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1107 AllroundWork, 37,5® dame vinterjakke

Slidstærk og vandafvisende polstret jakke designet til at holde dig varm og øge din 
effektivitet. Din nye farvorit når temperaturen falder. Masser af 
profileringsmuligheder.

• Kraftig 3D mesh for på ryggen holder et isolerende lag luft omkring kroppen, der sikrer varme og 
komfort
• Stretch paneler bagpå skuldre og forbøjede ærmer giver maksimal bevægelsesfrihed
• Ærmer er forlænget på oversiden af hånden for ekstra beskyttelse uden at hæmme 
bevægelsesfriheden. Forlænget ryg giver ekstra beskyttelse i alle arbejdspositioner
• Fleeceforet, vindbeskyttende krave og indvendige elastiske manchetter med tommelfingergreb holder 
dig varm og komfortabel
• Lynlåslommer til at varme hænderne i, refleksdetaljer og brystlomme med lynlås med ID-kort holder

Materiale:100% polyester skalmateriale 230 g/m². 100% 37.5® polyester polstring, 120 g/m². 100% 
polyamid Cordura® forstærkninger, 205 g/m², og 100% polyamid for 65 g/m².

Størrelse XS-XXL

6701 AllroundWork, dame buks+ med
hylsterlommer

Klar til det hele. Moderne arbejdsbukser til kvinder der kombinerer fantastisk
pasform og slidstærk komfort med avanceret funktionalitet. Hertil uovertruffen
knæbeskyttelse, indbygget ventilation, stretch skridtkile og panel bagpå for ægte
allround performance på jobbet. EN 14404.

• Moderne snit med forbøjede ben og Cordura® stretch skridtkile og panel bagpå giver fremragende
bevægelsesfrihed
• Mechanical Air Flow™ i knæhaserne med ventilationsåbninger og stretch mesh for overlegen indvendig
ventilation og komfort
• Avancerede KneeGuard Pro knælommer med ekspansions læg holder knæpuderne i optimal position for
suveræn beskyttelse, komfort og holdbarhed. Certificeret iht. EN 14404
• Robuste Cordura® forstærkninger på knæene, nederst på bukseben og lommer inkl. hylsterlommer for øget
holdbarhed
• Værktøjsholder i begge sider, lettilgængelige hylsterlommer med lynlåsrum, baglommer, lårlommer inkl.
knivholder, mobiltelefonlomme og aftagelig ID-kort holder

Materiale Dobby Pro. Robust og ekstremt komfortabelt nylonforstærket materiale, 69% polyamid/31% 
bomuld, 250 g/m². 100% polyamid Cordura® forstærkninger.

Størrelse 18-22, 32-54, 76-92

2806 Dame hættetrøje med lynlås

Enkel hættetrøje med kvindelig pasform og store kængurulommer til at varme
hænderne i. Ideel til firmaprofilering.

• Designet specielt til kvinder for at sikre et moderne snit
• Børstet inderside for ekstra komfort
• Forstærkede ribkanter

Materiale 80% bomuld/20% polyester, 300 g/m².

Størrelse XS-XXL
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2702 Dame polo shirt

Attraktiv, robust polo shirt med kvindelig pasform. Ideel til firmaprofilering.

• Kropsnært og mere feminint design
• Forstærket skuldersøm og nakke
• Easy-care materiale bevarer form og farve i vask ved 70° C

Materiale 65% polyester/35% bomuld, 220 g/m²

Størrelse XS-XXL

1207 AllroundWork, dame softshell jakke

Moderne softshell jakke der kombinerer fantastisk pasform til kvinder med slidstærk
komfort og avanceret funktionalitet. Vindtæt og vandafvisende, alsidig jakke til
hverdagens arbejde året rundt. Sømme er strategisk placeret for at give plads til
profilering.

• Konstrueret med forbøjede, Cordura® forstærkede albuer for maksimal bevægelsesfrihed og holdbarhed
• Ærmer er forlænget på oversiden af hånden for ekstra beskyttelse uden at hæmme bevægelsesfriheden.
Forlænget ryg giver ekstra beskyttelse i alle arbejdspositioner
• Fleeceforet, høj vindbeskyttende krave holder dig varm og komfortabel. 2-vejs lynlås foran yder ekstra
komfort, når du har brug for det
• Refleksdetaljer yder ekstra synlighed og sikkerhed
• Lynlåslommer til at varme hænderne i, refleksdetaljer og brystlomme med lynlås med ID-kort holder

Materiale 100% polyester softshell fleece materiale, 265 g/m² – vindtæt, vandafvisende og åndbar. 
100%polyamid Cordura® forstærkninger, 205 g/m².

Størrelse XS-XXL

2516 Dame T-shirt

Frisk udseende og optimal pasform til kvinder. Ideel til firmaprofilering.

• Kropsnært og mere feminint design
• Elastisk ribkant i hals så T-shirten holder formen - vask efter vask
• Forstærket skuldersøm og nakke
• Trykt nakkelabel for maksimal komfort

Materiale 100% kæmmet bomuld, 160 g/m².

Størrelse XS-XXL
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3714 Dame buks med hylsterlommer, Canvas+

Fantastisk pasform, fantastisk komfort. Rigtige arbejdsbukser til kvinder med en
kombination af perfekt pasform og avanceret funktionalitet. Fremstillet i Canvas+
med Cordura® forstærkninger for ekstra slidstyrke og rosa designdetaljer for et
moderne, feminint udseende.

• Kvindelig pasform med lav talje, ekstremt Twisted Leg™ design og Snickers Workwear Gusset™ skridtkile
for enestående arbejdskomfort i hvert skridt
• Robuste Cordura® forstærkninger på knæene og indersiden af hylsterlommerne for øget holdbarhed.
• Knælommerne er designet til KneeGuard™ positoneringssystem for overlegen knæbeskyttelse og med
ekstra materiale foran for større komfort
• Lettilgængelig lårlomme med separat rum til mobiltelefonen og fire rum til kuglepenne og værktøj
• Tommestoklomme er løs i bunden for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

Materiale Canvas+. Et ekstremt komfortabelt, robust materiale. 60% bomuld/40% polyester, 340 g/
m². Forsynet med 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Størrelse 18-22, 32-54, 76-92

1367 AllroundWork, vandtæt dame skaljakke

Vandtæt 2-lags skaljakke med tapede sømme designet til hverdagens arbejde, når
det er vådt og blæsende. Suveræn pasform, indbygget funktionalitet og slidstærke
materialer sikrer optimal komfort og bevægelsesfrihed. Overholder EN 343. Masser
af plads til firmaprofilering.

• Forbøjede ærmer og ergonomisk snit sikrer maksimal bevægelsesfrihed
• Ærmer er forlænget på oversiden af hånden for ekstra beskyttelse uden at hæmme bevægelsesfriheden.
Forlænget ryg giver ekstra beskyttelse i alle arbejdspositioner
• Tapede sømme og vandtæt 2-vejs YKK AquaGuard® Coil lynlås for et slankt design og optimal
vejrbeskyttelse
• Refleksdetaljer yder øget synlighed og sikkerhed
• Brystlomme med lynlås og ID-kort holder, to lommer med lynlås og justerbar hætte

Materiale Vandtæt og åndbar 100% polyester 2-lags skalmateriale. 100% polyamid for, 65 g/m² og 
100%polyester meshfor, 70 g/m². Vandsøjle/Åndbarhed: 10 000 mm/5,000 g/m²/24h.

Størrelse XS-XXL

6700 Service damebuks

Moderne bukser med en perfekt kvindelig pasform der sikrer optimal
bevægelsesfrihed og arbejdskomfort. Kombination af den helt rigtige funktionalitet og
masser af plads til firmaprofilering.

• Moderne design med mange muligheder for firmaprofilering inklusiv på lommerne
• Moderne kvindeligt snit med kurvet linning for en perfekt pasform og maksimal bevægelsesfrihed
• Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort
• Store for- og baglommer og inddelte lårlommer med mobiltelefonlomme og lettilgængelig lomme til
kuglepenne
• Ridsefrit design med skjulte knapper

Materiale Holdbart, smudsafvisende og elastisk easy-care materiale der tåler industrivask. Bevarer 
elasticitet, form og farve på lang sigt. 65% polyester/35% bomuld, 260 g/m².

Størrelse 18-22, 32-54, 76-92
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3775 Maler damebuks med hylsterlommer

Den ultimative malerbuks til damer. Kombinerer avanceret kvindeligt snit med
funktionalitet, forstærkninger på udsatte steder og overlegen certificeret
knæbeskyttelse.

• Lav talje med figursyet linning og ekstremt Twisted Leg™ design for enestående arbejdskomfort i hvert
skridt
• Lettilgængelige hylsterlommer med yderrum, stropper til støvkost, handsker, lågåbner og andre vigtige
redskaber
• Polyesterforstærkede knælommer til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen certificeret
knæbeskyttelse
• Polyesterforstærket strop til klud og spartel/tommestoklomme med knivholder til Hultafors´ malerkniv
• Stor, lettilgængelig lårlomme med plads til mobiltelefon og kuglepenne

Materiale 100% bomuld, 325 g/m² med 100% polyesterforstærkninger.

Størrelse 18-22, 32-54, 76-92

1137 AllroundWork, High-Vis 37.5® dame
vinterjakke, klasse 2/3

Slidstærk jakke der er designet til at holde dig varm, når det er koldt og synlig i
svagt lys. Smarte detaljer og god pasform sikrer en effektiv arbejdsdag. Certificeret
i henhold til EN 20471.

• Kraftig 3D mesh for på ryggen holder et isolerende lag luft omkring kroppen, der sikrer varme og komfort
• Stretch paneler bagpå skuldre og forbøjede ærmer giver maksimal bevægelsesfrihed
• Ærmer er forlænget på oversiden af hånden for ekstra beskyttelse uden at hæmme bevægelsesfriheden.
Forlænget ryg giver ekstra beskyttelse i alle arbejdspositioner
• Fleeceforet, vindbeskyttende krave og indvendige elastiske manchetter med tommelfingergreb holder dig
varm og komfortabel
• Refleksdetaljer, lynlåslommer til at varme hænderne i og brystlomme med lynlås med ID-kort holder

Materiale 100% polyester skalmateriale, 220 g/m². 100% 37.5® polyester polstring, 120 g/m². 100% 
polyamid Cordura® forstærkninger, 205 g/m², og 100% polyamid for 65 g/m².

Størrelse XS-XXL

1237 AllroundWork, High-Vis dame softshell jakke,
klasse 2/3

Vindtæt og vandafvisende softshell jakke med fantastisk pasform og høj synlighed,
når du arbejder i svage lysforhold. Desuden slidstærk komfort og avanceret
funktionalitet som gør denne jakke til det perfekte valg til hverdagens arbejde - året
rundt. EN 20471.

• Konstrueret med forbøjede Cordura® forstærkede ærmer for maksimal bevægelsesfrihed og holdbarhed
• Ærmer er forlænget på oversiden af hånden for ekstra beskyttelse uden at hæmme bevægelsesfriheden.
Forlænget ryg giver ekstra beskyttelse i alle arbejdspositioner
• Fleeceforet, høj vindbeskyttende krave holder dig varm og komfortabel
• Varmeforseglede reflekser på ærmer, skuldre og rundt om kroppen for maksimal synlighed og sikkerhed.
High-Vis brodering på en ærme
• Lynlåslommer til at varme hænderne i og brystlomme med lynlås med ID-kort holder

Materiale 100% Polyester 3L softshell materiale, 265 g/m² – vindtæt, vandafvisende og åndbar. 
100%polyamid Cordura® forstærkninger, 205 g/m².

Størrelse XS-XXL
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1347 AllroundWork, High-Vis vandtæt dame
skaljakke, klasse 2/3

Fluorescerende, vandtæt 2-lags skaljakke med moderne design, suveræn pasform
og plads til firmaprofilering. Forsynet med indbygget funktionalitet og slidstærk
komfort. Denne jakke er et godt valg til hverdagsarbejdet, når det regner og blæser.
Godkendt iht. EN 343 og EN 20471.

• Forbøjede ærmer og ergonomisk pasform for maksimal bevægelsesfrihed
• Længere ryg sikrer beskyttelse i alle arbejdspositioner
• Tapede sømme og vandtæt 2-vejs YKK AquaGuard® Coil lynlås for et slankt design og optimal
vejrbeskyttelse
• Varmeforseglede reflekser på ærmer, skuldre og rundt om kroppen for maksimal synlighed og sikkerhed.
High-Vis brodering på det ene ærme
• Brystlomme med lynlås med aftagelig ID-kort holder, to lommer med lynlås og justerbar hætte

Materiale Vandtæt og åndbar 100% polyester 2-lags skalmateriale. 100% polyamid for, 65 g/m² og 
100%polyester meshfor, 70 g/m². Vandsøjle/Åndbarhed: 10 000 mm/5,000 g/m²/24h.

Størrelse XS-XXL
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