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De Practical-collectie is ontwikkeld om tegemoet te komen aan 
de behoeften van professionele vakmensen die op zoek zijn 
naar eenvoudige kleding die geen afbreuk doet aan comfort of 
functie. De duurzame werkkleding van hoge kwaliteit is speciaal 
ontworpen vanuit een kostendrukkend perspectief door 
versimpelde oplossingen en vermindering in aantal 
functionaliteiten. 

Als klant kunt u echter nog steeds de kenmerkende kwaliteit  
van Jobman verwachten, in een collectie die is ontworpen  
met betaalbaarheid in het achterhoofd. Het uitgebreide 
assortiment is verkrijgbaar in vele kleuren en maten, inclusief 
High Visibility kleding. De beenlengte kan bovendien met 5 cm 
worden verlengd. Practical is daarmee de beste keuze voor de 
prijsbewuste drager. 

Jobman Practical – de keuze is eenvoudig.

Practical – werkkleding van 
hoge kwaliteit, eenvoudig 
en functioneel
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Service Trousers 
Stretch
• Stretchpanelen aan de achterzijde. 
•	 Reflecterende	details	aan	de	onderzijde	van	de	zoom.
• De broek kan bij de zoom met 5 cm worden verlengd.

Een servicebroek van onderhoudsvriendelijk polyester/katoen dat zijn 
kleur en vorm behoudt. De broek heeft stretchpanelen aan de achterzijde 
voor	extra	flexibiliteit,	ruime	voorzakken,	achterzakken	met	een	klep,	
een duimstokzak en een beenzak met extra vak en een klep met 
klittenbandsluiting. De kniestukzakken zijn verstevigd en de kniestukken 
kunnen op twee hoogtes geplaatst worden. Broek kan bij de zoom met 
5	cm	worden	verlengd.	Gecertificeerd	volgens	EN	14404:2004+A1:2010	
Type	2	Level	0	samen	met	Jobman	kneepads	9941. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m².  
Stretch: 90% polyamide, 10% elastaan, 240 g/m².  
Versteviging: 100% Oxford polyester, 210 g/m².  
Artnr.: 65232420-1099 wit/zwart  
Artnr.: 65232420-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65232420-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65232420-9999 zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-124 (+5 cm) 

Craftsman Trousers 
Stretch
• Stretchpanelen aan de achterkant.
•	 Reflecterende	details	aan	de	onderzijde	van	 

de broekspijp.
• De broek kan bij de zoom met 5 cm worden verlengd.

Een werkbroek van onderhoudsvriendelijk polyester/katoen dat zijn kleur 
en vorm behoudt. De broek heeft stretchpanelen aan de achterzijde voor 
extra	flexibiliteit,	ruime	voorzakken,	holsterzakken	met	extra	vakken	en	
een extra ritssluiting, achterzakken met klep, een beenzak met extra vak 
en een klep met klittenbandsluiting en een duimstokzak met ruimte voor 
een mes. De kniestukzakken zijn verstevigd en de kniestukken kunnen op 
twee hoogtes geplaatst worden. Broek kan bij de zoom met 5 cm worden 
verlengd.	Gecertificeerd	volgens	EN	14404:2004+A1:2010	Type	2	Level	0	
samen	met	Jobman	kneepads	9941. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m².  
Stretch: 90% polyamide, 10% elastaan, 240 g/m².  
Versteviging: 100% Oxford polyester, 210 g/m².  
Artnr.: 65232520-1099 wit/zwart  
Artnr.: 65232520-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65232520-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65232520-9999 zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-124 (+5 cm) 
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Trousers HP
• Servicebroek van easy-care polyester/katoen.
•	 Voorzien	van	reflecterende	details	voor	optimale	

zichtbaarheid.
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden 

verlengd door de omslag in de broekspijp.

Praktische werkbroek van easy-care polyester/katoen waardoor de broek 
zowel kleur- als vormvast is. De broek is voorzien van diverse zakken 
waaronder steekzakken aan de voorzijde, diverse afsluitbare zakken 
met o.a. ruimte voor duimstok en mes. De broek is verkrijgbaar in 8 
commerciële kleuren met zwarte details die mooi aansluiten op de Jobman 
Practical	lijn.	De	maten	C42-C64	kunnen	gemakkelijk	met	5	cm	worden	
verlengd door de omslag in de broekspijp. De broek is voorzien van 
verstevigde kniestukzakken. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65232220-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65232220-1799 bruin/zwart  
Artnr.: 65232220-4199 rood/zwart  
Artnr.: 65232220-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65232220-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65232220-7599 bosgroen/zwart  
Artnr.: 65232220-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65232220-9999 zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-124 

Service Trousers
• Servicebroek van easy-care polyester/katoen.
•	 Voorzien	van	reflecterende	details	voor	optimale	

zichtbaarheid.
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden 

verlengd door de omslag in de broekspijp.

Praktische servicebroek van easy-care polyester/katoen waardoor de broek 
zowel kleur- als vormvast is. De broek is voorzien van diverse zakken 
waaronder steekzakken aan de voorzijde en diverse afsluitbare zakken 
met	o.a.	ruimte	voor	een	duimstok	en	mes.	De	broek	is	verkrijgbaar	in	9	
commerciële kleuren met zwarte details die mooi aansluiten op de Jobman 
Practical	lijn.	De	maten	C42-C64	kunnen	gemakkelijk	met	5	cm	worden	
verlengd door de omslag in de broekspijp. De broek is voorzien van 
verstevigde kniestukzakken. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65232120-1099 wit/zwart  
Artnr.: 65232120-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65232120-1799 bruin/zwart  
Artnr.: 65232120-4199 rood/zwart  
Artnr.: 65232120-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65232120-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65232120-7599 bosgroen/zwart  
Artnr.: 65232120-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65232120-9999 zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-124 

Nieuwe 
kleur!
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Bib n’ Brace
• Elastische, verstelbare schouderbanden.
•	 Voorzien	van	reflecterende	details	voor	optimale	

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

worden verlengd door de omslag in de broekspijp.

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

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

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

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

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

Service Trousers
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden 

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

handige compartimenten en details.

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

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65231320-1400 khaki  
Artnr.: 65231320-1700 bruin  
Artnr.: 65231320-4100 rood  
Artnr.: 65231320-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65231320-6700 navy  
Artnr.: 65231320-7500 bosgroen  
Artnr.: 65231320-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65231320-9900 zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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Service Trousers 
Stretch
• Stretchpanelen aan de achterzijde.
• Ruime zakken.
• De broek kan bij de zoom met 5 cm worden verlengd.

Praktische servicebroek van onderhoudsvriendelijk polyester/katoen 
dat zijn kleur en vorm behoudt. De broek heeft stretchpanelen aan de 
achterzijde	voor	extra	flexibiliteit,	ruime	voorzakken,	achterzakken	met	
een klep, een duimstokzak en een beenzak met extra vak en een klep met 
klittenbandsluiting. De broek kan met 5 cm worden verlengd bij de zoom. 
Ook	beschikbaar	voor	dames,	model	2316. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m².  
Stretch: 90% polyamide, 10% elastaan, 240 g/m².  
Artnr.: 65231720-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65231720-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65231720-9999 zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-124 (+5 cm) 

Women’s Service 
Trousers Stretch
• Stretchpanelen aan de achterzijde.
• Ruime zakken.
• De broek kan bij de zoom met 5 cm worden verlengd.

Een servicebroek van onderhoudsvriendelijk polyester/katoen dat zijn 
kleur en vorm behoudt. De broek heeft stretchpanelen aan de achterzijde 
voor	extra	flexibiliteit,	ruime	voorzakken,	achterzakken	met	een	klep,	
een duimstokzak en een beenzak met extra vak en een klep met 
klittenbandsluiting. De broek kan met 5 cm worden verlengd bij de zoom. 
Ook	beschikbaar	voor	heren,	model	2317. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m².  
Stretch: 90% polyamide, 10% elastaan, 240 g/m².  
Artnr.: 65231620-9999 zwart  
Maat: 32-50 (+5 cm) 
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Service Shorts
• Comfortabele serviceshort met functionele zakken.
• Easy Care kwaliteit.

Praktische korte servicebroek van onderhoudsvriendelijk polyester/
katoen dat zijn kleur en vorm behoudt. De broek heeft ruime voorzakken, 
achterzakken met klep, een beenzak met extra vak dat wordt afgesloten 
met een klep met klittenband en een duimstokzak met ruimte voor een mes. 

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65272320-1099 wit/zwart  
Artnr.: 65272320-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65272320-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65272320-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65272320-9999 zwart  
Maat: C42-64  

Shorts HP
• Comfortabele werkbroek voorzien van functionele 

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

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

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65272220-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65272220-1799 bruin/zwart  
Artnr.: 65272220-4199 rood/zwart  
Artnr.: 65272220-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65272220-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65272220-7599 bosgroen/zwart  
Artnr.: 65272220-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65272220-9999 zwart  
Maat: C42-64 
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Shell Jacket
• Wind- en waterbestendige shell jas met getapete 

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

Praktische wind- en waterbestendige shell jas met getapete naden. De 
jas heeft een ademend vermogen dankzij het lagensysteem. Daarnaast 
zorgt de mesh voering voor een extra laag lucht ter ondersteuning 
van de ventilatie. De jas is voorzien van zakken met een waterdichte 
rits, drie binnenzakken, twee zakken met mesh en rits en een zak met 
klittenbandsluiting. De jas draagt zeer comfortabel dankzij de verstelbare 
manchetten, verstelbare zoom en de capuchon met trekkoord (afneembaar 
met drukknopen). 
Waterkolom:	23.000	mm.	Ademend	vermogen:	3300	g/m²/24	uur. 
Gecertificeerd	volgens	EN	343	voor	regenkleding. 

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

Winter Jacket
• Wind- en waterdicht met getapete naden.
•	 Reflecterende	details	op	zakken	en	onderrug.
• Afneembare capuchon voor extra veiligheid.

Wind- en waterdicht gewatteerde jas met getapete naden. Ruime 
dubbele borstzakken; twee borstzakken met kleppen afsluitbaar met 
klittenbandsluiting en twee met een waterdichte rits. Steekzakken met klep 
en rits. Drie binnenzakken, twee met rits en één met klittenbandsluiting. 
Verstelbare	mouwen	en	zoom.	Reflecterende	details	op	zakken	en	
onderrug. Gewatteerde capuchon met trekkoord, afneembaar met 
drukknoopbevestiging.  
Waterkolom:	13.000	mm.	Ademend	vermogen:	3300	g/m²/24	uur.	 
Gecertificeerd	overeenkomstig	EN	343	voor	regenkleding. 

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65138436-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65138436-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65138436-9999 zwart  
Maat: XS-4XL 



PRACTICAL10 PRACTICAL

1327

| 1400 | | 1400 || 1700 | | 1700 || 4100 | | 4100 || 6300 | | 6300 || 6700 | | 6700 || 7500 | | 7500 |

| 9800 | | 9800 |
| 9900 | | 9900 |

1327 P 7507 P

Service Jacket
• Comfortabele servicejas.
• Voorzien van een verlengd rugpand voor optimaal 

comfort.
•	 Afgewerkt	met	reflecterende	details	voor	een	betere	

zichtbaarheid.

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

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

Service Vest
• Comfortabele bodywarmer gemaakt van easy-care 

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

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

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

optimaal comfort.
•	 Afgewerkt	met	reflecterende	details	voor	een	betere	

zichtbaarheid.

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

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

Service Vest Lined
• Comfortabele, gevoerde bodywarmer gemaakt van 

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

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

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65751720-1400 khaki  
Artnr.: 65751720-1700 bruin  
Artnr.: 65751720-4100 rood  
Artnr.: 65751720-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65751720-6700 navy  
Artnr.: 65751720-7500 bosgroen  
Artnr.: 65751720-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65751720-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 
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Softshell Jacket
•	 Comfortabele	jas	gemaakt	van	3-laags	softshell.
• Wind- en waterafstotend.
• Voorzien van duimgaten.

Praktische, lichte softshell jas, ideaal te dragen als tweede laag. De  
jas	is	voorzien	van	2	steekzakken	met	rits,	een	borstzak	met	rits	en	 
een binnenzak. Verder is de jas professioneel afgewerkt met duimgaten, 
YKK rits aan de voorzijde en is verstelbaar bij de taille middels een 
trekkoord. De jas heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding en is 
verkrijgbaar	in	10	commerciële	kleuren,	waarmee	de	jas	breed	inzetbaar	 
is in tal van doelgroepen. 

Materiaal: 96% polyester, 4% elastaan, 280 g/m². 
Artnr.: 65120171-1000 wit  
Artnr.: 65120171-1700 bruin  
Artnr.: 65120171-3000 oranje  
Artnr.: 65120171-4100 rood  
Artnr.: 65120171-6500 kobalt  
Artnr.: 65120171-6700 navy  
Artnr.: 65120171-7500 bosgroen  
Artnr.: 65120171-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65120171-9898 donkergrijs/donkergrijs  
Artnr.: 65120171-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 

Softshell Vest
•	 3-laags	softshell	vest.
• Wind- en waterafstotend.
• Verstelbaar middels een trekkoord bij de taille.

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

Materiaal: 96% polyester, 4% elastaan, 280 g/m². 
Artnr.: 65750271-1400 khaki  
Artnr.: 65750271-1700 bruin  
Artnr.: 65750271-3000 oranje  
Artnr.: 65750271-4100 rood  
Artnr.: 65750271-6500 kobalt  
Artnr.: 65750271-6700 navy  
Artnr.: 65750271-7500 bosgroen  
Artnr.: 65750271-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65750271-9898 donkergrijs/donkergrijs  
Artnr.: 65750271-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 

Nieuwe kleur!

Nieuwe kleur!
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Women’s Softshell 
Jacket
•	 Comfortabel	softshell	jack	met	fleece	voering.
• Winddicht en waterafstotend.
• Duimgreep in het manchet.

Winddicht en waterafstotend drielaags softshell jack met een voering van 
fleece.	Het	jack	heeft	een	borstzak	met	rits	voorzien	van	een	D-ring	voor	
een ID-kaarthouder, ruime voorzakken met een ritssluiting, binnenzakken 
en elastische manchetten met duimgreep. Verstelbare zoom met trekkoord. 
YKK ritssluiting aan de voorkant. 

Materiaal: 96% polyester, 4% elastaan,  
voering: 100% polyester fleece, 280 g/m².   
Artnr.: 65120371-1000 wit  
Artnr.: 65120371-6700 navy  
Artnr.: 65120371-9898 donkergrijs/donkergrijs  
Artnr.: 65120371-9900 zwart  
Maat: XS-XXL 
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Microfleece Jacket
•	 Comfortabel,	soepel	fleece	vest.
• Ideaal te dragen als tweede laag.
• Voorzien van elastiek in de taille en manchetten.

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

Materiaal: 100% polyester, 190 g/m². 
Artnr.: 65590154-1400 khaki  
Artnr.: 65590154-1700 bruin  
Artnr.: 65590154-4100 rood  
Artnr.: 65590154-6500 kobalt  
Artnr.: 65590154-6700 navy  
Artnr.: 65590154-7500 bosgroen  
Artnr.: 65590154-9700 grafiet  
Artnr.: 65590154-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 
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Fleece Jacket
•	 Warm	fleece	vest.
• Steekzakken met rits.
• Elastiek in de boord en bij de manchetten.

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

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

Fleece Vest
•	 Warme	fleece	bodywarmer.
• Steekzakken met rits.
• Verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren.

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

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². 
Artnr.: 65750175-1400 khaki  
Artnr.: 65750175-1700 bruin  
Artnr.: 65750175-3000 oranje  
Artnr.: 65750175-4100 rood  
Artnr.: 65750175-6500 kobalt  
Artnr.: 65750175-6700 navy  
Artnr.: 65750175-7500 bosgroen  
Artnr.: 65750175-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65750175-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 
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5400 P

Sweatshirt Hoodie 
• Onderhoudsvriendelijk, double-face materiaal.
• Rits aan de voorzijde.
• Paspelzakken.

Praktisch vest met capuchon gemaakt van double-face materiaal met aan 
de voorzijde een rits. Het vest heeft paspelzakken aan de voorzijde en een 
hoogwaardige afwerking van rib bij de manchetten en boord. Het vest heeft 
een opvallende en unieke uitstraling door de contrasterende zijpanelen. 

Materiaal: 80% katoen, 20% polyester, 320 g/m². 
Artnr.: 65540020-1099 wit/zwart  
Artnr.: 65540020-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65540020-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65540020-9999 zwart  
Maat: XXS-4XL 
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5401 P 5402 P

| 7599 | | 9899 | | 9999 |

Halfzip Sweatshirt
• Comfortabele trui met hoge kraag.
• Halve rits aan de voorzijde.
• Verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren met 

contrasterende panelen.

Praktische katoen/polyester trui met hoge kraag voorzien van een halve 
rits en een hoogwaardige afwerking van rib bij de manchetten en boord. 
De trui heeft een opvallende en unieke uitstraling door de contrasterende 
zijpanelen. De trui is leverbaar in diverse commerciële duo kleuren die 
mooi aansluiten op alle artikelen uit de Jobman Practical lijn. 

Materiaal: 80% katoen, 20% polyester, 320 g/m². 
Artnr.: 65540120-1099 wit/zwart  
Artnr.: 65540120-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65540120-1799 bruin/zwart  
Artnr.: 65540120-4199 rood/zwart  
Artnr.: 65540120-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65540120-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65540120-7599 bosgroen/zwart  
Artnr.: 65540120-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65540120-9921 zwart/hv geel  
Artnr.: 65540120-9999 zwart  
Maat: XS-4XL (+1099, 6799, 9899, 9999 XXS) 

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

contrasterende panelen.

Praktische katoen/polyester trui met ronde hals en een hoogwaardige 
afwerking van rib bij de manchetten en boord. De trui heeft een opvallende 
en unieke uitstraling door de contrasterende zijpanelen. De trui is leverbaar 
in diverse commerciële duo kleuren die mooi aansluiten op alle artikelen uit 
de Jobman Practical lijn. 

Materiaal: 80% katoen, 20% polyester, 320 g/m². 
Artnr.: 65540220-1099 wit/zwart  
Artnr.: 65540220-1499 khaki/zwart  
Artnr.: 65540220-1799 bruin/zwart  
Artnr.: 65540220-4199 rood/zwart  
Artnr.: 65540220-6399 hemelsblauw/zwart  
Artnr.: 65540220-6799 navy/zwart  
Artnr.: 65540220-7599 bosgroen/zwart  
Artnr.: 65540220-9899 donkergrijs/zwart  
Artnr.: 65540220-9999 zwart  
Maat: XS-4XL (+1099, 9899, 9999 XXS) 

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

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

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

Women’s T-shirt
• Dames T-shirt met eigentijdse pasvorm.
• Gemaakt van comfortabel single jersey.
• Verstevigde schoudernaden.

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

Materiaal: 100% katoen (grijs melange 85% katoen, 15% viscose), 180 g/m². 
Artnr.: 65526510-1000 wit  
Artnr.: 65526510-1400 khaki  
Artnr.: 65526510-1700 bruin  
Artnr.: 65526510-3000 oranje  
Artnr.: 65526510-4100 rood  
Artnr.: 65526510-6500 kobalt  
Artnr.: 65526510-6700 navy  
Artnr.: 65526510-7500 bosgroen  
Artnr.: 65526510-9300 grijs melange  
Artnr.: 65526510-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 
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T-shirt Spun-dye 
• T-shirt gemaakt van sneldrogend spun dye polyester.
• Spun dye is een milieuvriendelijke kleurmethode 

waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden 
verbruikt.

• Spun dye zorgt voor een uitstekende kleurvastheid.

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

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

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

waarbij minder water, stroom en chemicaliën  
worden verbruikt.

• Spun dye zorgt voor een uitstekende kleurvastheid.

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

Materiaal: 100% spun dye polyester, 135 g/m². 
Artnr.: 65553351-1000 wit  
Artnr.: 65553351-6700 navy  
Artnr.: 65553351-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65553351-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 
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Polo 
• Klassieke polo.
• Rib in de kraag en manchetten.
• Verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren die mooi 

aansluiten op de Jobman Practical lijn.

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

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen (grijs melange: 85% katoen,  
15% viscose), 200 g/m2. 
Artnr.: 65556430-1000 wit  
Artnr.: 65556430-1400 khaki  
Artnr.: 65556430-1700 bruin  
Artnr.: 65556430-4100 rood  
Artnr.: 65556430-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65556430-6700 navy  
Artnr.: 65556430-7500 bosgroen  
Artnr.: 65556430-9300 grijs melange  
Artnr.: 65556430-9900 zwart  
Maat: XS-3XL 
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Hi-vis Trousers HP
• Easy-care werkbroek gemaakt van polyester/katoen.
• Voorzien van holsterzakken met extra compartiment 

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

verlengd door de omslag in de broekspijp. 

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

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

Hi-vis Service Trousers 
• Easy-care werkbroek gemaakt van polyester/katoen.
• Voorzien van verstevigde zakken voor kniestukken.
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden 

verlengd door de omslag in de broekspijp. 

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

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65237862-2167 geel/navy  
Artnr.: 65237862-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65237862-3199 oranje/zwart  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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Hi-vis Trousers HP
• Gemaakt van lichtgewicht materiaal.
•	 Maten	C42-C64	kunnen	gemakkelijk	met	5	cm	

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

zichtbaarheid van groot belang is. 

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

Materiaal: 100% katoen, 320 g/m². 
Artnr.: 65227710-6721 navy/geel  
Artnr.: 65227710-9921 zwart/geel  
Artnr.: 65227710-9931 zwart/oranje  
Maat: C44-62 (+5 cm), D84-120 
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Hi-vis Trousers HP
• Gemaakt van easy-care polyester/katoen.
• Verstevigd bij de holsterzakken en kniestukzakken.
•	 De	maten	C42-C64	kunnen	gemakkelijk	met	5	cm	

worden verlengd door de omslag in de broekspijp.

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

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

Hi-vis Service Trousers
• C-maten kunnen gemakkelijk met 5 cm worden 

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

handige compartimenten en details.

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

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m². 
Artnr.: 65231420-6721 navy/geel  
Artnr.: 65231420-9921 zwart/geel  
Artnr.: 65231420-9931 zwart/oranje  
Maat: C42-64 (+5 cm), D84-120 
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Hi-vis Shorts HP
• Service shorts gemaakt van easy-care polyester/

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

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

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

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

Hi-vis Service Shorts
• Service shorts gemaakt van easy-care polyester/

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

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

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

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen, 240 g/m2 
Artnr.: 65220462-2100 geel  
Artnr.: 65220462-3100 oranje  
Maat: C42-64 
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Hi-vis Softshell Jacket 
•	 Voorzien	van	zachte	reflecterende	strepen	voor	

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

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

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

Hi-vis Light Softshell 
Jacket
• Zachte en comfortabele softshell jas.
•	 Reflecterende	strepen	op	de	schouders	voor	

zichtbaarheid van bovenaf.
•	 Naadloze,	reflecterende	strepen	voor	optimaal	

draagcomfort.

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

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



PRACTICAL28 PRACTICAL

| 2167 |

| 3199 | | 2199 |

| 2167 |

| 3199 | | 2199 |

       
1283 P

     
1383 P

Hi-vis Shell Jacket
• Wind- en waterbestendige shell jas met getapete naden.
• Goed ademend vermogen voor optimaal comfort.
• Afneembare capuchon voor extra veiligheid.

Praktische Hi-Vis shell jas van wind- en waterbestendig polyester met 
getapete naden. De jas heeft een ademend vermogen dankzij het 
lagensysteem. Daarnaast zorgt de mesh voering voor een extra laag lucht 
ter ondersteuning van de ventilatie. De jas is ideaal te dragen als derde 
laag	bij	natte	weersomstandigheden	en	voldoet	aan	de	EU	norm	EN	343	
EU, voor bescherming tegen regen. De jas is voorzien van steekzakken 
met	rits	en	klep,	borstzakken	met	klep	en	klittenband	en	3	binnenzakken.	
De verstelbare capuchon (afneembaar), manchetten en boord dragen bij 
aan een optimaal draagcomfort.  
Waterkolom:	23.000	mm,	ademend	vermogen:	3300	g/m²/24	uur. 
Klasse	3	gecertificeerd	volgens	EN	ISO	20471. 
Gecertificeerd	volgens	EN	343,	de	normering	voor	regenkleding. 

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

Hi-vis Lined Jacket 
• Praktische Hi-Vis wind- en waterbestendige jas.
• Voorzien van afneembare capuchon.
• Afgewerkt met getapete naden.

Praktische Hi-Vis wind- en waterbestendige jas met getapete naden en 
capuchon. De jas is voorzien van diverse zakken waaronder borstzakken 
met klep en klittenband sluiting en waterdichte ritsen, steekzakken met 
klep en rits en drie binnenzakken voor het veilig opbergen van waardevolle 
spullen. De capuchon is gemakkelijk te verstellen middels een trekkoord en 
afneembaar met drukknopen.  
Waterkolom:	23.000	mm,	ademend	vermogen:	3300	g/m²/24	uur. 
Klasse	3	gecertificeerd	volgens	EN	ISO	20471. 
Gecertificeerd	volgens	EN	343,	de	normering	voor	regenkleding. 

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². 
Artnr.: 65138362-2167 geel/navy  
Artnr.: 65138362-2199 geel/zwart  
Artnr.: 65138362-3199 oranje/zwart  
Maat: XS-4XL 
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Hi-vis Fleece Jacket 
•	 Klassiek	Hi-Vis	fleece	vest.
• Ruime steekzakken aan de voorzijde met rits.

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

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

Hi-vis Sweatshirt
•	 Zachte	reflecterende	strepen	voor	extra	comfort.
• Afgewerkt met rib in de boord en manchetten.

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

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



30 PRACTICAL

| 3131 |

| 2121 |

     
5593 P

De drie verschillende High Visibility klassen 
 
High Visibility kleding is onderverdeeld in drie klassen afhankelijk van hun 
zichtbaarheid. De classificatie is afhankelijk van de oppervlakte verhouding 
tussen de fluorescerende delen en de reflecterende delen. 
 
Klasse 3: Het meest zichtbaar. Het totale fluorescerende oppervlak moet 
minimaal	0,8	m2	zijn	en	reflecterende	strips	0,2	m2.

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

Klasse 1: Minst zichtbaar. Het totale fluorescerende oppervlak moet 
minimaal	0,14	m2	zijn	en	reflecterende	strips	0,1	m2.  
 
In	alle	klassen	mag	er	niet	meer	dan	10	cm	tussen	de	reflecterende	strepen	
zitten. Dit betekent bijvoorbeeld dat de rits op een jas gesloten moet zijn.

Hi-vis Long Sleeve 
T-shirt
• Gemaakt van sneldrogend polyester.
•	 Voorzien	van	zachte	reflecterende	strepen	voor	extra	

comfort en zichtbaarheid.

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

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m². 
Artnr.: 65559351-2121 geel  
Artnr.: 65559351-3131 oranje  
Maat: XS-4XL 
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Hi-vis T-shirt
• Gemaakt van sneldrogend polyester.
•	 Voorzien	van	zachte	reflecterende	strepen	voor	extra	

comfort en zichtbaarheid.

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

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

Hi-vis Polo
• Gemaakt van sneldrogend polyester.
•	 Voorzien	van	zachte	reflecterende	strepen	voor	extra	

comfort en zichtbaarheid.

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

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

Eenvoudige, lichtgewicht kniestukken geschikt voor lichte kniel 
werkzaamheden. 
Gecertificeerd	volgens	EN	14404:2004+A1:2010	Type	2	Level	0	samen	
met	Jobman	broeken	2324	en	2325. 

Materiaal: LDPE  
Artnr.: 65994184-7400 groen  
Maat: One size 

Beanie

Praktische	lichtgewicht	muts	gemaakt	van	katoen	met	een	fleece	voering	
voor een optimaal draagcomfort. De muts is verkrijgbaar in diverse 
commerciële kleuren die mooi aansluiten op alle kleuren in de Jobman 
collectie. 

Materiaal: 100% katoen (voering 100% polyester fleece).  
Artnr.: 65904083-1000 wit  
Artnr.: 65904083-1400 khaki  
Artnr.: 65904083-1700 bruin  
Artnr.: 65904083-2100 geel  
Artnr.: 65904083-3100 oranje  
Artnr.: 65904083-4100 rood  
Artnr.: 65904083-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65904083-6700 navy  
Artnr.: 65904083-7500 bosgroen  
Artnr.: 65904083-9700 grafiet  
Artnr.: 65904083-9900 zwart  
Maat: One size 

Belt

Max.	Lengte	van	130	cm,	38	mm	breed.	Riem	met	zwarte	metalen	gesp	
met J logo. 

Materiaal: 100% polyester.  
Artnr.: 65928424-1400 khaki  
Artnr.: 65928424-1700 bruin  
Artnr.: 65928424-2100 geel  
Artnr.: 65928424-4100 rood  
Artnr.: 65928424-6300 hemelsblauw  
Artnr.: 65928424-6700 navy  
Artnr.: 65928424-7500 bosgroen  
Artnr.: 65928424-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65928424-9900 zwart  
Maat: 130 cm 
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Was- en verzorgingsinstructies 
 
Wassen 
Volg altijd de wasinstructies van Jobman op het kledingstuk. Dit zorgt ervoor 
dat de beschermende eigenschappen van het kledingstuk niet worden 
aangetast of vernield. Sorteer eerst op basis van de wastemperatuur en kleur, 
vervolgens overeenkomstig de overige wasinstructies. Kledingstukken met de 
vermelding ”apart wassen” kunnen verkleuren of door andere kledingstukken 
worden verkleurd.

Wasmiddel 
Gebruik kleurveilig wasmiddel voor gekleurde kleding en volg de  
doseeraanwijzingen op de verpakking. Gebruik geen wasmiddel met 
bleekmiddel. Jobman raadt spoelen of het gebruik van wasverzachters af.

Drogen 
De meeste kledingstukken voelen beter aan als ze worden opgehangen  
om te drogen. Schud het kledingstuk en hang het op. Bij het drogen in de 
droogtrommel mag de kleding niet volledig worden gedroogd. Anders kan  
de kleding sterk krimpen of verslijten.
 
Uw werkkleding van Jobman gaat langer mee als u ze op de juiste manier wast 
en verzorgt.

Niet met chloor  
bleken

Niet chemisch  
reinigen

Niet in de  
droger drogen

Drogen in droger bij  
lage temperatuur

Drogen in droger op  
hogere temperatuur 

Strijken op max.  
100°C/302°F

Strijken op max.  
100°C/230°F

Strijken op max.  
200°C/392°F

Niet strijken Alleen handwas

Niet bestand tegen  
chemisch reinigen met 
een vloeistof sterker 

dantetrachloroethyleen

Maximale  
wastemperatuur

Fijne was Alleen chemisch  
reinigen



34

B

C

A

D

Maattabel

MAATTABEL

Jobman biedt een breed scala aan maten, met name voor broeken. 
Het is belangrijk de juiste beenlengte te kiezen voor broeken met 
kniezakken, zodat deze correct zijn gepositioneerd op het been. 
Al onze herenbroeken zijn leverbaar in drie maatcategorieën. 
C-maten met normale lengte van de broekspijpen, bijv. C50, 
C-maten met lange pijpen, bijv. C150, en D-maten met korte  
pijpen, bijv. D96. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de 
kleding te passen, dan kunt u zelf uw maten opnemen om er  
zeker van te zijn dat u de juiste maat kiest. Meet met 
nauwsluitend ondergoed en trek het meetlint niet te strak. 
Raadpleeg de maattabel op de volgende pagina.

A | Borst
Meet de omtrek over de borst op 
het breedste deel rond uw romp.

B | Taille
Meet de omtrek ter hoogte van uw 
navel of het smalste punt.

C | Heupen
Meet de omtrek bij het breedste 
deel rond uw heupen.

D | Binnenkant been
Meet vanaf het kruis tot aan de 
zool van uw voet. Zorg ervoor dat 
het meetlint strak staat.
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176-182

C50

86-90

MAATTABEL MAATTABEL

Pictogram 
Alle CE-gemarkeerde  
kledingstukken 
hebben een label aan 
de binnenkant met 
een pictogram van 
de overeenkomstige 
afmetingen van het 
lichaam. Dit maakt het 
gemakkelijk om de juiste 
maat te vinden.

Herenmaten

Normaal C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66

A Borst 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148

B Taille 64 68 72 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120 126 132 134 138 143 147

C Heup 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154

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

Inch 27/30 28/30 30/31 31/31 33/31 35/32 36/32 38/33 40/33 43/33 45/33 47/33 50/34 52/34

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

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

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

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

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

Inch 31/28 32/28 34/29 35/29 37/30 39/30 41/30 43/31 45/31 47/31 50/31

Breed F124 F128 F132 F136 F140

A Borst 124 128 132 136 140

B Taille 131 137 143 149 155

C Heup 137 141 145 149 153

D Binnenkant been 80 80 81 81 81

Inch 52/31 54/31 56/32 59/32 61/32

Lang C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156

A Borst 88 92 96 100 104 108 112

B Taille 76 80 84 88 92 97 102

C Heup 94 98 102 106 110 114 118

D Binnenkant been 83 84 85 86 87 88 89

Inch 30/33 31/33 33/33 35/34 36/34 38/35 40/35

XSXXS LS XLM 3XL 4XL 5XLXXL

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

A Buste 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

B Taille 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108

C Heup 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 128 132 136

D Binnenkant been 78 79 79 79 80 80 80 80 81 81 81 81

Inch 24/31 25/31 27/31 28/31 30/31 31/31 33/31 35/31 36/32 38/32 40/32 42/32

Damesmaten
XS LS XLM XXL XXL

De maten corresponderen met uw lichaamsmaten. Met uitzondering van de binnenkant van 
het been, die wordt gemeten.
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