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Borst  
Meet de omtrek 
over de borst op 
het breedste deel 
rond je romp.

Taille  
Meet de omtrek op 
hetzelfde niveau 
als de navel of op 
het smalste deel. 

Heupen  
Meet de omtrek 
rond het 
breedste deel 
van het zitvlak.

Binnen been  
Meet van het kruis tot 
aan de voetzool. Houd 
het meetlint strak.

C

A

B

Pictogram  
Alle CE-gemarkeerde 
kledingstukken dragen een 
label aan de binnenkant  
met een pictogram van 
de overeenkomstige 
lichaamsafmetingen. Dit 
maakt het gemakkelijk om de 
juiste maat te vinden. 
Voorbeeld: 

De beste manier om de juiste maat van een kledingstuk te bepalen is uiteraard door het te 
passen. Wanneer dat geen optie is, moet u uw lichaam opmeten en vergelijken met de tabel 
zoals hiernaast afgedrukt. het kiezen van de juiste maat is in het belang van een goede 
kwaliteit.

Zo krijg je de juiste maat:
Neem uw metingen tijdens het dragen van nauw 
aangesloten ondergoed en houd het meetlint 
dicht bij uw lichaam zonder dit te strak te trekken.

kies de juiste 
maat!
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mannenmaten

XS LS XL

XL

M 3XL2XL
Standaard C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66

A Borst 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116

108

122

84

42/32

120 124 128 132

B Taille 68 72 76 80 84 88 92 97 102 114 120 126 132

C Heup 86 90 94 98 102 106 110 114 118 126 130 134 138

D Binnenkant been 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 86 86

Jeansmaat: 28/32 30/32 32/32 34/32 36/32 38/32 40/32

Kort D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124

A Borst 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

B Taille 78 82 86 90 94 98 103 108 114 120 126

C Heup 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

D Binnenkant been 71 72 73 74 75 76 77 78 78 79 79

Lang C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156

A Borst 88 92 96 100 104 108 112

B Taille 76 80 84 88 92 97 102

C Heup 94 98 102 106 110 114 118

D Binnenkant been 83 84 85 86 87 88 89

jeansmaat: 28/34 30/34 32/34 34/34 36/34 38/34 40/34

damesmaten

XS LS M

mannenmaat broek 2409

XL F124 F128 F132 F136 F140

A Borst 124 128 132 136 140

B Taille 131 137 143 149 155

C Heup 137 141 145 149 153

D binnenkant been 80 80 81 81 81

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
A Borst 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112

B Taille 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96

C Heup 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122

D binnenkant been 78 79 79 79 80 80 80 80 81 81

kies de juiste 
maat!
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NEW

2811 WORK TROUSER FASTDRY

2812 WORK TROUSER HP FASTDRY

Werkbroek in een sneldrogend polyamide en ruime zakken.Zacht, comfortabel 
en sneldrogend materiaal met hoge duurzaamheid. Voorgebogen benen voor 
optimale pasvorm en comfort. Kniezakken in POLYAMIDE langs de buitenkant. 
kniestukken in te brengen op twee verschillende hoogtes. Beenzak met rits, 
Id-card houder, GSMzakje, meterzak, meszak en extra compartimenten.

Werkbroek met holsterzakken in sneldrogend polyamide.Zacht, comfortabel 
en sneldrogend materiaal met hoge duurzaamheid. Voorgebogen benen voor 
optimale pasvorm en comfort. Kniezakken in duurzaam POLYAMIDE met 
reflecterende strook. Kniestukken langs de buitenkant in te brengen op 2 
verschillende hoogtes. Beenzak met rits, Id-card houder, GSMzakje, meterzak, 
meszak en extra compartimenten.

100% polyamide FASTDRY 200g/m², BLACK FA POLYAMIDE 

100% polyamide FASTDRY 200g/m², BLACK FA POLYAMIDE 

C44-62/C146-156/D88-124

C44-62/C146-156/D88-124

2811-06-9899 grijs
2811-06-9999 zwart
2811-06-6799 blauw

2812-06-9899 grijs
2812-06-9999 zwart
2812-06-6799 blauw

Polyamide
Polyamide is een typische toevoeging 
om werkkledij meer slijtvast te maken. 
Polyamide kan veel verdragen op het 
gebied van scheuren en slijtage, maar 
is toch een zacht en comfortabel 
materiaal. Het materiaal bevriest niet 
tijdens koud weer. Kledij gemaakt van 
polyamide is zeer geschikt voor het 
werk zowel buiten als binnen. Vuil en 
zweet is geen probleem aangezien de 
kledij gemakkelijk te wassen is en snel 
droogt. 

FUNCTIONAL

FUNCTIONAL

FA™
FA is door Jobman zelf ontwikkeld 
om werkkledij te versterken. Het 
geeft veel kracht en weerstand tegen 
scherpe voorwerpen, zoals spijkers en 
gereedschappen, een perfect materiaal 
om je te beschermen in de werkplaats 
en op de bouwplaats. 
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NEW

2911 SERVICE TROUSER

Werkbroek in polyester/katoen canvas kan gewassen worden op 85°C 
zonder te verkleuren of te krimpen. Zeer scheurbestendig.Voorgebogen 
benen. Kniezakken in duurzaam POLYAMIDE. Kniestukken kunnen op 2 
verschillende hoogtes worden ingebracht langs de buitenkant. Beenzak met 
rits, Id-card houder, GSMzakje, meterzak, meszak en extra compartimenten.

65% polyester, 35% canvas katoen, 260g/m²

C44-62/C146-156/D88-124
2911-08-9800 grijs
2911-06-9900 zwart
2911-08-6700 blauw

FUNCTIONAL

Polyester/Katoen
Katoen kan worden gemengd met polyes
ter in verschillende combi naties om diverse 
eigenschappen te verkrijgen. Blending 
behaalt het beste van beide werelden; de 
zacht heid van katoen en de resistentie van 
polyester, waardoor onze katoen/polyester 
mengsels zeer comfortbel en slijtvast zijn. 
Het is zorgeloos materiaal, perfect voor 
werkkleding, omdat ze vaak met weinig 
risico kan worden gewassen, zonder krimp 
of verkleuring. Katoen/polyester gemix
te kleding behoudt zijn vorm en is zeer 
geschikt als profile of uniform kleding.

2912 SERVICE TROUSER HP

Werkbroek in polyester/canvaskatoen met holsterzakken, kan gewassen 
worden op 85°C zonder te verkleuren of te krimpen. Zeer scheurbesten-
dig. Voorgebogen benen. Kniezakken in duurzaam POLYAMIDE. Kniestuk-
ken kunnen op 2 verschillende hoogtes worden ingebracht langs de 
buitenkant. Beenzak met rits, Id-card houder, GSMzakje, meterzak, meszak 
en extra compartimenten.

65% polyester, 35% canvas katoen, 260g/m²

C44-62/C146-156/D88-124
2912-08-9800 grijs
2912-06-9900 zwart
2912-08-6700 blauw

FUNCTIONAL
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NEW

2821 STAR WORK TROUSER

2822 STAR WORK TROUSER HP

Stevige werkbroek gemaakt met JOBMAN’s nieuwste, sterke en comfortabele 
STAR stof. De stof is zacht geborsteld binnenin met duurzame sneldrogen-
de eigenschappen. Voorgebogen benen. De kniezakken zijn verstevigd met 
CORDURA, de kniestukken kunnen op twee verschillende manieren worden 
ingebracht. Verstelbaar aan enkels en versterkt met POLYAMIDE.. Meterzak 
met mes-knop, beenzak met rits, telefoonzakje, id-cardhouder,hamerlus.

Werkbroek gemaakt met JOBMAN’s nieuwe comfortabele en sterke STAR-
stof. Zacht geborsteld binnenin, duurzame en sneldrogende eigenschappen. 
Voorgebogen benen. Kniezakken in CORDURA, de kniestukken kunnen op twee 
verschillende hoogtes ingebracht worden. Ruime holsterzakken aan de voorkant. 
Extra grote riemlussen.Meterzak met mes-knop, beenzak met rits, telefoonzakje, 
id-cardhouder,hamerlus.

100% STAR polyamide 250gr/m²

100% STAR polyamide 250gr/m²

C44-62/C146-156/D88-124

C44-62/C146-156/D88-124

2821-07-6700 blauw
2821-07-9800 grijs
2821-07-9900 zwart

2822-07-6700 blauw
2822-07-9800 grijs
2822-07-9900 zwart

TECHNICAL

TECHNICAL

Star 
STAR is een eigen, door JOBMAN ontwik-
keld zeer slijtagebestendig materiaal. Speciaal 
ontwikkeld voor veeleisende omgevingen. 
Het is een moderne 10% polyamide, ’Dobby’ 
geweven. In close-up kunt u het kleine geo-
metrische sterpatroon van het dobby weef-
getouw zien. Een uniek kenmerk van onze 
STAR Polyamide is dat het heel goed bestand 
is tegen trekken en scheu ren in alle richtingen. 
De rugzijde van het weefsel wordt geborsteld 
voor een zacht en comfortabel gevoel aan de 
binnenkant. STAR Polyamide workwear kan 
het hele jaar door worden gedragen in alle 
weersom standigheden, het droogt snel en is 
een goede metgezel gedurende de hele dag. 

Cordura ®
Cordura® is een sterke polyamide 
stof met een uitstekende slijtvastheid. 
Vaak gebruikt voor de versterking en 
bescherming van knieën en andere 
blootgestelde delen. 
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NEW

2921 COMFORT WORK TROUSER

Comfortabele werkbroek ruime zakken aan de voorkant. Extra grote 
riemlussen. Meterzak met mes-knop, beenzak met rits en telefoonzak-
je, ID-kaarthouder, hamerlus. Voorgebogen knieën voor extra comfort. 
Kniezakken in CORDURA met reflecterende stroken. De kniestukken kun-
nen op twee verschillende hoogtes worden ingebracht. Enkels versterkt met 
niet-absorberende polyamide. Verstelbare broekspijpen.

55% katoen, 45% polyester, 305g/m²

C44-62/C146-156/D88-124

2921-19-6799 blauw
2921-19-9899 grijs
2921-19-9999 zwart

TECHNICAL

Katoen/Polyester
Katoen kan worden gemengd met polyester 
in verschillende combi naties om diverse 
eigenschappen te verkrijgen. Blending 
behaalt het beste van beide werelden; de 
zacht heid van katoen en de resistentie van 
polyester, waardoor onze katoen/polyester 
mengsels zeer comfortbel en slijtvast zijn. 
Het is zorgeloos materiaal, perfect voor 
werkkledij, omdat ze vaak met weinig risico 
kan worden gewassen, zonder krimp of 
verkleuring. Katoen/polyester gemix te kle-
ding behoudt zijn vorm en is zeer geschikt 
als profile of uniform kledij.

2922 COMFORT WORK TROUSER HP

Comfortabele werkbroek ruime zakken aan de voorkant en holsterzakken. 
Extra grote riemlussen. Meterzak met mes-knop, beenzak met rits en tele-
foonzakje, ID-kaarthouder, hamerlus. Voorgebogen knieën voor extra comfort. 
Kniezakken in CORDURA met reflecterende stroken. De kniestukken kunnen 
op twee verschillende hoogtes worden ingebracht. Enkels versterkt met 
niet-absorberende polyamide. Verstelbare broekspijpen.

55% katoen, 45% polyester, 305g/m²

C44-62/C146-156/D88-124

2922-19-6799 blauw
2922-19-9899 grijs
2922-19-9999 zwart

TECHNICAL
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NEW

2932 CRAFTSMAN POCKET SHORT

2331 SERVICE SHORT

kwaliteitsvolle short gemaakt uit een zeer sterke stof met holsterzakken die 
kunnen weggestopt worden in de voorzakken. Holsterzakken en achterzakken 
extra verstevigd. Beenzak met ritssluiting en extra compartimenten.

Service short in polyester/canvaskatoen kan gewassen worden op 85°C zonder 
verkleuren of krimpen. beenzak met flap over rits voor een minimum aan kras-
sen. Beenzak met gsm- en ID-card houder.

55% katoen, 45% polyester, 245g/m²

65% polyester, 35% canvas katoen, 260g/m²

C44-62

C44-62

2932-19-6799 marine/zwart
2932-19-9899 grijs/zwart
2932-19-9999 zwart 

2331-08-9900 zwart
2331-08-9800 grijs
2331-08-6700 blauw

TECHNICAL

FUNCTIONAL

2356 BASELINESHORT

Comfortabele short met gsm zakje , beenzak en meterzak.
Moderne snit.

65% polyester 35% katoen 260g/m²

C44-62

2356-23-9900 zwart
2356-23-9700 Grijs

FUNCTIONAL
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NEW

2432 SERVICE STRETCH HP

2421 TRANSPORT STRETCH

65% polyester, 35% katoen stretch, 250g/m²

65% polyester, 35% katoen stretch, 250g/m²

C44-62/C146-156/D88-120

C44-62/C146-156/D88-120

Moderne broek in stretchstof met holsterzakken, voorgebogen benen, 
kniezakken verstevigd met FA polyamide en beenzakken met extra compar-
timenten zoals meszak, meterzak, gsmzak, id-cardhouder.....
Wasbaar op 85°C

Moderne broek in stretchstof met voorgebogen benen en beenzakken met 
extra compartimenten zoals gsmzak, id-cardhouder.....
Reflecterende stroken onderaan voor extra zichtbaarheid. Wasbaar op 85°C

2432-05-9800 grijs
2432-05-9900 zwart

2421-05-9800 grijs
2421-05-9900 zwart

65% polyester, 35% katoen stretch, 
250g/m²

1321 SERVICE JACKET 
STRETCH

1321-05-9800 grijs
1321-05-9900 zwart

XS-3XL

2431 SERVICE STRETCH XTR

Moderne broek in stretchstof met voorgebogen benen, kniezakken verstevigd 
met FA polyamide en beenzakken met extra compartimenten zoals meszak, 
meterzak, gsmzak, id-cardhouder.....
Wasbaar op 85°C

65% polyester, 35% katoen stretch, 250g/m²

C44-62/C146-156/D88-120

2431-05-9800 grijs
2431-05-9900 zwart

TECHNICAL TECHNICAL

2420 SERVICE STRETCH BASIC

Comfortabele werkbroek in stretchstof met voorgebogen benen, grote zakken 
vooraan, achterzakken, antikrasknoop en grote riemlussen. Modern fit.
Verkrijgbaar in damesmodel (2720 maten 34-54). kan gewassen worden op 
85°C

65% polyester, 35% katoen stretch, 250g/m²

C44-62/C146-156/D88-120

2420-05-9800 grijs
2420-05-9900 zwart

FUNCTIONAL FUNCTIONAL
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2121 SERVICE TROUSER DENIM

Werkbroek met moderne denim look. Voorzien van voorgebogen benen, been-
zak met rits en extra compartimenten, verstevigde achterzakken en 2 grote 
steekzakken.

59% katoen, 41% polyester, 380g/m²

C44-62/C146-156/D92-124

2121-25-9900 black denim
2121-25-6900 bleu denim

FUNCTIONAL

bestsellers 

2991 DENIM TROUSER XTR

2992 DENIM POCKETTROUSER

Comfortabele pocketbroek met een nieuwe denim look. De broek is voorzien 
van voorgebogen benen met verstevigde kniezakken, beenzak met rits 
en extra compartimenten, losse meterzak, meszak, 2 grote steekzakken, 
verstevigde achterzakken. Reflecterende banden onderaan de kniezakken en 
achteraan ter hoogte van de enkel. De kniestukken van Jobman workwear 
kunnen worden ingebracht langs de binnenkant en dit op twee verschil-
lende hoogtes. Broekspijpen kunnen worden versteld door middel van een 
rijgkoord.

Functionele werkbroek in een nieuwe denim look met versteviging uit 100% 
cordura-polyamide. De broek is voorzien van verschillende zakken waaronder 
holsterzakken met extra compartimenten, steekzakken, beenzak met rits en 
id-cardhouder, losse meterzak met meszak, .... De benen van deze werk-
broek zijn voorgebogen voor een beter comfort bij het knielen. Verstevigde 
kniezakken waarvan de kniestukken langs de binnenkant kunnen worden 
ingebracht en dit op twee verschillende hoogtes. Reflecterende strookjes 
onderaan de knie en achteraan ter hoogte van de enkel zorgen voor een betere 
zichtbaarheid. De broekspijpen kunnen worden versteld onderaan.

59% katoen, 41% polyester, 380g/m²

59% katoen, 41% polyester, 380g/m²

C44-62/C146-156/D92-124
2991-25-9900 black denim
2991-25-6900 bleu denim

C44-62/C146-156/D92-124
2992-25-9900 black denim
2992-25-6900 bleu denim

TECHNICAL

TECHNICAL
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bestsellers 

65% polyester, 35% katoen, 
265g/m2

65% polyester, 35% katoen, 
260g/m2

65% polyester, 35% katoen, 
260g/m2

65% polyester, 35% katoen, 
260g/m2

65% polyester 35% katoen, 
245g/m²

65% polyester, 35% katoen, 
245g/m2

2310 SERVICE TROUSER

2359 GREYLINE

2305 BASELINE TROUSER

2404 SERVICE BASIC

2396 BASELINE POCKET

2409 TRANSPORTBROEK

2310299900 zwart
2310299700 grijs

2359239799 grijs/zwart

2305239900 zwart
2305239700 grijs
2305236700 marine

2396239900 zwart
2396239700 grijs
2396236700 marine

2404229998 zwart/grijs
2404226799 marine/zwart

2409-22-9921 zwart/fluogeel

C4462/D88120

C4262/C146156/D92120

C4462/C144156/D92124 
Dam 3450

C4462/C146154/D92116

C4260/C146156/D88120 C4262/C146156/D88120/F124140
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bestsellers 

3630 BRACE TROUSER BASIC 3631 BRACE TROUSER HP

Verstelbare bretellen. Elastische stof op voor- en achterkant bretellen voor een 
betere bewegelijkheid. Grote riemlus. Versteviging in achterzakken. Borstzak 
met extra compartimenten, bv. meszak, gsm-zak... Beenzak met meterzak en 
meszak. Kniezakken extra verstevigd met polyamide langs de buitenzijde.

Met holsterzakken. Verstelbare bretellen. Elastische stof op voor- en achterkant 
bretellen voor een betere bewegelijkheid. Grote riemlus. Versteviging in ach-
terzakken en holsterzakken. Borstzak met extra compartimenten, oa; meszak, 
gsm-zak... Beenzak met meterzak en meszak. Kniezakken extra verstevigd met 
polyamide langs de buitenzijde.

55% katoen / 45% polyester, 305g/m² 55% katoen / 45% polyester, 305g/m²

C44-62/C148-156/D96-120 C44-62/C148-156/D96-120
3630-19-6700 navy
3630-19-9800 grijs
3630-19-9900 zwart

3631-19-6700 navy
3631-19-9800 grijs
3631-19-9900 zwart

TECHNICAL TECHNICAL

4322 FUNCTIONAL OVERALL 7381 CRAFTSMAN POCKET JACKET

Overall in een easy-care stof 65% polyesyter, 35% katoen en geschikt voor 
industriële was tot 85°C. Overall met kniezakken, borstzak met flap en extra 
compartimenten, aanpasbare taille, verstelbare mouwen, zakken vooraan, 
achterzakken, beenzak met flap en meterzak.

Werkjas met holsterzakken die extra verstevigd zijn. Zeer functioneel en 
aanpasbaar in de taille, rits aan beide zijden voor een betere pasvorm. Flexibele 
hamerlus aan beide zijden en grote riemlussen aan de taille. Twee borstzakken 
met extra compartimenten.

65% polyester, 35% katoen, 260g/m² 55% katoen, 45% polyester, FA versteviging, 305g/m²

C44-62 S-3XL

4322-23-9900 noir 7381-19-9999 zwart
7381-19-9899 donkergrijs

FUNCTIONAL TECHNICAL

verstevigde 
kniezakken waar men 
de kniestukken op 
twee verschillende 
hoogtes kan inbren-
gen.

elastische stukken voor 
betere bewegelijkheid.

FA versteviging 
in de achter-
zakken.

lus voor mes

met of zonder 
holsterzakken

meszak en meterzak

verstelbare bretellen

brede riemlus
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2181 J-LINE MULTIPOCKET

Zeer comfortabele vloerdersbroek in katoen/polyester met kniezakken in 
KEVLAR stof en voorgebogen knieën. een verstevigde meterzak vindt u aan de 
rechterkant van de broek. De vernieuwde vloerdersbroek heeft grote riem-
lussen waarvan twee met dubbele velcro links en rechts. De broek heeft een 
afgesloten zijzak met rits en extra compartimenten voor gsm, balpen en pot-
lood. Kniestukken kunnen op twee verschillende hoogtes worden ingebracht 
en dit langs de binnenkant. Aan de onderkant van de broek bevinden zich twee 
reflecterende strips éen onder de knie en éen onderaan de kuit. De broekspijp 
is verstevigd met granytstof en is verstelbaar met een rijgkoord.

55% katoen / 45% polyester, 305g/m²

C44-C62/C146-C156/D92-D124
2181-19-6799 marine/zwart
2181-19-9899 grijs/zwart
2181-19-9900 zwart

ADVANCED

1331 ALLROUND JACKET 2697 J-LINE MULTIPOCKET XTR

Werkjas katoen/polyester met reflecterende naden op borst-en rugstuk, 
borstzak met id-card houder, borstzak met rits, grote zakken vooraan. De jas is 
voorzien van een verlengd rugstuk en verstelbare mouwen.

Unieke vloerdersbroek in een vernieuwde j-line uitvoering. Model met voorge-
bogen benen die 3/4de zijn verstevigd met kevlar. Voldoende zakken met 
extra compartmenten zoals meszak, meterzak,doc.zak, gsmzak, ........
Reflecterende naden onderaan de knie en ter hoogte van de enkels. De 
broek is verstelbaar onderaan de benen door middel van velcrostroken. Er zijn 
mesch ventialtiestukken voorzien ter hoogte van de knieholtes. Broekspijpen 
zijn verstevigd en verstelbaar.

55% katoen, 45% polyester, 305g/m² 55% katoen, 45% polyester, 305g/m²

S-3XL

C44-C62/C146-C156/C92-C124
1331-19-9800 grijs
1331-19-9900 zwart

2697-19-9899 gris/noir

TECHNICAL
ADVANCED

Grote riemlus met 
velcro

Verstevigde 
holsterzakken

Extra lussen voor 
klein materiaal

Gesloten been
zak met rits en 
extra compar
timeneten 

Kniezakken verstevigd 
met KEVLAR

Versteviging
 broekspijpen

Voorgebogen 
benen

+J-LINE

driedubbele stikking

Kevlar ®
Kevlar® is een para-aramide vezel 
met zeer hoge scheur-en slijtvast heid. 

Reflecterende 
stroken
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2091 VLAMVERTRAGENDE BROEK

100% katoen 350g/m²

C46-62/C148-156/D96-120

Werkbroek geschikt voor lassers. Zak op het linkerbeen en hamerlus aan de 
rechterkant. Externe kniezakken. Gemaakt van 100% katoen met goedgeke-
urde vlamvertragende behandeling. Eu certificering norm EN11611 en 
EN11612.

2091-27-9900 Zwart

4036 VLAMVERTRAGENDE OVERALL

100% katoen, 350g/m²

C46-62

Jobman’s nieuwe lassersoverall met ritssluiting en drukknopen in 350g katoen. 
Ze werd behandeld met een vlamvertragende stof en is gecertificeerd volgens 
de nieuwe europese normen . Verstelbare taille met elastiek aan de binnen-
kant. Beenzak aan de links en hamerlus rechts.

1091 VLAMVERTRAGENDE BLOUSON

100% katoen 350g/m²

S-3XL

Jobman’s nieuwe lassersblouson met ritssluiting en drukknopen in 350g 
katoen. Ze werd behandeld met de vlam vertragende stof en is gecertificeerd 
volgens de nieuwe Europese normen. De taille kan versteld worden aan de 
hand van drukknopen en de polsen d.m.v. velcro.

1091-27-9900 zwart

VEILIGHEID

4036-27-9900 zwart

TECHNICAL

TECHNICAL TECHNICAL
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Katoen
Katoen is de meest voorkomende vezel;-
zacht, natuurlijk, comfor tabel en gemakke-
lijk te wassen. Het absorbeert vocht, maar 
droogt langzaam en is daarom het beste 
voor werkkledij in panden waar je niet te 
veel zweet. Om dezelfde reden is katoen 
niet de beste keuze in koud of vochtig weer. 
Een van de eigenschappen van katoen is 
dat het vonken kan weerstaan van slijpen, 
hoewel het vlamvertragende kle dij niet kan 
vervangen. Jobman’s voorgekrompen kato-
en is bijzonder slijtvast, ziet er goed uit 
en wordt comfortabeler na elke wasbeurt. 

1139 COTTON LINE JACKET

2200 COTTON LINE MULTIPOCKET

100% katoen 380g/m²

100% katoen, 370g/m²

S-3XL

C44-C62/ C146-156/ D88-124

Ongevoerde katoenen jas van 100% katoen. Verlengde rug. Verstelbare 
manchetten en tailleband. Geïntegreerde IDkaarthouder. Ruime buiten-en 
binnenzakken.

Stevige werkbroek uit 100% katoen in vernieuwde uitvoering. Deze broek 
heeft een telefoonzak op de heup en ruime holsterzakken die u kunt wegstop-
pen. Ook is ze uitgerust met een hamerlus, beenzak met compartimenten voor 
telefoon en potlood. De achterzakken zijn extra verstevigd. Voorgebogen be-
nen met kniezakken in duurzaam polyamide materiaal. De kniestukken kunnen 
op twee verschillende hoogtes ingebracht worden langs de buitenkant.

1139-13-6799 navy/zwart
1139-19-9998 zwart/grijs

2200-13-9899 grijs/zwart
2200-13-9900 zwart
2200-13-6799 marine/zwart

katoen 

TECHNICAL

TECHNICAL
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FA™
FA is door Jobman zelf ontwikkeld 
om werkkledij te versterken. Het 
geeft veel kracht en weerstand tegen 
scherpe voorwerpen, zoals spijkers en 
gereedschappen, een perfect materiaal 
om je te beschermen in de werkplaats 
en op de bouwplaats. 



2171 PAINTERS TROUSER ADVANCED

55%katoen, 45%polyester, 305g/m²

C44-62/C146-156/D88-124

Schildersbroek met een anti-absorbatie polyamide versteviging in de holster-
zakken en de broeksuiteinden. De broek is voorzien van voorgebogen benen 
met kniezakken verstevigd met cordura, beenzak met rits en klep en extra-
compartimenten, brede riemlussen, verstevigde achterzakken, holsterzakken, 
hamerlus, dubbele meszak, .....
Gecertificeerd volgens de EN14404:2004+A1:2010 type 2 Niveau 1

2171-19-1099 wit/zwart

100% katoen, 300gr/m²

2159 PAINTERS TROUSER HP

2159111000 wit
2159111099 wit/zwart

C4462/C146156/D92120 

100% katoen, 300g/m²

2160 PAINTERS SHORT

2160111099 wit/zwart

C4262

100% polyester,
200g/m2

5152 PAINTERS HOODIE

5152231000 wit

XS3XL

1357 PAINTERS PILOT JACK

100% polyester, 200g/m²

S-3XL

Pilot jack van duurzaam waterafstotend polyester met gladde gewatteerde 
voering. Gevoerde kraag. Borstzakken en zak op de mouw met rits en zakken 
aan de voorkant. Binnenzak met compartimenten voor gsm. D-ring voor 
IDkaart houder.

1357-39-1000 wit

SCHILDERSKLEDIJ

ADVANCED

FUNCTIONAL
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2 3
De eerste laag transporteert 
vocht naar de volgende laag; 
ideaal technisch ondergoed 
gemaakt van synthetische 
materialen.  
   

De middenlaag bestaat uit 
isolerende fleecestof, softshell 
of harig materiaal. De jobman 
microfleecekledij 
is comfortabel en ideaal voor 
een tweede laag.   

De derde laag is winddicht 
en waterafstotend om je te 
beschermen en moet in staat 
zijn om te ademen zodat het 
vocht kan verdampen van de 
eerste twee lagen

LAAG OP LAAG

Goed kleden voor de winter betekent slim omgaan met lagen. Jobman’s 
ondergoed houdt je comfortabel warm en droog de hele dag. De laag direct op 
de huid reguleert de luchtvochtigheid om je comfortabel en droog te houden. De 
volgende laag moet een luchtdoorlatende laag zijn van licht materiaal met een 
goede warmte-tot-gewichtsverhouding. De buitenste laag moet bescherming 
bieden tegen verschillende weersomstandigheden, terwijl het ademend genoeg 
is om overtollig vocht af te voeren. In de zomer is het een voorwaarde om tijdens 
het werk aangenaam koel te blijven, maar wel met voldoende bescherming. 
Jobman’s zomer werkkledij is gemaakt van dunne, maar toch slijtvaste materialen 
die ademen, gemakkelijk te wassen en snel droog zijn. Kortom, Jobman Workwear 
beschermt je onder alle omstandigheden!

1
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DRYTECH

2576 DRYTECH COTTON 

BAMBOO BOXERSHORT

50% polyester, 50% charcoal bam-
boo, 210g/m²
XS-3XL

2576-51-9999 zwart/grijs
2576-51-9899 grijs/zwart

2596 DRYTECH MERINO 

TROUSER

65% merino wol, 35%polyester
47% cd polyester, 40% wicking 
polyester, 13% polyester.150g/m²

S-3XL

2596-51-9899 grijs/zwart

5556 DRYTECH BAMBOO T-SHIRT5586 DRYTECH BAMBOO POLO

50% polyester, 50% charcoal bamboo, 210g/m²50% polyester, 50% charcoal bamboo, 210g/m²

XS-3XLXS-3XL

T-shirt in een lichte dry-tech polyester voor een 
betere ventilatie en charcoal bamboo voor het anti-
bacterieel effect.  De polo heeft anti-jeukende naden 
en een borstzakje.

Polo in een lichte dry-tech polyester voor een betere 
ventilatie en charcoal bamboo voor het antibacterieel 
effect. 
De polo heeft anti-jeukende naden en een borstzakje.

5556-51-6799 marine/zwart
5556-51-9899 donkergrijs/zwart 
5556-51-9998 zwart/donkergrijs

5586-51-6799 marine/zwart
5586-51-9899 donkergrijs/zwart
5586-51-9998 zwart/donkergrijs

5596 DRYTECH MERINO POLO 5595 DRYTECH MERINO T-SHIRT
65% merino wol, 35%polyester
47% cd polyester, 40% wicking polyester, 13% 
polyester.150g/m²

65% merino wol, 35%polyester
47% cd polyester, 40% wicking polyester, 13% 
polyester.150g/m²

S-3XL S-3XL

Deze duurzame drytech polo uit merino wol
beschermt u tegen extreme temperaturen, is snel 
droog , uiterst ademend en antibacterieel. De polo 
heeft lange mouwen en een hoge kraag met halve 
rits.

5596-51-9899 grijs/zwart

Deze duurzame drytech t-shirt uit merino wol
beschermt u tegen extreme temperaturen, is snel 
droog , uiterst ademend en antibacterieel. Het shirt  
heeft korte mouwen en een ronde kraag. 

5595-51-9899 grijs/zwart

TECHNICAL TECHNICAL

TECHNICALTECHNICAL

ADVANCED ADVANCED

ADVANCED
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100% katoen flanel, 160g/m²

100% katoen, 160g/m²

100% katoen flanel, 160g/m²

100% polyester, 125g/m²

100% katoen, 200g/m²

100% katoen
printed version

5138 FLANELLEN HEMD

5601-17 KATOEN HEMD

5157 GEVOERD WINTERHEMD

5601-42 POLYESTER HEMD

2265 POLO JOBMAN

2264 T-SHIRT JOBMAN

5138174163 rood/petrol
5138179830 donkergrijs/oranje

5601179900 zwart
5601179700 grijs
5601176700 marine

5157154163 rood/blauw
5157159830 grijs/oranje

5601429900 zwart
5601429700 grijs
5601426700 marine

226506100 wit
226506400 rood
226506600 marine
226506900 zwart
226506916 grijs

P2264201200 grijs
P2264209900 zwart
P2264203050 oranje

S3XL

C4462/D88120

S3XL

C4462/C144156/D92124 
Dam 3450

XS4XL

S2XLXS3XLXS3XL

C4462/C146154/D92116

BOVENKLEDIJ
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SWEATER

5154 VINTAGE HOODED SWEATER

Hippe, warme, vintage sweater met hoodie , trekkoorden, volledige rits, twee grote 
zakken vooraan en teddy voering in de kap.
Deze sweater houd je het hele jaar warm.

65%  katoen, 35% polyester voering 430g/m²
S-3XL

5154-38-3098 orange
5154-38-6498 ocean
5154-38-6798 navy
5154-38-9198 lightgrey
5154-38-9998 black

5122 SWEATER ROUNDNECK JOBMAN

60% katoen, 40%polyester met geruwde binnen-
kant, 280g/m2

XS-3XL
5122-93-9900 zwart
5122-93-9800 grijs 
5122-93-6700 marine FUNCTIONAL

5152 HOODED FUNCTIONAL ZIP 

SWEATER

100% polyester, 325g/m²

XS-3XL
5152-53-9941 zwart/rood
5152-53-9832 grijs/oranje
5152-53-4199 rood/grijs

ADVANCED

TECHNICAL
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SWEATER

5151 SOFT FLEECE 

5182 PADDED ISOLATION JACKET

Zachte, ademende, sneldrogende en isolerende fleece met verstelbare 
kraag en taille. Elastische mouwuiteinden en duimgaten. Grote zakken 
vooraan en borstzak met id-cardhouder.

Zachte, ademende, sneldrogende en isolerende vest met gepofte zachte 
stof op de body. Hoge kraag en een verstelbare taille tegen de koude tocht.  
Duimgaten in de mouwen. Grote zakken vooraan en borstzak met rits.

100% polyester, 205g/m²

body: 100% ripstop polyamide, 250g/m², sleeves: 100% polyester

S-3XL

S-3XL

5151-75-6599 blauw/zwart
5151-75-9799 grijs/zwart

5182-53-9899 zwart/grijs

TECHNICAL

ADVANCED

ADVANCED

5192 OMKEERBARE FLEECE

100% polyester fleece, 445g/m²

XS-3XL
5192-74-9830 grijs/zwart/oranje
5192-74-6430 blauw/zwart/oranje
5192-74-9998 zwart/grijs

5153 ISOLATION JACKET

52% polyester, 40% polyamide, 8% elastaan, 
205g/m²

S-3XL
5153-93-9998 zwart/grijs
5153-93-6430 blauw/oranje 
5153-93-3099 oranje/zwart

TECHNICAL 21



BUDGETPROOF

100% polyester, 280g/m²
100% polyester, 280g/m²

100% polyester, 125g/m²
printed version

96% polyester, 4% spandex, 280g/m²

60% katoen, 40% polyester, 260 g / m2.

5501 FLEECE VEST 7501 BODYWARMER FLEECE

2262-38 HOOP HOODED

1201 SORTSHELL

2262-34 HALF ZIP SWEATER

5501753000 oranje
5501756700 marine
5501759800 grijs
5501759900 zwart
5501756500 koningsblauw

7501753000 oranje
7501756700 marine
7501759800 grijs
7501759900 zwart
7501756500 koningsblauw

P2262386000 marine
P2262389000 zwart
P2262381200 grijs

1201713000 oranje
1201716700 marine
1201719800 grijs
1201719900 zwart
1201716500 blauw

2262349000 zwart
2264349160 grijs
2264346000 marine

XS4XL XS4XL XS4XL

XS3XLS3XL
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SOFTSHELL

1248 SOFTSHELL JACKET ADVANCED

1246 SOFTSHELL JACKET WATERPROOF

1292 HOODED SOFTSHELL JACKET

Vest in 3 lagen softshell met membraam en fleece dat samen zorgt voor 
een hoge ademende functie. Ellebogen en buik verstevigd met cordura. 
Grote zakken vooraan met rits, borstzak met ID-cardhouder en binnenzak. 
Aanpasbare mouwen en taille voor een beter comfort. Extra zichtbaarheid 
door de reflective stroken op de volle rits.

Rits tot de kraag. Borstzakken met rits en telefoonvakje. Voorzakken met 
rits. Dubbele binnenzakken. Verstelbare mouw met klittenband. Verstelbare 
zoom met trekkoord. De jas heeft een membraan en is bestand tegen water 
en wind.

Volledige rits die sluit tot aan de kin. Borstzak met id-kaarthouder. Schoud-
er, kap en bovenrugzijde extra verstevigd met de nieuwe FA-versteviging. 
Gebruiksvriendelijke jas het hele jaar door. Reflectieve naad op de rug. 
Unieke comfortabele, zachte, sneldrogende, ademende, winddichte en isol-
erende Soft Shell-jeansstof. Uniek: duimgrip geïntegreerd in manchetten. 
Elastisch gebreide manchetten en taille voor een optimale pasvorm. Grote 
zakken vooraan.

100% polyester, 380 g / m2.

19% polyester, 81% polyamide Soft Shell met jeans-look. FA-versteviging. 
320g/m²

S-3XL

S-3XL

S-3XL

1248-93-9899 grijs/zwart
1248-93-9989 zwart/grijs

1246-92-9900 zwart

1292-94-9999 black denim

ADVANCED

ADVANCED

ADVANCED

95% polyester, 5% elastan/Micro ripstop softshell, 360g/m²
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WINTERJASSEN

XS-3XL (zwart tot 5XL)

XS-3XL

1357-39-9900 zwart
1357-39-9800 grijs
1357-39-6700 marine
1357-39-1000 wit

1316-30-9998 zwart/grijs
1316-30-9899 grijs/zwart
1316-30-6799 navy/zwart

1357 PILOT WINTER JACKET

1316 WINTER JACKET

Pilot jack van duurzaam waterafstotend polyester met gladde gewatteerde 
voering. Gevoerde kraag. Borstzakken en zak op de mouw met rits en 
zakken aan de voorkant. Binnenzak met compartimenten voor gsm. D-ring 
voor IDkaart houder.

Comfortabele vest voor alle seizoenen in een sneldrogende, sterke, 
waterafstotende en winddichte stof. Gebreide stof aan de binnenkant 
van de kraag voor meer comfort en een betere bescherming tegen tocht. 
YKK-ritssluiting en drukknopen verborgen door middel van een flap. Rits 
aan de binnenkant van de jas voor bedrukken of borduren. Verstelbare 
taille. Reflecterende naden op de borst en de rug. Grote zakken vooraan 
op de buikzijde. Lang rugstuk. Versteviging in de taille en schouders in 
cordura/polyamide. Twee binnenzakken, waarvan 1 met rits. Borstzak met 
id-kaarthouder.

100% polyester, 200g/m²

100% polyamide (polyester/nylon-voering). 210g/m²

S-3XL
7516-30-9998 zwart/grijs
7516-30-9899 grijs/zwart
7516-30-6799 blauw/zwart

7516 BODYWARMER

Comfortabele vest voor alle seizoenen in een sneldrogende, sterke, 
waterafstotende en winddichte stof. Gebreide stof aan de binnenkant 
van de kraag voor meer comfort en een betere bescherming tegen tocht. 
YKK-ritssluiting en drukknopen verborgen door middel van een flap. Rits 
aan de binnenkant van de jas voor bedrukken of borduren. Verstelbare 
taille. Reflecterende naden op de borst en de rug. Grote zakken vooraan 
op de buikzijde. Lang rugstuk. Speciale voering in de mouwgaten voor 
een perfecte winddichtheid. Versteviging in de taille en schouders in 
cordura/polyamide. Twee binnenzakken, waarvan 1 met rits. Borstzak met 
id-kaarthouder.

100% polyamide (polyester/nylon-voering). 210g/m²

FUNCTIONAL

TECHNICAL

TECHNICAL
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WINTERJASSEN

1270 WATERPROOF SHELL JACKET

Waterdichte jas met opvouwbare kap, reflecterende stroken op de schoud-
ers, aanpasbare taille en mouwen. De jas heeft twee binnenzakken, 1 grote 
borstzak, 2 zakken vooraan met flap. Verlengd rugstuk en volledig sluitbare 
kraag tegen de koude tocht.

Vernieuwde waterdichte 2 layer stof uit 100% polyamide 192g/m²
WP 10 000 mm/MVP 6500gr/m2*d
Body voering taffeta en mesh.

S-3XL

1336 STAR WINTER JACKET

Gevoerde winter parka in STAR stof met cordura versteviging op de 
schouders, 2 grote borstzakken, 2 grote zakken vooraan met flap. De 
mouwen zijn verstelbaar d.m.v velcro. De taille kan aangepast worden met 
elastische koordjes. Zachte gevoerde kraag met verborgen opvouwbare 
kap. Verlengd rugstuk tegen de tocht.

Star stof 100% polyamide, 250g/m² versteviging; strong cordura, 150g/m² 
quilt vulling body

S-3XL

1336-07-9900 zwart
TECHNICAL

Star 
STAR is een eigen, door JOBMAN ontwik-
keld zeer slijtagebestendigmateriaal. 
Speciaal ontwikkeld voor zeer veeleisende 
omgevingen. Het is een moderne 100% 
polyamide, ’Dobby’ geweven. In close-up 
kunt u het kleine geometrische sterpatroon 
van het dobby weefgetouw zien. Een uniek 
kenmerk van onze STAR Polyamide is dat 
het heel goed bestand is tegen trekken 
en scheu ren in alle richtingen. De rugzijde 
van het weefsel wordt geborsteld voor 
een zacht en comfortabel gevoel aan de 
binnenkant. STAR Polyamide workwear kan 
het hele jaar door worden gedragen in alle 
weersom standigheden, het droogt snel en 
is een goede metgezel gedurende de hele 
dag. 

1270-49-9900 zwart
TECHNICAL

Quilt
Quilt is een gelaagd materiaal met 
polyester vulling genaaid tussen twee 
lagen van dunne, gladde stof. Het 
is licht, zelfs wanneer het erg dik 
gemaakt is. Gewatteerde voeringen 
komen vaak voor in werkkledij voor 
gebruik buitenshuis in koud weer. 
Gewatteerde werkkledij is populair 
omdat het uw comfort niet beperkt.
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9011 BRETELLEN

70% polyester, 30% elastaan
ONE SIZE

9011-84-9900 zwart

9282 ANTIKRAS RIEM

100% polyester
90cm/120cm
9282-84-9900 zwart
9282-84-3000 oranje  NEW
9282-84-9800 grijs      NEW
9282-84-6700 marine NEW

9306 LEDEREN RIEM

100% leder
90cm-120cm

9306-84-9900-90cm  zwart
9306-84-9900-120cm

9275 RIEM JOBMAN

100% polyester
130cm

9275-84-9900 zwart

9283 STRIPED RIEM

100% polyester
90cm/120cm

9283-84-3099-120cm
9283-84-3099-90cm

9591 WOOL ISOLATION 

SOCKS ADVANCED

50% wol, 49% polyamide, 1% lycra
37-39, 40-42, 43-45, 46-48

warme veiligheidssokken met een 
zachte zool en extra versteviging aan de 
achillespees.

9591-85-9899 grijs/zwart

9280 STRETCH RIEM

100% polyester
130cm

9280-84-9900 zwart

9290 RIEM JOBMAN

100% polyester
130cm

9290-84-9910 zwart/wit

9592 COOLMAX VENTILATION 

SOCKS TECHNICAL

72% polyester, 27% polyamide, 1% elestane
37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Sokken die de koelte bewaren met een zachte 
zool en extra verstevigd zijn aan de achilles-
pees.

9592-86-9900 zwart

ACCESOIRES

8391 J-BEANIE

70% acryl, 30% wol
ONE SIZE

8391-83-9930 zwart/oranje
8391-83-9899 grijs/zwart

8393 BEANIE JOBMAN

70% acryl, 30% wol
ONE SIZE

8393-83-3099 oranje/zwart

8394 BADGE BEANIE

70% acryl, 30% wol
ONE SIZE

8394-83-9899 zwart/grijs

9045 WINTERMUTS

100% acryl
ONE SIZE

9045-83-9900 zwart
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9594 COMPRESSION SOCKS

63% polyamide, 34% polytetrafluorethyl-
een, 3% elasthane
37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Stevige kousen, beschermt de achillespees 
en voorkomt blaren. zorgt voor betere 
doorbloeding en voorkomt beenkrampen.

9594-86-3099 oranje/zwart

2578 COTTON BOXERSHORT

95% katoen, 5% spandex, 180g/m²
XS-3XL

2578-05-9900 zwart
2578-05-9800 grijs

9916 ID CARD HOLDER

100% kunststof
one size

9916-84-9900 zwart

9595 DUOPACK SOCKS

80% katoen, 18% Polyamide 2% Elasthane
37-39, 40-42, 43-45, 46-48

basic set kousen

9595-56-9900 zwart

9690 BANDANA MERINO WOL

70% merino woll/30% viscose
ONE SIZE

9690-83-9800 grijs

9290 RIEM JOBMAN

100% polyester
130cm

9290-84-9910 zwart/wit

ACCESOIRES

KNEEPADS JOBMAN WORKWEAR

KIES DE  JUISTE KNIEBESCHERMING
FUNCTIONAL : Lichte kniestukken voor personen die af en 
toe geknield werken.
TECHNICAL : Kniebescherming voor personen die frequent 
gebruik maken van kneepads maar geen volle dag.
ADVANCED :Kniebescherming ontwikkeld om urenlang 
geknield werken en die de maximale bescherming nodig 
hebben.

9943 kneepads FUNCTIONAL
100% EVA ETHYLEENVINYLACETAAT
9943-84-3099 ORANJE

9945 kneepads ADVANCED
100% EVA ethyleenvinylacetaat 
9945-84-1099 WIT/ZWART

9947 kneepads ADVANCED PRO
100% TPE, thermoplastisch elastomeer 
9947-84-3098 ORANJE/ZWART

9944 kneepads TECHNICAL
100% EVA /RUBBER+ PE, ETHYLEEN-
VINYLACETAAT
9944-84-9799 ORANJE

9045 WINTERMUTS

100% acryl
ONE SIZE

9045-83-9900 zwart

9047 WOLLEN WINTERMUTS

100% wol
ONE SIZE

9047-83-9900 zwart
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DAMES

65% polyester, 35% katoen, 
265g/m2

65% polyester, 35% katoen, 
265g/m2

100% katoen, 380g/m²

2311 SERVICE TROUSER 2305 BASELINE TROUSER 2201 KATOEN BROEK

2311299900 zwart
2311299700 grijs

2305239900 zwart
2305239700 grijs
2305236700 marine

2201-13-9900 Zwart

Dam 3450 Dam 3448Dam 3450

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

WIJ BREIDEN ONZE DAMES COLLECTIE UIT!

VANAF VOORJAAR 2017 NIEUWE DAMESBROEKEN 
EN BOVENKLEDIJ TE VERKRIJGEN VOOR DE STERKE 

DAMES ONDER ONS.
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DAMES

2720 SERVICE STRETCH BASIC

Comfortabele dames werkbroek in een makkelijk te onderhouden stof met 
ruime voorzakken en achterzakken. Wasbaar op 85°C

65% polyester, 35% katoen stretch, 250g/m²

DA34-DA54

2721 TRANSPORT STRETCH

Comfortabele transportbroek dames in een makkelijk te onderhouden stof 
met ruime voorzakken, achterzakken en beenzak met extra compartiment-
en. Voorgebogen benen en reflecterende strook op de benen. 

65% polyester, 35% katoen stretch, 250g/m²

DA34-DA54

2720-05-9900 zwart
2720-05-9800 grijs

2720-05-9900 zwart
2720-05-9800 grijs

100% katoen, 380g/m²

FUNCTIONAL

FUNCTIONAL
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FUNCTIONAL
Onze functionele kledij is ontwor-
pen voor beroepen waar het 
dragen van gereedschap minder 
belangrijk is ten opzichte van 
comfort en multifunctionaliteit. 
Onze functional kledij is geschikt 
als u binnen werkt of  tijd zittend 
doorbrengt vb: in een voertuig.
Jobman Functional workwear is 
een categorie voor professionele, 
praktisch en goed uitziende kledij 
die bescherming biedt wanneer 
nodig. Functioneel is flexibele kle-
dij met een professionele uitstsra-
ling voor de hele dag.

ADVANCED
De geadvanceerde kledij van 
Jobman workwear is voor de profes-
sionals die het beste van het beste 
willen en de hoogste eisen stellen 
aan hun kledij om zo te voldoen aan 
de moeilijkste uitdagingen van hun 
job vb: vuil, scherp gereedschap en 
zwaardere arbeidsomstandigheden. 
De Advanced collectie heeft het 
hoogste niveau van bescherming 
en functionaliteit en heeft slimme 
functies voor het dragen van diver-
se gereedschappen. Deze kledij 
gemaakt uit comfortabele, slijtvaste 
materialen zorgen voor een aange-
name werkdag.

Hoe maakt u de juiste keuze?
Om je te helpen bij het kiezen van 
de juiste kledij hebben wij onze kledij 
in 3 categorieën van functionaliteit 
onderverdeeld. Deze categoriën 
zijn; FUCTIONAL, TECHNICAL en 
ADVANCED. Deze categoriën zijn 
optimaal uitgebalanceerd ten opzichte van 
functionaliteit, prestatie en prijs. Alles om 
comfortabel, veilig en goedgekleed op de 
werkvloer te verschijnen. Wat je draagt is 
van groot belang! JOBMAN WORKWEAR 
werkt nauw samen met klanten en alle 
professionals in hun vakgebied om daarna 
de kledij te kunnen ontwikkelen naargelang 
hun ervaring/eisen.

Niveau van activiteit

Fu
nc

tio
na

lit
ei

tb
eh

oe
fte

Hoeveel 
beweeg 
ik tijdens 
de dag?

Hoeveel 
functies en 
hoeveel 
bescherming 
wenst u? 

TECHNICAL
De technische kledij van Jobman 
workwear  is voor professionals die 
hun gereedschap bij hen dragen 
en daarbij bescherming nodig heb-
ben. Wanneer u zowel binnen als 
buiten werkt, hand- en elektrisch 
gereedschap bij u draagt en als er 
nu en dan wat vuil werk bij komt te 
kijken, dan is deze categorie voor 
jou. Onze technische categorie 
voorziet u van bescherming en 
veel slimme oplossingen om uw 
gereedschap bij te houden. Deze 
kledij zorgt ook naast het tech-
nische voor comfort. 
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1091  14
1139  15
1201  22
1246  23
1248  23
1270  25
1292  23
1316  24
1321  9
1331  13
1336  25
1357  24
1357  16
2091  14
2121  10
2159  16
2160  16
2171  16
2181  13
2200  15
2201  28
2262  22
2264  19
2265  19
2305  11
2305  28
2310  11
2311  28
2331  8
2356  8
2359  11
2396  11
2404  11
2409  11

2396  11
2404  11
2409  11
2420  9
2421  9
2431  9
2432  9
2576  18
2578  27
2596  18
2697  13
2720  29
2721  29
2811  4
2812  4
2821  6
2821  6
2911  5
2912  5
2921  7
2922  7
2932  8
2991  10
2992  10
3630  12
3631  12
4036  14
4322  12
5122  20
5138  19
5151  21
5152  16
5153  21
5154  20

5157  19
5182  21
5192  21
5501  22
5556  18
5586  18
5595  18
5596  18
5601  19
7381  12
7501  22
7516  24
8391  26
8392  26
8394  26
9011  26
9045  27
9047  27
9275  26
9280  26
9282  26
9283  26
9290  26
9306  26
9591  26
9592  26
9594  27
9595  27
9690  27
9916  27
9943  27
9944  27
9945  27
9947  27
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