettisistä kuiduista, jotka joustavat  
neljään suuntaan ja vaate joustaa tällöin 
pituudelta ja leveydeltä.

POLVISUOJAT
Tällä merkityt housut on sertifioitu  
EN 14404 -standardin mukaisesti: 
2004+A1: 2010, tyyppi 2, taso 1 mukaisesti 
yhdessä Jobmanin polvisuojien 9943, 9944 
ja 9945 kanssa.

PALOSUOJAUS
100 % palosuojattua puuvillaa. CE-sertifioitu, 
testattu ja hyväksytty standardien EN ISO 
11611 ja EN ISO 11612 mukaisesti. 
Sertifiointiin sisältyy, että materiaali ja  
vaatteen muotoilu suojaavat syttymiseltä 
kankaan reunasta, liekin leviämiseltä ja 
sulamiselta. Se myös suojaa kuumuudelta 
testausvaatimusten mukaisesti, mikä 
ennaltaehkäisee palovammoja.

HUOMIOLUOKKA
Vaatteet luokitellaan eri huomioluokkiin  
näkyvyyden mukaan.

Luokitukseen vaikuttaa ennen kaikkea yksi 
tekijä: Vaatteen fluoresoiva ja heijastava 
pinta.

Luokka 3: Korkein luokka. Fluoresoivan 
kokonaispinta-alan on oltava vähintään  
0,8 m2 ja heijastavan 0,2 m2.

Luokka 2: Fluoresoivan kokonaispintaalan 
on oltava vähintään 0,5 m2 ja heijastavan 
0,13 m2. 

Luokka 1: Matalin luokka. Fluoresoivan 
kokonaispinta-alan on oltava vähintään 
0,14 m2 ja heijastavan 0,1 m2.

Lisätietoja huomiosäännöistä on sivulla 10.

DRY-TECH
Merkintä osoittaa, että vaate on  
kosteutta hylkivä. Voit lukea lisää  
Dry-techistä sivulta 193.

KYLMYYS
EN 342:n mukaisesti sertifioidut vaatteet 
suojaavat käyttäjää kylmältä (≤ -5°C). 
Testeillä tarkoitetaan eristystä, ilman 
läpäisevyyttä/tuulen tiheyttä ja höyryn 
läpi-/hengitystoimintoa. Näillä testeillä 
mitataan vaatteen eristyskyky, jonka 
CLO-vähimmäisarvo on 1,71.
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Tekstiilejä voidaan valmistaa monista erilaisista kuiduista. Osa 
kasvaa luonnossa tai viljeltynä, osa valmistetaan öljystä, ja osa 
on eläinperäisiä. Tekstiilikuidut jaetaan yleensä luonnon- ja kei-
nokuituihin. Luonnonkuituja ovat esimerkiksi puuvilla, silkki ja 
villa, kun taas akryyli, polyesteri ja polyamidi ovat synteettisesti 
valmistettuja kuituja. Erilaiset kuidut antavat kankaalle erilaisia 
ominaisuuksia, kuten puuvillan pehmeys ja kosteudenimukyky, 
rypistymättömän polyesterin värinpitokyky sekä polyamidin  
kestävyys.

Teko- ja luonnonkuituja yhdistämällä saadaan aikaan uusia 
ominaisuuksia, jotka lisäävät materiaalin käyttömahdollisuuksia. 
Teknologia on nykyisin kehittynyt niin pitkälle, että kankaalle 
voidaan antaa toivottuja ominaisuuksia ja voidaan valmistaa 
kevyitä, lämpimiä, kestäviä ja likaa hylkiviä vaatteita. Olemme 
nähneet paljon vaivaa kehittääksemme juuri oikeita kuituja ja 
sekoituksia jokaista materiaalia varten. Otamme aina huomioon 
asiakkaidemme ja eri ammattien tarpeet. 

Haluttuja tuoteominaisuuksia varten tarvitaan usein monien eri 
materiaalien yhdistelmiä. Miellyttävästä materiaalista tehtyä 
miellyttävää vaatetta varten tarvitaan vaatteen tiettyihin osiin sen 
kestävyyden ja vastustuskyvyn lisäämiseksi vahvikemateriaalia, 
kuten Cordura®, Kevlar® tai oma materiaalimme FA™. Useat 
talvivaatteemme on valmistettu kestävästä polyesteristä, ja niis-
sä on tuulen- ja vedenpitävä pintakerros, joka päästää kehon 
kosteuden ulos ja pysyy kuivana säässä kuin säässä.

Pehmeät, huokoiset materiaalit kuten teddy-, tikki- ja fleecekangas 
suojaavat kylmältä pitämällä reilun ilmakerroksen vaatteen 
sisäpuolella ja muodostamalla lämpimän välikerroksen. Useat 
kerrokset pitävät käyttäjän kuivana ja lämpimänä koko päivän 
ajan. Sisimmän kerroksen on tärkeä päästää ihon pinnalta tuleva 
kosteus läpi. Seuraava kerros voi olla eristävä ja lämmittävä. 
Erittäin kylmällä säällä alusvaatteiden on oltava villaiset tai 
polypropeeniset ja lisäksi on käytettävä pipoa ja kahta paria sukkia. 
Jobmanin työvaatteet suojaavat sinua kaikissa olosuhteissa.

FA™
FA™ on Jobmanin itse kehittämä vahvike-
materiaali. Se on erittäin vahva polyamidi-
materiaali, joka on erittäin kestävä terävien 
esineiden iskuilta.

KEVLAR®

Kevlar® on para-amidikuitu, jonka vetolujuus 
ja kulutuksen kesto ovat huippuluokkaa.

CORDURA®

Cordura® on polyamidikudos, joka kestää 
käyttöä ja kulutusta erittäin hyvin. Se sopii 
hyvin tiettyihin vaatteen osiin, kuten polviin.

VAHVIKKEET

Materiaali

MATERIAALI

POLYESTERI/
PUUVILLA
Polyesterin ja puuvillan yhdistelmä 
tuo yhteen kahden eri materiaalin 
parhaat ominaisuudet. Puuvillan 
miellyttävyyden ja polyesterin 
kestävyyden sekä värinpitävyyden 
ansiosta polyesteristä ja puuvil-
lasta valmistetut vaatteet ovat 
mukavia käyttää. Polyesteristä ja 
puuvillasta valmistetut vaatteet 
säilyttävät värinsä pidempään ja 
rypistyvät äärimmäisen vähän.

PUUVILLA/ 
POLYAMIDI
Puuvillan ja polyamidin yhdistel-
mästä syntyy helppohoitoinen 
materiaali, joka hylkii sekä vettä 
että likaa ja sopii likaisiin ympäris-
töihin. Kosteus ei tartu polyamidiin, 
joten yhdistelmä kuivuu 
nopeammin kuin pelkkä puuvilla.

NELJÄÄN SUUN-
TAAN JOUSTAVA 
STRETCH
Jobmanin neljään suuntaan 
joustava stretch on valmistettu 
keinokuiduista, ja se on poikke-
uksellisen joustava materiaali. 
Se on äärimmäisen miellyttävä, 
muotoutuva ja liikkuva materiaali, 
joka muotoutuu ihonmyötäisesti 
vähentämättä liikkuvuutta. Sen 
kestävyys on erittäin hyvä.

POLYAMIDI
Polyamidia käytetään muun 
muassa vahvistamaan vaatteen 
kulutuspintoja. Materiaali kestää 
käyttöä ja kulutusta erittäin hyvin 
mutta on kuitenkin pehmeä ja 
pysyy joustavana myös  
talvisäässä.

POLYESTERI/UV
Valmistettu tiiviillä tikkausteknii-
kalla, joka antaa vaatteelle  
suojan UV-säteilyä vastaan 
ilman kemikaaleja. Jobmanin 
UV-suojavaatteet antavat hyvän 
ja kattavan suojan ihon palamista 
aiheuttavia auringon UV-säteitä 
vastaan.
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FLEECE
Fleece on tavallinen materiaali, jota  
käytetään muun muassa paidoissa ja 
myös vuorikerroksissa. Se on joustava ja 
lämmittävä. Se sopii hyvin välimateriaaliksi 
tuulenpitävän materiaalin alle.

TEDDYKANGAS
Teddykangas on lämmin ja miellyttävä mate-
riaali esimerkiksi takkeihin, joiden halutaan 
pysyvän erittäin lämpiminä. Se on polyes-
teristä valmistettu keinokuitumateriaali, 
joka pitää käyttäjän lämpimänä, kuivuu 
nopeasti eikä ime kosteutta itseensä.

TIKKIKANGAS (TOPPAUS)
Tikkikangasta on saatavilla eri paksuuksissa. 
Se koostuu ohuesta polyesterivanulla pääl-
lystetystä kankaasta. Sileän pinnan ansiosta 
vaate on helppo pukea ja riisua. Tikkikangas 
sopiikin ulkovaatteisiin, joiden liikkuvuuso-
minaisuuden halutaan olevan hyvä,  
esimerkiksi talvihaalareihin ja paksuihin 
takkeihin.

VUORI

MATERIAALI

STAR HV -POLYESTERI
Star-polyesteri on Jobmanin itse  
kehittämä materiaali. STAR-materiaali on 
yhtä vahva joka suuntaan venytettäessä, 
joten se on hyvin tasapainoinen ja kestävä. 
Kankaan taustapuoli on kevyesti harjattu 
eli peachkäsitelty, jotta kangas olisi  
miellyttävän pehmeä iholla. 

CAVALRY TWILL
Cavalry twill on yksi kaikkien aikojen  
vahvimmista twill-kankaista. Kangas on 
rakenteensa ansiosta liikkuva ja joustava. 
Cavalry twill sopii parhaiten housuihin ja 
ympäristöihin, joissa tarvitaan kestävää 
mutta myös joustavaa kangasta.

KEHRUUVÄRJÄYS
Kehruuvärjäys on ympäristöystävällinen 
värjäystekniikka, joka käyttää huomattavasti 
vähemmän vettä, energiaa ja kemikaaleja 
kuin perinteinen värjäystekniikka. 
Kehruuvärjäyksellä saavutetaan myös  
erittäin hyvä värin pitävyys, joten vaatteen 
väri ei haalistu käytön myötä.

CORE
Kehrätystä langasta valmistetussa puuvilla- ja 
polyesterikankaassa yhdistyvät kahden 
materiaalin parhaat puolet. Materiaali  
valmistetaan siten, että langan polyesteriydin 
päällystetään puuvillalla, minkä ansiosta 
kangas saa polyesterin erinomaisen kestä-
vyyden ja puuvillan miellyttävyyden ihoa 
vasten.

DRY-TECH™
Dry-tech on keinokuitumateriaali, joka siirtää 
hien pois iholta ja levittää sen laajemmalle 
alueelle (ns. kapillaariilmiö). Tämän ansiosta 
vaate pysyy kuivana. Dry-tech on muotonsa 
säilyttävä ja itsesiliävä materiaali, joka  
säilyttää värinsä. Tätä nopeasti kuivuvaa 
materiaalia voi pestä usein, ja se on tarkoi-
tettu käytettäväksi ihoa vasten. 

POLYESTERI
Polyesteriä on esimerkiksi useissa talvi-
vaatteissamme ja softshell-takeissamme. 
Se on käyttöominaisuuksiltaan erinomainen 
ja arvossa pidetty materiaali. 
Polyesterivaatteet ovat pehmeitä, käytän-
nöllisiä ja miellyttäviä käyttää, eivätkä ne 
ime kosteutta itseensä. Kuidusta voidaan 
kutoa kangasta, neuloa puseroita tai  
valmistaa fleeceä. Polyesterivaatteet  
säilyttävät värinsä pitkään ja ovat kestäviä.

STAR-POLYAMIDI
Star-polyamidi on Jobmanin itse kehittämä 
materiaali. STAR-materiaali on yhtä vahva 
joka suuntaan venytettäessä, joten se on 
hyvin tasapainoinen ja kestävä. Kankaan 
taustapuoli on kevyesti harjattu olemaan 
pehmeä ihoa vasten. Se on nopeasti  
kuivuva kangas.

PUUVILLA
Puuvilla on pehmeä ja miellyttävä luonnon-
materiaali, joka on helppo pestä. Jobmanin 
esipesty puuvillatwill on erityisen vahva ja 
kestävä materiaali, joka säilyttää ominai-
suutensa ja tulee pesu pesulta miellyttä-
vämmäksi. On syytä huomioida, että puu-
villa imee kosteutta itseensä ja ei siksi 
sovellu työntekoon kosteissa ympäristöissä.



194

B

C

A

D

Koko-opas

KOKO-OPAS

Jobmanilla on suuri valikoima etenkin housujen kokoja. Erityisen 
tärkeää on valita oikea lahkeen pituus polvisuojataskulla varuste-
tuissa housuissa, jotta tasku tulee oikeaan kohtaan. Yleisesti ottaen 
kaikkia miesten housujamme on saatavilla kolmessa kokoluokassa. 
C-luokan kokoja on saatavissa normaaleilla lahkeenpituuksilla, esim. 
C50, C-kokoja pitkillä lahkeenpituuksilla, esim. C150 ja D-kokoja 
lyhyillä lahkeenpituuksilla, esim. D96. Jos sinulla ei ole mahdolli-
suutta sovittaa vaatetta liikkeessä, voit tarkistaa mittasi oikean 
koon selvittämiseksi. Ota mitat tällöin ihonmyötäisissä alusvaat-
teissa, jotta mittanauha ei painaudu ihoon. Katso sitten kokotau-
lukko seuraavalla sivulla.

A | RINTAKEHÄN LEVEYS
Mittaa ympärysmitta vaakasuoraan 
rintakehän/rinnan leveimmästä 
kohdasta.

B | VYÖTÄRÖN LEVEYS
Mittaa ympärysmitta vaakasuoraan 
navan korkeudelta / vyötärön 
kapeimmasta kohdasta.

C | LANTION LEVEYS
Mittaa ympärysmitta vaakasuoraan 
lantion leveimmästä kohdasta.

D | LAHKEEN SISÄPITUUS
Mittaa haarasta jalkapohjaan. 
Varmista, että mittanauha pysyy 
suorana.
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176-182

C50

86-90

KOKO-OPAS

KUVAMERKIT 
Jokaisessa CE-merki- 
tyssä vaatteessa on 
kuvamerkillä varustettu 
lappu, joka osoittaa 
vaatteen mittaluokat. 
Näin voit aina tarkistaa 
vaatteen sisältä, onko 
vaatteen koko sopiva 
mitoillesi.

MIESTEN KOOT

NORMAALI C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66

A Rintakehän leveys 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148

B Vyötärön leveys 68 72 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120 126 132 134 138 143 147

C Lantion leveys 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138

D Lahkeen sisäpituus 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86

Vastaa tuumamittaa 27/30 28/30 30/31 31/31 33/31 35/32 36/32 38/33 40/33 43/33 45/33 47/33 50/34 52/34

LYHYT D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124

A Rintakehän leveys 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

B Vyötärön leveys 78 82 86 90 94 98 103 108 114 120 126

C Lantion leveys 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

D Lahkeen sisäpituus 71 72 73 74 75 76 77 78 78 79 79

Vastaa tuumamittaa 31/28 32/28 34/29 35/29 37/30 39/30 41/30 43/31 45/31 47/31 50/31

ISO F124 F128 F132 F136 F140

A Rintakehän leveys 124 128 132 136 140

B Vyötärön leveys 131 137 143 149 155

C Lantion leveys 137 141 145 149 153

D Lahkeen sisäpituus 80 80 81 81 81

Vastaa tuumamittaa 52/31 54/31 56/32 59/32 61/32

PITKÄ C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156

A Rintakehän leveys 88 92 96 100 104 108 112

B Vyötärön leveys 76 80 84 88 92 97 102

C Lantion leveys 94 98 102 106 110 114 118

D Lahkeen sisäpituus 83 84 85 86 87 88 89

Vastaa tuumamittaa 30/33 31/33 33/33 35/34 36/34 38/35 40/35

XS LS XLM 3XL 4XL 5XLXXL

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

A Rinnan leveys 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120

B Vyötärön leveys 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104

C Lantion leveys 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 128 132

D Lahkeen sisäpituus 78 79 79 79 80 80 80 80 81 81 81 81

Vastaa tuumamittaa 24/31 25/31 27/31 28/31 30/31 31/31 33/31 35/31 36/32 38/32 40/32 42/32

NAISTEN KOOT
XS LS XLM XXL

Taulukon mitat ovat vartalosi mittoja, mutta mitattu lahkeen sisäpituus on vaatemitta  
(sisäsauma haarasta jalkaan).
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Sosiaalinen vastuu 
ja kestävyys

KESTÄVÄ KEHITYS

Meille Jobmanilla kestävyys on prosesseissamme erittäin  
tärkeää ja kannamme vastuumme siitä, miten toimintamme  
vaikuttaa ihmiseen ja ympäristöön. On itsestään selvää, että 
toivomme sinun olevan tyytyväinen sekä ostamiisi tuotteisiin 
että yritystoimintaamme.

New Wave Group -konsernin osana toimimme aktiivisesti kestävän 
kehityksen puolesta. Liiketoimintaratkaisujen on tuettava kasvun 
lisäksi myös sosiaalista ja ympäristön hyvinvointia.

Eniten merkitsee, miten toimimme päivittäisessä liiketoiminnas-
samme. Tästä syystä teemme työtä integroidaksemme kestävän 

kehityksen osaksi ydinliiketoimintaamme. Tämä käsittää  
esimerkiksi työehtojen parantamisen tuottajamaissa, asteittaisen 
kemikaaleja koskevan työn sekä kuljetus- että logistiikkatoiminnan 
tehostamisen. 

Voit lukea lisää kestävän kehityksen raportistamme, miten  
konsernitasolla teemme New Wave Groupissa työtä sosiaalisen 
vastuun ja kestävän kehityksen puolesta. Olemme keränneet 
raporttiin kaikki tiedot koskien tärkeitä toimintoja, yhteistyötä ja 
tulevaisuuden tavoitteita. Löydät sen ja lisätietoa New Wavesin 
kotisivuilta osoitteesta www.nwg.se/csr/ 

AMFORI BSCI 
(BUSINESS SOCIAL 
COMPLIANCE  
INITIATIVE)
Amfori BSCI on hanke yrityksille, 
jotka ovat halukkaita tekemään 
aktiivisesti töitä työolojen paran-
tamiseksi kansainvälisessä  
toimitusketjussa. Toimintaohjeet 
asettavat vaatimuksia toimittajille 
esimerkiksi palkkauksen, lapsi-
työvoiman, pakkotyön ja syrjinnän 
osalta.

amfori.org/content/amfori-bsci

TEXTILE EXCHANGE
Textile Exchange on kansainvälinen 
järjestö, joka työskentelee  
maailman tekstiiliteollisuuden 
vastuullisen laajenemisen eteen 
ja keskittyy etenkin luomupuuvillaan.

textileexchange.org

KEMIKALIEGRUP-
PEN
Kemikaliegruppen on Swerea 
IVF:n perustama ryhmä, jonka 
tarkoituksena on levittää ajanta-
saista, kemiaa ja ympäristöä kos-
kevaa tietoa. Ryhmän tarkoituksena 
on tukea ja kehittää oikeudellisia 
välineitä ja muuta toimintaa  
kemikaalialalla.

kemikaliegruppen.se

CLEAN SHIPPING 
INDEX
Clean Shipping Index on hanke, 
jonka tavoitteena on saada laiva-
yhtiöitä käyttämään ympäristöys-
tävällisempiä aluksia. Järjestö on 
kehittänyt Clean Shipping Index 
-työkalun, jonka avulla yrityksen 
voivat mitata ympäristövaikutus-
taan vertaamalla huolitsijoita tai 
laivayhtiöitä.

cleanshippingindex.com

ACCORD ON FIRE 
AND BUILDING  
SAFETY IN  
BANGLADESH
Akordi on sitova sopimus jonka 
tehtävä on varmistaa lisää  
turvallisuutta Bangladeshin  
tekstiiliteollisuudessa. Sopimus 
vaatii muun muassa sitä että  
tehtaisiin tehdään sähkö- ja raken-
nustarkistuksia sekä henkilöstöä 
koulutetaan paloturvallisuudessa.   
bangladeshaccord.org



197ÖKO-TEX

Oeko-Tex® 

-sertifiointi
Mitä kyseinen merkintä tarkoittaa? 
STANDARD 100 by OEKO-TEX® -sertifiointi tarkoittaa, että 
tuote täyttää korkeat ihmisekologiset vaatimukset eli se ei 
sisällä terveydelle haitallisia pitoisuuksia kemikaaleja.

Kun vaatekappale on STANDARD 100 by OEKO-TEX®  
-sertifioitu, voit olla varma, että tuotteen jokainen komponentti, 
kuten kangas, langat, napit, vetoketjut ja muut osat on testattu 
haitallisten aineiden osalta ja että vaatekappale on tällöin käytt-
äjälleen vaaraton. 

Testi on riippumattoman OEKO-TEX® -kumppani-instituutin 
tekemä. Testissä huomioidaan monet säännellyt ja sääntele-
mättömät aineet, jotka voivat olla haitallisia ihmisen terveydelle. 
Monessa tapauksessa STANDARD 100:n raja-arvot ylittävät 
kansalliset ja kansainväliset vaatimukset.

Lue lisää Oeko-texin omilta kotisivuilta osoitteesta  
www.oeko-tex.com

Testauskriteerit 
Esimerkiksi STANDARD 100 by OEKO-TEX® -sertifikaattiin 
sisältyvissä parametreissa ei saa käyttää kiellettyjä atsovärejä, 
syöpää aiheuttavia ja allergisoivia väriaineita, flataatteja, for-
maldehydiä, torjunta-aineita, raskasmetalleja, tiettyjä orgaanisia 
kloori- ja tinayhdisteitä, biologisesti aktiivisia tuotteita eikä  
palonestoaineita.

Tuoteluokat 
Jotta raja-arvot olisivat relevantteja eri tyyppisille tuotteille,  
tuotteet on jaettu neljään eri tuoteluokkaan, jotka perustuvat 
sertifioitujen tuotteiden määritettyyn käyttötarkoitukseen:

Tuoteluokka I – Alle 3-vuotiaiden lasten tuotteet

Tuoteluokka II – Tuotteet, jotka ovat pääosin suorassa  
ihokosketuksessa

Tuoteluokka III – Tuotteet, joka eivät ole ihokosketuksessa tai 
ovat vain vähän ihokosketuksessa 

Tuoteluokka IV – Sisustus- ja koristemateriaalit

Tavaramerkki Oeko-Tex® 
Tuotetta saa markkinoida tai siihen saa laittaa OEKO-TEX® 
-merkinnän ainoastaan, jos kaikki kyseisen tuoteluokan  
vaatimukset täyttyvät. Tuotteella on myös oltava sertifikaatti. 
STANDARD 100 by OEKO-TEX® täyttää REACH-
lainsäädännön osalta alati muuttuvat, oleellisten parametrien 
vaatimukset.

Sertifikaatti on voimassa yhden vuoden (12 kuukautta) 
määrätystä päivämäärästä alkaen. 

Lisätietoja sertifioiduista tuotteista katso www.jobman.se 
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WorldSkillsin tavoitteena on edistää Ruotsin ammatillista koulu-
tusta, lisätä mielenkiintoa niiden joukossa, jotka haluavat valita 
lukio-opiskelun, ja nostaa nykyaikaisen ammatillisen koulutuksen 
statusta muun muassa rakennus-, teollisuus-, tekniikka-, IT- ja 
palvelualoilla. Tämä saavutetaan muuttamalla ammatillisen 
koulutuksen ja tulevaisuuden työmarkkinoiden imagoa. Tekniikka- 
ja teollisuusammatit eivät ole enää niin yksitoikkoisia kuin voisi 
kuvitella.

WorldSkills Sweden on Ruotsin elintarviketeollisuuden, LO:n ja 
Ruotsin valtion yhteistyön tulos Ruotsin koululaitoksen, opetus-
ministeriön ja ammattikorkeakouluviranomaisten tuella. Näiden 
lisäksi tämän ajankohtaisen ja tärkeän tavoitteen puolesta siinä 

vaikuttaa aktiivisesti muita alan järjestöjä, ammatillisia lautakuntia, 
viranomaisia, kouluja ja yrityksiä.

WorldSkills Swedenin tavoitteena on nostaa ammatillisen koulu- 
tuksen statusta, laatua ja kiinnostavuutta Ruotsissa. Päästäkseen 
tavoitteeseensa se muun muassa järjestää ammattiin liittyviä 
mestaruuskilpailuja, kuten Yrkes-SM:n, ja vastaa Ruotsin 
Yrkeslandslaget-maajoukkueen osallistumisesta WorldSkills 
Competitioniin (maailmanmestaruuskilpailu) ja EuroSkillsiin 
(Euroopan-mestaruuskilpailut). 

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa worldskills.se

WorldSkills 
Sweden

WORLDSKILLS SWEDEN
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AUSTRALIA
Jobman Workwear Pty Ltd
PO Box 391
Mt Martha, Vic 3934 
Puh. +61 412 211 867
sales@jobmanworkwear.com.au
www.jobmanworkwear.com.au

BELGIA
Delfan bvba
Kortrijksestraat, 96
8890 Dadizele
Puh. +32 (0) 56 50 57 06
info@delfan.be
www.jobman.be

HOLLANTI
New Wave Textiles 
Reactorweg 201 
3542 AD Utrecht
Puh. +31 (0) 30 208 30 30 
info@newwavetextiles.nl 
www.newwavetextiles.nl

ISLANTI 
KH Vinnuföt ehf 
Nethyl 2a
110 Reykjavik
Puh. +354 577 1000 
info@khvinnufot.is 
www.khvinnufot.is 

ISO-BRITANNIA
Astley National
Renown Avenue
Coventry, CV5 6UF 
Puh. +44 (0) 24 7685 4545 
Faksi +44 (0) 24 7685 4515 
sales@jobman.co.uk
www.jobman.co.uk

ITÄVALTA
Jobman Workwear GmbH
Planckstraße 17
D-71691 Freiberg am Neckar
Puh. +49 7141 141 4020
info@jobmanworkwear.de
www.jobmanworkwear.de

NORJA
New Wave Norway AS 
Torvstikkeren 10
1640 Råde
Puh. +47 69 14 37 00
post@jobman.no
www.jobman.no

RANSKA
Gehelle/Jobman
21, avenue de Liège
94210 La Varenne Saint Hilaire 
Puh. +33 (0) 1 55 12 39 60
contact@jobman.fr
www.jobman.fr

SAKSA
Jobman Workwear GmbH
Planckstraße 17
D-71691 Freiberg am Neckar
Puh. +49 7141 141 4020
info@jobmanworkwear.de
www.jobmanworkwear.de

SUOMI
Oy Elfving Safety Ab
Niittytie 13
01300 Vantaa
Puh. +358 (0) 207 599 850
asiakaspalvelu@elfvingsafety.fi
www.elfvingsafety.fi

TANSKA
Jysk Firmatøj ApS
Egholmvej 3A
9800 Hjørring
Puh. +45 72 17 07 18
salg@jyf.dk
www.jyf.dk

VIRO 
Uuem Viis OÜ
Aardla 23B
Tartu, 50110
Puh. +372 555 219 16
info@um5.ee
www.um5.ee

VIRO
Janere OÜ
Põldmäe tee 14
Vatsla küla, Saue vald, 76915
Puh. +372 658 0300 
Faksi +372 607 7762 
janere@janere.ee
www.janere.ee

UNKARI
Lumax Pro Ltd
Budapest 1037 Bécsi str. 267
Puh. +36 1 920 1903
 +36 30 447 8808
office@lumaxpro.hu
www.lumaxpro.hu

YHDYSVALLAT
JobWear Solutions Inc.
187 County Road 89 
Ethelsville, AL 35461
Puh. +1 877-359-7375
Faksi +1 866-709-1892
jobmanusa@gmail.com
www.jobmanusa.com

RUOTSI, PÄÄKONTTORI
Jobman Workwear AB
Postiosoite: Box 2044
194 02 Upplands Väsby 
Käyntiosoite: Jupitervägen 2A 
194 43 Upplands Väsby
Puh. +46 (0)8 630 29 00
info@jobman.se
www.jobman.se
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