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News
Met trots introduceren we de 1041, een Winter Softshell 
Jacket voor dames. Deze gewatteerde winterjas is licht 
van gewicht en comfortabel om te dragen. De voering 
is afgestemd op de verschillende zones van de jas en 
houdt u de hele dag behaaglijk warm en comfortabel 
droog. In dezelfde lijn brengen we het herenmodel 
1040 Winter Jacket Softshell op de markt. 
Vanzelfsprekend met dezelfde geweldige kenmerken 
als het damesmodel. Beide jassen zijn leverbaar in de 
kleuren zwart, navy en donkergrijs. 

Het vorige seizoen introduceerde we de 1035 Winter 
Jacket, een wind- en waterdichte jas met getapete 
naden en goede ademende eigenschappen. Door de 
populariteit van dit jack, introduceren we dit seizoen de 
1335 Winter Parka. Dit is een langer model, met dezelfde 
geweldige kenmerken als de 1035. De Winter Parka en 
Winter Jacket passen perfect bij de nieuwe 2935 
Winter Trousers. De 2935 heeft dezelfde kenmerken 
als de Craftsman Trousers, en is tevens waterproof en 
sterk geïsoleerd.  Voor een optimale zichtbaarheid in 
het donker zijn de drie modellen voorzien van subtiele 
grijze en zachte reflecterende strepen die u extra laten 
opvallen.

Veel leesplezier!
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TECHNICAL1041 | 9900 |

| 6700 | | 9800 |

DAMES WINTER 
JACKET SOFTSHELL
•	 Lichtgewicht,	flexibele	softshell	kwaliteit.
• Voering afgestemd op de verschillende zones.
• Afneembare capuchon met drukknopen voor  

verbeterde veiligheid.

Warme, gewatteerde, lichte en comfortabele dames softshell jas. 
Afneembare capuchon met trekkoord en drukknopen. Voorzakken met 
verborgen ritsen. Ruime binnenzak met meshvoering, voor het opbergen 
van handschoenen en muts. Rits in de onderzijde van het rugpand om 
borduurwerk mogelijk te maken. Gewatteerde voering in de body (140 
gsm)	en	de	mouwen	(120	gsm),	microfleece	voering	bij	de	schouders	en	
een deel van de rug. De functionele meshvoering in het midden van de rug 
bevordert het vochttransport. De zoom van de jas is verstelbaar met een 
trekkoord.	Subtiele	reflecterende	strepen	aan	de	achterzijde	van	het	jack	
zorgen voor een betere zichtbaarheid. De rits aan de voorzijde heeft een 
stormklep met drukknopen. De manchetten zijn deels van geribde kwaliteit 
en deels van shellmateriaal. 
Waterkolom: 3000 mm. Ademend vermogen: 1000 g/m² 24-uur. Vuil- en 
waterafstotende impregnering. 

Materiaal: shell materiaal in 100% polyester, gebreide softshell met 
fleece aan de binnenzijde, 305 g/m2. 
Artnr.: 65104178-6700 navy  
Artnr.: 65104178-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65104178-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 
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TECHNICAL1040

| 6700 |

| 9900 |

| 9800 |

WINTER JACKET 
SOFTSHELL
•	 Lichtgewicht,	flexibele	softshell	kwaliteit.
• Voering afgestemd op de verschillende zones.
• Afneembare capuchon met drukknopen voor verbeterde 

veiligheid.

Warme, gewatteerde, lichte en comfortabele softshell jas. Afneembare capuchon 
met trekkoord en drukknopen. Voorzakken met verborgen ritsen. Ruime 
binnenzak met meshvoering, voor het opbergen van handschoenen en muts. 
Rits in de onderzijde van het rugpand om borduurwerk mogelijk te maken. 
Gewatteerde voering in de body (140 gsm) en de mouwen (120 gsm), 
microfleece	voering	bij	de	schouders	en	een	deel	van	de	rug.	De	functionele	
meshvoering in het midden van de rug bevordert het vochttransport. De zoom 
van	de	jas	is	verstelbaar	met	een	trekkoord.	Subtiele	reflecterende	strepen	aan	
de achterzijde van het jack zorgen voor een betere zichtbaarheid. De rits aan de 
voorzijde heeft een stormklep met drukknopen. De manchetten zijn deels van 
geribde kwaliteit en deels van shellmateriaal. 
Waterkolom: 3000 mm. Ademend vermogen: 1000 g/m² 24-uur. Vuil- en 
waterafstotende impregnering. 

Materiaal: shell materiaal in 100% polyester, gebreide softshell met fleece 
aan de binnenzijde, 305 g/m2. 
Artnr.: 65104078-6700 navy  
Artnr.: 65104078-9800 donkergrijs  
Artnr.: 65104078-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 
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TECHNICAL1035

| 9900 |

| 9999 |

| 9999 |

WINTER PARKA
• Waterproof isolerende winterparka.
•	 Beschermt	tegen	kou	en	regen	door	dubbele	stormflap	
• Afneembare capuchon met drukknopen voor verbeterde 

veiligheid.

De warm gevoerde, wind- en waterdichte parka’s zijn goed ademend, gemaakt 
van 2-laags polyamide taslan en voorzien van getapete naden. Versterkt met 
Oxford	polyester.	Naadloos	zachte	reflecterende	strepen	in	Jobman	design	op	
de	schouders	en	onderrug	voor	optimale	zichtbaarheid.	De	dubbele	stormflap	
bij de rits aan de voorzijde van de jas, beschermt tegen koude lucht en voorkomt 
het binnendringen van regen. De binnenzijde van de kraag en binnenkant van 
de schouders is voorzien van een zachte, comfortabele pool. Ventilatie bij de 
schouderpas op de rug. In de maat Large, is het kledingstuk midden achter 90 
cm van nek tot de zoom. Afneembare capuchon met trekkoord en drukknopen. 
De zoom is voorzien van een instelbaar trekkoord en valt aan de achterzijde 
iets lager. Zacht geribde mouwen zijn verstelbaar met klittenband en hebben 
een duimgreep aan de binnenzijde. Twee ruime borstzakken met ritsen, één 
met	Napoleon	zak	onder	de	stormflap.	D-ring	voor	ID-kaarthouder	in	rechter	
borstzak. Twee ruime voorzakken met verborgen rits. Twee zakken van mesh 
aan de binnenzijde, bijvoorbeeld voor het opbergen van handschoenen. 
Waterkolom: 11000 mm. Ademend vermogen: 6000 g/m² 24-uur. 
Gecertificeerd	overeenkomstig	EN	342	voor	bescherming	tegen	de	kou. 
Gecertificeerd	overeenkomstig	EN	343	voor	regenkleding. 

Materiaal: 100% polyamide, taslan, 200 g/m2. 
Artnr.: 65133530-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 

WINTER JACKET
• Lichtgewicht warme winterjas.
• Wind en waterdicht met getapete naden.
•	 Jobman	reflecterende	strepen	voor	optimale	 

zichtbaarheid.

De warm gevoerde, wind- en waterdichte parka’s zijn goed ademend, 
gemaakt van 2-laags polyamide taslan en voorzien van getapete naden. 
Versterkt	met	Oxford	polyester.	Naadloos	zachte	reflecterende	strepen	in	
Jobman design op de schouders en onderrug voor optimale zichtbaarheid. 
De	dubbele	stormflap	bij	de	rits	aan	de	voorzijde	van	de	jas,	beschermt	
tegen koude lucht en voorkomt het binnendringen van regen. De 
binnenzijde van de kraag en binnenkant van de schouders is voorzien van 
een zachte, comfortabele pool. Ventilatie bij de schouderpas op de rug. 
Afneembare capuchon met trekkoord en drukknopen. De zoom is voorzien 
van een instelbaar trekkoord en valt aan de achterzijde iets lager. Zacht 
geribde mouwen zijn verstelbaar met klittenband en hebben een duimgreep 
aan de binnenzijde. Twee ruime borstzakken met ritsen, één met Napoleon 
zak	onder	de	stormflap.	D-ring	voor	ID-kaarthouder	in	rechter	borstzak.	
Twee ruime voorzakken met verborgen rits. Twee zakken van mesh aan de 
binnenzijde, bijvoorbeeld voor het opbergen van handschoenen. 
Waterkolom: 11000 mm. Ademend vermogen: 6000 g/m² 24-uur. 

Materiaal: 100% polyamide, taslan, 200 g/m². 
Artnr.: 65103530-9999 zwart  
Maat: XS-3XL 
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TECHNICAL2935

| 9900 |

WINTER TROUSERS
• Waterproof en sterk geïsoleerde winterbroek.
• Dezelfde kenmerken als de Craftsman Trouser.
• Afneembare bretels.

Warme, naden en goede ademende eigenschappen. Naadloze, zachte, 
reflecterende	strepen	met	Jobman	design	bij	de	zoom	voor	optimale	
zichtbaarheid. Afneembare bretels met een rits aan de achterzijde en 
klittenband aan de voorzijde. Bij de taille is de broek verstelbaar met 
elastiek.	Extra	warmte	en	comfort	door	de	microfleece	voering	bij	het	
zitvlak. Ruime voorzakken. Linkerbeenzak met ID-kaarthouder en ruimte 
voor een mobiel. Duimstokzak aan de rechterzijde. Voorgevormde pijpen 
met ruimte voor kniebeschermers. De tailleband is aan de rechterzijde 
voorzien	van	een	hamerlus.	Een	trekkoord	onderaan	de	broekspijp	houdt	
koude tocht tegen. Voorzien van een bandje met een drukknoop voor de 
mogelijkheid	om	de	broek	aan	de	schoen	te	bevestigen.	Een	rits	tot	op	de	
knie vergemakkelijkt het aantrekken. 
Waterkolom: 10000 mm. Ademend vermogen: 5000 g/m² 24-uur. 
Gecertificeerd	overeenkomstig	EN	342	voor	bescherming	tegen	de	kou. 
Gecertificeerd	overeenkomstig	EN	343	woor	regenkleding. 

Materiaal: 100% Oxford polyester, 218 g/m2. 
Artnr.: 65293530-9900 zwart  
Maat: XS-4XL 

Subtiele grijze reflecterende strepen bij 
daglicht, geven een heldere reflectie en 
zichtbaarheid wanneer deze worden  
verlicht in het donker.
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Om u te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze voor de juiste werkkleding, is het 
Jobman assortiment ingedeeld in vier verschillende prestatieniveaus. De niveaus Practical, 
Functional, Technical en Advanced zijn optimaal uitgebalanceerd op basis van functionaliteit 
en details, optimale prestatie en kosten. Zodat u met een professioneel, veilig en vooral 
comfortabel gevoel aan het werk bent.

Functional is ontwikkeld voor dragers die 
behoefte hebben aan functionele werk- 
kleding die wordt gedragen in een minder 
veeleisende werkomgeving. De Jobman 
Functional collectie is voorzien van een 
handig, goed en veelzijdig ontwerp met 
een professionele uitstraling.

Technical is gericht op dragers met een 
veeleisende werkomgeving waar certifice-
ringen een vereiste zijn. Werk waarbij in 
diverse omgevingen gewerkt wordt met 
verschillende gereedschappen. Technical 
Workwear van Jobman is van duurzame 
kwaliteit met functionaliteiten die zorgen 
voor bescherming en het vergemakkelijken 
van de werkzaamheden.

Advanced is voor diegene die op zoek is naar 
het allerbeste in werkkleding. De kleding biedt 
het hoogste niveau qua functionaliteit, is 
geschikt voor alle situaties en de meest  
slijtage onderhevige beroepen en werkom-
gevingen. Jobman Advanced Workwear is 
werkkleding om in te werken en leven,  
werkkleding die onderdeel is van wie u bent.

Practical is de nieuwste categorie binnen 
de Jobman Workwear collectie. Practical 
kleding is van hoog kwaliteitsniveau maar 
onderscheidt zich door de ontwikkeling 
vanuit een kostendrukkend perspectief. 
Hierbij is o.a. gekeken naar vereenvoudigde 
oplossingen en vermindering van het aantal 
functionaliteiten. Practical is de beste 
keuze voor de prijsbewuste drager.

De beste kleding voor 
uw wensen en mensen


