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HÅRDTARBEJDENDE HÅNDVÆRKERE FORTJENER DET BEDSTE. DERFOR GÅR VI ALDRIG PÅ KOMPROMIS, 

FØRENDE INDEN FOR UDVIKLINGEN AF INNOVATIVT ARBEJDSTØJ – EN UDVIKLING VI ALTID HAR BASERET 

VI HVER DAG FOR AT GØRE DIN ARBEJDSDAG LETTERE, MERE SIKKER OG PRODUKTIV – OG VI VED, HVAD 
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FIGHTING FOR BETTER WORKWEAR

NÅR DET GÆLDER ARBEJDSSIKKERHED, BESKYTTELSE OG FUNKTION. I MERE END 30 ÅR HAR VI VÆRET 

PÅ DE REELLE BEHOV, PROFESSIONELLE HÅNDVÆRKERE HAR TIL DERES ARBEJDSTØJ. DERFOR KÆMPER 

DER SKAL TIL FOR AT FÅ ARBEJDET GJORT.



VELKOMMEN I 
FORRESTE LINJE

1198 XTR A.P.S. vandtæt vinterjakke, Side: 28

Vi ved, hvilke udfordringer du møder 
hver dag. Derfor stræber vi altid efter 
at flytte grænser og udvikle det mest 

avancerede arbejdstøj. Fordi vi ved, 
at vores arbejdstøj kan gøre en 

forskel for dig i hverdagen.

Det kræver mere end banebrydende 
udvikling og revolutionerende design 
at lede kampen for bedre arbejdstøj. 

Det kræver også avancerede tests og 
modet til aldrig at gå på kompromis. 

Hvis vores Test Crew mener, at et 
design skal ændres, siger de det til 

os, så tilpasser vi tøjet, hvorefter  
de tester igen, indtil alle detaljer er 

på plads. Først dér er det et ægte 
Snickers Workwear produkt, der gør 

din hverdag lettere, mere sikker  
og produktiv.

Snickers Workwear Test Crew,  
der består af hårdtarbejdende 
håndværkere, er vores største 
inspirationskilde. De tester alle 
vores prototyper i deres daglige 
arbejde og vurderer alt lige fra 
funktion, komfort og beskyttelse  
til kvalitet og slidstyrke.

AVANCERET ARBEJDSTØJ TESTET  
TIL DET VIRKELIGE LIV
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ARBEJDSBUKSER
Bukser / Helbukser / Piratbukser / Shorts / Knæpuder 

ARBEJDSJAKKER
Jakker / Veste / Fleece

DÅRLIGT VEJR
GORE-TEX® / A.P.S. / PU

VÆRKTØJSHOLDERE
Værktøjstasker / Værktøjsbælter / Værktøjsholdere 

OVERDELE
Sweatshirts / Skjorter / Polo shirts / T-shirts

UNDERTØJ/STRØMPER
Svedtransporterende / Microfleece / Strømper

TØJ TIL KVINDER
Bukser / Jakker / Overdele

HIGH VISIBILITY

MALER

HANDSKER

TILBEHØR

KLÆD DIG RIGTIGT PÅ
Kulde / Regn / Vind / Varme

PROFILERING

STØRRELSESOVERSIGTER
 

PRODUKTINDEKS

FARVER/SYMBOLER  



3213 Håndværker buks med hylsterlommer, Rip-Stop, Side: 14
2716 A.V.S. Body Mapping polo shirt, Side: 64

9034 Læderbælte, Side: 114

3212 Håndværker buks med hylsterlommer, DuraTwill, Side: 13
2820 Logo Sweatshirt, Side: 58

9822 Flexi værktøjstaske 30 L, Side: 48
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UBEGRÆNSET  
FUNKTIONALITET.
Velcrofæster, forlommer, hylster-
lommer, cargo lomme på låret  
med plads til mobiltelefon og en 
tomme stokslomme med et ud-
vendigt rum sikrer, at alt det, du 
har brug for, er lige ved hånden.

B
U

K
SE

RXTR – DE ULTIMATIVE ARBEJDSBUKSER.
Med vores banebrydende XTR håndværker buks med 
hylsterlommer, Canvas+ kan du præstere ekstra på jobbet. 
Regn med et design, der ikke går på kompromis, Cordura® 
1000 forstærkninger, som øger slidstyrken, den bedste 
knæbeskyttelse, en patenteret knivholder og ubegrænset 
indbygget funktionalitet.

OPTIMAL BEVÆGELSESFRIHED. 
Vores bukser har et avanceret snit med  
Twisted Leg™ design og Snickers Workwear 
Gusset™ skridtkile, der giver dig en utrolig 
arbejds komfort og bevægelsesfrihed.

BUKSER, SHORTS ELLER PIRATBUKSER?
Det avancerede design i 3-serien fra Snickers Workwear 
fås både i vores bukser, piratbukser og shorts. Det giver 
dig masser af indbyggede funktioner hele året rundt.

Den patenterede knivholder på vores XTR håndværker 
buks med hylsterlommer, Canvas+ holder altid din 
kniv sikkert på plads.

CERTIFICERET KNÆBESKYTTELSE.
Det er hårdt at arbejde på knæ. Det er derfor, 
at vores arbejdsbukser og knæpuder med  
KneeGuard™ positionerings system giver  
dig den mest avancerede og certificerede 
knæbeskyttelse, der findes. Så du kan 
beskytte dig selv i dag – og skåne dine knæ  
på længere sigt. Læs mere om vores udvalg 
af banebrydende knæpuder på side 22.

SLIDSTÆRKE DOBBELTSØMME.
De fleste arbejdsbukser fra Snickers Work-
wear har dobbelte lock stitch sømme, der er 
meget stærkere end de mere almindelige 
tre dob belte chain stitch sømme. Den dob-
belte topstitch nål har 2 over- og undertråde, 
hvilket giver en ekstremt stærk og holdbar 
søm, der ikke kan gå op. Den tredobbelte 
chain stitch søm har til sammenligning 3 
overtråde og ingen undertråd, hvilket giver 
en svagere søm, der nemmere kan gå op.

Højteknologiske materialer i aktion. Du kan læse mere om vores avancerede materialer på www.snickersworkwear.dk
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3244 XTR håndværker buks med hylsterlommer, Canvas+
Ekstraordinær præstation på arbejdet. Banebrydende arbejdsbukser i ultimativt design, der ikke går på kompromis. 
Forsynet med avanceret ergonomisk snit, Cordura® 1000 forstærkninger for fremragende holdbarhed, overlegen 
knæbeskyttelse og ubegrænset funktionalitet.

Avanceret, moderne snit med ekstremt Twisted Leg™ design og Snickers Workwear Gusset™ skridtkile for enestående 
arbejdskomfort i hvert skridt

Cordura® 1000 forstærkninger og polstrede knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem giver en overlegen 
knæbeskyttelse og masser af komfort

Patenteret knivholder holder din kniv sikkert på plads

Stor lettilgængelig lårlomme med klap og yderrum inkl. mobiltelefonlomme og rum til kuglepenne mv

Lettilgængelige hylsterlommer med yderrum og stropper til værktøj

Materiale: Canvas+. Et ekstremt komfortabelt og robust materiale. 60% bomuld/40% polyester, 340 g/m2.  
100% Cordura®-polyamid 1000 D knæforstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 42–58, 84–104, 146–154

Lettilgængelige 
hylsterlommer med 
værktøjsstropper.

Slidstærkt og meget 
behageligt Canvas+ 

materiale.

Patenteret 
knivholder holder 
din kniv sikkert  
på plads.

Reflekser for øget 
synlighed.

Avanceret Twisted Leg™ 
design giver en fan ta-

stisk bevægelsesfrihed.

Lettilgængelig lårlomme  
med lomme til mobiltelefon  

og rum til kuglepenne  
og blyanter.

Tommestokslomme  
er designet, så den 
giver større be-
vægelsesfrihed.

Gummipolstrede 
knælommer med  

Cordura® 1000 for stærk-
ning giver overlegen 

knæbeskyttelse.

– DEN ULTIMA

ARBEJDSBUKSER

NYHED 
Lanceres forår 2014

8



KOMPROMISLØST DESIGN  
3244 XTR håndværker buks med hylsterlommer i Canvas+ er udført i 
et kompromisløst design til de ekstraordinære arbejdspræstationer.

AVANCERET KNÆBESKYTTELSE 
De gummipolstrede knælommer er forstærket med kraftigt Cordura® 
1000, der er tre gange så stærkt som almindelig Cordura®.

SMARTE VÆRKTØJSHOLDERE 
Innovative løsninger der gør din arbejdsdag lettere og mere sikker.  
F.eks. den patenterede knivholder til Hultafors’ håndværkerknive.

TIVE ARBEJDSBUKS

ARBEJDSBUKSER

1198 XTR A.P.S. vandtæt vinterjakke, Side: 28
3244 XTR håndværker buks med hylsterlommer, Canvas+, Side: 8

9



XTR

TM

Overlegen vindtæt, 
vandtæt og åndbar 
teknologi for pålidelig 
beskyttelse i al  
slags vejr.

Superlet 4-vejs stretch  
softshell materiale med  

tapede sømme for ekstra  
arbejdskomfort.

Vandtæt brystlomme med 
rum til mobiltelefon.

Indendørs: Superlet, åndbart og 
holdbart softshell materiale for 
ekstra arbejdskomfort.

Udendørs: Vindtæt, vandtæt og 
åndbart materiale giver beskyttelse 
mod vind og vejr.

Avanceret Twisted Leg™ design,  
der giver en fantastisk bevægel-
sesfrihed.

Super Fabric® 
forstærkninger for 

ekstra stor 
slidstyrke.

Lettilgængelig lomme til 
tommestok med knivholder.

Reflekser for større synlighed.

Suveræn knæbeskyttelse med 
KneeGuard™ positioneringssystem.

Banebrydende XTR skaljakke og bukser fra 
Snickers Workwear sætter nye standarder for 
moderne arbejdstøj. Du får en superlet beskyt-
tende skal omkring kroppen, der følger alle 
dine bevægelser, og som gør det let at skifte 
mellem indendørs og udendørs arbejde. Avance-
ret teknologi, materiale, design og holdbarhed 
samt helt ubegrænset funktionalitet er nogle 
af de ting, du kan regne med i verdens 
første arbejdstøj, der fungerer over-
alt – både indenfor og udenfor, 
hele året rundt.

SHIELD

ARBEJDSBUKSER

1110 XTR Shield jakke, Side: 11
3310 XTR Shield buks, Side: 11

10
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3310 XTR Shield buks
Træd ind i fremtiden med disse revolutionerende, High-Tech indendørs  
og udendørs arbejdsbukser. Regn med superlet, åndbar, vind- og vandtæt 
beskyttelse, sikkerhed og funktionalitet, som fungerer overalt – hele  
året rundt.

Avanceret, moderne snit med ekstrem Twisted Leg™ design for enestående 
arbejdskomfort i hvert skridt

Komfortabel indenfor og beskyttet udenfor takket være suverænt vind- og 
vandtæt og åndbart High-Tech 2-vejs stretch materiale

Super Fabrics® forstærkninger for ekstra holdbarhed

Overlegen knæbeskyttelse med KneeGuard™ positioneringssystem

Vandtætte forlommer, lårlomme og mobiltelefonlomme samt lettilgængelig 
tommestokslomme med knivholder

Materiale: Vindtæt, vandtæt, åndbar 2-vejs stretch. Lamineret softshell materiale  
i 100% polyamid, 250 g/m2. Forstærkninger i Super Fabric®.

Størrelse: 44–58, 88–100, 146–152

1110 XTR Shield jakke
Tag fremtiden på i dag. Avanceret jakke der skaber et superlet, 
vind- og vandtæt og åndbart skjold omkring din krop og som  
følger alle dine bevægelser. Regn med overlegen beskyttelse  
og arbejdskomfort – hele året rundt.

Revolutionerende design i High-Tech 4-vejs stretch for ekstrem 
arbejdskomfort

Komfortabel indenfor og beskyttet udenfor takket være et suverænt 
vind- og vandtæt, åndbart og superlet materiale

Super Fabrics® forstærkninger for ekstra holdbarhed

Brystlomme med vandtæt lynlås og lettilgængelig mobiltelefonlomme

Reflekseffekter foran og bagpå for ekstra synlighed

Materiale: Vindtæt, vandtæt, åndbar 4-vejs stretch. 3-lags lamineret 
softshell materiale i 100% polyamid, 270 g/m2. Forstærkninger i  
Super Fabric®.

Størrelse: XS–XXL

REVOLUTIONERENDE ARBEJDSTØJ TIL  
INDENDØRS OG UDENDØRS BRUG

ARBEJDSBUKSER 11
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3214, 3314 Håndværker buks, Canvas+
Suveræne arbejdsbukser fremstillet i ekstrem komfortabelt men holdbart 
Canvas+. Forsynet med avanceret snit med Twisted Leg™ design, Cordura® 
forstærkninger der giver ekstra slidstyrke plus en række lommer inkl. 
mobiltelefonlomme.

Avanceret snit med Twisted Leg™ design og Snickers Workwear Gusset™ 
skridtkile sikrer fantastisk arbejdskomfort i hvert skridt

Cordura® forstærkninger på knæ for ekstra holdbarhed

Knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen 
knæbeskyttelse

Lettilgængelig lårlomme med separat lomme til mobiltelefon og rum til 
kuglepenne og småt værktøj

Tommestokslommen er løs i bunden for bedre funktionalitet og 
bevægelsesfrihed

Materiale: Canvas+. Et utrolig behageligt og robust materiale i 60% bomuld/ 
40% polyester, 340 g/m2. 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3214 – med hylsterlommer 
3314 – uden hylsterlommer

ARBEJDSBUKSER

HÅNDVÆRKERE
AVANCERET DESIGN, OVERLEGEN KNÆBESKYTTELSE

KneeGuard™ positioneringssystem 
giver overlegen knæbeskyttelse.

Tommestokslomme designet for  
større bevægelsesfrihed.

Lettilgængelig lårlomme med 
lomme til mobiltelefon og rum til 
kuglepenne og blyanter.

Twisted Leg™ design og Snickers 
Workwear Gusset™ skridtkile sikrer 
optimal bevægelsesfrihed.

* Farve fås ikke i model 3314

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER

3214 Håndværker buks med hylsterlommer, Canvas+, Side: 12
8508 Skjorte, Rip-Stop, Side: 63

3212 Håndværker buks med hylsterlommer, DuraTwill, Side: 13
2819 Sweatjakke med logo og lynlås, Side: 6212
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3212, 3312 Håndværker buks, DuraTwill
Ekstremt slidstærke arbejdsbukser i smudsafvisende DuraTwill materiale. 
Forsynet med avanceret snit med Twisted Leg™ design, Cordura® 
forstærkninger der giver ekstra slidstyrke plus en række lommer inkl. 
mobiltelefonlomme.

Avanceret snit med Twisted Leg™ design og Snickers Workwear Gusset™  
skridtkile sikrer fantastisk arbejdskomfort i hvert skridt

Cordura® forstærkninger på knæ for ekstra holdbarhed

Knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen 
knæbeskyttelse

Lettilgængelig lårlomme med separat lomme til mobiltelefon og rum til kuglepenne 
og småt værktøj

Tommestokslommen er løs i bunden for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

Materiale: DuraTwill. Slidstærkt materiale: Blød bomuld på indersiden og let 
imprægnering på ydersiden for bedre beskyttelse. 52% bomuld/48% polyamid,  
240 g/m2. 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

ARBEJDSBUKSER

3212 – med hylsterlommer 
3312 – uden hylsterlommer

NS FAVORIT
Lettilgængelig lårlomme med lomme til 
 mobiltelefon og rum til kuglepenne og blyanter.

KneeGuard™ positioneringssystem 
giver overlegen knæbeskyttelse.

Twisted Leg™ design og Snickers 
Workwear Gusset™ skridtkile sikrer 
optimal bevægelsesfrihed.

Tommestokslomme designet for 
større bevægelsesfrihed.

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER

3214 Håndværker buks med hylsterlommer, Canvas+, Side: 12
8508 Skjorte, Rip-Stop, Side: 63

3312 Håndværker buks, DuraTwill, Side: 13
2714 A.V.S. avanceret polo shirt, Side: 64 13
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3255, 3355 Håndværker jeans med knælommer, Denim
Tilbage til fremtiden. Originale denim arbejdsbukser i banebrydende design. Regn med 
avanceret snit, overlegen Cordura® forstærket knæbeskyttelse og indbygget 
funktionalitet til alle dine arbejdsbehov.

Fremstillet i komfortabelt for vasket bomuldsdenim materiale med Cordura® forstærkninger 
på knæene for ekstra slidstyrke

Avanceret, moderne snit med Twisted Leg™ design og Snickers Workwear Gusset™ 
skridtkile for enestående arbejdskomfort i hvert skridt

Knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen knæbeskyttelse

Stor lårlomme inkl. mobiltelefonlomme og rum til kuglepenne

Tommestokslommen er løs i bunden for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

Materiale: 100% bomuldsdenim. Et for vasket bomuldsmateriale med suveræn arbejdskomfort, 
420 g/m2. 100% Cordura®-polyamid 1000 D forstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 42–58, 84–104, 146–154

3211, 3311 Håndværker buks, CoolTwill
Kølige arbejdsbukser fremstillet i letvægts CoolTwill materiale. Forsynet 
med avanceret pasform med Twisted Leg™ design, Cordura® forstærkninger 
der giver ekstra slidstyrke og en række lommer inkl. mobiltelefonlomme.

Avanceret snit med Twisted Leg™ design og Snickers Workwear Gusset™ 
skridtkile sikrer fantastisk arbejdskomfort og bevægelsesfrihed

Cordura® forstærkninger på knæ for ekstra holdbarhed

Knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen 
knæbeskyttelse

Lettilgængelig lårlomme med separat lomme til mobiltelefon og rum til 
kuglepenne og småt værktøj

Tommestokslommen er løs i bunden for bedre funktionalitet og 
bevægelsesfrihed

Materiale: CoolTwill. Et let, men slidstærkt materiale i 65% polyester/35% bomuld, 
195 g/m2. 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3213, 3313 Håndværker buks, Rip-Stop
Skru ned for varmen. Arbejdsbukser i superlet men slidstærkt rip-stop materiale. 
Du kan regne med et avanceret snit, overlegen Cordura® forstærket 
knæbeskyttelse og en række lommer til alle dine arbejdsbehov.

Avanceret snit med Twisted Leg™ design og Snickers Workwear Gusset™ skridtkile 
sikrer fantastisk arbejdskomfort i hvert skridt

Cordura® forstærkninger på knæ for ekstra holdbarhed

Knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen 
knæbeskyttelse

Lettilgængelig lårlomme med separat lomme til mobiltelefon og rum til kuglepenne 
og småt værktøj

Tommestokslommen er løs i bunden for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

Materiale: Slidstærkt, letvægts rip-stop materiale i 65% polyester/35% bomuld,  
200 g/m2. Med 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

ARBEJDSBUKSER

3255 – med hylsterlommer 
3355 – uden hylsterlommer

3211 – med hylsterlommer 
3311 – uden hylsterlommer

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER

3213 – med hylsterlommer 
3313 – uden hylsterlommer

NYHED 
Lanceres forår 2014
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3215 Håndværker buks med hylsterlommer, Comfort Cotton
Avancerede, behagelige arbejdsbukser i blød, vasket bomuld med innovativt snit og en perfekt 
pasform. Forsynet med Cordura® forstærkninger for ekstra slidstyrke og mange smarte lommer 
inkl. hylsterlommer.

Avanceret snit med Twisted Leg™ design og Snickers Workwear Gusset™ skridtkile sikrer fantastisk 
arbejdskomfort i hvert skridt

Cordura® forstærkninger på knæ og indvendigt i hylsterlommer for ekstra holdbarhed

Knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen knæbeskyttelse

Lettilgængelig lårlomme med separat lomme til mobiltelefon og rum til kuglepenne og småt værktøj

Tommestokslommen er løs i bunden for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

Materiale: Kraftig, blød, vasket bomuld giver en fremragende arbejdskomfort. 100% bomuld 2/2 twill,  
380 g/m2. 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3619 Vinterbuks, Power Polyamid
En revolution når det gælder varme på jobbet. Quiltforede bukser i slidstærk Power  
Polyamid med den velkendte 3-serie pasform med avanceret snit, pålidelig beskyttelse  
og ubegrænset funktionalitet.

Fremstillet i Power Polyamid med Cordura® forstærkninger for ekstra holdbarhed og blødt quiltfor  
for varm arbejdskomfort

Højt snit bagpå og Twisted Leg™ design der følger dine bevægelser

Lynlås i ben, så bukserne er lette at tage på og af

Cordura® forstærkede knælommer med KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen 
knæbeskyttelse

Venstre lårlomme med mobiltelefonlomme er lettilgængelig

Materiale: Stærk vandafvisende 100% Power Polyamid, 220 g/m2 med Cordura®-polyamid forstærkninger. 
100% polyester for.

Standardstørrelse på lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

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

Tommestokslomme med løs front 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.

Standardstørrelse på lager: 32–54, 18–22, 76–92

ARBEJDSBUKSER 15
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3223 Gulvlæggerbuks med hylsterlommer, Rip-Stop
Pas på dine knæ. Du kan regne med pålidelig beskyttelse og funktionalitet i disse avancerede 
gulvlæggerbukser, der er forsynet med innovativt snit for en perfekt pasform og knælommer  
med Kevlar® forstærkninger for ekstra holdbarhed.

Avanceret snit med Twisted Leg™ design og Snickers Workwear Gusset™ skridtkile sikrer fantastisk 
arbejdskomfort i hvert skridt

Knælommer forstærket med Kevlar® for ekstra slidstyrke. Justerbar elastisk snøre sikrer, at Snickers  
Workwear gulvlæggerknæpuder bliver siddende, hvor de skal

Fremstillet i slidstærkt rip-stop materiale med dobbelt stoflag på lårene for en længere levetid

Lettilgængelig knivlomme med beskyttende klap på højre lår

Stor cargolomme med separat mobiltelefonlomme og fire rum til kuglepenne etc

Materiale: 65% polyester/35% bomuld, 250 g/m2. 100% polyamid Cordura®-forstærkninger, 
Knælommeforstærkning i 54% poylester/24% aramid/13% polyamid/9% polyuretan.

Standardstørrelse på lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

9118 Knæpuder åndbare
Certificeret knæbeskyttelse til gulvlæggere. Formbestandige  
knæpuder, der bliver på plads, også når du kravler omkring under 
arbejdet. EN 14404 (Type 2, Level 1).

Fyld af polyethylenkugler gør knæpuderne lette og åndbare

Passer bedst til Snickers Workwears gulvlæggerbukser 3223. 
Knæpuderne holder formen trods hårdt arbejde

Designet, så de ikke glider, men bliver på plads, når du kravler rundt  
på knæene

Materiale: 100% Polyethen.

Størrelse: One size

ARBEJDSBUKSER

GÅ I GULVET MED KEVLAR®

Er du gulvlægger? Så vil du elske disse bukser. De er designet til at yde maksimal knæbeskyttelse og  
arbejdskomfort og er den perfekte løsning, hvis du ligger meget på knæ.

Kevlar® forstærk  - 
ninger på knæene  
øger levetiden.

Velcrofæste til værktøj, 
perfekt til Snickers Workwears 

hammerholder.

Maksimal beskyttelse af knæene 
takket være knæpuderne, der bliver 
på rette sted og ikke glider rundt.

Et unikt materiale 
gør knæpuderne 
lette og åndbare.

To store hylsterlommer  
med plads til lidt af hvert.

Fremstillet i slidstærk 
rip-stop med dobbelt 
stoflag på lårene sikrer 
lang levetid og slidstyrke.

Fremadrettet, lettilgængelig 
lomme med beskyttende låg.

KEVLAR®

forstærket

16
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0214 Håndværker helbuks med hylsterlommer, Canvas+
Fantastiske helbukser med hylsterlommer i ekstremt komfortabelt og holdbart Canvas+ materiale. 
Forsynet med Twisted Leg™ design, Cordura® forstærkninger for ekstra holdbarhed, tilbehørs-
fæster samt avanceret knæbeskyttelse og masser af lommer. LAGERFØRES OGSÅ I HVID I DK.

Fremstillet i Canvas+ med Cordura® forstærkninger for øget holdbarhed

Knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen knæbeskyttelse

Hylsterlommer med yderrum – ideelle til småt værktøj, kuglepenne etc

Stretch i ryggen og brede, justerbare skulderstropper sikrer en fantastisk bevægelsesfrihed og 
arbejdskomfort

To store udvendige brystlommer med ekstra rum (maksimalt udfald på 45 grader øger sikkerheden  
og forhindrer, at tingene falder ud af lommerne)

Materiale: Canvas+. Et utrolig behageligt og robust materiale. 60% bomuld/40% polyester, 340 g/m2. 
100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

0212, 0312 Håndværker helbuks, DuraTwill
Ekstremt slidstærke helbukser med hylsterlommer i smudsafvisende DuraTwill. Forsynet med 
Twisted Leg™ design, Cordura® forstærkninger, tilbehørsfæster, avanceret knæbeskyttelse og 
mange funktionelle lommer.

Fremstillet i DuraTwill med Cordura® forstærkninger

Knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen knæbeskyttelse

Stretch i ryggen og brede, justerbare skulderstropper sikrer en fantastisk bevægelsesfrihed og 
arbejdskomfort

To store udvendige brystlommer med ekstra rum (maksimalt udfald på 45 grader øger sikkerheden  
og forhindrer, at tingene falder ud af lommerne)

Tommestokslommen er løs i bunden for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

Materiale: DuraTwill. Slidstærkt materiale: Blød bomuld på indersiden og let imprægnering på ydersiden 
for bedre beskyttelse, 52% bomuld/48% polyamid, 240 g/m2. 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

 0212 – med hylsterlommer 
0312 – uden hylsterlommer

ARBEJDSBUKSER

* Farve fås ikke i model 0212

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER
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5283, 5383 Buks
Slidstærke bukser kombinerer moderne design og pålidelig knæbeskyttelse med  
den funktionalitet og de forstærkninger, du har brug for på jobbet.

Moderne snit med Twisted Leg™ design for bedre arbejdskomfort

Forstærkede knælommer designet til Snickers Workwear knæpuder giver dig  
en pålidelig knæbeskyttelse

Lettilgængelig tommestokslomme og lårlomme

Materiale: 60% bomuld/40% polyestertwill, 295 g/m2.

Standardstørrelse på lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3393 Utility buks, Rip-Stop
Attitude og funktion i hvert skridt. Moderne, alsidige bukser designet til tempofyldt  
arbejde indenfor transport, service og distribution. Forvent en suveræn komfort og  
masser af praktiske og lettilgængelige lommer.

Avanceret snit med Twisted Leg™ design og Snickers Workwear Gusset™ skridtkile sikrer 
fantastisk arbejdskomfort i hvert skridt

Fremstillet i behageligt og slidstærkt rip-stop materiale for lang holdbarhed

Store vinklede og lettilgængelige lårlommer med klap og yderrum inkl. mobiltelefonlomme

To dybe forlommer og to brede baglommer med velcroklap

Forstærket med nitter for ekstra holdbarhed

Materiale: Slidstærkt rip-stop materiale. 65% polyester/35% bomuld, 250 g/m2.

Standardstørrelse på lager: 42–58, 84–104, 146–154

3823, 3813 Cargo buks
Bukser i easy-care materiale inspireret af vores 3-serie bukser. Kombinerer moderne design  
med suveræn arbejdskomfort og en række praktiske lommer, bl.a. mobiltelefonlomme.

Fremstillet i easy-care materiale der er let at vedligeholde og som bevarer form og farve

Moderne snit og optimal pasform giver maksimal bevægelsesfrihed

To inddelte lårlommer med klap samt udvendige rum med lomme til mobiltelefon

To dybe lommer med lommepose foran og bagpå

Ekstra bred bæltestrop bagpå holder bæltet på plads

Materiale: Slidstærkt, easy-care materiale der tåler industrivask og som bevarer form og farve.  
65% polyester/35% bomuld, 250 g/m2.

Standardstørrelse på lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

 3823 – som 3813 med tone-i-tone stikninger (fås i sort 0400).

ARBEJDSBUKSER

 5283 – med hylsterlommer 
5383 – uden hylsterlommer

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER
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3863 Service buks med knælommer
Moderne, alsidige bukser i easy-care materiale. Forsynet med en god pasform, knæbeskyttelse  
og ekstra finesser som skjulte trykknapper, der ikke ridser.

Fremstillet i easy-care materiale der er let at vedligeholde og som bevarer form og farve

Moderne snit og optimal pasform giver maksimal bevægelsesfrihed

Knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen knæbeskyttelse

Tommestokslommen er flyttet fremad for større komfort og tilgængelighed

Lårlomme med velcroklap og mobiltelefonlomme

Materiale: Slidstærkt, easy-care materiale der tåler industrivask og som bevarer form og farve.  
65% polyester/35% bomuld, 250 g/m2.

Standardstørrelse på lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3713 Service damebuks
Designet til kvinder. Bukser i easy-care materiale med smart snit og god bevægelsesfrihed.

Fremstillet i easy-care materiale som bevarer form og farve

Designet specielt til kvinder for at sikre et moderne snit og maksimal bevægelsesfrihed

Venstre lårlomme er forsynet med velcroklap og mobiltelefonlomme

To dybe lommer med lommepose foran og bagpå

Ekstra bred bæltestrop bagpå holder bæltet på plads

Materiale: Slidstærkt, easy-care materiale der tåler industrivask og som bevarer form og farve.  
65% polyester/35% bomuld, 250 g/m2.

Standardstørrelse på lager: 32–54, 18–22, 76–92

6013 Service kedeldragt
Oplev en fantastisk bevægelsesfrihed, masser af lommer og en lang levetid.

Fremstillet i easy-care materiale der er let at vedligeholde og som bevarer form og farve

Knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen knæbeskyttelse

Lårlomme med velcroklap og mobiltelefonlomme

To store brystlommer med beskyttende klap til en pung eller PDA

Tommestokslommen er flyttet fremad for bedre komfort og større tilgængelighed

Materiale: Slidstærkt easy-care materiale der tåler industrivask og som bevarer form og farve.  
65% polyester/35% bomuld, 250 g/m2.

Standardstørrelse på lager: S–XXL, M–L long

ARBEJDSBUKSER 19
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3923, 3913 Piratbuks, Rip-Stop
Det ultimative snit på varme dage. Banebrydende piratbukser fremstillet i slidstærkt rip-stop 
materiale. Forsynet med avanceret design for maksimal ventilation og arbejdskomfort samt 
overlegen knæbeskyttelse, Cordura® forstærkninger og en række lettilgængelige lommer.

Avanceret, løstsiddende snit med Twisted Leg™ design og Snickers Workwear Gusset™ skridtkile for 
maksimal ventilation og arbejdskomfort på varme dage

Fremstillet i komfortabelt og slidstærkt rip-stop materiale med Cordura® forstærkninger på knæ og 
lommer for ekstra slidstyrke

Knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen knæbeskyttelse

Stor lettilgængelig lårlomme med klap og yderrum inkl. mobiltelefonlomme og rum til kuglepenne mv

Tommestokslommen er løs i bunden for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

Materiale: Slidstærkt rip-stop materiale. 65% polyester/35% bomuld, 250 g/m2.  
100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 44–62, 84–104

3923 – med hylsterlommer  
3913 – uden hylsterlommer

ARBEJDSBUKSER

Avanceret snit med løs 
pasform giver maksimal 
ventilation og komfort.

Avanceret Twisted Leg™ design og 
Snickers Workwear Gusset™ skidtkile 
sikrer optimal bevægelsesfrihed.

Tommestokslomme designet for  
større bevægelsesfrihed.

Lettilgængelig lårlomme med 
lomme til mobiltelefon og rum til 
kuglepenne og blyanter.

KneeGuard™ positioneringssystem 
giver overlegen knæbeskyttelse.

* Farve fås ikke i model 3913

FÅ RAM PÅ VARMEN
ORIGINALE PIRATBUKSER TIL HÅNDVÆRKERE

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER

3923 Piratbuks med hylsterlommer, Rip-Stop, Side: 20
2815 Logo hættetrøje, Side: 5920
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3014 Håndværker shorts med hylsterlommer, Canvas+
Shorts fremstillet i Canvas+ forsynet med avanceret snit med Twisted Leg™ design, 
Cordura® forstærkninger for ekstra holdbarhed og tilbehørsfæster. Desuden en  
række funktionelle lommer, inkl. hylsterlommer og mobiltelefonlomme.  
LAGERFØRES OGSÅ I HVID I DK.

Fremstillet i Canvas+ med Cordura® forstærkninger

Avanceret snit med Snickers Workwear Gusset™ skridtkile sikrer fantastisk arbejdskomfort  
i hvert skridt

Lettilgængelig lårlomme med separat mobiltelefonlomme og fire rum til kuglepenne etc,

Hylsterlommer med yderrum – ideelle til småt værktøj, kuglepenne etc

Tommestokslommen er løs i bunden for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

Materiale: Canvas+. Et utroligt behageligt og robust materiale. 60% bomuld/40% polyester,  
340 g/m2. 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 42–62

3023, 3123 Håndværker shorts, Rip-Stop
Håndværker shorts i superlet og slidstærkt rip-stop materiale udstyret med  
et avanceret snit med Twisted Leg™ design, Cordura® forstærkninger og en  
række lommer, bl.a. mobiltelefonlomme.

Snickers Workwear Gusset™ skridtkile sikrer fantastisk arbejdskomfort i hvert skridt

Cordura® forstærkede lommer for ekstra holdbarhed

Lettilgængelig lårlomme med separat mobiltelefonlomme og fire rum til kuglepenne etc

Tommestokslommen er løs i bunden for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

To rummelige for- og baglommer samt velcro tilbehørsfæster

Materiale: Slidstærkt, letvægts rip-stop materiale i 65% polyester/35% bomuld, 200 g/m2.  
Med 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 44–64 – ny justeret pasform se side 126

3113 Service shorts
Slidstærke shorts med moderne snit og masser af arbejdskomfort.

Fremstillet i easy-care materiale som bevarer form og farve

Moderne snit og optimal pasform giver maksimal bevægelsesfrihed

To inddelte lårlommer med klap samt udvendige rum med mobiltelefonlomme

To dybe lommer med lommepose foran og bagpå

Materiale: Easy-care materiale i 65% polyester/35% bomuld, 250 g/m2.

Standardstørrelse på lager: 42–62

ARBEJDSBUKSER

 3023 – med hylsterlommer 
3123 – uden hylsterlommer

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER
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KNÆPUDER

Fleksible når du arbejder, aktive ved belastning. Holder dobbelt så 
længe som andre knæpuder. De revolutionerende 9191 XTR D3O® 
knæpuder fra Snickers Workwear tager avanceret knæbeskyttelse 
til et helt nyt niveau. De banebrydende knæpuder har et 
avanceret forbøjet design, som kombinerer en blød 
men robust yderside med højteknologisk og 
stødabsorberende D3O® materiale på 
indersiden. Enestående funktionalitet 
og arbejdskomfort til dig, der 
arbejder meget på knæ.

VERDENS  FØRSTE  
TIL AKTIVE HÅNDVÆRKERE

Fleksibel når du arbejder, 
aktiv ved belasning.

Avanceret D3O® materiale – stivner ved 
stød og absorberer energien.

Højteknologisk D3O® materiale. D3O® er 
et aktivt og specialudviklet materiale, som er 
lavet af intelligente molekyler. Molekylerne 
flyder frit, når du bevæger dig, men ved stød 
låser de sig fast til hinanden og absorberer 
energien.

Høj grad af beskyttelse. Hvis du arbejder 
meget på knæene og i løbet af dagen rejser 
dig og lægger dig på knæ mange gange, giver 
9191 XTR D3O® knæpuderne dig markedets 
bedste knæbeskyttelse.

Langvarig beskyttelse. Det slidstærke 
D3O® materiale har en ekstremt langsom 
komprimeringshastighed, hvilket gør, at 
knæpuderne bevarer formen ved hårdt 
arbejde og i lang tid.

Robust men samtidig 
fleksibel og behagelig 
yderside af polyolefin  
for stor slidstyrke.

Yderstof

Indvendigt for

StødabsorberingOverført kraft

Slagkraft
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9191 XTR D3O® knæpuder
Fleksible når du arbejder, aktive ved belastning. Ultimative knæpuder til aktive 
håndværkere med stødabsorberende D3O® materiale for ekstrem knæbeskyttelse  
og holdbarhed. Passer til  Snickers Workwears KneeGuard™ positioneringssystem.  
EN 14404 (Type 2, Level 1).

Ekstrem hårdfør og skærefast yderside med avanceret stødabsorberende D3O® materiale på 
indersiden, der beskytter ekstra ved belastning

Holder faconen trods hårdt arbejde og holder dobbelt så længe som øvrige knæpuder

Ergonomisk kurvet design der følger knæets form og som er fleksibelt, når du går og omslutter 
knæet, når du bøjer dig

Kan placeres i forskellige højder i knælommen for korrekt placering og maksimal 
knæbeskyttelse

Passer i knælommerne på alle Snickers Workwears bukser

Materiale: 100% polyolefin og 100% D3O®.

Størrelse: One size

KNÆPUDER

AKTIVE KNÆPUDER
Passer i knælommerne på alle 

arbejdsbukser fra Snickers 
Workwear med KneeGuard™  

positioneringssystemet.

Skærefast  
og uovertruffen  

beskyttelse.

Kurvet design, som slutter 
rundt om knæet, når du knæler.

Ergonomisk design. Knæ er ikke flade.  
Derfor har 9191 XTR D3O® knæpuderne  
et ergonomisk, forbøjet design, som får 
knæpuden til at slutte rundt om knæet,  
når du ligger dig på knæ.

Bevarer faconen ved 
hårdt arbejde og holder 

dobbelt så længe som 
andre knæpuder.

Kan placeres i forskellige 
højder i knælommerne.
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9110 Håndværker knæpuder
Arbejder du meget på knæ? Pas godt på dem med avanceret, certificeret knæbeskyttelse.  
Ekstremt effektive og komfortable knæpuder der passer til Snickers Workwears KneeGuard™ 
positioneringssystem. EN 14404 (Type 2, Level 1).

Robust og slidstærk yderside og blød inderside for maksimal komfort, fordeling af tryk og beskyttelse  
mod gennemtrængning af søm, skruer mv

Avanceret design med ekstrem fleksibilitet både når du går, bukker dig og ligger på knæ

Kan placeres i forskellig højde i knælommen for korrekt placering og maksimal beskyttelse

Høje sider forhindrer knæet i at glide af knæpuden

Passer i knælommerne på alle Snickers Workwear bukser

Materiale: 100% polyethylen.

Størrelse: One size

9111 Service knæpuder
Pålidelig, behagelig, certificeret knæbeskyttelse hvis du kun ligger på 
knæ af og til, indenfor og på plane overflader. Passer til Snickers 
Workwears KneeGuard™ positioneringssystem. EN 14404 (Type 2 Level 0).

Pålidelig og certificeret beskyttelse til malere, servicefolk og når du 
indimellem har brug for at arbejde på knæ indenfor

Lette og bløde for optimal arbejdskomfort

Fleksible når du går, og omslutter knæet, når du bøjer dig

Kan placeres i forskellige højder i knælommen for korrekt placering  
og maksimal beskyttelse

Høje sider forhindrer knæet i at glide af knæpuden

Materiale: 100% polyethylen.

Størrelse: One size

9118 Knæpuder åndbare
Certificeret knæbeskyttelse til gulvlæggere. Formbestandige  
knæpuder, der bliver på plads, også når du kravler omkring under 
arbejdet. EN 14404 (Type 2, Level 1).

Fyld af polyethylenkugler gør knæpuderne lette og åndbare

Passer bedst til Snickers Workwears gulvlæggerbukser 3223. 
Knæpuderne holder formen trods hårdt arbejde

Designet, så de ikke glider, men bliver på plads, når du kravler rundt  
på knæene

Materiale: 100% polyethylen.

Størrelse: One size

Høje sider 
forhindrer 

knæene i at  
glide ud.

Blød inderside 
 giver enestående  

komfort.

Den hårdføre  
yderside giver  
effektiv beskyttelse 
mod flænger.

Kan placeres i forskellige 
positioner.

Lukker omkring 
knæet, når du 
bukker dig ned.
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Beskyt dine knæ i dag og få glæde af dem i morgen. Med vores udvalg  
af avancerede knæpuder kan du stole på, at du får uovertruffen  
EN 14404 certificeret knæbeskyttelse. 

Effektive knæpuder, der bliver siddende, hvor de skal, er afgørende  
for at opnå en pålidelig knæbeskyttelse. Og det er præcis, hvad du får 
med det patenterede KneeGuard™ positioneringssystem fra Snickers 
Workwear. Det unikke knælommedesign i alle vores bukser har specielle 
sømme, så du kan justere vores specialdesignede knæpuder i forskellige 
positioner, så du opnår en enestående knæbeskyttelse. Derudover 
forhindrer det avancerede Twisted Leg™ design knæpuderne i at  
glide til siden, således at de altid sidder optimalt og yder den bedste 
knæbeskyttelse.

Hvis du vil passe på dine knæ, skal du anvende arbejdsbukser  
fra Snickers Workwear – så kan du være sikker på, at KneeGuard™ 
beskyttelsen følger alle dine bevægelser.

BESKYT DINE KNÆ  
MED AVANCERET, CERTIFICERET KNÆBESKYTTELSE

EN 14404. Standard vedr. knæbeskyt-
telse. Denne standard omhandler 
størrelse, kraftfordeling, gennemtræng-
ningsmodstand og brugertest af 
knæpuder. 

Type 2, niveau 1
Pålidelig knæbeskyttelse til håndværkere i et 
mobilt arbejdsmiljø, som ofte skal ligge på knæ for 
at udføre deres arbejde. Designet til at beskytte 
knæene mod grus, søm og andre små genstande 
på op til 1 cm på hårde og plane overflader.

Type 2, niveau 0
Effektiv knæbeskyttelse til håndværkere, der af og 
til skal ligge på knæ for at udføre arbejde 
indendørs. Designet til at beskytte knæene på 
plane, hårde overflader.

Snickers Workwears knæpuder er udviklet og 
certificeret til brug sammen med Snickers 
Workwears bukser med knælommer iht. EN 
14404:2010, type 2. Certificeringen gælder ikke 
når knæpuderne anvendes i bukser af andre 
varemærker.

KNÆPUDER

Ligger du af og til på knæ eller arbejder du meget på knæ? Måske rejser du dig  
og lægger dig på knæ mange gange i løbet af dagen? Vælg den knæpude, som 
passer bedst til din arbejdssituation.

VÆLG DEN RIGTIGE KNÆPUDE

TI
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Å
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N
Æ

HYPPIGHED – OP FRA/NED PÅ KNÆ
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1128 Håndværker vinterjakke, Rip-Stop, Side: 32
3355 Håndværker jeans med knælommer, Denim, Side: 14

9093 WINDSTOPPER® beanie, Side: 113
9088 Multifunktionel hovedbeklædning, Side: 113
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BEVÆGELSESFRIHED. 
Vores arbejdsjakker har 
ergonomisk design med 
forbøjede ærmer, der giver  
en utrolig bevægelsesfrihed 
og komfort. Hvis du vil  
have endnu mere arbejds- 
 frihed, kan du kombinere 
vores avancerede fleece-
jakker med en vest.

INDBYGGET FUNKTIONALITET. 
Vores arbejdsjakker har en række funktioner, som 
gør din arbejdsdag nemmere. F.eks. slidstærke 
materialer, smudsafvisende stoffer, Cordura® 
forstærkninger, lettilgængelige lommer og smarte 
telefonlommer til håndfri løsninger.

BESKYTTELSE HELE ÅRET. 
Med Snickers Workwear får du en pålidelig 
beskyttelse med avancerede materialer, 
uanset årstiden. Både til vinter og sommer 
har vi den rigtige jakke, der dækker dine 
behov på jobbet.

MERE END EN FLEECE.
Snickers Workwear er på forkant med 
varmt og komfortabelt arbejdstøj. 
Vores fleece sortiment har avanceret 
design, ergonomisk snit og over-
raskende funktionalitet som f.eks. 
patenterede MultiPockets™.

JA
K

K
ER

VÆN DIG TIL EN VARMERE VINTER.
Med sortimentet af avancerede vinterjakker  
fra Snickers Workwear kan du regne med en super  
kombination af varme, komfort og funktionalitet  
på jobbet i moderne design og farver. 

Reflekser på nogle af jakkerne giver større synlighed og sikkerhed

Højteknologiske materialer i aktion. Du kan læse mere om vores avancerede materialer på www.snickersworkwear.dk
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EN 343

1198 XTR A.P.S. vandtæt vinterjakke
Ultimativ jakke, der ikke går på kompromis. Avanceret 3-i-1 jakke holder dig varm og tør gennem  
alle årstider. Du får High-Tech vandtæt beskyttelse, fleksibilitet og funktionalitet.

3-i-1 jakke: En vandtæt skaljakke, en aftagelig fleecejakke og når kombineret en varm vinterjakke

Overlegen vandtæt teknologi – godkendt iht. EN 343. Designet med vandtætte sømme der forhindrer  
fugt i at trænge igennem og beskytter 100%

Øget beskyttelse takket være fluorescerende hætte med større udsyn

Reflekseffekter vævet ind i materialet giver større synlighed

Lettilgængelig brystlomme med plads til kuglepenne og mobiltelefon

Materiale: High-Tech 2-lags materiale i A.P.S. 100% Power Polyamid, 240 g/m2. Forstærket med A.P.S 100% 
robust polyester, 305 g/m2 for maksimal vandtæt beskyttelse. 2-sidet børstet fleecefor.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL

Hætte i synlig farve for 
større sikkerhed.

Ruder i hætten for bedre 
udsyn i siderne.

Reflekser for større 
synlighed.

Vandtætte sømme 
forhindrer fugt i at 

trænge igennem.

Lettilgængelig 
brystlomme med  
rum til mobiltelefon.

Avanceret 3-i-1 design.

Overlegen vandtæt 
teknologi – godkendt 

iht. EN 343.

Brystlomme  
med lynlås.

Prøv vores banebrydende XTR A.P.S. vandtætte vinterjakke til ekstraordinære arbejdssituationer. Avanceret 3-i-1 jakke 
med en vandtæt skaljakke, en aftagelig fleecejakke og når kombineret en varm vinterjakke. Du kan regne med avanceret 
vandtæt beskyttelse, fleksibilitet og funktionalitet – året rundt.

– DEN ULTIMA

ARBEJDSJAKKER28



AFTAGELIG FLEECEJAKKE  
Brug fleecejakken alene eller som mellemlag, når det er rigtig koldt.

VANDTÆT SKALJAKKE 
Overlegen vandtæt teknologi – godkendt iht. EN 343 og designet 
med tapede vandtætte sømme, der forhindrer fugt i at trænge 
igennem og giver 100% beskyttelse.

VARM VINTERJAKKE 
Sæt fleecejakken fast i skaljakken og du har en varm og vandtæt 
vinterjakke, der beskytter dig, når elementerne raser. Hætte i synlig 
farve og ruder for bedre udsyn i siderne.

TIVE ARBEJDSJAKKE

ARBEJDSJAKKER

1198 XTR A.P.S. vandtæt vinterjakke, Side: 28
3244 XTR håndværker buks med hylsterlommer, Canvas+, Side: 8
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1119 Håndværker vinterjakke, Power Polyamid
Håndværkerens favorit. Slidstærk og vandafvisende vinterjakke med ergonomisk design. Regn med varm  
beskyttelse, arbejdskomfort og maksimal bevægelsesfrihed.

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

Kort front giver let adgang til bukselommer og en forlænget ryg yder ekstra beskyttelse i alle arbejdsstillinger

Store fleeceforede forlommer, store inderlommer med plads til kuglepen samt lettilgængelig brystlomme, der er  
perfekt til en mobiltelefon

Fleeceforet krave og glat quiltfor for optimal isolering

Reflekseffekter for større synlighed

Materiale: 100% Power Polyamid, 220 g/m2. Slidstærk, vandafvisende og ekstrem holdbar. Quiltfor.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL

ARBEJDSJAKKER

HÅNDVÆRKERE
Slidstærke, varme og komfortable

Fleeceforede forlommer og 
praktiske inderlommer med rum 
til kuglepenne og blyanter.

Vandafvisende og slidstærkt 
materiale med blødt quiltfor.

Lettilgængelig brystlomme  
– perfekt til en mobiltelefon.

Forbøjede ærmer giver enestående 
bevægelsesfrihed.

Reflekser for større 
synlighed.
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1212 Softshell jakke
Aktiv inspiration på jobbet. Softshell jakke i 3-lags elastisk, åndbar og 
vandafvisende polyester med varmt fleece inderfor. Du kan regne med  
komfort i hver bevægelse og masser af plads til firmaprofilering.

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling  
og bevægelsesfrihed

Brystlomme med lynlås og lettilgængelig håndfri løsning

Reflekseffekter for øget synlighed

To store indvendige lommer der er ideelle til papirer eller PDA

Materiale: Vandafvisende, åndbar og strækbar. Lamineret softshell i 100% polyester, 
285 g/m2.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL

ARBEJDSJAKKER

NS FAVORITTER

Vindtæt, vandafvisende og 
åndbart softshell materiale.

Lettilgængelig brystlomme 
med håndfri løsning.

Blødt og varmt inderfor i fleece.
Praktiske store 

inderlommer.

Banebrydende Twisted Arm™ design  
sikrer optimal bevægelsesfrihed.

Reflekser for 
større synlighed.

1119 Håndværker vinterjakke, Power Polyamid, Side: 30
3355 Håndværker jeans med knælommer, Denim, Side: 14
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1128 Håndværker vinterjakke, Rip-Stop
Varm hverdag på jobbet. Rip-stop vinterjakke i ergonomisk og moderne design. Vandafvisende yderside 
og foret inderside. Behagelig, pålidelig og økonomisk.

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

Kort front giver let adgang til bukselommer og en forlænget ryg yder ekstra beskyttelse i alle arbejdsstillinger

Forlommer, lettilgængelig brystlomme perfekt til mobiltelefonen og inderlommer med rum til kuglepen etc

Blød pileforet krave og glat quiltfor giver optimal isolering

Reflekseffekter for større synlighed

Materiale: 100% polyester rip-stop, 230 g/m2. Vandafvisende. Quiltfor.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

1822 Håndværker lang vinterjakke
Hold varmen. Let men slidstærk lang vinterjakke med moderne design og farver samt dobbelt 
quilt- og pilefor. Regn med pålidelig arbejdskomfort også når du sidder ned.

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

Klimaregulering i talje og manchetter - lukkes for at holde på varmen, åbnes for at øge ventilationen

Store lommer hvor du kan varme hænderne, lomme med lynlås til sikker opbevaring af nøgler og 
brystlomme med plads til mobiltelefon og kuglepenne

Roll-in hætte for optimal beskyttelse og blød krave for øget komfort

Reflekseffekter for større synlighed og sikkerhed

Materiale: Slidstærk 100% Power Polyester, 275 g/m2. Quilt- og pilefor.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

ARBEJDSJAKKER

NYHED 
Lanceres vinter 2013

NYHED 
Lanceres vinter 2013

NYHED 
Lanceres vinter 2013
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1122 Håndværker vinterjakke
Din ven i kulden. Let men slidstærk vinterjakke med moderne design og farver samt dobbelt quilt- og  
pilefor. Ultimativ bevægelsesfrihed.

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

Store forlommer, lomme med lynlås til sikker opbevaring af nøgler, brystlomme med plads til mobiltelefon og  
kuglepenne samt inderlomme

Vinterjakke med reflekseffekter for større synlighed og sikkerhed

Elastik i taljen og justerbare velcromanchetter for optimal pasform og komfort

Blød krave for større komfort

Materiale: Slidstærk 100% Power Polyester, 275 g/m2. Quilt- og pilefor.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

1118 Vinterjakke
Robust vinterjakke med glat quiltfor og ergonomisk snit sikrer god arbejdskomfort og maksimal 
bevægelsesfrihed.

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

Kort front for let adgang til bukselommer

Faconsyet, forlænget ryg for ekstra beskyttelse af lænden

Materiale: 100% polyester canvas, 200 g/m2. Quiltfor.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL

ARBEJDSJAKKER 33
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8888 WINDSTOPPER® Softshell jakke
Banebrydende strækbar jakke i 100% vindtæt og åndbar 3-lags WINDSTOPPER® 
materiale holder dig varm og giver god ventilation, når du bevæger dig. Forsynet  
med avanceret forstærkninger for ekstra holdbarhed.

Moderne design og ergonomisk snit med forbøjede ærmer sikrer optimal bevægelsesfrihed

Forstærkninger i rip-stop Cordura® på lommer, ærmer og forneden sikrer en ekstrem 
holdbarhed

Blødt microfleece for yder ekstra varme, når det er koldt

Klimaregulering i talje - holdes lukket når du ønsker at holde på varmen og åbnes for  
at øge ventilationen

Praktisk brystlomme med plads til mobiltelefon og store, lettilgængelige forlommer

Materiale: Absolut vindtæt, åndbar, vandafvisende og elastisk 3-lags WINDSTOPPER® softshell 
materiale, 51% polyester/37% polyamid/12% e Ptfe membran, 299 g/m2. Microfleece for.

Størrelse: XS–XXXL

1219 Softshell jakke med hætte
Følger dig overalt både på arbejdet og i fritiden. Vandafvisende og åndbar softshell 
jakke med fleecefor kombinerer varme med ventilation og giver dig komfortabel 
beskyttelse dagen igennem.

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og 
bevægelsesfrihed

Lynlås under armene yder ekstra ventilation og forebygger fugtopbygning

Reflekseffekter for øget synlighed

Justerbar talje og elastiske manchetter med velcrolukning sikrer optimal pasform og 
holder på kropsvarmen

Store forlommer med lynlås, stor inderlomme inkl. rum til kuglepenne/telefon samt en 
lettilgængelig brystlomme perfekt til en mobiltelefon

Materiale: Vandafvisende, åndbar og strækbar lamineret 3-lags softshell i 100% polyester, 
285 g/m2.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

1227 Dame softshell jakke
Aktiv inspiration, kvindeligt snit. Softshell jakke i 3-lags elastisk, åndbar, 
vandafvisende polyester med varmt fleece inderfor. Du kan regne med komfort  
og en perfekt pasform til kvinder.

Designet specielt til kvinder med moderne snit og maksimal bevægelsesfrihed

Brystlomme med lynlås og lettilgængelig håndfri løsning

Reflekseffekter for øget synlighed

To store indvendige lommer der er ideelle til papirer eller PDA

Materiale: Vandafvisende, åndbar og strækbar. Lamineret softshell i 100% polyester,  
285 g/m2.

Standardstørrelse på lager: XS–XXL

ARBEJDSJAKKER34
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4522 Håndværker vintervest
Vintervest i moderne design og farver. Let men slidstærk vintervest med dobbelt  
quilt- og pilefor. Perfekt supplement til din softshell jakke, hættetrøje eller fleece.

Moderne design og ergonomisk snit giver maksimal bevægelsesfrihed

Store forlommer og brystlomme med plads til mobiltelefon og kuglepenne samt inderlomme

Kort front og forlænget ryg for ekstra beskyttelse af lænden

Vintervest med reflekseffekter for større synlighed og sikkerhed

Blød krave for ekstra komfort

Materiale: Slidstærk 100% Power Polyester, 275 g/m2. Quilt- og pilefor.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

1512 Arbejdsjakke, DuraTwill
Slidstærk arbejdsjakke med masser af funktionalitet, der er nem at vedligeholde.

DuraTwill sikrer let vedligeholdelse og er modstandsdygtig over for fugt, olie og snavs

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og 
bevægelsesfrihed

Justerbar talje og manchetter med dobbelt funktion i velcro og elastik sikrer en optimal 
pasform og holder på kropsvarmen

Mobiltelefonlomme og to store brystlommer med beskyttende klap - perfekt til pung  
eller PDA

To praktiske sidelommer og stor inderlomme – ideel til tegninger mv

Materiale: DuraTwill. Slidstærkt materiale: Blød bomuld på indersiden og let imprægnering  
på ydersiden for bedre beskyttelse. 52% bomuld/48% polyamid, 240 g/m2.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL

1513 Service jakke
Højfunktionel jakke i easy-care materiale, designet med en perfekt pasform og 
maksimal bevægelsesfrihed.

Fremstillet i easy-care materiale som bevarer form og farve

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og 
bevægelsesfrihed

Justerbar talje og manchetter med dobbelt funktion i velcro og elastik sikrer en optimal 
pasform og holder på kropsvarmen

Mobiltelefonlomme og to store brystlommer med beskyttende klap – ideel til pung eller PDA

To praktiske sidelommer og stor inderlomme - perfekt til tegninger mv

Materiale: Slidstærkt, easy-care materiale der tåler industrivask og bevarer form og farve  
i længere tid. 65% polyester/ 35% bomuld, 250 g/m2.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL
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9435 Body Mapping Microfleece pullover  
med kort lynlås
Isolering hvor du ønsker det – ventilation hvor du har brug for 
det. Pullover med kort lynlås i letvægts, højfunktionelt 
materiale med avanceret design, der er formet til kroppen 
"body-mapped". Ideel som varmt inderlag eller let mellemlag.

Holder din krop tør og frisk hele dagen med innovativ anti-lugt 
behandlet og hurtigtørrende materiale

Avanceret design der er formet til kroppen "body mapped" for 
bedre balance mellem isolering og ventilation

Microfleece med ternet struktur på indersiden giver øget 
åndbarhed og mesh i armhuler giver ekstra ventilation

Ærmelomme med lynlås

Høj krave for ekstra varme og beskyttelse

Materiale: Hurtigtørrende, åndbar A.I.S. med anti-lugt behandling. 
92% bambus trækul polyester/8% elastan, 285 g/m2. polyester mesh, 
120 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

9438 Body Mapping Microfleece jakke
Varm, let og fleksibel. microfleece jakke i højfunktionelt 
materiale med avanceret design, der er formet til kroppen 
”body-mapped”. Ideel som varmt inderlag eller let mellemlag. 
Regn med isolering, hvor det betyder noget og ventilation,  
hvor det er nødvendigt.

Holder din krop tør og frisk hele dagen med innovativ anti-lugt 
behandlet og hurtigtørrende materiale

Avanceret design der er formet til kroppen "body mapped" for 
bedre balance mellem isolering og ventilation

Microfleece med ternet struktur på indersiden giver øget 
åndbarhed og mesh i armhuler giver ekstra ventilation

Ærmelomme med lynlås

Høj krave for ekstra varme og beskyttelse

Materiale: Hurtigtørrende, åndbar A.I.S. med anti-lugt behandling. 
92% bambus trækul polyester/8% elastan, 285 g/m2. polyester mesh, 
120 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126
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8011 Pile Fleece Jakke
Let jakke eller blødt, varmt mellemlag? Valget er dit. Letvægts pile fleece jakke med 
avanceret design, der er  formet til kroppen ”body-mapped”, kombinerer isolering 
med ventilation og en overlegen arbejdskomfort.

Avanceret design, der er formet til kroppen "body-mapped", kombinerer kropsisolering 
med ventilation i armhulerne for at sikre en fremragende komfort

Behagelig høj krave beskytter nakken mod kulde og blæst

Udvendige lommer med lynlås og lettilgængelig brystlomme ideel til en mobiltelefon

Klimaregulering i taljen – lukkes for at holde på varmen, åbnes for at øge ventilationen

Tommelfingergreb i manchetter holder ærmerne på plads

Materiale: Varmt, blødt letvægtsmateriale i 100% lang polyester pile på ydersiden,  
400 g/m2 kombineret med 100% polyester jersey, 350 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

8088 WINDSTOPPER® fleecejakke
Hold vinden ude. Varm og blød stretch fleece forsynet med 100% vindtæt og åndbar 3-lags 
WINDSTOPPER® materiale for maksimal beskyttelse og ventilation.

Moderne design, ergonomisk snit og forbøjede ærmer yder en exceptionel bevægelsesfrihed

Integreret hætte med 3-vejs justeringssystem for optimal beskyttelse og pasform

For i microfleece yder ekstra varme, når det er koldt

Klimaregulering i talje – holdes lukket når du ønsker at holde på varmen og åbnes for at  
øge ventilationen

Lettilgængelige forlommer og stor inderlomme med plads til mobiltelfon og kuglepen

Materiale: Absolut vindtæt, åndbar, vandafvisende og elastisk 3-lags WINDSTOPPER® fleece 
materiale, 100% polyester, 240 g/m2, eePTFE membran. Microfleece for.

Størrelse: XS–XXXL

8010 Vindtæt fleecejakke
Prøv denne højfunktionelle vindtætte fleecejakke og få fremragende beskyttelse og varme.  
Du opnår høj arbejdskomfort takket være den ultimative kombination af isolering og 
åndbarhed.

Patenterede MultiPockets™ - to smarte sidelommer, ideelle til mobiltelefon, PDA eller briller

Sort reflekterende piping for større synlighed når det er mørkt

Åndbar rating 10 000 MVP og vandmodstand 10 000 MM

To store sidelommer med lynlås og en brystlomme

To store inderlommer der er ideelle til papirer eller PDA

Materiale: 100% polyester, 3-lags lamineret, 2-sidet børstet, anti-pilling fleece.  
Hexagon struktur på indersiden og vindtæt film med høj åndbarhed, 320 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL
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1988 GORE-TEX® foret jakke, Side: 42

REGNER OG LARMER DET?
Beskyttende roll-in hætte i superlet GORE-TEX® 
materiale med avanceret justeringssystem kan 
bæres over høreværn og giver ekstra varme i 
krævende arbejdsmiljøer.

HOLD DIG TØR.
I denne 2-lags GORE-TEX® 
jakke med tapede sømme 
kan du være sikker på en 
fremragende og tør 
arbejdskomfort. Den er 
100% vandtæt, vindtæt 
og åndbar – i timevis.

VARME MED VENTILATON.
Det avancerede for, der er formet til 
kroppen “body-mapped”, kombinerer 
varme med ventilation og optimal 
arbejdskomfort. Meshfor i ryg og under 
armene sikrer perfekt ventilation, og 
quiltfor fortil holder de vitale organer som 
hjerte og lunger varme.

KLIMAKONTROL. 
Praktisk klimaregulering i taljen gør det 
muligt at justere temperaturen. Luk den 
for at holde dig varm og åbn den for at 
øge ventilationen.

Højteknologiske materialer i aktion.  
Du kan læse mere om vores avancerede  
materialer på www.snickersworkwear.dk
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For at få en pålidelig vandtæt beskyttelse ved 
kortere tids arbejde i regnvejr skal du vælge vores 
A.P.S. tøj.

For at holde dig 100 % tør ved længere tids arbejde i regnvejr skal du vælge vores GORE-TEX® tøj.

For at få hurtig og pålidelig beskyttelse i hård regn eller ved 
 stationært arbejde skal du vælge vores PU regntøj.

At holde sig tør og komfortabel i regnvejr handler udelukkende om at vælge  
det rigtige arbejdstøj. Med Snickers Workwear’s Aktive Klima System kan du 
vælge mellem tre forskellige typer af regntøj.

Til lange regnfulde dage er vores avancerede 100 % vand- og vindtætte GORE-TEX® 
produkter med høj åndbarhed det oplagte valg. Hvis du primært arbejder  
i regnvejr i kortere tid ad gangen, skal du vælge vores AllWeather produkter  
i A.P.S. materiale. Til mindre aktive job, hvor ventilation ikke er afgørende,   
er vores PU produkter ideelle.

HOLD DIG TØR

EN 343 BESKYTTELSE MOD REGN 
Denne standard omfatter materialer og sømme og 
inddeles i to kategorier: vandgennemtrængning og 
modstandsevne mod vanddamp. 

Vandgennemtrængning er inddelt i tre klasser, hvor 
klasse 2 skal have et vandtryk på ≥ 8000 Pa og klasse 3 et 
vandtryk på ≥ 13000 Pa. Klasse 1 er som klasse 2, men uden 
forbehandling.

Modstandsevne mod vanddamp, dvs. RET,  
(jo lavere tal, jo større gennemtrængning), 
 inddeles i tre klasser:
Klasse 1: RET ≥ 40 
Klasse 2: 20 < RET ≤ 40 
Klasse 3: RET ≤ 20
Vandgennemtrængning står øverst på symbolet 
og modstandsevne mod vanddamp nederst på 
symbolet.

blæst/regn

ydermateriale

GORE-TEX® membran

for

vanddamp (sved)

materiale  
med smuds-
afvisende 
 finish

blæst sne og regn

A.P.S. 
membran

inderfor

kropsvarme

hud

kropsfugt



XTR 

1888 XTR GORE-TEX® skaljakke, Side: 41
3888 XTR GORE-TEX® skalbuks, Side: 41

Beskyttende hætte med integreret 
3-vejs justeringssystem.

Lomme til MP3 afspiller  
og mobiltelefon med  
let adgang.

Store forlommer med 
vandtætte lynlåse.

Avanceret 3-lags 
åndbart GORE-TEX® 
materiale holder dig tør, 
varm og ventileret.

3M reflekser for større 
synlighed.

Forstærket GORE-TEX® 
materiale på ærmer  
og lommer for ekstra 
slidstyrke.

Klimaregulering i 
taljen for optimal  

ventilation.

Forbøjede ærmer og  
et ergonomisk snit  
sikrer enestående 
bevægelsesfrihed.

Prøv vores avancerede XTR GORE-TEX® skaljakke 
og bukser, når du har brug for mere end det 
sædvanlige. I denne jakke og disse bukser kan 
du nemt hamle op med elementernes rasen og 
holde dig tør, varm og ventileret med suveræn 
arbejdskomfort hele dagen. Du får optimal 
vandtæt beskyttelse kombineret med 
enestående funktionalitet og slidstyrke. 
Glem alt om avanceret GORE-TEX® 
sportstøj, fordi GORE-TEX® arbejdstøj 
skal holde til langt mere krævende 
tests. Arbejdstøjet skal kunne klare 
hårdere vaske programmer og 
opfylde meget hårdere krav i 
forbindelse med funktionelt 
design, vandtætte sømme og  
lang holdbarhed. Så vælg vores 
3-lags XTR GORE-TEX® skaljakke 
og -bukser, hvis du vil være  
på forkant.

DEN BEDSTE BESKYTTELSE MOD VIND OG VEJR

REGNTØJ

GORE-TEX® 

Forbøjede knæ og Twisted 
Leg™ design giver en fantastisk 
bevægelsesfrihed.

Cordura® forstærkninger  
på knæ giver ekstra slidstyrke.

Lettilgængelig 
tommestokslomme.

Stor forlomme på 
bukserne med 
vandtæt lynlås.

Velcrofæster i taljen til 
værktøjs- og hammerholdere.

Suveræn knæbeskyttelse med 
KneeGuard™ positioneringssystemet.

Lynlås og velcrolukning 
nederst i bukseben er en 

praktisk detalje.

Aftagelige og justerbare seler 
holder bukserne på plads, så 
knæpuderne sidder rigtigt.
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1888 XTR GORE-TEX® skaljakke
Avanceret design, ekstrem ydeevne. En banebrydende højfunktionel 
arbejdsjakke i forstærket 3-lags GORE-TEX® materiale giver dig ultimativ 
vandtæt og ventilerende arbejdskomfort. Hele dagen – både på arbejdet  
og i fritiden. Overholder EN 343.

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling  
og bevægelsesfrihed

Klimaregulering i talje og forneden. Holdes lukket når du ønsker at holde  
på varmen og åbnes for at øge ventilationen

Integreret hætte med 3-vejs justeringssystem for optimal beskyttelse  
og pasform

Lettilgængelig og praktisk lomme med rum til mobiltelefon – tilgængelig  
uden at skulle åbne lynlåsen

Reflekseffekter er vævet ind i materialet for øget synlighed

Materiale: Banebrydende 3-lags åndbart GORE-TEX® materiale i 100% polyester, 
200 g/m2 og 100% polyamid, 285 g/m2. ePTFE membran med indbygget for og 
tapede sømme for 100% langvarig vand- og vindtæt beskyttelse og komfort.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL

3888 XTR GORE-TEX® skalbuks
Ekstrem beskyttelse dagen lang. Avanceret, højfunktionel arbejdsbuks i 
forstærket 3-lags GORE-TEX® materiale giver dig ultimativ tør og ventilerende 
arbejdskomfort. Hele dagen igennem i al slags vejr. Overholder EN 343.

Avanceret snit med forbøjede knæ og Twisted Leg™ design for enestående 
arbejskomfort i hvert skridt

Cordura® forstærkninger på knæene for ekstra holdbarhed og reflekseffekter for 
øget synlighed og sikkerhed

Knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen 
knæbeskyttelse

Aftagelige og justerbare seler holder bukserne på plads og knæpuderne i den 
rigtige position

Store forlommer med vandtæt lynlås, smart tommestokslomme og velcrofæster  
i taljen til værktøjs- og hammerholdere

Materiale: Banebrydende 3-lags åndbart GORE-TEX® materiale i 100% polyester, 
200 g/m2 og 100% polyamid, 285 g/m2. ePTFE membran med indbygget for og 
tapede sømme for 100% vandtæt og vindtæt beskyttelse og komfort.

Standardstørrelse på lager: 46–60, 92–104, 148–154 – Ny justeret pasform  
se side 126

3-LAGS

REGNTØJ 41
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1988 GORE-TEX® foret jakke
Avanceret arbejdsjakke i 2-lags GORE-TEX® materiale med overlegen vind- og vandtæt beskyttelse.  
Forsynet med for, der sikrer dig en kombination af komfort, varme og ventilation. Overholder EN 343.

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

Foret er formet til kroppen "body-mapped" – ventilerende mesh i ryggen og armhulerne kombineret med  
varmt quiltfor ved hjertet og lungerne

Klimaregulering i talje – holdes lukket når du ønsker at holde på varmen og åbnes for at øge ventilationen

Roll-in hætte i superlet GORE-TEX® materiale med avanceret justering for optimal beskyttelse og pasform

3M reflekseffekter for større synlighed

Materiale: Avanceret 2-lags åndbart GORE-TEX® materiale i 100% polyester, 165 g/m2 og 100% polyamid, 215 g/m2,  
ePTFE membran med tapede sømme og mesh/quiltfor for der er formet til kroppen ”body-mapped” for 100% vandtæt  
og vindtæt beskyttelse, varme og komfort.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL

REGNTØJ

Hætten kan rulles ind og 
justeres, så den passer 
perfekt.

Avanceret, åndbart GORE-TEX® 
materiale i 2 lag holder dig tør 
og ventileret.

Quiltet for omkring hjertet 
og lungerne giver ekstra 
varme.

3M reflekser giver 
større synlighed.

Store og lettilgængelige 
forlommer.

Kropsformet for giver en 
fantastisk komfort.

Meshfor i ryggen og  
under armene giver  
perfekt ventilation.

Forbøjede ærmer og et 
ergonomisk snit sikrer 

maksimal bevægelsesfrihed.

Klimaregulering i taljen  
giver optimal ventilation.
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1688 GORE-TEX® skaljakke
Håndværkerens favorit i dårligt vejr. Robust jakke i åndbar 2-lags GORE-TEX® materiale for enestående 
vand- og vindtæt beskyttelse. Økonomisk, pålidelig og holdbar. EN 343.

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

Avanceret selvjusterende hætte der følger dine bevægelser og giver overlegen synlighed og komfort

Mesh for og klimaregulering i taljen for optimal ventilation

Lettilgængelige forlommer med lynlås og praktisk inderlomme med rum til kuglepen etc

3M reflekseffekter for øget synlighed

Materiale: Avanceret 2-lags åndbar GORE-TEX® materiale, 100% polyester  223 g/m2, ePTFE membran med tapede 
sømme og mesh for giver 100% vind- og vandtæt beskyttelse.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

REGNTØJ

HÅNDVÆRKERENS FAVORIT

Du kan være sikker på at få den 
bedste beskyttelse og det bedste 
udsyn i enhver situation.

Avanceret selvjusterende 
hætte, som følger hovedets 
bevægelser og giver bedre 
udsyn og god komfort.

3M reflekser giver bedre 
synlighed.

Lettilgængelige forlommer 
med lynlåse.

Justerbare manchetter og 
justerbar talje giver optimal 
ventilation.

Avanceret, åndbart GORE-TEX® 
materiale i 2 lag holder dig tør 

og ventileret.

Praktisk inderlomme med 
plads til kuglepenne.

Forbøjede ærmer og et 
ergonomisk snit sikrer 

maksimal bevægelsesfrihed.

Meshfor giver  
enestående ventilation.

Hætte i let og behageligt 
GORE-TEX® stof.

Avanceret design gør den 
selvjusterende, så den følger 
hovedets bevægelser.

43



0404

5800

0400

 REG.
DESIGN

EN 343

 REG.
DESIGN

EN 343

1978 A.P.S. vandtæt jakke
Håndværkerens favorit – året rundt. Avanceret vind- og vandtæt jakke der ånder, mens  
du arbejder. Kombinerer tør og ventilerende arbejdskomfort med bevægelsesfrihed og 
indbygget funktionalitet.

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

Klimaregulering i talje og manchetter – lukkes for at holde på varmen, åbnes for  
at øge ventilationen

Roll-in hætte for pålidelig beskyttelse og komfort

Store vandtætte forlommer og brystlomme med Thermoplastik forstærkede lommeklapper  
for ekstra holdbarhed

Reflekseffekter for øget synlighed og sikkerhed

Materiale: Avanceret, letvægtspolyamid rip-stop A.P.S. materiale med forseglede sømme for vandtæt, 
vindtæt og åndbar beskyttelse. Meshfor yder ekstra komfort. 100% polyamid, 110 g/m2.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

3378 A.P.S. vandtæt buks
Hold dig tør og frisk uanset årstiden. Vind- og vandtætte bukser i åndbart letvægtsmateriale. 
Stol på pålidelig beskyttelse med robuste forstærkninger og indbygget funktionalitet.

Avanceret, moderne snit med Twisted Leg™ design for en enestående arbejdskomfort i hvert skridt

Robuste forstærkninger for øget holdbarhed og reflekseffekter for større synlighed og sikkerhed

Overlegen knæbeskyttelse med knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem

Lynlås og velcrojustering på bukseben så bukserne kan tages på, uden at du behøver at tage 
støvler eller sko af

Store, praktiske forlommer med vandtæt lynlås og velcrofæster i taljen

Materiale: Avanceret, letvægtspolyamid rip-stop A.P.S. materiale med forseglede sømme for vandtæt, 
vindtæt og åndbar beskyttelse. Meshfor yder ekstra komfort. 100% polyamid, 110 g/m2.

Standardstørrelse på lager: 46–60, 92–104, 148–154 – Ny justeret pasform se side 126
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8200 Regnjakke, PU
Hold regnen ude. Med denne PU-belagte regnjakke med svejsede sømme får du en  
100% tør arbejdsdag. Fremstillet i blødt og elastisk materiale for overlegen komfort. 
Overholder EN 343.

Overlegen, vandtæt teknologi – opfylder kravene i EN 343. Designet med fuldstændig 
vandtætte sømme, der forhindrer fugt i at trænge igennem for 100% beskyttelse

Bløde, påvarmede 3M refleksbånd for øget synlighed

Justerbar hætte for pålidelig beskyttelse og en perfekt pasform

Vandtæt YKK lynlås giver ekstra beskyttelse

To store forlommer og velcrojusteringer ved håndled

Materiale: Let, blød og vandtæt polyurethanbelagt 100% polyester tricot, 190 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

8201 Regnbuks, PU
Hold regnen ude. Med disse PU-belagte regnbukser med tapede sømme får du en 100% tør 
arbejdsdag. Fremstillet i blødt, elastisk materiale for overlegen komfort. Overholder EN 343.

Overlegen, vandtæt teknologi – opfylder kravene i EN 343. Designet med fuldstændig vandtætte 
sømme, der forhindrer fugt i at trænge igennem for 100% beskyttelse

Bløde, påvarmede 3M refleksbånd for øget synlighed

To store forlommer

Velcrojustering ved anklerne

Praktisk design - lette at trække på

Materiale: Let, blød og vandtæt polyurethanbelagt 100% polyester tricot, 190 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

REGNTØJ 45



3214 Håndværker buks med hylsterlommer, Canvas+, Side: 12
2820 Logo Sweatshirt, Side: 58
9822 Flexi værktøjstaske 30 L, Side: 48
9812 Flexi værktøjstaske/rygsæk 23 L, Side: 49

Vores innovative rygsæk har modtaget den 
ansete “red dot” pris i verdens største og 
mest prestigefyldte designkonkurrence. 
Juryen fremhævede “produktets innovative 
materiale, rygsækkens ergonomiske og 
moderne design og den unikke facon, som  
gør værktøjet lettilgængeligt for brugeren”.
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LET ADGANG TIL DIT VÆRKTØJ. 
Regn med bedre overblik over og adgang til dit 
værktøj. Alle Flexi værktøjstasker og rygsække er 
forsynet med værktøjsstropper, rum, elastiske 
bånd, universallommer og holder til akku værktøj.

ROBUSTE MATERIALER.  
Alle Flexi værktøjstaskerne og rygsækkene er 
forsynet med robuste gummibelagte aluminiums-
håndtag og en slidstærk bund i gummiplast, der 
mindsker risikoen for at sætte mærker på gulvet og 
forhindrer værktøjstasken i at glide rundt i bilen.

SMART VÆRKTØJSTASKE.  
Med den banebrydende Flexi værktøjstaske/rygsæk 
kan du medbringe dit værktøj på ryggen – og derved 
få hænderne fri til andre ting, som f.eks. at klatre 
sikkert op af stigen.

XTR – DET ULTIMATIVE 
 VÆRKTØJSBÆLTE.  
Det avancerede XTR værktøjsbælte tager 

mobile værktøjsholdere til et højere niveau. 
Værktøjsbæltet er udstyret med et innovativt 
fastgørelsessystem, så du kan tilføje og flytte 
værktøjsholderne efter behov.

Den slidstærke Flexi værktøjstaske er designet med ergonomiske 
kurver, der følger kroppens linjer, så den er praktisk at bære.

XTR værktøjsbæltet fås i to udgaver, en til tømrere og en  
til  elektrikere.

Du kender rutinen. Altid på farten. Fra bilen til arbejdspladsen, fra sted til sted.  
Og når du har brug for dit værktøj, skal det være lige ved hånden. 

Du vil med andre ord altid have let adgang til dit værktøj. Det får du med den nye 
generation af værktøjstasker og -bælter fra Snickers Workwear. Designet med ene-
stående ergonomi og funktionalitet der giver optimal  bevægelsesfrihed på arbejdet.

En ny generation af værktøjstasker
OPGRADER TIL EKSTREM MOBILITET
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9822 Flexi værktøjstaske 30 L
Banebrydende værktøjstaske med avanceret ergonomisk design, fremragende 
funktionalitet og nem adgang. Slidstærk og fleksibel med en række værktøjsrum,  
så du altid har styr på dit værktøj, når du er på farten.

Ergonomisk buet design og udvendig polstring for ekstra komfort når du bærer tasken på 
siden af kroppen

Det gummibelagte aluminiumshåndtag kan foldes ned, så du har bedre overblik over og 
adgang til dit værktøj. Håndtaget låser i lodret position for stabil transport

Robuste værktøjsstropper og rum inklusiv holder til akku værktøj og en lettilgængelig 
universallomme med beskyttende klap

Slidstærk bund i gummiplast mindsker risikoen for at sætte mærker på gulvet og forhindrer 
værktøjstasken i at glide rundt i bilen

Ergonomisk polstret skulderstrop med anti-slip materiale, så værktøjstasken ikke glider ned 
af skulderen

Materiale: Slidstærk EVA bund og robuste PE plader med tekstil indvendigt (polyamid).

Størrelse: 530 x 280 x 380 mm

9820 Flexi værktøjstaske 15 L
Den optimale værktøjstaske, når du er på farten. Avanceret ergonomisk design der er 
let at transportere. Håndtaget kan foldes ned, så du altid har let adgang til tasken. 
Robust og kompakt og med en række praktiske værktøjsrum.

Ergonomisk buet design og udvendig polstring for ekstra komfort når du bærer tasken på 
siden af kroppen

Det gummibelagte aluminiumshåndtag kan foldes ned, så du har bedre overblik over og 
adgang til dit værktøj. Håndtaget låser i lodret position for stabil transport

Robuste værktøjsstropper og rum inklusiv holder til akku værktøj og en lettilgængelig 
universallomme med beskyttende klap

Slidstærk bund i gummiplast mindsker risikoen for at sætte mærker på gulvet og forhindrer 
værktøjstasken i at glide rundt i bilen

Ergonomisk polstret skulderstrop med anti-slip materiale, så værktøjstasken ikke glider ned 
af skulderen

Materiale: Slidstærk EVA bund og robuste PE plader med tekstil interiør (polyamid).

Størrelse: 345 x 200 x 320 mm

9829 Støv- og regnslag
Beskyt dit værktøj mod regn, støv og nysgerrige 
blikke. Passer til alle Snickers Workwears 
værktøjstasker.

Vandafvisende og slidstærkt rip-stop materiale 

God plads til profilering

Justerbar snor så hætten passer til værktøjstaskens 
størrelse

Integreret pose for nem opbevaring

Materiale: Rip-stop materiale, 100% polyester, PU belagt. 

Størrelse: One size

VÆRKTØJSHOLDERE

Sammenfoldelig, gummibelagt 
aluminiumshåndtag. Låser i lodret 

position for stabil transport.

Universallomme med 
beskyttende klap.

En lang række værktøjsrum  
inkl. holder til akku værktøj.

Ergonomisk kurvet 
design for øget 
bærekomfort.

Slidstærk bund i gummiplast 
mindsker risikoen for at sætte 
mærker på gulvet.

NYHED 
Lanceres vinter 2013
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9812 Flexi værktøjstaske/rygsæk 23 L
Revolutionerende værktøjstaske/rygsæk. Medbring dit værktøj på ryggen og frigør dine hænder til 
andre ting, som f.eks. sikker klatring på stige. Stol på avanceret ergonomisk design, masser af 
funktionalitet og ekstrem mobilitet på arbejdspladsen.

Overlegen bærekomfort takket være det ergonomiske design med polstret ryg og justerbare, polstrede 
skulderstropper

Det gummibelagte aluminiumshåndtag kan foldes ned, så du har bedre overblik over og adgang til dit 
værktøj. Håndtaget låser i lodret position for stabil transport

Robuste værktøjsstropper og rum inklusiv holder til akku værktøj og en lettilgængelig universallomme med 
beskyttende klap

Slidstærk bund i gummiplast mindsker risikoen for at sætte mærker på gulvet og forhindrer værktøjstasken  
i at glide rundt i bilen

Elastiske bånd på indersiden for nem opbevaring og hurtig adgang til vaterpas, lange bor og langt værktøj

Materiale: Slidstærk EVA bund og robuste PE plader med tekstil interiør (polyamid).

Størrelse: 415 x 230 x 450 mm

9810 Flexi værktøjstaske/rygsæk 19 L
Den ultimative måde at medbringe vigtigt værktøj. Kompakt værktøjstaske/rygsæk med 
avanceret ergonomisk design, så du har hænderne fri til andre ting, som f.eks. sikker 
klatring på stige. Slidstærk og fleksibel med en række funktionelle rum.

Overlegen bærekomfort takket være det ergonomiske design med polstret ryg og justerbare, 
polstrede skulderstropper

Det gummibelagte aluminiumshåndtag kan foldes ned, så du har bedre overblik over og adgang 
til dit værktøj. Håndtaget låser i lodret position for stabil transport

Robuste værktøjsstropper og rum inklusiv holder til akku værktøj og en lettilgængelig 
universallomme med beskyttende klap

Slidstærk bund i gummiplast mindsker risikoen for at sætte mærker på gulvet og forhindrer 
værktøjstasken i at glide rundt i bilen

Elastiske bånd på indersiden for nem opbevaring og hurtig adgang til vaterpas, lange bor og 
langt værktøj

Materiale: Slidstærk EVA bund og robuste PE plader med tekstil interiør (polyamid).

Størrelse: 345 x 200 x 430 mm

VÆRKTØJSHOLDERE

En lang række værktøjsrum 
inkl. holder til akku værktøj.

Slidstærk bund i gummiplast 
mindsker risikoen for at sætte 
mærker på gulvet.

Ergonomisk design  
med polstret ryg giver 
overlegen bærekomfort.

Sammenfoldelig, gummibelagt 
aluminiumshåndtag. Låser i lodret 
position for stabil transport.

Justerbare og polstrede skulder-
stropper gør det behageligt at bære 

tasken på ryggen.
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XTR

VÆRKTØJSHOLDERE

Det avancerede XTR værktøjsbælte tager mobile værktøjsholdere til næste niveau. 
Avanceret ergonomisk design og justerbare polstrede seler, der flytter vægten fra 
hofterne og giver bedre arbejdskomfort. Unikt fastgørelsessystem så du kan placere 
de slidstærke læderlommer dér, hvor du har brug for dem. XTR værktøjsbæltet fås  
i en tømrer og elektriker version med speciallommer, der er designet til den enkelte 
faggruppe. Så tag bæltet på, luk det innovative aluminiums spænde, og medbring de 
søm, skruer og det værktøj, du har brug for – på arbejdet hele dagen.

– DET ULTIMATIVE 
VÆRKTØJSBÆLTE

Reflekser for større 
synlighed.

Lommer til skruer  
og søm med unikt 
vinklede åbninger der 
altid er lettilgængelige.

Slidstærke læder-
lommer med 

dobbeltsømme og 
nitter for større 

holdbarhed.
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9770 XTR tømrer værktøjsbælte
Kom op i gear med det ultimative værktøjsbælte til tømrere.  
Regn med avanceret ergonomisk design, polstrede seler og et  
fleksibelt fastgørelsessystem, der inkluderer slidstærke lommer  
i læder og en speciel tømrer værktøjsholder.

Cordura® forstærket bælte i avanceret ergonomisk design med et innovativt 
og fleksibelt fastgørelsessystem

Justerbare og aftagelige seler med skulderpolstring reducerer vægten  
på dine hofter

Speciel tømrer værktøjsholder i læder med rum og stropper – inkl. 
hammerholder, knap til fastgørelse af kniv og holder til kuglepen

To slidstærke, vinklede lommer i læder til søm og skruer med brede  
åbninger for nem adgang

Robust og innovativt aluminiumsspænde der er let at åbne og lukke

Materiale: Bælte i 100% nylon, 100% Cordura®-polyamid. Lommer i læder.

Størrelse: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9780 XTR elektriker værktøjsbælte
Kom i gang med det ultimative værktøjsbælte til elektrikere.  
Regn med avanceret ergonomisk design, polstrede seler og et  
fleksibelt fastgørelsessystem, der inkluderer slidstærke lommer  
i læder og en speciel elektriker værktøjsholder.

Cordura® forstærket bælte i avanceret ergonomisk design med et innovativt 
og fleksibelt fastgørelsessystem

Justerbare og aftagelige seler med skulderpolstring reducerer vægten  
på dine hofter

Speciel elektriker værktøjsholder i læder med rum og stropper til 
skruetrækkere, tænger, universalkniv, voltmeter og hammer

To slidstærke, vinklede lommer i læder til søm og skruer med brede  
åbninger for nem adgang

Robust og innovativt aluminiumsspænde der er let at åbne og lukke

Materiale: Bælte i 100% nylon, 100% Cordura®-polyamid. Lommer i læder.

Størrelse: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

VÆRKTØJSHOLDERE

På modellen til elektrikere 
har værktøjslommen mange 
forskellige rum og stropper 
til skruetrækkere, tænger, 
hobby kniv og voltmeter samt 
hammerholder og knap til 
fastgørelse af knivholder.

På modellen til tømrere har 
værktøjslommen flere rum og 
stropper til forskelligt værktøj, 
herunder en hammerholder, 
knapper til fastgørelse af 
knivholder samt rum til kugle-
penne og blyanter.

Justerbare seler med 
skulderpolstring øger 
komforten.

Robust og innovativt 
aluminiumsspænde designet så 

det er nemt at åbne og lukke.

Ergonomisk design  
og polstring i flere lag 
sikrer forbedret 
arbejdskomfort.
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9771 Tømrer værktøjsbælte
Få styr på det hele med dette stabile værktøjsbælte til  
tømrere. Designet med forstærket funktionalitet og et  
fleksibelt fastgørelsessystem, der inkluderer slidstærke  
lommer i læder og en speciel tømrer værktøjsholder.

Forstærket bælte i buet design med et innovativt og fleksibelt 
fastgørelsessystem

Blød polstring for øget arbejdskomfort

Speciel tømrer værktøjsholder i læder med rum og stropper – inkl. 
hammerholder, knap til fastgørelse af kniv og lomme til kuglepen

To slidstærke, vinklede lommer i læder til søm og skruer med brede 
åbninger for nem adgang

Robust og innovativt aluminiumsspænde der er let at åbne og lukke

Materiale: Bælte i 100% nylon, 100% polyamid. Lommer i læder.

Størrelse: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9781 Elektriker værktøjsbælte
Gør klar til arbejdet med dette stabile værktøjsbælte til  
elektrikere. Designet med forstærket funktionalitet og et  
fleksibelt fastgørelsessystem, der inkluderer slidstærke  
lommer i læder og en speciel elektriker værktøjsholder.

Forstærket bælte i kurvet design med et innovativt og fleksibelt 
fastgørelsessystem

Blød polstring for øget arbejdskomfort

Speciel elektriker værktøjsholder i læder med rum og stropper  
til skruetrækkere, tænger, universalkniv, voltmeter og hammer

To slidstærke, vinklede lommer i læder til søm og skruer med  
brede åbninger for nem adgang

Robust og innovativt aluminiumsspænde der er let at åbne og lukke

Materiale: Bælte i 100% Nylon, 100% Polyamid. Lommer i læder.

Størrelse: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

VÆRKTØJSHOLDERE

På modellen til elektrikere 
har værktøjslommen mange 
forskellige rum og stropper 
til skruetrækkere, tænger, 
hobbykniv og voltmeter samt 
hammerholder og knap til 
fastgørelse af knivholder.

På modellen til tømrere har 
værktøjslommen flere rum og 
stropper til forskelligt værktøj, 
herunder en hammerholder, 
knapper til fastgørelse af kniv-
holder samt rum til kuglepenne 
og blyanter.
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9790 XTR værktøjsbælte
Det ultimative værktøjsbælte. Regn med avanceret ergonomisk design og 
overlegen polstring for øget arbejdskomfort, et fleksibelt fastgørelses-
system og Cordura® forstærkninger for ekstra holdbarhed.

Avanceret ergonomisk design med støtte på de rigtige steder og 
flerlagspolstring for øget arbejdskomfort

Slidstærk Cordura® forstærkning på indersiden for ekstra holdbarhed og 
reflekseffekter på ydersiden for øget synlighed

Innovativt fastgørelsessystem giver dig mulighed for at tilføje og flytte 
værktøjsholderne efter behov

Robust og innovativt aluminiumsspænde der nemt kan åbnes og lukkes  
med én hånd

Fås i tre størrelser for optimal pasform

Materiale: 100% nylon, 100% Cordura®-polyamid.

Størrelse: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9791 Værktøjsbælte
Få arbejdet gjort med dette stabile værktøjsbælte med buet,  
slankt design. Regn med forstærket funktionalitet og et fleksibelt 
fastgørelsessystem.

Buet design og blød polstring for øget arbejdskomfort

Forstærket med ekstra robust materiale på indersiden for  
øget holdbarhed

Innovativt fastgørelsessystem giver dig mulighed for at tilføje  
og flytte værktøjsholderne efter behov

Robust og innovativt aluminiumsspænde der nemt kan åbnes  
og lukkes med én hånd

Fås i tre størrelser for optimal pasform

Materiale: 100% nylon, 100% polyamid.

Størrelse: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9785 Elektriker værktøjsholder
Designet til elektrikere. Ekstrem slidstærk værktøjsholder  
i læder til dit vigtigste værktøj. Unikt designet til Snickers  
Workwears værktøjsbælter.

Slidstærk holder i tykt læder med dobbelte syninger og nitter for  
ekstra holdbarhed

Forstærkede rum og holdbare nylonstropper for nem adgang til  
dine skruetrækkere, tænger, universalkniv og voltmeter

Hammerholder i slidstærk gummiplast, velegnet til Hultafors´  
el- & listehammer

Knapper til fastgørelse af Hultafors´ håndværkerknive

Unik løsning til nem og sikker fastgørelse på værktøjsbæltet

Materiale: 100% læder.

Størrelse: One size

9775 Tømrer værktøjsholder
Designet til tømrere. Ekstrem slidstærk værktøjsholder i læder  
til dit vigtigste værktøj. Unikt designet til Snickers Workwears 
værktøjsbælter.

Slidstærk holder i tykt læder med dobbelte syninger og nitter for  
ekstra holdbarhed

Forstærkede rum og holdbare nylonstropper sikrer et godt overblik  
og nem adgang til dit værktøj

Hammerholder i slidstærk gummiplast

Rum til kuglepen og knapper til fastgørelse af Hultafors´ 
håndværkerknive

Unik løsning til nem og sikker fastgørelse på værktøjsbæltet

Materiale: 100% læder.

Størrelse: One size

9795 Lomme til søm og skruer
Altid lige ved hånden. Ekstrem slidstærk lomme til søm og skruer, 
unikt designet til Snickers Workwears værktøjsbælter.

Sæt med to slidstærke lommer i tykt læder med dobbelte syninger og 
nitter for ekstra holdbarhed

Smart vinklet design og brede åbninger for nem adgang

To rum og ekstra værktøjsstropper for ekstra komfort

Unik løsning til nem og sikker fastgørelse på værktøjsbæltet

Materiale: 100% læder.

Størrelse: One size

9792 Seler
Aflast vægten på dine hofter. Slidstærke og alligevel ekstremt 
komfortable seler til Snickers Workwears værktøjsbælter.

Ergonomisk design med polstrede og forstærkede skuldre for bedre 
arbejdskomfort og holdbarhed

Lette at justere så du opnår en perfekt pasform

Elastik i ryggen for ekstra komfort når du bøjer dig

Aluminiumskroge sikrer nem fastgørelse til bæltet

Kan fastgøres i to positioner på bæltet

Materiale: 100% nylon.

Størrelse: One size
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4254 Værktøjsvest, Canvas+
Forbedret funktionalitet. En robust og ergonomisk værktøjsvest med alle de lommer, du har brug 
for. Du får nem adgang til dine vigtigste redskaber og en enestående arbejdskomfort.

Brede skulderstropper og stretch i ryggen for øget arbejdskomfort og bevægelsesfrihed

Cordura® 1000 forstærkede hylsterlommer med stropper for øget holdbarhed og lettilgængelige, 
vinklede hylsterlommer bagpå. 

Cordura® forstærkede brystlommer inklusiv knivholder, lettilgængelig mobiltelefonlomme og ID-kort 
holder

Integreret mellemstykke så værktøjsvesten kan udvides og bæres over en jakke

Justerbart ergonomisk bælte mindsker belastningen af skuldrene

Materiale: Canvas+. Et ekstremt behageligt og robust materiale. 60% bomuld/40% polyester, 340 g/m2. 
Forsynet med 100% Cordura®-polyamid 500D og 1000D forstærkninger.

Standardstørrelse på lager: S–XXL – Ny justeret pasform se side 126

4254 Værktøjsvest, Canvas+, Side: 54
2815 Logo hættetrøje, Side: 59
3314 Håndværker buks, Canvas+, Side: 12
9538 Power Grip Glove, Right, Side: 104
9525 Precision Leather Glove, Left, Side: 102

VÆRKTØJSHOLDERE

Stretch i ryggen giver 
øget arbejdskomfort.

Vinklede hylsterlommer 
bagpå der er lettilgængelige.

Slidstærkt, men yderst behageligt 
Canvas+ materiale.

Brede skulderstropper fordeler vægten, 
så arbejds komforten øges.

Cordura® forstærket 
brystlomme med 
lommer til kuglepen 
og mobiltelefon.

Brystlomme med knivholder 
og ID-kort holder.

Integreret mellemstykke så 
værktøjsvesten kan udvides og 

bæres over en jakke

Justerbart, ergonomisk bælte 
mindsker belastningen af skuldrene.

Cordura® 1000 forstærkede 
hylster lommer foran med 
værktøjsstropper for øget 

slidstyrke.

NYHED 
Lanceres forår 2014
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9743 Smartphone lomme
Praktisk smartphone lomme med beskyttende låg kombinerer 
kompakt design med nem tilgang.

Smart og kompakt design der passer til de fleste smartphones

Lamineret beskyttende låg med velcrolukning for ekstra komfort

Glat indvendig polstring for øget beskyttelse af din telefon

Bred åbning for let adgang

Passer i dit bælte eller i velcrofæsterne på dine arbejdsbukser

Materiale: 100% polyester, 100 % EVA skum.

Størrelse: One size

9745 Beskyttende Smartphone lomme
Pålidelig og robust smartphone lomme beskytter din telefon mod vand og støv.

Holdbart og vandtæt materiale med svejsede sømme for 100% beskyttelse mod 
vand og støv

Fleksibelt design med plads til din telefon, GPS mv

Beskyttende velcrolåg der er let at åbne og reflekterende logo for større synlighed

Glat indvendig polstring for øget beskyttelse af din telefon

Passer i dit bælte eller i velcrofæsterne på dine arbejdsbukser

Materiale:  100% termoplastisk polyurethan (TPU).

Størrelse: One size

9082 Flexi hammerholder, metal
Populær metalhammerholder i smart og sikkert design.

Passer til tilbehørsfæster på Snickers Workwears bukser og 
veste samt Snickers Flexi Pocket system

Materiale: Metal.

Størrelse: One size

9716 Hammerholder
Avanceret, slidstærk hammerholder med ergonomisk design. Vinklet for  
let adgang og komfortabel placering af hammeren.

Ergonomisk vinklet design sikrer, at hammerskaftet ikke rammer dit ben,  
når du går eller sidder i vejen, når du bukker dig

Fastgøres let til Snickers Workwears tilbehørsfæster, bukser, bælter, værktøjsvest  
og Flexi Pocket system

Vinklet væk fra kroppen for let adgang til hammeren

Passer til de fleste hamre på markedet

Fremstillet i slidstærkt men fleksibelt materiale, der ikke laver ridser i fine overflader

Materiale: Slidstærkt Hytrel® fra DuPont™ - 100% termoplastisk elastomer (TPE).

Størrelse: One size

9794 Flexi hylsterlommer
Hylsterlommer i smart design, der kan fæstes på Snickers Workwears 
værktøjsvest og bukser. Passer til Flexi Pocket systemet. Fremstillet i 
ekstrem slidstærk Cordura®.

Hylsterlommer kan sættes fast i tilbehørsfæste eller almindeligt bælte

Fremstillet i meget stærk Cordura®

Stort rum samt mindre yderrum

Trensninger sikrer slidstyrke

Materiale: 100% Cordura®-polyamid, 300 g/m2.

Størrelse: One size

9700 Flexi tilbehørsfæste
Enkelt og slidstærkt tilbehørsfæste. Kan fastgøres til et bælte.

Fleksibel løsning – vælg mellem forskelligt tilbehør og kombiner 
efter dine behov

Materiale: 100% polyester.

Størrelse: One size

9753 Smartphone lomme  
– display m/10 stk.

9755 Beskyttende 
Smartphone lomme  
– display m/10 stk.

9736 Hammerholder, 
display med 10 stk.

VÆRKTØJSHOLDERE 55



2509 A.V.S. avanceret T-shirt, Side: 65
3213 Håndværker buks med hylsterlommer, Rip-Stop, Side: 14

2716 A.V.S. Body Mapping polo shirt, Side: 64
3355 Håndværker jeans med knælommer, Denim, Side: 14
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MERE END ET FLOT UDSEENDE. 
Et moderne design er bare begyndel-
sen. Med vores inspirerende udvalg  
af snit, kvalitetsstoffer og farver får du 
arbejdstøj, som er lavet til at arbejde i.

BEVÆGELSESFRIHED. 
Oplev arbejdstøj der arbejder – og bevæger sig – sammen med dig. Vores 
udvalg af T-shirts, polo shirts, trøjer og skjorter har et ergonomisk design, 
som sikrer en god bevægelses frihed og en utrolig arbejdskomfort.

FUNKTIONALITET OVER-
ALT. 
Vi ved, hvad der skal til for at få 
arbejdet gjort. Derfor er nogle  
af vores T-shirts og polo shirts 
udstyret med vores patenterede 
Multi pockets™ system, så du  
kan bøje dig forover, uden at 
mobil telefonen falder ud.

O
VE

R
D

EL
E

MATERIALER AF HØJ KVALITET. 
Alt er fremstillet i slidstærke materialer med særlige 
egen skaber. Hårdføre men behagelige stoffer, en finish,  
der er let at vedligeholde, UV-beskyttelse og åndbare 
materialer er bare nogle få eksempler. 

Patenterede 
MultiPockets™ 

Patent No EP 1.684.605

Med MultiPockets™ har du let 
adgang til mobiltelefonen… 

… og du kan læne dig forover, uden 
at telefonen falder ud.

Når du arbejder hårdt, er det vigtigt, at  
du holder dig tør og afkølet, både pga.  
arbejdskomforten men også for arbejds-
sikkerheden. Når du er veltilpas, kan du 
bedre koncentrere dig og træffe de rigtige 
beslutninger. Når det er varmt og fugtigt, 
skal du vælge vores banebrydende sorti-
ment af overdele med den uovertruffen 
A.V.S. teknologi. Så får du hurtig tørrende 
arbejdstøj med ekstremt god åndbarhed 
samt ene stående ventilation og fugt-
transport. Så holder du dig tør, frisk og 
veltilpas, også selvom du arbejder fysisk 
hårdt eller i varme omgivelser.

HOLD KROPPEN AFKØLET  
MED AVANCERET TEKNOLOGI

Højteknologiske materialer i aktion. Du kan læse mere om vores avancerede materialer på www.snickersworkwear.dk
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2812 Sweatshirt med MultiPockets™
Din favorit til hårdt arbejde. Sweatshirt med rund hals og MultiPockets™.

Patenterede MultiPockets™ – to smarte sidelommer, ideelle til mobiltelefon,  
PDA eller briller

Stabilt 3-trådet materiale holder formen - vask efter vask

For vasket med behagelig forkrympet pasform

Ribkanter i ærmer og forneden beskytter mod kulde

Avanceret design og moderne pasform

Materiale: Behageligt, slidstærkt materiale i 80% bomuld/20% polyester, 330 g/m2.  
For vasket.

Størrelse: XS–XXXL

2813 Sweatshirt med kort lynlås og MultiPockets™
Gør dig klar til en moderne pasform, slidstærk komfort og patenterede 
MultiPockets™.

Patenterede MultiPockets™ – to smarte sidelommer, ideelle til mobiltelefon,  
PDA eller briller

Stabilt 3-trådet materiale holder formen - vask efter vask

For vasket med behagelig forkrympet pasform

Rib i hals og kort lynlås for ekstra komfort

Avanceret design og moderne pasform

Materiale: Behageligt, slidstærkt materiale i 80% bomuld/20% polyester, 330 g/m2.  
For vasket.

Størrelse: XS–XXXL

2820 Logo Sweatshirt
Til enhver håndværker. Sweatshirt med rund hals, moderne design og  
Snickers Workwear logo trykt på brystet. Slidstærk sweatshirt når den er bedst.

Meget stabilt 3-trådet materiale holder faconen – vask efter vask

For vasket med behagelig forkrympet pasform

Ribkanter i ærmer og forneden beskytter mod kulden

Trykt nakkelabel for maksimal komfort

Avanceret design og en perfekt pasform

Materiale: Komfortabelt, slidstærkt materiale i 80% bomuld/20% polyester, 330 g/m2. 
For vasket.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126
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2808 Hættetrøje med MultiPockets™
Sweatshirt med justerbar snor i hætte. 3-trådet materiale og  
funktionelle MultiPockets™.

Patenterede MultiPockets™ to smarte sidelommer, der er ideelle til 
mobiltelefon eller briller. Indvendig kabelføring beskytter ledningerne

Elastisk snor i hætte

Fremstillet i 80% bomuld/20% polyester for komfort og slidstyrke

Forstærkede albuer giver ekstra robusthed

Avanceret design og moderne pasform

Materiale: Behageligt, slidstærkt stof i 80% bomuld/20% polyester, 330 g/m2. 
Konfektionsvasket.

Størrelse: XS–XXXL

2810 Sweatshirt
Robust og enkel sweatshirt i flere farver med masser 
af plads til firmaprofilering.

Børstet inderside for større komfort

Forstærkede ribkanter

Trykt nakkelabel for maksimal komfort

Materiale: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

2815 Logo hættetrøje
Robust hættetrøje i kraftigt og slidstærkt men alligevel blødt og behageligt 
materiale. Forsynet med tommelfingergreb som holder ærmerne på plads.

Meget stabilt 3-trådet materiale holder faconen – vask efter vask

Elastisk snor i hætte

Kængurulomme til at varme hænderne i

For vasket med behagelig forkrympet pasform

Ribkanter i ærmer og forneden beskytter mod kulden

Materiale: Komfortabelt, holdbart materiale i 80% bomuld/20% polyester, 330 g/m2. 
For vasket.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126
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2800 Hættetrøje
Robust og enkel hættetrøje med stor kængurulomme  
til at varme hænderne i. God plads til firmaprofilering.

Børstet inderside for større komfort

Forstærkede ribkanter

Forstærkede albuer for større holdbarhed

Materiale: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

2816 Logo hættetrøje med lynlås
Robust hættetrøje med lynlås i kraftigt og slidstærkt men alligevel blødt og behageligt materiale. 
Forsynet med tommelfingergreb som holder ærmerne på plads.

Meget stabilt 3-trådet materiale holder faconen – vask efter vask

Elastisk snor i hætte

Kængurulomme til at varme hænderne i

For vasket med behagelig forkrympet pasform

Ribkanter i ærmer og forneden beskytter mod kulden

Materiale: Komfortabelt, holdbart materiale i 80% bomuld/20% polyester, 330 g/m2. For vasket.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126
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2801 Hættetrøje med lynlås
Robust og enkel hættetrøje med lynlås og lommer  
til at varme hænderne i. God plads til firmaprofilering.

Børstet inderside for større komfort

Forstærkede ribkanter

Trykt nakkelabel for maksimal komfort

Materiale: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

2811 Dame hættetrøje med lynlås
Enkel hættetrøje med kvindelig pasform og store kængurulommer  
til at varme hænderne i. Ideel til firmaprofilering.

Designet specielt til kvinder

Børstet inderside for ekstra komfort

Forstærkede ribkanter

Materiale: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m2.

Størrelse: XS–XXL

2712 Rugby sweatshirt
Moderne klassiker. Rugby sweatshirt i kraftigt men blødt materiale.  
Ideel til virksomhedens profilering.

Masser af plads til firmaprofilering

Fremstillet i kraftigt men blødt, for vasket materiale for større komfort og holdbarhed

Avanceret design med elastiske manchetter og slids i siderne for optimal pasform

Praktisk brystlomme med låg

Materiale: Silikone vasket og kæmmet materiale i 80% bomuld/20% polyester, 300g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126
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2817 Sweatshirt jakke
Inspirerende sweatshirt jakke med en perfekt kombination af moderne  
design og varm arbejdskomfort samt en række lommer til lidt af hvert.

Blødt pile fleecefor både i hætten og lommerne for ekstra varme

Store forlommer med patch lommer udenpå, lomme med lynlås til sikker  
opbevaring af nøgler og en praktisk lomme på ærmet til kuglepen

Elastisk rib ved håndled og forneden holder kulden ude

Lang YKK lynlås foran for maksimal komfort

Avanceret design og en perfekt pasform

Materiale: Behageligt og slidstærkt materiale i 80% bomuld/20% polyester, 320 g/m2. 
Foret med 100% polyester pile, 250 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

2819 Sweatjakke med logo og lynlås
Logo jakke i attraktivt, moderne design gør en forskel, hvad enten du er 
på arbejde eller har fri. Fremstillet i klassisk polyester tricot med børstet 
fleece på indersiden for større arbejdskomfort.

Behagelig høj krave beskytter nakken mod kulde og blæst

Elastisk rib ved håndled og forneden hjælper med at holde kulden ude

To lettilgængelige forlommer med lynlås

Lang YKK lynlås foran for maksimal komfort

Avanceret design og en perfekt pasform

Materiale: 100% polyester tricot, 350 g/m2. Børstet fleece på indersiden.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

2821 Sweatjakke med lynlås
Vis dit logo. Sporty jakke i attraktivt, moderne design med masser af 
plads til firmaprofilering. Fremstillet i polyester tricot med børstet 
fleece på indersiden for blød arbejdskomfort.

Store områder med få sømme så der er plads til firmaprofilering

Behagelig høj krave beskytter nakken mod kulde og blæst

Elastisk rib ved håndled og forneden hjælper med at holde kulden ude

To lettilgængelige forlommer

Lang YKK lynlås foran for maksimal komfort

Materiale: 100% polyester tricot, 350 g/m2. Børstet fleece på indersiden.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126
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8503 Industriskjorte
En skjorte til hårdt arbejde. Unikt design, der ikke ridser sarte overflader, 
easy-care materiale og patenterede MultiPockets™.

Patenterede MultiPockets™ – to smarte sidelommer, ideelle til mobiltelefon,  
PDA eller briller

Easy-care materiale der bevarer farve og form i vask ved 85° C

UV beskyttelse 50+

Unikt design der ikke ridser, men beskytter sarte arbejdsflader

Avanceret design og moderne pasform

Materiale: Robust materiale der er let at vedligeholde, 65% polyester/ 
35% bomuldstwill, 155 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

8506 Skjorte med korte ærmer, Rip-Stop
Let skjorte med korte ærmer fremstillet i slidstærk men blød rip-stop. Giver dig en 
fantastisk arbejdskomfort kombineret med patenterede MultiPockets™.

Patenterede MultiPockets™ – to smarte sidelommer, ideelle til mobiltelefon,  
PDA eller briller

Let, holdbart rip-stop materiale. For vasket for øget arbejdskomfort

Avanceret design og moderne pasform

Trykt nakkelabel for maksimal komfort

Trykknapper sikrer nem lukning og øget holdbarhed

Materiale: Blød og komfortabel for vasket rip-stop. 80% bomuld/20% polyester, 150 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

8508 Skjorte, Rip-Stop
Let skjorte fremstillet i slidstærk men blød rip-stop. Giver dig en fantastisk 
arbejdskomfort kombineret med patenterede MultiPockets™.

Patenterede MultiPockets™ – to smarte sidelommer, ideelle til mobiltelefon,  
PDA eller briller

Let, holdbart rip-stop materiale. For vasket for øget arbejdskomfort

Avanceret design og moderne pasform

Trykt nakkelabel for maksimal komfort

Trykknapper sikrer nem lukning og øget holdbarhed

Materiale: Blød og komfortabel for vasket rip-stop. 80% bomuld/20% polyester, 150 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126
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2714 A.V.S. avanceret polo shirt
Et frisk udseende hele dagen igennem. Regn med avanceret fugttransport i denne ekstremt bløde 
men slidstærke polo shirt i åndbart, UV-beskyttet materiale. Kombinerer kølig arbejdskomfort med 
patenteret  MultiPocket™ komfort.

Active Vaporize System (A.V.S.) er en avanceret stof teknologi, der giver ekstrem åndbarhed og 
fugttransport, og som holder din krop tør og frisk

Innovativ kombination af A.V.S. teknologi, bambus kulstof og UV-beskyttelse 50+ for frisk 
arbejdskomfort i varmen

Patenterede MultiPockets™ - to smarte sidelommer, ideelle til mobiltelefon, PDA eller briller

Stretch materiale og flatlock sømme for optimal pasform og komfort

Trykt nakkelabel for maksimal komfort

Materiale: 100% åndbar A.V.S. polyester, 220 g/m2 med bambus anti-lugt behandling og UV-beskyttelse.

Størrelse: XS–XXXL – ny justeret pasform se side 126

2716 A.V.S. Body Mapping polo shirt
For banebrydende ventilation anvend denne polo shirt med avanceret, kropsnært 
"body-mapped" design. Kombinerer banebrydende teknologi med hurtigtørrende 
stretch og UV-beskyttet materiale for en overlegen frisk og tør arbejdskomfort.

Active Vaporize System (A.V.S.) er en avanceret stof teknologi, der giver ekstrem 
åndbarhed og fugttransport, og som holder din krop tør og frisk

Avanceret kropsnært "body-mapped" design med ekstra ventilation hvor du sveder mest 
- under armene, langs ryggen og øverste del af ryggen

Innovativ kombination af A.V.S. teknologi, bambus kulstof og UV-beskyttelse 50+ for frisk 
arbejdskomfort i varmen

Stretch materiale og flatlock sømme for overlegen pasform og komfort

Trykt nakkelabel for maksimal komfort

Materiale: High-Tech 100% åndbar A.V.S. polyester, 180 g/m2 med bambus anti-lugt 
behandling og UV-beskyttelse. Polyester mesh, 120 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – ny justeret pasform se side 126

OVERDELE

Stretch materiale giver en 
god pasform.

Avanceret design formet 
efter kroppen med ekstra 
ventilation de steder, hvor 
du sveder mest.

Det højteknologiske, åndbare 
A.V.S. polyester materiale 

holder dig tør og frisk.

Anti-lugt behandling med 
bambus og 50+ UV- 
beskyttelse, så du kan 
holde dig frisk i varmen.
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2508 A.V.S. T-shirt
Tør og frisk arbejdskomfort. Let, stretch T-shirt i højfunktionelt, åndbart materiale,  
der transporterer fugt væk fra kroppen. Ideel til firmaprofilering.

Active Vaporize System (A.V.S.) er en avanceret stof teknologi, der giver ekstrem åndbarhed og 
fugttransport, og som holder din krop tør og frisk

Anti-lugt behandling for frisk arbejdskomfort i varmen

Stretch materiale og flatlock sømme for optimal pasform og komfort

Materiale: 100% åndbar A.V.S. polyester, 140 g/m2 med anti-lugt behandling.

Størrelse: XS–XXXL – ny justeret pasform se side 126

2711 A.V.S. polo shirt
Hold dig frisk i varmen med denne lette stretch polo shirt. Højfunktionelt, åndbart materiale 
der transporterer fugt væk fra kroppen og sikrer kølig arbejdskomfort. Ideel til 
firmaprofilering.

Active Vaporize System (A.V.S.) er en avanceret stof teknologi, der giver ekstrem åndbarhed og 
fugttransport, og som holder din krop tør og frisk

Anti-lugt behandling for frisk arbejdskomfort i varmen

Stretch materiale og flatlock sømme for optimal pasform og komfort

Materiale: 100% åndbar A.V.S. polyester, 140 g/m2 med anti-lugt behandling.

Størrelse: XS–XXXL – ny justeret pasform se side 126

2509 A.V.S. avanceret T-shirt
Tør og frisk i det lange løb. Ekstrem blød og komfortabel men slidstærk T-shirt i åndbart og 
UV-beskyttet materiale. Regn med avanceret fugttransport og patenterede MultiPocket™

Active Vaporize System (A.V.S.) er en avanceret stof teknologi, der giver ekstrem åndbarhed og 
fugttransport, og som holder din krop tør og frisk

Innovativ kombination af A.V.S. teknologi, bambus kulstof og UV-beskyttelse 50+ for frisk 
arbejdskomfort i varmen

Forsynet med patenterede MultiPockets™, to smarte sidelommer der er ideelle til en mobiltelefon,  
PDA eller briller

Stretch materiale og flatlock sømme for optimal pasform og komfort

Trykt nakkelabel for maksimal komfort

Materiale: 100% åndbar A.V.S. polyester, 220 g/m2 med bambus anti-lugt behandling og UV-beskyttelse.

Størrelse: XS–XXXL – ny justeret pasform se side 126
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2708 Polo shirt
Attraktiv, robust polo shirt fås i mange forskellige farver.  
Ideel til firmaprofilering.

Forstærket skuldersøm og nakke

Easy-care materiale bevarer form og farve i vask ved 85° C

Praktisk brystlomme

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

Størrelse: XS–XXXL

2710 Polo shirt med MultiPockets™
En sporty klassiker med et moderne twist. Polo shirt med raglanærmer 
kombinerer komforten fra kraftig, softwashed bomuld med funktionaliteten  
fra patenterede MultiPockets™.

Patenterede MultiPockets™ – to smarte sidelommer, ideelle til mobiltelefon,  
PDA eller briller

Forstærket skuldersøm og nakke

Indvendig kabelføring til håndfri og MP3 via MultiPockets™

Trykt nakkelabel for maksimal komfort

Design med 2 knapper og raglanærmer

Materiale: 100% softwashed kraftig bomuld for enestående arbejdskomfort, 240 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

2709 Dame polo shirt
Tidssvarende snit til den moderne kvinde. Sporty polo shirt  
med masser af komfort og praktiske MultiPockets™.

Patenterede MultiPockets™ – to smarte sidelommer,  
ideelle til mobiltelefon, PDA eller briller

Avanceret design og pasform til kvinder

Forstærket skuldersøm og nakke

Trykt nakkelabel for maksimal komfort

Easy-care materiale bevarer form og farve i vask ved 85° C

Materiale: Easy-care materiale i 65% polyester/35% bomuld, 220 g/m2.

Størrelse: XS–XXL

2504 T-shirt med MultiPockets™
Banebrydende, forstærket T-shirt med patenterede MultiPockets™ 
– blød og alligevel slidstærk bomuldskomfort.

Patenterede MultiPockets™ – to smarte sidelommer,  
ideelle til mobiltelefon, PDA eller briller

Forstærket skuldersøm og nakke

Indvendig kabelføring til håndfri og MP3 via MultiPockets™

Elastisk ribkant i hals så T-shirten holder formen – vask efter vask

Trykt nakkelabel for maksimal komfort

Materiale: 100% kraftig bomuld for ekstra holdbarhed, 200 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL
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2402 T-shirt med lange ærmer
En robust langærmet T-shirt i bomuld med masser af plads til firmaprofilering.

Forstærket skuldersøm og nakke

Elastisk ribkant i hals så T-shirten holder formen – vask efter vask

Trykt nakkelabel for maksimal komfort

Materiale: 100% kæmmet bomuld, 200 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

2502 T-shirt
Mange muligheder. Klassisk T-shirt i bomuld med masser af 
plads til firmaprofilering.

Forstærket skuldersøm og nakke

Elastisk ribkant i hals så T-shirten holder formen – vask efter vask

Trykt nakkelabel for maksimal komfort

Materiale: 100% kæmmet bomuld, 160 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

2403 Dame stretch T-shirt med lange ærmer
T-shirt med optimal pasform og ekstra bevægelsesfrihed samt masser 
af plads til firmaprofilering.

Kropsnært og mere feminint design

Elastan giver større bevægelsesfrihed

Forstærket skuldersøm og nakke

Materiale: 90% bomuld/10% elastan, 190 g/m2.

Størrelse: XS–XXL

2503 Dame stretch T-shirt
T-shirt med optimal pasform og ekstra bevægelsesfrihed samt masser 
af plads til firmaprofilering.

Kropsnært og mere feminint design

Elastan giver større bevægelsesfrihed

Forstærket skuldersøm og nakke

Materiale: 90% bomuld/10% elastan, 190 g/m2.

Størrelse: XS–XXL
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9430 XTR svedtransporterende T-shirt med lange ærmer, Side: 70
9431 XTR svedtransporterende underbukser, Side: 71
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VARM OG TØR.
Ægte arbejdskomfort 
starter tæt på din hud. 
Vores undertøj er frem- 
 stillet i et meget effektivt 
materiale, som transpor-
terer sved og fugt væk fra 
kroppen og holder dig varm 
og tør.

KOMFORT TÆT PÅ DIN HUD.
Med vores undertøj er du garanteret en 
utrolig god pasform takket være det 
ultimative design og det behagelige  
stretch materiale.

XTR – DET ULTIMATIVE 
UNDERTØJ.
Med vores banebrydende XTR 
undertøj kan du præstere ekstra på 
jobbet. En ny generation af undertøj 
med avanceret design, innovative 
stoffer og funktionalitet, som giver en 
ultimativ tør og frisk arbejdskomfort.

ANTI-LUGT.
Det innovative A.V.S. materiale i vores undertøj er en  
blanding af behageligt vævet polyester og bambusmateriale  
i nanostørrelse, som giver dig en høj åndbarhed og frisk 
anti-lugt komfort.

A.V.S. Active Vaporize System

Ånder og holder dig samtidig tør  
– transporterer sved og fugt væk  
fra huden.

materiale

hudkropsfugt

fugt

SIKKER PÅ FØDDERNE.
For at få arbejdskomfort i hvert eneste 
skridt skal du anvende vores højteknolo-
giske arbejdsstrømper med innovativt 
design og åndbart Coolmax® materiale. 
Hvis du ønsker endnu mere slidstyrke, 
skal du prøve vores slidstærke men 
ekstremt bløde og behagelige Cordura® 
strømper, som kombinerer langvarig 
ventilation med de helt rigtige  
forstærkninger.

Højteknologiske materialer i aktion. Du kan læse mere om vores avancerede materialer  
på www.snickersworkwear.dk
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9430 XTR svedtransporterende T-shirt med lange ærmer
Optimer dine kropsfunktioner med næste generations undertøj. Ultimativ, langærmet T-shirt 
for tør og frisk arbejdskomfort med banebrydende design, materialer og funktionalitet.

Holder din krop tør og frisk hele dagen med det innovative og hurtigtørrende materiale,  
der transporterer sved og fugt væk fra din hud

Avanceret design og teknologi sikrer ventilation, isolering og beskyttelse

Ekstra ventilation dér hvor du sveder mest – under armene, på ryggen,  
over brystet og hvor armene bøjer

Ekstra isolering vigtige steder – ved skuldrene og nyrerne

Ekstra beskyttelse hvor du har brug for det – ved albuerne

Materiale: High-Tech, let og åndbart A.V.S. materiale i 56% polyamid/40% polypropylen/4% elastan, 
200 g/m2.

Størrelse: XS–XXL

Avanceret, kropstilpasset  
model transporterer sved og  

fugt væk fra huden.

Hurtigtørrende 
stretch materiale.

Ekstra isolering ved 
skuldrene og nyrerne.

Ekstra  
beskyttelse  
på albuerne.

Ekstra ventilation under 
armene, på ryggen, på brystet 
og dér hvor armene bøjes.

UNDERTØJ

– DET ULTIMA
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9431 XTR svedtransporterende underbukser
Undertøjs revolution. Gør dig klar til en ny dimension i tør og frisk arbejdskomfort med næste 
generations lange underbukser med banebrydende design, materialer og funktionalitet.

Holder din krop tør og frisk hele dagen med det innovative og hurtigtørrende materiale,  
der transporterer sved og fugt væk fra din hud

Avanceret design og teknologi sikrer ventilation, kompression og beskyttelse

Ekstra ventilation dér hvor du sveder mest – i knæhaserne og bagpå

Ekstra kompression for at støtte og aktivere vigtige muskler – som lårene og lysken

Ekstra beskyttelse hvor du har brug for det – ved knæene

Materiale: High-Tech, let og åndbart A.V.S. materiale i 56% polyamid/40% polypropylen/4% elastan, 
200 g/m2.

Størrelse: XS–XXL

Avanceret, kropstilpasset 
model transporterer sved og 

fugt væk fra huden.

Ekstra kompression 
bagpå, ved lårene 
og lysken.

Ekstra beskyttelse 
på knæene.

Hurtigtørrende stretch materiale.

Ekstra ventilation i 
knæhaserne og bagpå.

UNDERTØJ

TIVE INDERSTE LAG
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9432 XTR svedtransporterende T-shirt
Mærk forskellen i denne ultimative, svedtransporterende T-shirt. Regn med banebrydende design, 
materialer og funktionalitet, der sikrer dig tør og frisk arbejdskomfort.

Holder din krop tør og frisk hele dagen med det innovative og hurtigtørrende materiale,  
der transporterer sved og fugt væk fra din hud

T-shirt med avanceret design og teknologi, som sikrer optimal kombination af ventilation og isolering

Ekstra ventilation dér hvor du sveder mest – under armene, på ryggen og over brystet

Ekstra isolering vigtige steder – ved skuldrene og nyrerne

Materiale: High-Tech, let og åndbart A.V.S. materiale i 56% polyamid/40% polypropylen/4% elastan, 200 g/m2.

Størrelse: XS–XXL

UNDERTØJ

Avanceret kropstilpasset 
model transporterer sved og 

fugt væk fra huden.

Ekstra isolering ved 
skuldrene og nyrerne.

Hurtigtørrende stretch 
materiale.

Ekstra ventilation i armhuler, 
på ryggen og brystet.

– DET ULTIMA
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9433 XTR svedtransporterende boxershorts
Mærk forskellen i disse ultimative, svedtransporterende boxershorts. Regn med banebrydende 
design, materialer og funktionalitet, der sikrer dig tør og frisk arbejdskomfort.

Holder din krop tør og frisk hele dagen med det innovative og hurtigtørrende materiale,  
der transporterer sved og fugt væk fra din hud

Boxershorts med avanceret design og teknologi, som sikrer optimal kombination af ventilation  
og kompression

Ekstra ventilation bagpå hvor du sveder mest

Ekstra kompression for at støtte og aktivere vigtige muskler – som lårene og lysken

Materiale: High-Tech, let og åndbart A.V.S. materiale i 56% polyamid/40% polypropylen/4% elastan, 200 g/m2.

Størrelse: XS–XXL

UNDERTØJ

Ekstra kompression bagpå, 
ved lårene og lysken.

Ekstra ventilation bagpå.

TIVE INDERSTE LAG
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9413 Microfleece termotrøje med kort lynlås
Varm og behagelig inderst når du arbejder udenfor i kulden. Regn med fremragende 
isolering og fugttransport i denne microfleece pullover, der er ideel som et varmt 
inderlag eller let mellemlag.

Fantastisk pasform og arbejdskomfort takket være stretch materialet

Lynlås i krave med hagebeskyttelse for ekstra komfort

Tommelfingergreb i manchetter holder ærmerne på plads

Elastiske manchetter bevarer formen og holder kulden ude

Forlænget ryg så trøjen bliver i bukserne, også når du bukker dig

Materiale: 94% åndbar A.I.S Active Insulation System polyester/6% elastan, 230 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

9436 Boxershorts, two-pack
Ægte bomuldskomfort. Prøv disse boxershorts i blød stretch  
og oplev en overlegen pasform og fantastisk komfort.

Boxershorts med suveræn pasform takket være moderne  
design og stretchmateriale

Blødt materiale for maksimal komfort

Taljebånd er børstet på indersiden for øget komfort

6-trådet, flatlock sømme for ekstra holdbarhed

Materiale: 95% bomuld/5% elastan, 210 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

9414 Microfleece termounderbukser
Ekstra varme og komfort inderst når du arbejder udenfor i kulden. Stol på 
overlegen isolering og fugttransport i disse lange underbukser i microfleece,  
der er ideelle som et varmt inderlag eller let mellemlag.

Fantastisk pasform og arbejdskomfort takket være stretch materialet

Hurtigtørrende letvægtsmateriale holder kroppen tør

Børstet på indersiden for ekstra varme og blød komfort

Elastiske manchetter i benene bevarer formen og holder kulden ude

Taljebånd for maksimal komfort

Materiale: 94% åndbar A.I.S Active Insulation System polyester/6% elastan, 230 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126
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9413 Microfleece termotrøje med kort lynlås, Side: 74
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9209 Cordura® strømper
Prøv disse holdbare men bløde og behagelige Cordura® strømper 
når du har brug for slidstærk komfort. Avanceret design kombineret 
med ventilation og de helt rigtige forstærkninger.

Slidstærk sål i Cordura® garn for ekstrem holdbarhed

Blød tåsøm for optimal pasform

Tykkere hæl og tå for bedre holdbarhed og støtte

Ekstra ventilation ved fodryggen

Elastisk strik ved svangen for optimal pasform

Materiale: Ekstrem slidstærkt materiale, 70% polycolon/polypropylen/ 
7% Cordura®/17% polyamid/6% lycra.

Størrelse: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9202 Strømper, Wool Mix
Hold fødderne varme og friske i disse ultimative 
strømper i uldblanding. Avanceret design med 
beskyttelse af foden, transport af fugt og 
antibakteriel behandling sikrer en enestående 
arbejdskomfort.

Polstret beskyttelse ved ankler

Formet til henholdsvis venstre og højre fod for 
optimal pasform

Kanaler ved sålerne for transport af fugt

Tykkere i hæl og tå for bedre holdbarhed og støtte

Antibakteriel behandling

Materiale: Isolerende Wool blanding 70% uld/ 
6% silke/20% polyamid/4% lycra.

Størrelse: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9203 Lange strømper, Wool Mix
Fantastiske arbejdsstrømper i uldblanding med 
avanceret design med skinnebensstøtte, 
beskyttelse af foden og antibakteriel behandling 
sikrer en enestående arbejdskomfort.

Polstret beskyttelse ved ankler og skinneben

Formet til henholdsvis venstre og højre fod for 
optimal pasform

Kanaler ved sålerne for transport af fugt

Tykkere i hæl og tå for bedre holdbarhed og støtte

Antibakteriel behandling

Materiale: Isolerende Wool blanding 70% uld/ 
6% silke/20% polyamid/4% lycra.

Størrelse: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9210 Lange, tykke uldstrømper
Glem alt om kolde fødder i disse fremragende 
tykke uldstrømper. Lange, tykke, bløde og 
forstærkede strømper i lækker uldfrotté kvalitet 
sikrer ekstrem varm arbejdskomfort.

Højt skaft for ekstra varme og isolering

Elastisk strik ved svangen for en perfekt pasform

Tykkere hæl og tå for bedre holdbarhed og støtte

Lidt tyndere ved vristen for maksimal komfort

Materiale: Tyk og blød uldfrotté kvalitet,  
84% merinould/12% lycra/4% polyamid.

Størrelse: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

Slidstærk sål i  
Cordura® garn.

Ekstra ventilation 
øverst på foden.

Kraftigere hæl og tå giver 
bedre slidstyrke.
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9208 Tynde Coolmax® 
strømper
Forkæl dine fødder med tynde Coolmax® 
strømper på varme dage. Smart low-cut design 
og High-Tech garn sikrer optimal ventilation og 
komfort hele dagen igennem.

Low-cut design for øget kølende komfort

Blød tåsøm for optimal pasform

Tykkere hæl og tå for bedre holdbarhed og støtte

Ekstra ventilation ved fodryggen

Elastisk strik ved svangen for optimal pasform

Materiale: Fugttransporterende Coolmax® 
materiale, 75% Coolmax®/21% polyamid/4% lycra.

Størrelse: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9201 Coolmax® strømper
Få et godt fodarbejde i disse åndbare arbejdsstrømper med 
innovativt design i avanceret Coolmax® materiale, der sikrer 
tør komfort i hvert skridt.

Polstret beskyttelse ved ankler

Formet til henholdsvis venstre og højre fod for optimal pasform

Kanaler ved sålerne for transport af fugt

Tykkere hæl og tå for bedre holdbarhed og støtte

Ekstra ventilation ved fodryggen

Materiale: Fugttransporterende Coolmax® materiale,  
60% Coolmax®/14% uld/6% silke/16% polyamid/4% lycra.

Størrelse: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9200 Korte Coolmax® strømper
High-Tech arbejdsstrømper med innovativt design 
i avanceret åndbart Coolmax® materiale holder 
dine fødder tørre dagen igennem.

Polstret bagpå til beskyttelse af akillessenen

Formet til henholdsvis venstre og højre fod for 
optimal pasform

Kanaler ved sålerne for transport af fugt

Tykkere hæl og tå for bedre holdbarhed og støtte

Ekstra ventilation ved fodryggen

Materiale: Fugttransporterende Coolmax® materiale, 
60% Coolmax®/14% uld/6% silke/16% polyamid/ 
4% lycra.

Størrelse: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9204 Strømper, two-pack
Pakke med to par strømper, så du altid har  
et ekstra par, når du får brug for det.

Dri-release materiale for tør arbejdskomfort

Elastisk strik ved svangen for optimal pasform

Tykkere i hæl og tå for bedre holdbarhed

Materiale: 80% dri-release/15% lycra/5% nylon.

Størrelse: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

Beskyttelse  
mod slag.

Kanaler til  
svedtransport.

Avanceret Coolmax® 
materiale.

Specialstrik giver  
ekstra ventilation. 

Strikket så de  
passer til højre  
og venstre fod.
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3714 Dame buks med hylsterlommer, Canvas+, Side: 80
2503 Dame stretch T-shirt, Side: 81

3714 Dame buks med hylsterlommer, Canvas+, Side: 80
1227 Dame Softshell jakke, Side: 80
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Suveræn kvindelig pasform. Arbejdstøjet er designet 
specielt til kvinder. For eksempel har arbejdsbukserne 
en lav talje og en perfekt pasform til den kvindelige 
figur.

FUNKTIONALITET PÅ JOBBET.
Designet til kvinder – uden at gå på kompromis 
med funktionaliteten. Tilbehørsfæster, 
forlommer og hylsterlommer samt lommer til 
tommestok og mobiltelefon sikrer, at alting er 
lige ved hånden.

D
AM

ESnickers Workwears sortiment til damer handler om én ting: 
Kompromisløs funktionalitet, arbejdskomfort og beskyttelse 
designet specielt til kvinder. Tag f.eks. vores arbejdsbukser  
til kvinder. De har et lavtsiddende kvindeligt snit, Twisted Leg™ 
design og Snickers Workwear Gusset™ i skridtet, som giver en 
perfekt kvindelig pasform med maksimal bevægelsesfrihed.

BEVÆGELSESFRIHED.
Kvindeserien fra Snickers 
Workwear har et flot design og 
en utrolig bevægelsesfrihed.

CERTIFICERET KNÆBESKYTTELSE.
Det er hårdt at arbejde på knæ. Det er derfor, 
at vores arbejdsbukser og knæpuder med 
KneeGuard™ positionerings system giver  
dig den mest avancerede og certificerede 
knæbeskyttelse, der findes. Så du kan 
beskytte dig selv i dag – og skåne dine knæ  
på længere sigt. Læs mere om vores udvalg 
af banebrydende knæpuder på side 22.

Kontrastfarver. Pink trenser og andre designmæssige 
detaljer forstærker det moderne, feminine look.

DESIGNET TIL KVINDER

Højteknologiske materialer i aktion. Du kan læse mere om vores avancerede materialer på www.snickersworkwear.dk
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ARBEJDSTØJ TIL KVINDER

3713 Service damebuks
Designet til kvinder. Bukser i easy-care materiale med smart snit og god 
bevægelsesfrihed.

Fremstillet i easy-care materiale som bevarer form og farve

Designet specielt til kvinder for at sikre et moderne snit og maksimal bevægelsesfrihed

Venstre lårlomme er forsynet med velcroklap og mobiltelefonlomme

To dybe lommer med lommepose foran og bagpå

Ekstra bred bæltestrop bagpå holder bæltet på plads

Materiale: Slidstærkt, easy-care materiale der tåler industrivask og som bevarer form og 
farve. 65% Polyester/35% Bomuld, 250 g/m2.

Standardstørrelse på lager: 32–54, 18–22, 76–92

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

Tommestokslomme med løs front 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.

Standardstørrelse på lager: 32–54, 18–22, 76–92

1227 Dame Softshell jakke
Aktiv inspiration, kvindeligt snit. Softshell jakke i 3-lags elastisk, åndbar, vandafvisende polyester 
med varmt fleece inderfor. Du kan regne med komfort og en perfekt pasform til kvinder.

Designet specielt til kvinder med moderne snit og maksimal bevægelsesfrihed

Brystlomme med lynlås og lettilgængelig håndfri løsning

Reflekseffekter for øget synlighed

To store indvendige lommer der er ideelle til papirer eller PDA

Materiale: Vandafvisende, åndbar og strækbar. Lamineret softshell materiale i 100% polyester, 285 g/m2.

Standardstørrelse på lager: XS–XXL
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2709 Dame polo shirt
Tidssvarende snit til den moderne kvinde. Sporty polo shirt med 
masser af komfort og praktiske MultiPockets™.

Patenterede MultiPockets™ - to smarte sidelommer, ideelle til 
mobiltelefon, PDA eller briller

Avanceret design og pasform til kvinder

Forstærket skuldersøm og nakke

Trykt nakkelabel for maksimal komfort

Easy-care materiale bevarer form og farve i vask ved 85° C

Materiale: Easy-care materiale i 65% polyester/35% bomuld, 220 g/m2.

Størrelse: XS–XXL

2503 Dame stretch T-shirt
T-shirt med optimal pasform og ekstra bevægelsesfrihed 
samt masser af plads til firmaprofilering.

Kropsnært og mere feminint design

Elastan giver større bevægelsesfrihed

Forstærket skuldersøm og nakke

Materiale: 90% bomuld/10% elastan, 190 g/m2.

Størrelse: XS–XXL

2403 Dame stretch T-shirt med lange ærmer
T-shirt med optimal pasform og ekstra bevægelsesfrihed samt 
masser af plads til firmaprofilering.

Kropsnært og mere feminint design

Elastan giver større bevægelsesfrihed

Forstærket skuldersøm og nakke

Materiale: 90% bomuld/10% elastan, 190 g/m2.

Størrelse: XS–XXL

2811 Dame hættetrøje med lynlås
Enkel hættetrøje med kvindelig pasform og store kængurulommer 
til at varme hænderne i. Ideel til firmaprofilering.

Designet specielt til kvinder

Børstet inderside for ekstra komfort

Forstærkede ribkanter

Materiale: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m2.

Størrelse: XS–XXL
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EN 20471

EN 471

BLIV SET. 
Vores High-Vis serie tager 
personlig beskyttelse et 
skridt videre. Den giver dig 
den kendte Snickers 
Workwear funktionalitet og 
arbejds komfort – og sikrer, at 
du altid bliver set.

EN ÆGTE LIVREDDER. 
Vi tager personlig beskyttelse alvorligt – og  
går ikke på kompromis. Vores High-Vis 
jakker, T-shirts og polo shirts og veste er 
forsynet med refleksstriber hele vejen rundt, 
også henover og på tværs af skuldrene, så 
du er synlig fra alle vinkler – selv når du 
bukker dig ned.

SYNLIG KOMFORT. 
Jakker og bukser uden for og med høj synlighed fra Snickers Workwear er 
frem stillet i behagelig bomuld på indersiden og smudsafvisende polyester 
på ydersiden. En fantastisk kombination, som giver mere komfort og 
mindre risiko for sved.

SLIDSTÆRKT MATERIALE MED  
FARVEBESTANDIG BESKYTTELSE. 
Vores fluorescerende arbejdstøj sikrer langvarig beskyttelse.  
Takket været den slidstærke polyester bevarer arbejdstøjet formen  
og den intense fluorescerende farve og modstår fugt, olie og snavs - 
vask efter vask.

 EN 471 HIGH VISIBILITY advarselsbeklædning 
Denne standard fastlægger krav til advarselsbeklædning, der visuelt skal kunne 
 signalere brugernes tilstedeværelse. Der indgår funktionskrav til farve og 
retrorefleksion samt til minimumarealerne og materialernes fordeling og placering 
på beskyttelsesbeklædningen.

Der er 3 forskellige klasser, og klasse 3 er den højeste klasse.
Klasse 3:  Det samlede fluorescerende område skal være på mindst 0,8 m2 og  

0,2 m2 reflekterende materiale.

Klasse 2:  Det samlede fluorescerende område skal være på mindst 0,5 m2 og  
0,13 m2 reflekterende materiale.

Klasse 1:  Det samlede fluorescerende område skal være på mindst 0,14 m2 og  
0,10 m2 reflekterende materiale.

Profilering på High-Vis arbejdstøj
Der gælder visse krav til logostørrelse på High Visibility arbejdstøj. Hvis logoet er for stort, 
kan tøjet ikke klassificeres. Kontakt Snickers Workwear for yderligere oplysninger om den 
bedste og mest sikre profilering. Vi hjælper gerne med at finde den optimale løsning, der gør 
dit firma endnu mere synligt.

Bemærk: High-Vis beklædning er ikke tilgængeligt i yderstørrelser. Det skyldes, at tøjet ikke 
kan certificeres iht. EN 471 – da små størrelser ikke har et tilstrækkeligt stort fluoresce-
rende område.

H
IG

H
-V

IS
I juni 2013 blev den nye standard EN ISO 20471:2013 offentliggjort i  
Den Europæiske Unions Tidende. Denne harmoniserede standard erstatter den 
tidligere standard EN 471:2004+A1:2007. Fra den 1. oktober skal alle CE-mærkede 
produkter med høj synlighed CE-mærkes og certificeres iht. EN ISO 20471. 

I praksis skal producenterne af materialerne og de bemyndigede organer have tid til 
at opdatere den påkrævede dokumentation til dem, der ønsker at CE-mærke i henhold til den 
nye norm. Denne proces forventes at tage 1–2 år. Endvidere udsteder de fleste bemyndigede 
organer i Europa nu certifikater med 5 års gyldighed for at kunne træffe forholdsregler, hvis 
standarderne ændrer sig. Derfor kan der i mange år fremover findes produkter på markedet, 
som er CE-mærkede i henhold til den tidligere norm. I de kommende år vil der derfor være 
produkter, som er CE-mærket iht. EN 471, og produkter, som er mærket iht. ISO EN 20471,  
på markedet. De vil kun blive ændret, efterhånden som producenterne opdaterer deres 
dokumentation i henhold til den ny norm. Den nye norm er ikke særlig anderledes i forhold til 
den tidligere norm og giver i alt væsentligt den samme grad af sikkerhed. 

Du kan få yderligere oplysninger om EN 20471 på www.snickersworkwear.dk 

Højteknologiske materialer i aktion. Du kan læse mere om 
vores avancerede materialer på www.snickersworkwear.dk

1683 High-Vis GORE-TEX® skaljakke, klasse 3, Side: 89 1823 High-Vis lang vinterjakke, klasse 3, Side: 88
3639 High-Vis vinterbuks, klasse 2, Side: 85
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 3233 – med hylsterlommer 
3333 – uden hylsterlommer

HIGH VISIBILITY

Twisted Leg™ design og 
Snickers Workwear Gusset™  

i skridtet giver optimal 
bevægelsesfrihed.

Lettilgængelige lårlommer 
med rum til mobiltelefon og 
kuglepenne.

Cordura® forstærkede 
knælommer giver  

større slidstyrke.

Tommestokslommen er 
designet til at give større 
bevægelsesfrihed.

Tre refleksstriber bag  
på benene giver større 
synlighed.

KneeGuard™ positioneringssystem 
giver overlegen knæbeskyttelse.

3233, 3333 High-Vis buks, klasse 2
Fluorescerende arbejdsbukser kombinerer synlighed med smart design og ubegrænset 
funktionalitet. God pasform og en række praktiske lommer. EN 471, klasse 2.

Avanceret snit med Twisted Leg™ design og Snickers Workwear Gusset™ skridtkile sikrer fantastisk 
arbejdskomfort i hvert skridt

Tre reflekser bagpå for øget synlighed

Knælommer med KneeGuard™ positioneringssystemet yder suveræn beskyttelse. Desuden forsynet 
med ekstra materiale foran, hvilket øger komforten, når du sidder eller ligger på knæ

Lettilgængelig lårlomme med separat lomme til mobiltelefon og rum til kuglepenne og småt værktøj

Tommestokslomme med løs bund for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

Materiale: Komfortabel bomuld på indersiden og smudsafvisende polyester på ydersiden. 40% bomuld/ 
60% polyester, 290 g/m2. Fluorkarbon behandlet. 100% Cordura®-polyamid knæforstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
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HIGH VISIBILITY

* Certificeret iht. den nye norm for høj synlighed, EN ISO 20471:2013.  
Du kan få yderligere oplysninger om EN ISO 20471:2013 på www.snickersworkwear.dk

NYHED 
Lanceres efterår 2014

0213 High-Vis helbuks med hylsterlommer, klasse 2
Fluorescerende helbuks med Twisted Leg™ design, overlegen knæbeskyttelse og 
Cordura® forstærkninger for ekstra slidstyrke. Desuden lettilgængelige hylsterlommer 
til lidt af hvert. EN 471, klasse 2.

Avanceret snit med Twisted Leg™ design der følger din næste bevægelse

Knælommer designet til  KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen knæbeskyttelse

Brede, justerbare skulderstropper med velcrofæster og stretch materiale i ryggen giver god 
arbejdskomfort og bevægelsesfrihed

Slidstærke hylsterlommer og lettilgængelige brystlommer inklusiv mobiltelefonlomme og 
plastbelagt ID-kort holder

Tommestokslomme med løs bund for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

Materiale: Komfortabel bomuld på inderside og smudsafvisende polyester på ydersiden. 
40% bomuld/60% polyester, 290 g/m2. Fluorkarbon behandlet. 100% Cordura®-polyamid 
knæforstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

3639 High-Vis vinterbuks, klasse 2
Varme i hvert skridt. Fluorescerende vinterbukser med blødt quiltfor. Forsynet med den 
velkendte 3-serie pasform, avanceret snit, pålidelig beskyttelse og grænseløs 
funktionalitet. EN 471, klasse 2.

Tre reflekser bagpå for øget synlighed

Højt snit bagpå og Twisted Leg™ design der følger dine bevægelser

Lynlås i ben, så bukserne er lette at tage på og af

Cordura® forstærkede knælommer med KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen 
knæbeskyttelse

Venstre lårlomme til mobiltelefon og kuglepen er lettilgængelig

Materiale: 100% polyester, 230 g/m2 med Cordura®-polyamid forstærkninger. 100% polyester for.

Standardstørrelse på lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3235 High-Vis buks med hylsterlommer i bomuld, klasse 1
Gør din dag lysere i behagelig bomuld. Fluorescerende bukser i bomuld med avanceret snit, perfekt pasform 
og Cordura® forstærkninger for øget holdbarhed. EN 20471*, klasse 1.

Avanceret snit med Twisted Leg™ design og Snickers Workwear Gusset™ skridtkile sikrer fantastisk arbejdskomfort i 
hvert skridt

Reflekser bagpå for øget synlighed

Cordura® forstærkede knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen knæbeskyttelse

Hylsterlommer og lettilgængelig lårlomme med separat lomme til mobiltelefon og rum til kuglepenne og småt værktøj

Tommestokslommen er løs i bunden for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

Materiale: Bomuld. Kraftig, blød, vasket bomuld giver en fremragende arbejdskomfort. 100% bomuld 2/2 twill, 390 g/m2.  
60% polyester/40% bomuld i  High-Vis områderne. Forsynet med 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 42–58, 84–104, 146–154, 250–260
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9153 High-Vis vest, klasse 2
Synlig på arbejdet. Let men slidstærk, fluorescerende vest med lynlås foran og 
patenterede MultiPockets™. EN 471, klasse 2.

Reflekser for- og bag samt på skuldre, så du altid er synlig – også når du bøjer dig

Patenterede MultiPockets™ - to smarte sidelommer, ideelle til mobiltelefon, PDA eller briller

Brede ærmegab for maksimal bevægelsesfrihed og en perfekt pasform over en jakke

Lettilgængelig, plastbelagt ID-kort holder på brystet

Lynlås foran for maksimal komfort

Materiale: 100% robust og behagelig polyester, 130 g/m2.

Størrelse: S/M, L/XL, XXL/XXXL – ny justeret pasform se side 126

3033 High-Vis shorts med hylsterlommer, klasse 1
Beskyttelse kort og godt. Ultimative fluorescerende arbejdsshorts med innovativ pasform 
og god bevægelsesfrihed samt en række funktionelle lommer, inkl. hylsterlommer.  
EN 471, klasse 1.

Avanceret snit med Snickers Workwear Gusset™ skridtkile sikrer fantastisk arbejdskomfort  
i hvert skridt

Lettilgængelig lårlomme med separat lomme til mobiltelefon og rum til kuglepenne og  
småt værktøj

Tommestokslomme med løs bund for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

To hylsterlommer med yderrum til småt værktøj, blyanter osv

To rummelige for- og baglommer samt velcrofæster til ekstra tilbehør

Materiale: Komfortabel bomuld på indersiden og smudsafvisende polyester på ydersiden.  
40% bomuld/60% polyester, 290 g/m2. Fluorkarbon behandlet.

Standardstørrelse på lager: 44–62

3833 High-Vis buks, klasse 1
Fluorescerende bukser i tidssvarende design. Avanceret snit og perfekt pasform. 
Førsteklasses beskyttelse og indbygget funktionalitet. EN 471, klasse 1.

Avanceret snit med Twisted Leg™ der følger dine bevægelser

To lettilgængelige lårlommer med separate lommer til mobiltelefon samt rum til 
kuglepenne og småt værktøj

Lårlommer med velcro klap er lette at åbne og lukke

To rummelige for- og baglommer

Mørk farve på knæ og underben sikrer et renere udseende (snavs vil ikke være synligt)

Materiale: Komfortabel bomuld på indersiden og smudsafvisende polyester på ydersiden. 
40% bomuld/60% polyester, 290 g/m2. Fluorkarbon behandlet.

Standardstørrelse på lager: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

1823 High-Vis lang vinterjakke, klasse 3, Side: 88
3333 High-Vis buks, klasse 2, Side: 84

1633 High-Vis jakke, klasse 3, Side: 87
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4233 High-Vis værktøjsvest, klasse 2
Forbedr din sikkerhed, synlighed og fleksibilitet i denne fluorescerende værktøjsvest.  
Den er forsynet med lettilgængelige lommer inklusiv hylsterlommer og stretch materiale  
i ryggen for overlegen bevægelsesfrihed. EN 471, klasse 2.

Reflekser hele vejen rundt så du er synlig fra alle retninger

Brede skulderstropper og stretch i ryggen for øget arbejdskomfort og bevægelsesfrihed

Hylsterlommer for- og bag samt brystlommer med lettilgængelig lomme til mobiltelefonen og 
plastbelagt ID-kort holder

Integreret mellemstykke så værktøjsvesten kan udvides og bæres over en jakke

Justerbart ergonomisk bælte mindsker belastningen af skuldrene

Materiale: Komfortabel bomuld på indersiden og smudsafvisende polyester på ydersiden.  
40% bomuld/60% polyester, 290 g/m2. Fluorkarbon behandlet.

Standardstørrelse på lager: XS–XXL – ny justeret pasform se side 126

1633 High-Vis jakke, klasse 3
En livredder. Fluorescerende jakke designet så du er synlig fra alle vinkler. Avanceret snit med 
forbøjede ærmer for exceptionel bevægelsesfrihed. EN 471, klasse 3.

Reflekser hele vejen rundt og på skuldre, så du altid er synlig – også når du bøjer dig

Kort front giver let adgang til bukselommer og en forlænget ryg yder ekstra beskyttelse i alle 
arbejdsstillinger

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

Store lettilgængelige brystlommer med beskyttende klap og plads til mobiltelefon, kuglepenne og ID-kort

To rummelige sidelommer for yderligere komfort

Materiale: Komfortabel bomuld på indersiden og smudsafvisende polyester på ydersiden,  
40% bomuld/60% polyester, 290 g/m2. Fluorkarbon behandlet.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL – ny justeret pasform se side 126
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1213 High-Vis softshell jakke, klasse 3
Bliv set. Moderne, fluorescerende softshell jakke i 3-lags strækbar polyester 
med varmt fleece inderfor. Du kan regne med enestående vandafvisende og 
åndbar komfort. EN 471, klasse 3.

Reflekser hele vejen rundt og på skuldre, så du altid er synlig – også når du bøjer dig

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og 
bevægelsesfrihed

Brystlomme med lynlås og håndfri løsning

To rummelige forlommer og stor inderlomme, der er ideel til tegninger, PDA m.v

Justerbar elastisk snøre forneden holder kulden ude

Materiale: Vindtæt, vandafvisende, åndbar og strækbar. Lamineret softshell  
i 100% polyester, 285 g/m2.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL

1823 High-Vis lang vinterjakke, klasse 3
Hold dig varm og synlig i længere tid. Let men robust fluorescerende lang 
vinterjakke med dobbelt quilt- og pilefor. Regn med pålidelig arbejdskomfort 
også når du sidder ned. EN 471, klasse 3.

Reflekser hele vejen rundt og på skuldre, så du altid er synlig – også når du bøjer dig

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og 
bevægelsesfrihed

Roll-in hætte for optimal beskyttelse og blød krave for øget komfort

Store lommer til at varme hænderne i og brystlommer med plads til mobiltelefon og 
klar plastik ID-kort lomme

Klimaregulering i talje og manchetter - lukkes for at holde på varmen, åbnes for at 
øge ventilationen

Materiale: 100% polyester, 230 g/m2. Quilt- og pilefor.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

1133 High-Vis vinterjakke, klasse 3
Din favorit når det er koldt og mørkt. Slidstærk og vandafvisende fluorescerende vinterjakke. 
Kombinerer varm beskyttelse med arbejdskomfort og maksimal bevægelsesfrihed. EN 20471*, 
klasse 3.

Reflekser hele vejen rundt og på skuldre, så du altid er synlig – også når du bøjer dig

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

Kort front giver let adgang til bukselommer og en forlænget ryg yder ekstra beskyttelse i alle 
arbejdsstillinger

Store fleeceforede forlommer, store inderlommer med plads til kuglepen samt lettilgængelig brystlomme, 
der er perfekt til en mobiltelefon

Fleeceforet krave og glat quiltfor for optimal isolering

Materiale: 100% Power Polyamid, 220 g/m2. Slidstærk, åndbar og vandafvisende. Quiltfor.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL – ny justeret pasform se side 126
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Avanceret selvjusterende hætte  
følger hovedets bevægelser og  
giver bedre udsyn. Se 1688 på  
side 43 for flere funktioner.

Avanceret, åndbart GORE-TEX® 
materiale i 2 lag holder dig tør og 

ventileret.

Praktisk, gennemsigtig 
brystlomme i plast til 

ID-kort.

Mesh for giver  
enestående ventilation.

Justerbare manchetter  
og justerbar talje giver 

optimal ventilation.

Forbøjede ærmer giver  
maksimal bevægelsesfrihed.

Refleksbånd hele vejen rundt 
også over skuldrene, så du er 

synlig fra alle vinkler.

Lettilgængelige forlommer  
med lynlås.

1683 High-Vis GORE-TEX® skaljakke, klasse 3
Fluorescerende favorit i dårligt vejr. Robust jakke i åndbar 2-lags GORE-TEX® materiale for enestående 
vand- og vindtæt beskyttelse. Økonomisk, pålidelig og holdbar. EN 343 og EN 471, klasse 3.

Reflekser hele vejen rundt og på skuldre, så du altid er synlig – også når du bøjer dig

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

Avanceret selvjusterende hætte der følger dine bevægelser og giver overlegen synlighed og komfort

Lettilgængelige forlommer med lynlås og klar plastik ID-kort lomme

Mesh for og klimaregulering i taljen for optimal ventilation

Materiale: Avanceret 2-lags åndbar GORE-TEX® materiale. 100% polyester  223 g/m2, ePTFE membran med 
tapede sømme og mesh for giver 100% vind- og vandtæt beskyttelse.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126
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*  Certificeret iht. den nye norm for høj synlighed, EN ISO 20471:2013.  
Du kan få yderligere oplysninger om EN ISO 20471:2013 på www.snickersworkwear.dk

1973 High-Vis vandtæt jakke, klasse 3
Synlig vejrbeskyttelse året rundt. Vand- og vindtæt fluorescerende jakke der 
kombinerer tør og ventileret komfort med indbygget funktionalitet og 
bevægelsesfrihed. EN 343. EN 20471*, klasse 3.

Reflekser hele vejen rundt og på skuldre, så du altid er synlig – også når du bøjer dig

Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og 
bevægelsesfrihed

Klimaregulering i talje og manchetter - lukkes for at holde på varmen, åbnes for at øge 
ventilationen

Roll-in hætte for optimal beskyttelse og blød krave for øget komfort

Store forlommer med lynlås, lettilgængelig brystlommer og klar plastik ID-kort lomme

Materiale: 100% polyester 185 g/m2 med membran og tapede sømme for vandtæt, 
vindtæt og åndbar beskyttelse. Mesh for giver ekstra komfort.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

8233 High-Vis PU regnjakke, klasse 3
Fuldstændig vandtæt, fluorescerende regnjakke. Fremstillet i elastisk PU-belagt materiale med 
svejsede sømme for at sikre en 100% tør og behagelig arbejdsdag. EN 343. EN 471, klasse 3.

Bløde, påvarmede 3M reflekser for- og bag, på ærmer og skuldre, så du altid er synlig - også når du bøjer 
dig

Vandtæt teknologi – opfylder kravene i EN 343. Designet med vandtætte sømme, der forhindrer fugt i at 
trænge igennem

Justerbar hætte for pålidelig beskyttelse og en perfekt pasform

Vandafvisende YKK lynlås for ekstra beskyttelse

To store forlommer og velcrojustering ved ærmer

Materiale: Let, blød og vandtæt polyurethanbelagt 100% polyester, 220 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

8243 High-Vis PU regnbukser, klasse 2
Fuldstændig vandtæt, fluorescerende regnbuks. Fremstillet i elastisk 
PU-belagt materiale med svejsede sømme for at sikre en 100% tør og 
behagelig arbejdsdag. EN 343. EN 471, klasse 2.

Vandtæt teknologi – opfylder kravene i EN 343. Designet med vandtætte 
sømme, der forhindrer fugt i at trænge igennem

Bløde, påvarmede 3M reflekser

To store forlommer

Elastisk talje og velcrojusteringer ved ankler

Praktisk design - let at tage på

Materiale: Let, blød og vandtæt polyurethanbelagt 100% polyester, 220 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

8043 High-Vis Microfleece jakke, klasse 3, Side: 91
3333 High-Vis buks, klasse 2, Side: 84
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8043 High-Vis Microfleece jakke, klasse 3
Varm, let og synlig. Fluorescerende fleecejakke med hætte i blød, hurtigtørrende 
microfleece holder dig varm og frisk dagen igennem. EN 471, klasse 3.

Reflekser hele vejen rundt og på skuldre, så du altid er synlig – også når du bøjer dig

Højfunktionelt, hurtigtørrende materiale holder din krop varm, frisk og tør dagen igennem

Praktiske, patenterede MultiPockets™ - to smarte sidelommer, der er perfekte til en 
mobiltelefon, PDA eller briller

Blød hætte med justerbar snøre for øget varme, komfort og beskyttelse

To store forlommer og to inderlommer der er perfekte til papirer eller en PDA

Materiale: 100% polyester fleece, 260 g/m2.

Størrelse: S–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

8053 High-Vis Microfleece trøje med rund hals, klasse 3
Fluorescerende trøje i blød og hurtigtørrende microfleece som holder dig varm og tør 
dagen igennem. EN 471, klasse 3.

Reflekser hele vejen rundt og på skuldre, så du altid er synlig – også når du bøjer dig

Højfunktionelt, hurtigtørrende materiale holder din krop varm, frisk og tør dagen igennem

Praktiske, patenterede MultiPockets™ - to smarte sidelommer, der er perfekte til en 
mobiltelefon, PDA eller briller

Strop til håndfrit kabel og MP3 ledning via MultiPockets™

Materiale: 100% polyester fleece, 260 g/m2.

Størrelse: S–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

2743 High-Vis A.V.S. polo shirt, klasse 2/3
Avanceret, fluorescerende polo shirt i højfunktionelt materiale for ekstrem fugttransport  
i varmen. EN 471, klasse 2/3. Klasse 2 = str. XS-M, klasse 3 = str. L-XXXL.

Reflekser hele vejen rundt og på skuldre, så du altid er synlig – også når du bøjer dig

Praktiske, patenterede MultiPockets™ - to smarte sidelommer, der er perfekte til en mobiltelefon,  
PDA eller briller

Active Vaporize System (A.V.S.) er en avanceret stof teknologi, der giver ekstrem åndbarhed og 
fugttransport, og som holder din krop tør og frisk

Blødt og elastisk refleksbånd for øget komfort

Indvendig kabelføring til håndfri og MP3 via MultiPockets™

Materiale: High-Tech, let og åndbar 100% A.V.S. polyester piqué, 150 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

2543 High-Vis A.V.S. T-shirt, klasse 2/3
Hold dig tør, frisk og synlig. Avanceret, fluorescerende T-shirt i højfunktionelt materiale for 
ekstrem fugttransport i varmen. EN 471, klasse 2/3. Klasse 2 = str. XS-M, klasse 3 = str. L-XXXL.

Reflekser hele vejen rundt og på skuldre, så du altid er synlig – også når du bøjer dig

Praktiske, patenterede MultiPockets™ - to smarte sidelommer, der er perfekte til en mobiltelefon,  
PDA eller briller

Active Vaporize System (A.V.S.) er en avanceret stof teknologi, der giver ekstrem åndbarhed og 
fugttransport, og som holder din krop tør og frisk

Blødt og elastisk refleksbånd for øget komfort

Strop til håndfrit kabel og MP3 ledning i halskrave. Tilgang via MultiPockets™

Materiale: High-Tech, let og åndbar 100% A.V.S polyester piqué, 150 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126
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Snickers Workwears arbejdstøj til malere er en banebrydende  
kollektion til hårdtarbejdende mænd og kvinder, der fortjener det 
bedste.  Arbejdstøjet har et avanceret ergonomisk design og en  
perfekt pasform og kombinerer enestående komfort og bevægelses-
frihed med den funktionalitet, du skal bruge for at få arbejdet gjort. 
Din arbejdsdag bliver nemmere, mere sikker og mere produktiv. 

BEVÆGELSESFRIHED PÅ ARBEJDET
Malerkollektion med perfekt pasform og utrolig komfort

Praktisk strop til klud mv. i 100% polyester for 
ekstra holdbarhed.

Med lommen til spartel/tommestok og den  
patenterede knivholder til Hultafors knive har 
du altid det, du skal bruge indenfor rækkevidde.

KVINDELIG PASFORM.
I vores malerkollektion er dame modellerne 
udført i et snit, der er designet specielt til 
kvinder. Bukserne er med lav og formsyet 
talje og softshell jakken er designet i et 
perfekt snit til de kvindelige former.

PERFEKT PASFORM, UTROLIG 
KOMFORT.
Malerbuksernes avancerede ergonomiske 
snit med Twisted Leg™ design giver perfekt 
pasform, fremragende arbejdskomfort og 
optimal bevægelsesfrihed.

INDBYGGET FUNKTIONALITET.
Du får præcis de funktioner og forstærk-
ninger, som en maler har brug for. Som  
f.eks. en slidstærk strop i 100% polyester  
til malerkluden, lomme til spartel/tom-
mestok og en patenteret knivholder.

AVANCERET KNÆBESKYTTELSE.
Beskyt dine knæ med den mest avancerede 
certificerede knæbeskyttelse, der findes. De 
polyesterforstærkede knælommer er specielt 
designet til det patenterede KneeGuard™ 
positioneringssystem, som giver dig fremragende 
knæbeskyttelse, der følger alle dine bevægelser.

1277 Maler dame Softshell jakke, Side: 96

1275 Maler Softshell jakke, Side: 96
3275 Maler buks med hylsterlommer, Side: 94
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3275 Maler buks med hylsterlommer
Banebrydende malerbukser kombinerer avanceret design med den helt rigtige 
funktionalitet. Regn med en perfekt pasform, suveræn arbejdskomfort og overlegen, 
certificeret knæbeskyttelse.

™ design, der sikrer en enestående 
arbejdskomfort i hvert skridt

andre vigtige redskaber
™ positioneringssystem for overlegen 

certificeret knæbeskyttelse

knivholder til Hultafors’ malerkniv

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

Størrelse: 42–58, 84–104, 146–154.

3775 Maler damebuks med hylsterlommer
Den ultimative malerbuks til damer. Kombinerer avanceret kvindeligt snit med 
funktionalitet, forstærkninger på udsatte steder og overlegen certificeret  
knæbeskyttelse.

™ design for enestående arbejds-
komfort i hvert skridt

 
og andre vigtige redskaber

™ positioneringssystem for overlegen 
certificeret knæbeskyttelse

knivholder til Hultafors’ malerkniv

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

Størrelse: 32–54, 18–22, 76–92.

3375 Maler buks
Slidstærke malerbukser der kombinerer moderne design med den rigtige 
funktionalitet, avanceret knæbeskyttelse og suveræn arbejdskomfort.

™ design for bedre arbejdskomfort

™ positioneringssystem for 
overlegen certificeret knæbeskyttelse

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

Størrelse: 42–58, 84–104, 146–154.
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Ny generation maler helbukser. Regn med moderne design, masser af funktionalitet, 
forstærkninger på udsatte steder og certificeret knæbeskyttelse.

 Polyesterforstærkede knælommer til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen 
certificeret knæbeskyttelse 

 Polyesterforstærket strop til klud, lommer samt spartel/tommestokslomme med 
patenteret knivholder til Hultafors´ malerkniv

 Brede, justerbare skulderstropper med velcro sikrer en fantastisk arbejdskomfort og 
bevægelsesfrihed

 To store, lettilgængelige brystlommer, den venstre med ydderrum til mobiltelefon og 
kuglepenne

Stor lettilgængelig lårlomme, forlommer og store baglommer

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

Størrelse: 44–62, 84–116, 146–156.

MALER

*Certificeret iht. den nye norm for høj synlighed, EN ISO 20471:2013.  
Du kan få yderligere oplysninger om EN ISO 20471:2013 på www.snickersworkwear.dk

NYHED 
Lanceres efterår 2014

3075 Maler shorts med hylsterlommer
Skru ned for varmen i disse maler shorts med den helt rigtige funktionalitet. Avanceret 
design med Twisted Leg™, forstærkninger og en række lommer, inklusiv hylsterlommer og 
mobiltelefonlomme.

Avanceret snit med Twisted Leg™ design for bedre arbejdskomfort

Lettilgængelige hylsterlommer med yderrum, stropper til støvkost, handsker, lågåbner og 
andre vigtige redskaber

Patenteret knivholder til Hultafors´ malerkniv

Tommestokslommen er løs i bunden for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

Stor, lettilgængelig lårlomme med plads til mobiltelefon og kuglepenne

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

Standardstørrelse på lager: 42–62

3234 Maler High-Vis bukser, klasse 1
Malerens favorit med synlige detaljer. Fluorescerende maler bukser forsynet med et 
avanceret snit, en perfekt pasform og Cordura® forstærkninger for øget holdbarhed.  
EN 20471*, klasse 1.

Avanceret snit med Twisted Leg™ design og Snickers Workwear Gusset™ skridtkile sikrer 
fantastisk arbejdskomfort i hvert skridt

Reflekser bagpå for øget synlighed

Lettilgængelige hylsterlommer med yderrum, stropper til støvkost, handsker, lågåbner og 
andre vigtige redskaber

Cordura® forstærkede knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for 
overlegen knæbeskyttelse

Lettilgængelig mobiltelefonlomme og spartel/tommestokslomme med patenteret 
knivholder til Hultafors´ malerkniv

Materiale: Canvas+. Et utroligt behageligt og robust materiale i 60% bomuld/40% polyester, 
340 g/m2. 60% polyester/40% bomuld i  High-Vis områderne. Forsynet med 100% Cordura®-
polyamid forstærkninger.

Standardstørrelse på lager: 42–58, 84–104, 146–154
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1275 Maler softshell jakke
Styrk din profil til og fra arbejde med en vandafvisende, elastisk og åndbar softshell 
jakke. Varmt fleece for og masser af plads til firmaprofilering.

Materiale: Vindtæt, vandafvisende, åndbar og strækbar, 3-lags lamineret softshell  
i 100% polyester, 265 g/m2.

Størrelse: XS-XXXL.

1277 Maler dame softshell jakke
Styrk din profil. En casual dame softshell jakke i elastisk, vandafvisende og 
åndbart materiale. Stol på varm arbejdskomfort og en perfekt pasform til kvinder.

 
maksimal bevægelsesfrihed

Materiale: Vindtæt, vandafvisende, åndbar og strækbar, 3-lags lamineret softshell  
i 100% polyester, 265 g/m2.

Størrelse: XS-XXL.

2811 Dame hættetrøje  
med lynlås
Enkel hættetrøje med kvindelig pasform og store 
kængurulommer. Ideel til firmaprofilering.

Materiale: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m2. 

Størrelse: XS–XXL.

1128 Håndværker vinterjakke, Rip-Stop
Varm hverdag på jobbet. Rip-stop vinterjakke i ergonomisk og moderne design. Vandafvisende 
yderside og foret inderside. Behagelig, pålidelig og økonomisk.

Forbøjede ærmer og ergonomisk snit for maksimal bevægelsesfrihed

Kort front giver let adgang til bukselommer og en forlænget ryg yder ekstra beskyttelse i alle arbejdsstillinger

Forlommer, lettilgængelig brystlomme perfekt til mobiltelefonen og inderlommer med rum til kuglepen etc

Blød pileforet krave og glat quiltfor giver optimal isolering

Reflekseffekter for større synlighed

Materiale: 100% polyester rip-stop, 230 g/m2. Vandafvisende. Quiltfor.

Standardstørrelse på lager: XS–XXXL – Ny justeret pasform se side 126

MALER

2810 Sweatshirt
Robust og enkel sweatshirt i flere farver med 
masser af plads til firmaprofilering.

Materiale: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m2. 

Størrelse: XS–XXXL.

NYHED 
Lanceres vinter 2013

2800 Hættetrøje
Robust og enkel hættetrøje med stor 
kængurulomme til at varme hænderne i. God 
plads til firmaprofilering.

Børstet inderside for større komfort

Forstærkede ribkanter

Forstærkede albuer for større holdbarhed

Materiale: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

2801 – Hættetrøje med lynlås
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Test-No. XXX Hohenstein

Test-No. XXX Hohenstein

Test-No. XXX Hohenstein

Test-No. XXX Hohenstein

2502 T-shirt
Mange muligheder. Klassisk T-shirt i bomuld med masser af plads til firmaprofilering.

Materiale: 100% kæmmet bomuld, 160 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL.

2402 T-shirt med lange ærmer
En robust langærmet T-shirt i bomuld med masser af plads til firmaprofilering.

Materiale: 100% kæmmet bomuld, 200 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL.

2503 Dame stretch T-shirt 
Frisk design, optimal pasform og ekstra bevægelsesfrihed. 

Materiale: 90% bomuld/10% elastan, 190 g/m2. 

Størrelse: XS–XXL.

9081 Cap, Rip-Stop 
Smart cap med plads til firmaprofilering. Ekstra let materiale  
for større arbejdskomfort, når det er varmt.

Materiale: 100% bomuld, rip-stop.

Størrelse: One size.

2403 Dame stretch T-shirt med lange ærmer 
Frisk design, optimal pasform og ekstra bevægelsesfrihed. 

Materiale: 90% bomuld/10% elastan, 190 g/m2. 

Størrelse: XS–XXL.

MALER 97



Scan QR-koden for  
mere information.

9595 Specialized Impact Glove, Left, Side: 100
9598 Specialized Tool Glove, Right, Side: 101
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Precision. Lette og fleksible handsker med 
fokus på fingerføling og pasform. Perfekt til 
præcisionsarbejde. De fleksible materialer  
på bagsiden af hånden, knobeskyttelsen,  
polstringen og den påtrykte forstærkning giver 
optimal beskyttelse og fingerføling.

Weather. Handsker til barsk og koldt vejr. De 
avancerede materialer sikrer bedre fingerføling, 
større friktion og et godt greb, selv under våde, 
kolde og glatte forhold. Disse handsker holder 
dine hænder varme og beskyttet uanset hvilket 
vejr, du arbejder i.

Power. Arbejdshandsker til hårdt arbejde  
når du f.eks. skal bære, læsse eller nedrive.  
Det unikke håndformede design giver et stærkt 
og sikkert greb. De specielle mønstre og de 
slidstærke materialer giver en hidtil uset 
komfort og beskyttelse.

Specialized. Handsker optimeret til specielle 
opgaver i de bedste materialer og med unikke 
egenskaber. Hver handske er udformet, så du 
får den bedste fingerføling, beskyttelse og 
komfort til den enkelte opgave.

VÆLG DE RIGTIGE ARBEJDSHANDSKER
Vælg dine arbejdshandsker ud fra dine arbejdsopgaver. Det handler om at vælge en handske  
i det rette materiale og om at finde den rigtige balance mellem forskellige funktioner – som 
beskyttelse, komfort, slidstyrke, fleksibilitet og fingerføling. Hvis du vælger rigtigt, får du en 
arbejds handske, der beskytter din hånd på den bedste måde, og som letter dit arbejde. Et forkert 
valg vil derimod hæmme dig i udførelsen af dit arbejde og øge risikoen for skader og ulykker.

Dine hænder er dit vigtigste værktøj. Derfor har Snickers Workwear lanceret et bane-
brydende sortiment af avancerede arbejdshandsker, som sælges enkeltvis, så du kan 
tage hensyn til de forskellige behov din venstre og højre hånd har og til de opgaver,  
du skal udføre. Herved opnår du den bedste kombination af greb, beskyttelse og finger-
føling. Du kan også udskifte en handske, når du har brug for det. Med Snickers Work-
wears handskesortiment er du sikker på at få avancerede arbejdshandsker, som er  
fremstillet i de bedste materialer, og som har den bedste styrke, komfort og funktion.



2111Cat. 2

EN 388

L 9595–0448 – R 9596–0448 – 

SPECIALIZED

HANDSKER SPECIALIZED

De flade 
fingerspidser 
giver perfekt 
fingerføling.

Tyndt, slidstærkt materiale på 
indersiden af handsken giver 
rigtig god fingerføling.

Den tætsiddende manchet 
i Airprene giver beskyttelse 

og hjælper med at holde 
skidt ude.

Chamude® giver en 
blød og ventilerende 

pasform.

Ventilationshuller 
mellem pege- og 

langfinger giver et bedre 
klima inde i handsken.

Polstring giver et 
behageligt greb.

Blødt Poron® XRD™ indlæg i 
tommelfingeren, langfingeren 
samt i siden og toppen af 
pegefingeren beskytter mod 
slag.

Fleksible punkter 
for større komfort.

Blødt og elastisk stof.

Tyndt, slidstærkt 
materiale på bagsiden 
af fingrene dækker 
Poron® XRD™ 
materialet og giver 
rigtig god fingerføling.

Fleksibel velcrostrop 
giver en tæt og sikker 
pasform.

5 stk. 5 stk.

9595, 9596 Specialized Impact Glove
Beskytter dine fingre mod slagskader. Poron® XRD™ yder ekstra beskyttelse på udsatte områder og det 
tynde, slidstærke materiale i håndfladen giver fremragende fingerføling. Ventilationshuller mellem pege- og 
langfinger. Passer perfekt sammen med vores Specialized Tool Glove. En 388. 

Poron® XRD™ indlæg mellem tommel-, pege- og langfinger giver ekstra beskyttelse mod slag

Flade fingerspidser og tyndt polyuretan materiale i håndfladen og på siden af hånden sikrer større fingerføling

Polyuretan materialet beskytter også mod smuds og slid 

Tætsiddende airprene manchet med velcrolukning for øget komfort og beskyttelse

Fleksible materialer på tommelfinger og håndryg giver forbedret fleksibilitet og komfort

Materiale: 54% polyamid/17% gummi/16% polyuretan/13% polyester.

Størrelse: 7–11
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2121Cat. 2

EN 388

L 9597–4804 – R 9598–4804 – 

HANDSKER SPECIALIZED

Silikonemønster 
giver et perfekt 

greb.

Elastisk område giver 
enestående komfort og 

bevægelsesfrihed.

Silikonemønster giver et 
perfekt greb.

De flade fingerspidser 
giver perfekt 
fingerføling.

Ventilationshuller giver 
et bedre klima inde i 
handsken.

Polstringen og 
silikonemønstret 
giver et blødt og 
perfekt greb.

Polstring giver et 
behageligt greb.

Polstring og forstærkning 
giver øget beskyttelse.

Forstærkninger og 
gele polstring giver et 
optimalt greb om 
værktøjet.

Fleksibel velcrostrop 
giver en tæt og sikker 
pasform.

Mesh giver bedre 
ventilation.

5 stk. 5 stk.

9597, 9598 Specialized Tool Glove
Arbejdshandske med ultimativt værktøjsgreb. Polstring i håndflade giver et komfortalt og sikkert  
greb om værktøjet. Ventileret håndflade kombineret med en elastisk zone giver ekstra komfort.  
Passer perfekt sammen med vores Specialized Impact Glove. EN 388. 

Tætsiddende arbejdshandske med gele polstring til præcisionsarbejde og et optimalt værktøjsgreb

Ventilerende og slidstærk Chamude® håndflade med ventilationshuller og en elastisk zone for fremragende 
komfort og bevægelsesfrihed

Silikonemønster i håndfladen giver et perfekt greb 

Mesh på håndryggen for god ventilation

Tætsiddende airprene manchet med velcrolukning giver en god pasform og beskyttelse 

Materiale: 62% polyamid/16% polyester/14% polyuretan/8% gummi.

Størrelse: 7–11
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2121Cat. 2

EN 388

1111Cat. 2

EN 388

2111Cat. 2

EN 388

1111Cat. 2

EN 388

L 9527–4804 – R 9528–4804 – 

L 9521–4800 – R 9522–4800 – 

L 9525–4804 – R 9526–4804 – 

L 9523–4800 – R 9524–4800 – 

5 stk. 5 stk.

5 stk. 5 stk.

5 stk. 5 stk.

5 stk. 5 stk.

HANDSKER PRECISION

PRECISION
9527, 9528 Precision Protect Glove
Præcision eller beskyttelse? Få begge dele med denne banebrydende arbejdshandske, 
der kombinerer enestående fingerføling med et imponerende beskytt elsesniveau.  
Den er behagelig, fleksibel og forstærket de steder, hvor det tæller. EN 388. 

Tætsiddende pasform til præcisionsarbejde og blød manchet i ventilerende airprene 
materiale for øget komfort

Konduktiv side på fingerspidser gør det let at gribe om og anvende en smartphone. 
Svedbånd i frotté på tommelfingeren for større komfort

Det ventilerende og slidstærke Chamude® materiale på håndfladen og den elastiske 
bagside giver en enestående komfort og bevægelsesfrihed 

Polstringen i håndfladen, gummidupperne på tommelfingeren og den forstærkede 
vattering over knoerne og pegefingeren giver bedre beskyttelse 

Silikonemønstret i håndfladen giver et perfekt greb 

Materiale: 66% polyamid/17% polyester/8% gummi/5% polyuretan/4% bomuld.

Størrelse: 7–11

9521, 9522 Precision Skin Glove
Fremragende pasform og overlegen præcision. Ekstremt tynd og behagelig arbejdshandske  
med glatte forstærkninger de steder, hvor det tæller. Handsken har en enestående fingerføling 
og konduktiv side på fingerspidser sikrer let betjening af smartphone. EN 388. 

 En tætsiddende og utroligt tynd handske, som giver den bedste fingerføling i forbindelse  
med præcisionsarbejde

Konduktiv side på fingerspidser gør det let at få fat i og anvende en smartphone

Det ventilerende og slidstærke Chamude® materiale på håndfladen og den elastiske bagside  
giver en enestående komfort og bevægelsesfrihed 

Det særlige design og gummistroppen gør det let at tage handsken på 

Silikonemønstret på håndfladen giver et bedre greb 

Materiale: 75% polyamid/14% polyester/11% polyuretan.

Størrelse: 7–11

9525, 9526 Precision Leather Glove
Mærk forskellen med denne fantastiske arbejdshandske i tyndt gedeskind, der giver  
optimal komfort og præcision. Du kan være sikker på at få en enestående fingerføling,  
pålidelig beskyttelse og ekstra ventilation. EN 388. 

Tætsiddende, behagelig pasform til præcisionsarbejde

Håndfladen er fremstillet i blødt gedeskind, og den elastiske håndryg har mesh ventilation,  
som giver uovertruffen komfort og bevægelsesfrihed

Forstærket, elastisk vattering over knoerne giver større beskyttelse 

Kort model og velcrostropper giver større bevægelsesfrihed og en perfekt pasform 

Gummistroppen gør det let at tage handskerne på 

Materiale: 41% polyamid/40% gedeskind/8% polyester/6% bomuld/5% polyuretan.

Størrelse: 7–11

9523, 9524 Precision Vent Glove
Arbejdshandske til hverdagsbrug med en løstsiddende og behagelig pasform, men med 
tætsiddende fingerspidser. Kombinerer en enestående fingerføling med pålidelig beskyttelse. 
EN 388. 

En løstsiddende og ventilerende pasform med tætsiddende fingerspidser giver maksimal  
fingerføling i forbindelse med præcisionsarbejde

Det ventilerende og slidstærke Chamude® materiale på håndfladen og den elastiske bagside  
giver en enestående komfort og bevægelsesfrihed

Det særlige design og gummistroppen gør det let at tage handsken på 

Silikonemønstret på håndfladen giver et bedre greb 

Elastisk, forstærket vattering over knoerne yder større beskyttelse 

Materiale: 80% polyamid/14% polyester/6% polyuretan.

Størrelse: 7–11
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3111Cat. 2

EN 388

4342Cat. 2

EN 388

4131Cat. 2

EN 388

4131Cat. 2

EN 388

L 9551–0448 – R 9552–0448 – 

L 9307–4804 – R 9308–4804 – 

L 9311–0448 – R 9312–0448 – 

L 9301–0404 – R 9302–0404 – 

5 stk. 5 stk.

5 stk. 5 stk.

10 stk. 10 stk.

10 stk. 10 stk.

HANDSKER PRECISION

9551, 9552 Precision Active Glove
En pålidelig multifunktionel handske. Fantastisk pasform og fingerføling.  
Vand- og smudsafvisende håndflade. EN 388. 

Det slidstærke polyuretan materiale i håndflade beskytter mod vand og smuds

Blød polstring i håndflade giver et komfortabelt greb

Knoerne er beskyttet af blød polstring og slidstærkt polyuretan materiale

Det fleksible materiale på bagsiden og elastikbåndet i håndleddet gør det let at tage handsken på og af

Polstring på tommelfingeren giver øget beskyttelse

Materiale: 52% polyamid/ 40% polyuretan/8% polyester.

Størrelse: 7–11

9307, 9308 Precision Flex Cut 3 Glove
Den ultimative arbejdshandske med skærebeskyttelse (niveau 3). Handsken kan bruges  
til berøringsskærme, er utrolig behagelig og har god fingerføling. Håndfladen er dyppet  
i polyuretan for at give et sikkert greb. EN 388. 

Superkonduktiv handske så du kan bruge din smartphone med hvilken som helst del af hånden

Dobbelt nylonlag omkring fingerspidserne, knoerne og den nederste del af håndfladen giver ekstra 
slidstyrke

Den specialstrikkede struktur på fingrene og i midten af hånden giver stor komfort og slidstyrke

Polyuretan er mikroporøst og slidstærkt, hvilket giver et sikkert greb og en høj grad af komfort

Tætsiddende elastisk manchet i Lycra® for langvarig elasticitet og behagelig pasform

Materiale: 57% HPPE/15% polyurethan/13% polyamid/7% Lycra®/5% kobber/3% gummi.

Størrelse: 7–11

9311, 9312 Precision Flex Thin Glove
Ekstra tynd og tætsiddende. Sømløs arbejdshandske med maksimal fingerføling til fint 
præcisionsarbejde. Håndfladen er dyppet i polyuretan for at give et sikkert greb. EN 388. 

Ventilerende, elastisk nylon på bagsiden af hånden giver overlegen komfort og bevægelsesfrihed

Polyuretan er mikroporøst og slidstærkt, hvilket giver et sikkert greb og en høj grad af komfort

Tætsiddende elastisk manchet i Lycra® for langvarig elasticitet og behagelig pasform 

Materiale: 59% polyamid/33% polyuretan/7% gummi/1% Lycra®.

Størrelse: 7–11

9301, 9302 Precision Flex Core Glove
Slidstærk allround arbejdshandske. Sømløs med forstærkninger på udsatte områder og en høj 
grad af fingerføling. Håndfladen er dyppet i polyuretan for at give et sikkert greb. EN 388. 

Dobbelt nylonlag omkring fingerspidserne, knoerne og den nederste del af håndfladen giver ekstra 
slidstyrke

Den specialstrikkede struktur på fingrene og i midten af hånden giver stor komfort og slidstyrke

Polyuretan er mikroporøst og slidstærkt, hvilket giver et sikkert greb og en høj grad af komfort

Tætsiddende elastisk manchet i Lycra® for langvarig elasticitet og behagelig pasform 

Tætsiddende pasform

Materiale: 68% pol´yamid/26% polyuretan/5% gummi/1% Lycra®.

Størrelse: 7–11
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2131Cat. 2

EN 388

L 9537–4804 – R 9538–4804 – 

POWER

5 stk. 5 stk.

HANDSKER POWER

Silikonemønster giver et 
bedre greb og større 

slidstyrke.

Ergonomisk design er 
formet efter håndens 

hvilestilling.

Udvendige sømme giver en 
enestående komfort

Hårde, formede knoer 
giver enestående 
beskyttelse.

Høj og robust manchet giver 
øget beskyttelse.

9537, 9538 Power Grip Glove
Det ultimative indenfor behagelig beskyttelse og slidstyrke. En robust arbejdshandske med et avanceret,  
håndformet design og udvendige sømme. Hårde knoer, beskyttet bagside og gummipuder sikrer banebrydende 
komfort og beskyttelse. EN 388. 

Hårde knoer og perforeret vattering på tommelfinger og over knoerne giver enestående beskyttelse og komfort

Ergonomisk design formet efter håndens hvilestilling minimerer overanstrengelse og sikrer et godt greb

Håndflade og fingre i forstærket, åndbart Chamude®. Håndryg i ventilerende mesh 

Silikonemønstret på fingerspidsernes inderside og i håndfladen giver et enestående greb

Materiale: 65% polyamid/22% polyester/8% gummi/5% polyuretan.

Størrelse: 7–11
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2122Cat. 2

EN 388

2331Cat. 2

EN 388

4121Cat. 2

EN 388

4542Cat. 2

EN 388

L 9535–4804 – R 9536–4804 – 

L 9533–4804 – R 9534–4804 – 

L 9303–0404 – R 9304–0404 – 

L 9309–4804 – R 9310–4804 – 

5 stk. 5 stk.

5 stk. 5 stk.

10 stk. 10 stk.

5 stk. 5 stk.

HANDSKER POWER

9535, 9536 Power Leather Glove
Komfort og beskyttelse går hånd i hånd. Arbejdshandske i blødt, men slidstærkt gedeskind  
med robuste forstærkninger, beskyttende vattering og et sikkert greb. Ekstra ventilation  
mellem fingrene. EN 388. 

Ergonomisk design formet efter håndens hvilestilling minimerer overanstrengelse og giver et godt greb

Håndflade i blødt gedeskind og elastisk bagside giver en uovertruffen komfort og bevægelsesfrihed

Forstærket silikonemønster giver bedre slidstyrke og enestående greb i håndfladen

Polstring i håndfladen og forstærket vattering over knoerne giver større beskyttelse 

Svedbånd i frotté og vattering på tommelfingeren giver ekstra beskyttelse og større komfort 

Materiale: 40% gedeskind/39% polyamid/9% polyester/8% bomuld/4% polyuretan.

Størrelse: 7–11

9533, 9534 Power Cut 3 Glove
Øget sikkerhed med Kevlar® for. Anvend denne utroligt behagelige arbejdshandske med fuld 
skærebeskyttelse (niveau 3). Avanceret, håndformet design giver et enestående greb og en 
fantastisk arbejdskomfort. EN 388. 

Neoprenmanchet med velcrostrop giver en tætsiddende og sikker pasform

Ergonomisk design formet efter håndens hvilestilling minimerer overanstrengelse og giver et godt greb

Clarino® HAR materialet i håndfladen giver et enestående greb og god slidstyrke, og det ventilerende 
mesh materiale på håndryggen giver god komfort 

Den forstærkede vattering over knoerne og pegefingeren giver øget beskyttelse 

Silikonemønstret på håndfladen giver et bedre greb 

Materiale: 23% polyamid/20% polyuretan/25% aramid/15% bomuld/7% polyester/5% PVC/ 
2% silikone/3% gummi.

Størrelse: 7–11

9303, 9304 Power Flex Guard Glove
Robust beskyttelse. Sømløs arbejdshandske med coated håndflade og fingre. Vandtæt og 
slidstærk nitrilcoating beskytter hånden i barske og våde miljøer. Har et perfekt greb. EN 388. 

Ventilerende stof på håndryggen giver ekstra komfort

Vandtæt og meget slidstærk nitrilcoating afviser effektivt olie og fedt

Tætsiddende elastisk manchet i Lycra® for langvarig elasticitet og behagelig pasform 

Tætsiddende pasform

Materiale: 51% NBR-nitrilgummi/45% polyamid/3% gummi/1% Lycra®.

Størrelse: 7–11

9309, 9310 Power Flex Cut 5 Glove
Beskyt dine hænder. Høj grad af skærebeskyttelse (niveau 5) med fremragende komfort og 
fingerkontrol. Håndfladen er dyppet i polyuretan for at give et sikkert greb. EN 388. 

Polyuretan er mikroporøst og slidstærkt, hvilket giver et sikkert greb og en høj grad af komfort

Tætsiddende elastisk manchet i Lycra® giver langvarig elasticitet og en behagelig pasform

Materiale: 42% HPPE/16% polyuretan/14% polyamid/10% glasfiber/8% polyester/7% Lycra®/3% gummi.

Størrelse: 7–11
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3111 141Cat. 2

EN 388 EN 511

L 9541–0404 – R 9542–0404 – 

WEATHER

5 stk. 5 stk.

HANDSKER WEATHER

Fingerspidser i ét stykke 
giver en behagelig 

pasform.

Vandtæt for holder dine 
hænder tørre.

Det tynde og slidstærke 
polyuretan materiale 
beskytter mod snavs og slid.

Beskyttende polstring 
giver bedre holdbarhed 
og understøtter grebet.

Blødt, strikket for  
sikrer høj komfort.

Elastisk materiale 
giver en behagelig 

pasform.

Blød manchet i 
neopren med 
velcrolukning giver 
en perfekt pasform.

Polstrede, reflekterende 
knoer beskytter og giver 
god synlighed.

Sømme med vandafvisende 
tråd for ekstraordinær 
modstandsdygtighed  
over for vand.

9541, 9542 Weather Dry Glove
Handsken til dårligt vejr. Det slidstærke polyuretan materiale i håndfladen kombineret med det 
vandtætte for giver en fantastisk handske til dårlige vejrforhold. Reflekterende knoer for større 
synlighed, når det er mørkt. EN 388. EN 511. 

Polyuretan i håndfladen med forstærkning og polstring giver et fantastisk greb og lang levetid

Vandtæt Hipora® membran fra Kolon Industries holder hænderne tørre

Søm med fugttransporterende tråd giver god vandmodstand 

Polstrede og reflekterende knoer beskytter og giver god synlighed 

Blød neopren manchet med velcrolukning for en perfekt pasform

Materiale: 35% polyamid/27% polyester/20% polyuretan/8% gummi/5% reflekstråd/5% polyethylen.

Størrelse: 7–11
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2122 14XCat. 2

EN 388 EN 511

3111 120Cat. 2

EN 388 EN 511

3543 X2XCat. 2

EN 388 EN 511

L 9545–0448 – R 9546–0448 – 

L 9543–0448 – R 9544–0448 – 

L 9539–0448 – R 9540–0448 – 

L 9317–4804 – R 9318–4804 – 

EN 388 EN 511

3121 14XCat. 2

5 stk. 5 stk.

5 stk. 5 stk.

5 stk. 5 stk.

10 stk. 10 stk.
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9545, 9546 Weather Arctic Glove
Handske optimeret til meget koldt vejr. Det buede design kombineret med håndflade i læder og 
Thinsiulate™ for giver en behagelig og slidstærk vinterhandske. EN 388. EN 511. 

Thinsulate™ isolering fra 3M beskytter i koldt vejr

Gedeskin med forstærkninger for ekstra holdbarhed

Ergonomisk buet design for et sikkert og kraftfuldt greb 

Aftageligt og elastisk sikkerhedsbånd ved håndleddet så du ikke taber handsken 

Reflekterende fingerspidser for øget synlighed 

Materiale: 43% polyamid/35% polyester/11% gedeskin/8% polyuretan/3% reflekstråd.

Størrelse: 7–11

9543, 9544 Weather Neo Grip Glove
En perfekt kombination af isolering og god fingerføling. Forbøjede fingre og bløde materialer  
sikrer en høj komfort ved hårdt arbejde i koldt vejr. EN 388. EN 511. 

Ergonomisk forbøjet design giver et sikkert og kraftfuldt greb

Blød, fleksibel neopren håndryg for høj komfort og isolering

Forstærket, polstret og reflekterende område på knoer for øget beskyttelse og synlighed 

Vandafvisende materiale og polstring i håndflade understøtter et komfortabelt greb 

Børstet for i håndflader og svedtransporterende materiale på bagsiden for optimalt klima inde i handsken 

Materiale: 40% polyamid/24% polyester/21% gummi/9% polyuretan/6% reflekstråd.

Størrelse: 7–11

9539, 9540 Weather Essential Glove
En blød arbejdshandske med beskyttende isolering. Vandafvisende materialer og et tyndt 
Thinsulate™ for giver en let og fleksibel vinterhandske. EN 388. EN 511. 

Vind- og vandtæt håndryg med blød polstring for beskyttelse af knoerne

Søm med fugttransporterende tråd giver god vandmodstand

Reflekterende fingerspidser for god synlighed 

Elastisk bånd ved håndleddet gør det nemt at tage handsken af og på 

Materiale: 45% polyamid/30% polyester/22% polyuretan/3% reflekstråd.

Størrelse: 7–11

9317, 9318 Weather Flex Cut 5 Glove
Beskytter og holder din hånd varm. Høj skærebeskyttelse (niveau 5) med fremragende komfort 
og isolering. Sømløs arbejdshandske med børstet inderside. Halvdelen er dyppet i latex og 
forsynet med et gribemønster, der sikrer et fremragende greb. EN 388. EN 511. 

Børstet indvendigt for giver god isolering

Latex belægningen har gribemønster, hvilket sikrer et godt greb i både tørre og våde forhold

Håndryggen er ikke dyppet, hvilket giver en bedre ventilation 

Tæt, elastisk manchet for en behagelig pasform 

Materiale: 36% latex/20% akryl/ 20% HPPe/12% polyamid/10% glasfiber/2% spandex.

Størrelse: 9–11
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2242 X3XCat. 2

EN 388 EN 511

3221 120Cat. 2

EN 388 EN 511

2222 X3XCat. 2

EN 388 EN 511

L 9313–0404 – R 9314–0404 – 

L 9315–0404 – R 9316–0404 – 

L 9319–0404 – R 9320–0404 – 

10 stk. 10 stk.

10 stk. 10 stk.

10 stk. 10 stk.
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9313, 9314 Weather Flex Grip Glove
Slidstærk allround vinter arbejdshandske. Sømløs handske med børstet inderside for god 
isolering og høj komfort. Halvdelen er dyppet i latex og forsynet med et gribemønster,  
der sikrer et fremragende greb. EN 388. EN 511. 

Børstet for indvendigt giver god isolering

Håndryggen er ikke dyppet, hvilket giver en bedre ventilation

Latex området har gribemønster, hvilket sikrer et godt greb i både tørre og våde forhold 

Tæt, elastisk manchet for en behagelig pasform

Materiale: 55% akryl/45% latex.

Størrelse: 9–11

9315, 9316 Weather Flex Guard Glove
Robust og beskyttende vinter arbejdshandske. Sømløs handske med dyppet håndflade og knoer. 
Vandtæt og slidstærk belægning i PVC skum beskytter hånden i barske og våde forhold og giver 
samtidig et perfekt greb. EN 388. EN 511. 

Frottéfor indvendigt for god isolering

Håndryggen er ikke dyppet, hvilket giver en bedre ventilation

Vandtæt og yderst slidstærk PVC skum belægning der er olie- og fedtafvisende, og som yder et 
enestående greb 

Tæt, elastisk manchet for en behagelig pasform 

Materiale: 40% akryl/40% PVC/20% polyamid.

Størrelse: 7–11

9319, 9320 Weather Flex Sense Glove
Isolerende arbejdshandske til præcisionsarbejde. Sømløs handske med børstet inderside  
for høj komfort. Tyndere vinterhandske med blødt latexskum giver en enestående fingerføling. 
EN 388. EN 511. 

Børstet inderside

Håndfladen er dyppet i latexskum der sikrer et fremragende blødt og godt greb

Håndryggen er ikke dyppet, hvilket giver en bedre ventilation

Tæt, elastisk manchet for en behagelig pasform 

Materiale: 53% latex/25% akryl/22% polyamid.

Størrelse: 9–11

9398 Care håndcreme
Pas på dine hænder. Brug denne hurtigt 
absorberende håndcreme flere gange dagligt 
for at holde hænderne bløde og forebygge 
sprækker og tør hud. 

Absorberes hurtigt af huden

Forebygger sprækker og gør dine hænder bløde

Indeholder blødgørende rapsolie og 
fugtbevarende glycerin 

Fri for parabener 

100 ml med vippelåg 

9399 Repair håndcreme
Forkæl dine hænder. Hold dine vigtigste 
redskaber bløde med denne ekstra gode 
håndcreme. Blødgører selv de tørreste 
hænder. 

Plejer tørre og sprukne hænder og 
neglebånd

Forebygger sprækker og gør dine hænder 
bløde

Indeholder hydrolyseret keratin, som 
blødgør huden og forbedrer dens elasticitet

Fri for parabener 

100 ml med vippelåg
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EN 388 Handsker til beskyttelse mod mekaniske risici
Denne standard gælder alle slags beskyttelseshandsker og 
omhandler fysiske og mekaniske risici i forbindelse med 
slitage, knivsnit, iturivning og punktering. Beskyttelse mod 
mekaniske risici vises med et piktogram efterfulgt af fire 
cifre (beskyttelsesniveauer), som angiver, testresultatet i 
forhold til en specifik risiko. Beskyttelsesniveauet går fra 
1–5, hvor 4 eller 5 er det bedste resultat. 

a. Slidstyrke: Baseret på det antal rotationer, der kræves 
for at slide igennem testhandsken. Det højeste beskyttelses-
niveau er 4 og svarer til 8.000 rotationer.

b. Skærestyrke: Baseret på det antal omgange, der kræves 
for at skære igennem testhandsken ved konstant hastighed. 
Resultatet sammenlignes med et reference materiale, og der 
beregnes et indeks. Det højeste beskyttelsesniveau er 5, 
hvilket svarer til et indeks på 20. 

c. Rivstyrke: Baseret på den kraft, som skal bruges for  
at rive testhandsken i stykker. Der skæres en flænge i 
testhandsken og herefter måles den kraft, der skal til for at 
rive materialet fra hinanden. Det højeste beskyttelsesniveau 
er 4 og svarer til en kraft på 75 newton. 

d. Punkteringsbeskyttelse: Baseret på den kraft, der 
kræves for at stikke hul i testhandsken med en spids,  
som har et bestemt mål og en vis hastighed (10 cm/min.). 
Det højeste beskyttelsesniveau er 4 og svarer til 150 newton. 

Dette er kravene til hvert beskyttelsesniveau. Beskyttelses-
niveauet vises ved siden af piktogrammet.

EN 511 Handsker til beskyttelse mod kulde
Denne standard gælder alle handsker, der skal beskytte 
hænderne mod konvektionskulde og kontaktkulde ned  
til –50 °C. Beskyttelse mod kulde vises med et piktogram 
efterfulgt af tre beskyttelsesniveauer, der vedrører bestemte 
beskyttende egenskaber. Den højeste beskyttelse er 4.  
Det er frivilligt, om man vil teste handskens modstand mod 
vandgennemtrængning.  

a. Beskyttelse mod konvektionskulde:  
Beskyttelsesniveau 0–4.  
Baseret på handskens termiske isoleringsegenskaber, som 
fastslås ved at måle overførslen af kulde via konvektion.

b. Beskyttelse mod kontaktkulde:  
Beskyttelsesniveau 0–4.  
Baseret på handskens termiske modstand, når den 
udsættes for kontakt med en kold genstand.

c. Vandgennemtrængning: 0 eller 1.
0 = vandgennemtrængning efter 30 minutters udsættelse 
for vand.  
1 = ingen vandgennemtrængning.

X=beskyttelsesniveauet er ikke testet.

Alle handsker skal som minimum også have opnået 
beskyttelsesniveau 1 for slid- og rivstyrke i henhold  
til EN 388.

Beskyttelsesniveau 0 1 2 3 4 5

a. Slidstyrke (rotationer) <100 100 500 2000 8000 –

b. Skærestyrke (indeks) <1,2 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c. Rivstyrke (newton) <10 10 25 50 75 –

d. Punkteringsbeskyttelse (newton) <20 20 60 100 150 –

DEN RIGTIGE STØRRELSE ER ET SPØRGSMÅL OM SIKKERHED 
Vælg altid handsker med den rigtige fingerlængde. Prøv dem på for at  
finde den rigtige størrelse. Sørg for at vælge en handske, der ikke er for 
løstsiddende, da det øger risikoen for ulykker.

LANGT OVER STANDARD 
Left & Right Gloves fra Snickers Workwear opfylder de europæiske krav til værnemidler.  
Nedenfor kan du læse om de gældende klassifikationer for vores handsker.

DIN STØRRELSE
Håndens omkreds

Håndens længde

Handskens minimumslængde*

*  Hvis handsken er lavet til bestemt brug, er det muligt at afvige fra kravene til handskens  
minimumslængde, så længe det står i brugsanvisningen.
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2816 Logo hættetrøje med lynlås, Side: 60
2502 T-shirt, Side: 67

3355 Håndværker jeans med knælommer, Denim, Side: 14
9034 Læderbælte, Side: 114

9743 Smartphone lomme, Side: 55
9528 Precision Protect Glove, Right, Side: 102

9535 Power Leather Glove, Left, Side: 105

9438 Body Mapping Microfleece jakke, Side: 36
3378 A.P.S. vandtæt buks, Side: 44

9081 Cap, Rip-Stop, Side: 112
9527 Precision Protect Glove, Left, Side: 102

9528 Precision Protect Glove, Right, Side: 102
9609 Vandtæt duffel bag, Side: 115

2816 Logo hættetrøje med lynlås, Side: 60
9088 Multifunktionel hovedbeklædning, Side: 113
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9081 Cap, Rip-Stop
Smart cap med plads til firmaprofilering. Ekstra let 
materiale for større arbejdskomfort når det er varmt.

Plads til firmaprofilering på front

Ekstra let holdbart rip-stop materiale for kølig komfort på 
varme arbejdsdage

Forbøjet skygge

Ventilationshuller bagpå for større komfort

Nem justeringsfunktion bagpå

Materiale: 100% bomuld, rip-stop.

Størrelse: One size

9099 Vinter cap
Slå øreklapperne ned. Hold varmen i denne komfortable Power Polyamid 
vinterkasket med reflekseffekter og blød pile polstring, der holder kulden 
og sneen væk fra dit hoved.

Blød varm pile polstring holder kulden ude

Øreklapper med justerbart spænde der kan fæstes ovenpå kasketten, bagtil 
eller under hagen

3M refleks på skyggen, siderne og bagpå

Materiale: Yderst: 100% Power Polyamid, inderst: 100% polyester pile.

Størrelse: S, M, L

9090 Pile fleece beanie
Beskyt dit hoved mod blæst og kulde med denne 
isolerende og varme beanie.

Formet så den dækker ørerne

Det perforerede materiale sikrer at din hørelse ikke 
nedsættes

Holder dig varm på kolde dage

Blød arbejdskomfort takket være en perfekt 
kombination af fleece og pile

Materiale: 100% polyester fleece og 100% polyester pile.

Størrelse: S, M, L
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9093 WINDSTOPPER® beanie
Denne WINDSTOPPER® beanie har et integreret refleksbånd og blødt fleecefor, så du kan holde 
hovedet varmt og samtidig være synlig.

Fremstillet i avanceret 2-lags åndbart WINDSTOPPER® materiale, der yder perfekt beskyttelse

Refleksbånd strikket ind i materialet

Strikket uldblanding giver ekstra varme på kolde dage

Materiale: Avanceret, åndbart 100% vindtæt 2-lags GORE WINDSTOPPER® materiale, 30% uld/70% akryl.

Størrelse: One size

9088 Multifunktionel hovedbeklædning
Balaclava, pandebånd, beanie eller halsvarmer? Anvend denne hurtigtørrende, 
multifunktionelle hovedbeklædning som du har lyst. Regn med fleksibel og varm 
beskyttelse på toppen.

Blødt, elastisk, hurtigtørrende materiale for komfortabel varme og beskyttelse

Kan anvendes under en hjelm

Holder langt hår på plads for øget sikkerhed

Materiale: 100% stretch polyester,130 g/m2.

Størrelse: One Size

9080 Fleece beanie
Varm på toppen. Prøv denne bløde og behagelige beanie og du vil glemme alt om kulde.

Varm arbejdskomfort på kolde dage takket være det bløde, strækbare microfleece materiale

Kan anvendes under en beskyttelseshjelm

Masser af plads til firmaprofilering

Materiale: 100% polyester microfleece, 240 g/m2.

Størrelse: S/M, L/XL

9084 Logo beanie
Varm på toppen. 80% af din kropsvarme forsvinder via dit hoved. Så beskyt dit hoved 
med denne bløde og behagelige beanie.

Varmt fleecefor sikrer arbejdskomfort på kolde dage

Blødt og strækbart materiale for optimal pasform og komfort

Moderne design med Snickers Workwear logo

Materiale: 100% akryl med for i 100% polyester fleece

Størrelse: One size

113



0400

0418130004000400

04000400

0400

1800

9500

0800

66000400

TILBEHØR

9044 Seler
Fleksible seler i slidstærkt design.

Fire clips til almindelig brug - eller færre hvis du 
anvender de medfølgende D-ringe

Kan sættes fast i buksernes tilbehørsfæster

Holder bukserne oppe uden at begrænse din 
bevægelsesfrihed

Materiale: 66% polyester/34% gummi.

Størrelse: One size

9026 Bælte
Ultimativt, pålideligt bælte med innovativt 
låsesystem til enhver arbejdssituation.

Hurtigt og nemt låsesystem

Robust materiale for ekstra holdbarhed

Antik sølvfinish spænde med Snickers 
Workwear symbol

Materiale: 100% vævet polyester.

Størrelse: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 tommer)

9050 Elastiske seler
Elastiske, pålidelige seler med brede stropper 
fordeler vægten jævnt og sikrer arbejdskomfort 
hele dagen.

Ekstra brede, elastiske stropper for komfort, støtte 
og optimal pasform

Brede næb for sikker fastgørelse

Let justering af længde

Materiale: 90% polyester/10% lycra.

Størrelse: One size

9034 Læderbælte
Slidstærkt, klassisk læderbælte med robust 
spænde. Fås i tre størrelser for optimal pasform.

Kromfrit, miljøvenligt behandlet læder i høj kvalitet

4 mm tykt og 45 mm bredt for ekstra styrke og 
holdbarhed

Robust spænde med stål pin for øget holdbarhed

Ideelt hvis du arbejder i et varmt miljø, hvor der kan 
forekomme flammer

Fås i 3 størrelser for optimal pasform

Materiale: 100% læder.

Størrelse: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 tommer)

9760 ID-kort holder
Holder til ID-kort der er nem at montere.

Holderen fastgøres let med et tryk

Låg beskytter ID-kortet mod vand og snavs

Kan modstå -18° C

UV-behandlet

Materiale: 100% PVC. Godkendt iht. EN 15777

Størrelse: One size

9761 Udtræk til ID-kort holder
Træk i snoren og vis dit ID-kort. Snoren spoles 
automatisk tilbage i kapslen.

Let at sætte på ID-kort holder 9760

Sikrer at dit ID-kort er tilgængeligt og altid på plads

60 cm lang og holdbar snor, der er fastgjort til en 
roterende skive

Materiale: Nylon snor. Kapsel i plast.

Størrelse: One size

9025 Ergonomisk bælte
Oplev dette elastiske bælte i topkvalitet med antik sølvfinish 
spænde. Designet til komfort på jobbet og med et moderne look.

40 mm bredt elastisk bælte følger kroppens form

Hurtigt og nemt lukkesystem

Spænde med antik sølvfinish og Snickers Workwear logo

Diskret, men moderne ”Snickers Workwear” logo præget i bæltet

Materiale: Elastisk, behageligt materiale i 95% polyester/5% elastan.

Størrelse: One size

9033 Logo bælte
Et must til alle håndværkere. Slidstærkt bælte med 
spænde der ikke ridser. Fås i flere farver.

Ridsefrit plastik spænde med Snickers Workwear symbol

Hurtig og nemt låsesystem

40 mm bredt bælte med Snickers Workwear logo

Fast og robust vævning for ekstra holdbarhed

Fås i 3 farver, inkl. High-Vis

Materiale: 100% vævet polyester.

Størrelse: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 tommer)
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Separat indvendigt rum til 
vådt tøj og sko.

Slidstærkt 100% 
vandtæt materiale.

Vandtæt forlomme.

Ergonomisk 
skulderrem.

9609 Vandtæt duffel bag
Hold dit skiftetøj tørt og rent i denne High-Tech, slidstærke 100% vandtætte 
duffel bag. Lettilgængelig løsning, når du er på farten.

Nemt rul-og-luk design sikrer 100% vandtæt transport og opbevaring

Hold vådt tøj og sko adskilt fra tørt og rent tøj i speciel indvendig lomme

Vandtæt ID-lomme og lettilgængelig vandtæt forlomme med lynlås til mindre ting

Overlegen bærekomfort takket være en ergonomisk skulderstrop med 
asymmetrisk design

Komfortabel og praktisk håndtag med neopren softgrip

Materiale: 55% PVC/35% polyester/10% polyamid.

Størrelse: 40 Liter

9610 Vandtæt rygsæk
High-Tech, slidstærk og 100% vandtæt rygsæk holder dit tøj tørt og rent, når du er på farten.

Nemt rul-og-luk design sikrer 100% vandtæt transport og opbevaring

Overlegen bærekomfort takket være indbygget rygstøtte og ergonomisk udformede, polstrede 
skulderstropper

Vandtæt ID-lomme og lettilgængelig vandtæt forlomme med lynlås til mindre ting

Lettilgængelig lomme i mesh til opbevaring af vandflaske eller sodavand

Komfortabel og praktisk håndtag med neopren softgrip

Materiale: 55% PVC/35% polyester/10% polyamid.

Størrelse: 30 Liter
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YDERLAG TIL BESKYTTELSE  
MOD VEJR OG VIND. 
Her har du brug for pålidelig beskyttelse  
mod vind og vand. Dit tøj skal være vandtæt, 
åndbart, stærkt og holdbart. Som vores 
avancerede A.P.S. produkter.

ET MELLEMLAG GIVER ISOLERING. 
Denne beklædning er udformet, så den 
skaber en isolerende lomme af luft  
omkring din krop – som holder dig varm. 
Vælg mellem vores avancerede udvalg  
af microfleece, fleece, pile og quilt. 

INDERLAG FOR FUGTTRANSPORT. 
Glem alt om bomuld – det absorberer vand 
og holder på det. Vores undertøj i blød og 
behagelig wicking polyester holder din 
krop tør og varm. 

HOLD DIG VA
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Det er nemt at klæde sig varmt på, når det er koldt. Men at klæde sig rigtigt på kræver  
mere fokus. For når du arbejder hårdt, begynder du at svede. Og når tempoet sidenhen  
sættes ned, afkøles den fugt din krop har dannet, og du begynder at fryse. Derfor har  
du brug for avanceret ventilation og mulighed for at styre og regulere din kropsvarme.  
Det får du med Snickers Workwears 3-lags system, og samtidig opnår du en enstående  
arbejdskomfort og masser af funktionalitet.

KLIMAKOMFORT.
Med avanceret ventilation kan du 
justere temperaturen, så du opnår 
optimal komfort. Lynlåsen foran er 
én måde at gøre det på, ventila tions-
lynlåsene under armene er en anden 
måde og du kan også justere den 
nederste del af jakkerne og bukserne. 
Husk at en stor del af kropsvarmen 
forsvinder via hovedet, så  anvend 
en beanie eller en hætte.

TÆNK I SIKKERHED.
At holde sig varm i kulden er af gø-
rende for sikkerheden på jobbet. 
Når du fryser, nedsættes din reak-
tionsevne, du bliver mindre effektiv, 
og du risikerer at træffe dårlige 
 beslutninger. Den mennes kelige 
 organisme kan tilpasse sig tropiske 
 forhold, men den kan ikke akkli ma-
tisere sig til koldt vejr. Løsningen er 
altid at beskytte kroppen med en 
hensigtsmæssig beklædning, som 
f.eks. isolerende arbejdstøj fra 
Snickers Workwear.

kropsvarme
hud

materiale

kropsfugt

materiale  
med smuds-
afvisende  
finish

blæst

sne og 
regn

A.P.S. 
membran

inderfor

kropsvarme

hud

kropsfugt

letvægts-
materiale på 
ydersiden 

WINDSTOPPER®  
membran

blød og 
behagelig på 
indersiden

helt vindtæt

maksimal 
åndbarhed 

blæst/regn

ydermateriale

GORE-TEX® 
membran

for

vanddamp (sved)

RM I KULDEN

Højteknologiske materialer i aktion.  
Du kan læse mere om vores avancerede  
materialer på www.snickersworkwear.dk

9430 XTR svedtransporterende T-shirt med lange ærmer, Side: 70
9431 XTR svedtransporterende underbukser, Side: 71
9203 Lange strømper, Wool Mix, Side: 76

9414 Microfleece termounderbukser, Side: 74
9438 Body Mapping Microfleece jakke, Side: 36

3378 A.P.S. vandtæt buks, Side: 44
1978 A.P.S. vandtæt jakke, Side: 44
9084 Logo beanie, Side: 113
9545 Weather Arctic Glove, Left, Side: 107
9546 Weather Arctic Glove, Right, Side: 107
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GORE-TEX®

HOLD DIG TØ
At holde sig tør og komfortabel i regnvejr handler udelukkende om at vælge det rigtige 
regntøj. Dit valg afhænger af, hvor hårdt du arbejder, og hvor længe du skal opholde dig 
i regnen uden at holde pause. Når du arbejder hårdt, er materialets åndbarhed  afgørende 
for ventilationen af din kropsvarme. Når du opholder dig i regnen i længere tid, stiller det 
større krav til materialets vandafvisende evne.

For 100% tør arbejdskomfort 
ved længerevarende arbejde 
i regn skal du vælge vores 
GORE-TEX® tøj.

1888 XTR GORE-TEX® skaljakke, Side: 41
9541 Weather Dry Glove, Left, Side: 106
9542 Weather Dry Glove, Right, Side: 106

1978 A.P.S. vandtæt jakke, Side: 44
3378 A.P.S. vandtæt buks, Side: 44

8200 Regnjakke, PU, Side: 45
8201 Regnbuks, PU, Side: 45
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PUA.P.S.

PU

R I REGNEN

For pålidelig vandtæt beskyttelse 
ved kortvarigt arbejde i regnen 
skal du vælge vores A.P.S. tøj. 

For omgående og pålidelig beskyttelse  
i intenst regnvejr eller ved mindre aktivt  
arbejde skal du vælge vores PU tøj.

materiale med 
smudsafvisende 
finish

blæst
sne og 
regn

A.P.S.-
membran

inderfor

kropsvarme
hud

kropsfugt

blæst/regn

ydermateriale

GORE-TEX®-
membran

for

vanddamp (sved)

Ydermateriale

Vind
Regn

PU-belægning

Tricot for

Kropsvarme

Hud

Højteknologiske materialer i aktion. Du kan læse mere om vores avancerede materialer på www.snickersworkwear.dk
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SOFTSHELL

SNYD VI
Når vinden tager til, bør du være på vagt. For selv om det er en tør og klar dag,  
får vinden temperaturen til at falde drastisk. Hvis du vælger den rigtige vindtætte 
arbejdsbeklædning, kan du holde dig varm og komfortabel. Som med regntøjet 
 afhænger dit valg af, hvor intenst du arbejder, og i hvor lang tid du opholder dig 
udenfor. Når du arbejder hårdt, er materialets åndbarhed afgørende for  
ventila tionen af din kropsvarme. Når du opholder dig udenfor i længere tid,  
stiller det større krav til materialets vindtæthed.

For pålidelig vindtæt  beskyttelse 
ved mindre aktivt arbejde er den 
vindtætte fleece fra Snickers 
Workwear ideel.

For vindtæt beskyttelse ved 
kortvarigt arbejde er vores 
softshell jakke det perfekte 
valg.

VINDTÆT
FLEECE
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WINDSTOPPER®

10°C 6°C 0°C -6°C -10°C -16°C -26°C -30°C

2 m/s 9 5 -2 -9 -14 -21 -33 -37

6 m/s 7 2 -5 -13 -18 -26 -38 -44

10 m/s 6 1 -7 -15 -20 -28 -41 -47

14 m/s 6 0 -8 -16 -22 -30 -44 -49

18 m/s 5 -1 -9 -17 -23 -31 -45 -51

NDEN
VINDENS KULDEFAKTOR

kropsvarme

hud

materiale

vindtæt og 
åndbar 
membran

For 100 % vindtæt beskyttelse ved 
langvarigt og hårdt arbejde skal du 
vælge vores åndbare WINDSTOPPER® 
fleece- eller softshell jakker.

blæstkropsfugt

letvægts-
materiale på 
ydersiden 

WINDSTOPPER®  
membran

blød og 
behagelig på 
indersiden 

helt vindtæt 

maksimal 
åndbarhed 

Højteknologiske materialer i aktion.  
Du kan læse mere om vores avancerede  
materialer på www.snickersworkwear.dk

8010 Vindtæt fleecejakke, Side: 37
3212 Håndværker buks med hylsterlommer, DuraTwill, Side: 13

1219 Softshell jakke med hætte, Side: 34
3314 Håndværker buks, Canvas+, Side: 12

8888 WINDSTOPPER® Softshell jakke, Side: 34
3244 XTR håndværker buks med hylsterlommer, Canvas+, Side: 8
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HIGH-TECH MATERIALER.
Vores højteknologiske A.V.S. materiale er fremstillet af 
en innovativ blanding af polyester og bambus materiale. 
Bambussen males til nanostørrelse, en milliontedel af en 
millimeter og blandes med polyesterfibrene. Resultatet 
er et meget åndbart materiale med enestående fugttrans-
port, UV-beskyttelse og anti-lugt komfort.

Coolmax®

Blødt materiale, der er fremstillet 
til at transportere fugt væk fra 
kroppen og holde dig kølig og tør. 

UV-beskyttelse

Vores UV-beskyttende tøj har en UVF 
 (ultraviolet beskyttelsesfaktor) på 40+ eller 
50+, der beskytter din hud mod solen.

Når det bliver rigtigt varmt og fugtigt, er ventilation en nødvendighed. Tøj fra Snickers 
Workwear til varmt vejr har avancerede designs og intelligente materialer, som giver 
 ekstrem arbejdskomfort, ventilation og funktionalitet. Originale piratbukser og lette 
 arbejdsshorts med alle de lommer, du har brug for, er bare to eksempler.

materiale

hudkropsfugt

fugt

SKRU NED FOR

Højteknologiske materialer i aktion. Du kan læse mere om 
vores avancerede materialer på www.snickersworkwear.com

2714 A.V.S. avanceret polo shirt, Side: 64
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 VARMEN

2509 A.V.S. avanceret T-shirt, Side: 65
3023 Håndværker shorts med hylsterlommer, Rip-Stop, Side: 21
9201 Coolmax® strømper, Side: 77

2716 A.V.S. Body Mapping polo shirt, Side: 64
3913 Piratbuks, Rip-Stop, Side: 20
9201 Coolmax® strømper, Side: 77 123
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PROFILERING PÅ T-SHIRT
Transfers er den bedste løsning ved 

profilering af firma T-shirts. Tydelige tryk i 
høj kvalitet i alle størrelser og farver.

PROFILERING PÅ FLEECE
Ved firmaprofilering på fleece er broderi 
det oplagte valg, da fleece materialet kan 

tage skade ved varmebehandling.

KVALITETSBRODERING
Med brodering får du kvalitet i hvert sting, 
men husk at ord eller symboler på under  
5 mm kan være vanskelige at læse.

PROFILERING PÅ  
HIGH-VIS ARBEJDSTØJ
Profilering på arbejdstøj med 
høj synlighed er specielt. Hvis 
logoet er for stort, kan tøjet 
måske ikke klassificeres. 
Kontakt os for at få 
yderligere oplysninger om 
den bedste og mest sikre 
profilering af dit firma.

REFLEKSER
Vi kan sy ekstra reflekser på  
dine arbejdsbukser og jakker.  
En omkostningseffektiv løsning, 
når du vil gøre mere ud af den 
personlige beskyttelse.

A.P.S. OG GORE-TEX® PROFILERING
Ønsker du firmaprofilering på vandtæt beklædning,  
er den rigtige løsning transfers. Hvis du foretrækker 
brodering, kan vi tape bagsiden af broderingen for  
at sikre tøjets vandtæthed.

3314 Håndværker buks, Canvas+ Side: 12
2504 T-shirt med MultiPockets™ Side: 66

3214 Håndværker buks med hylsterlommer, Canvas+ Side: 12
1212 Softshell jakke Side: 31
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Profilering kan betale sig. Det er et kvalitetsstempel, som siger meget 
om dig og din virksomhed. Det hjælper dig med at skille dig ud fra 
mængden og din virksomhed bliver genkendt. Hos Snickers Workwear 
får du hjælp af eksperter – vi tilbyder et komplet udvalg af tillægsydelser 
og produktmuligheder, f.eks. de rigtige farver, kundespecifik brodering 
og individuel personpakning for at nævne nogle af mulighederne.  
Kontakt os for yderligere information.

PR
O

FI
LE

R
IN

G
Med vores avancerede transferteknik får du tydelige tryk af høj 
kvalitet i den størrelse og i de farver, du ønsker.

Hvis du ønsker at optimere din profil, er du velkommen til at 
kontakte os. Vi ved, hvad der fungerer bedst og kan komme med 
forslag til omkostningseffektive løsninger, der er skræddersyet 
til dig og din virksomhed.

Vores broderinger er kendetegnet ved kvalitet i hvert sting. 
Du får et imagefremmende værktøj, der skiller sig ud på alle 
de rigtige måder – langt ud i fremtiden.

Hos Snickers Workwear bruger vi udelukkende tråd i høj 
kvalitet for at sikre, at dit firmalogo holder på langt sigt.

PERSONPAKNING 
Når du bestiller arbejdstøj til dine medarbejdere, kan vi  
tilbyde dig at personpakke arbejdstøjet. Det betyder,  
at tøjet pakkes og mærkes til den enkelte medarbejder. 
Det letter udleveringen af tøjet og sikrer, at medarbejderen 
får det rigtige tøj i de rigtige størrelser. Let, praktisk og 
personligt.

VIS DIT LOGO
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100

170-
182

80-
88

83-
85  A
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 F

STØRRELSESOVERSIGT

KORREKT OPMÅLING – GOD PASFORM
Følg omhyggeligt nedenstående råd om, hvordan du tager dine mål, så du får den rigtige størrelse. 
Snickers Workwear har alle standardstørrelser på lager, så de kan leveres hurtigt (se standard-
størrelser under hvert enkelt produkt). Vi tilbyder desuden specialstørrelser. Leveringen kan  
tage lidt længere tid, men det er værd at vente på. Specialstørrelser kan bestilles med leveringstid på 
ca. 6-8 uger og en merpris på 25%.

A. Højde
Fra top til tå  

B. Brystmål
Brystvidde, vandret på det bredeste punkt.

C. Talje
Livvidde, vandret ved navlen. Vigtigt mål i 
forbindelse med helbukser og kedeldragter.

D. Nedre livvidde
Nedre livvidde alt efter, hvordan du har dine 
bukser på.

E. Hofte/Sæde
Hoftevidde, vandret på det bredeste punkt.

F. Skridtlængde 
Fra skridt til fod. Et meget vigtigt mål, hvis du 
vil sikre dig, at dine knæpuder sidder korrekt.

Alle CE-mærkede beklæd-
ningsgenstande skal have 
et mærkat med et pikto-
gram, der viser størrelsen 
og krops målene for den 
person, beklædningsgen-
standen er beregnet til. Det 
betyder, at du altid kan se 
størrelsen på beklædnings-
genstanden ved at kigge på 
indersiden.SIZE M 

MEN

VIGTIGE RÅD OM OPMÅLING
1. Få en anden person til at hjælpe dig med at tage dine mål.
2. Tag målene iført kropsnært undertøj.
3. Mål stramt mod/omkring kroppen, men uden at trække så hårdt i målebåndet, at det ”skærer” ind i huden. 
4. Sørg for, at målebåndet er strakt helt ud, når du måler skridtlængden.

PRØV TØJET – SÅ ER DU HELT SIKKER PÅ  
AT FÅ DEN RIGTIGE STØRRELSE!

BEMÆRK: NY JUSTERET PASFORM.
Snickers Workwear forbedrer hele tiden pasformen efter kundernes behov samt anbefalingerne fra Den Europæiske  
Standardiseringsorganisation (CEN). I 2012 begyndte vi at justere pasformen/størrelsen på nye produkter. Det betyder i prak-
sis, at du måske skal have en anden størrelse ved køb af nye modeller i forhold til øvrige modeller. Læs derfor ved størrelses-
valg af herrebukser informationen over størrelsesoversigten ”MÆND: BUKSER”. Ved valg af størrelser på jakker og overdele 
til mænd vælg den pågældende størrelsesoversigt. Nye produkter med ny pasform er markeret med ”ny justeret pasform”.
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C CM 72 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144

(28") (30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57")

A CM 

146–158 (5') 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232

158–170 (5'4") 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

170–182 (5'8") 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

182–194 (6'2") 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168

194–206 (6'6") 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268

C CM 72 80 88 96 104 120 136

(28") (31") (35") (38") (41") (47") (54")

F CM 

82 (32") XS S M L XL XXL XXXL

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

C CM 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152

(30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57") (60")

D CM 81 85 89 93 97 101 105 109 117 125 133 141 149 157

(32") (33") (35") (37") (38") (40") (41") (43") (46") (49") (52") (56") (59") (62")

F CM 

70 (28") 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236

76 (30") 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

82 (32") 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

88 (35") 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170

94 (37") 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270

C CM 60 64 68 72 76 80 84 88 96 104 112 120

(24") (25") (27") (28") (30") (31") (33") (35") (38") (41") (44") (47")

E CM 84 88 92 96 100 104 108 112 120 128 136 144

(33") (35") (36") (38") (39") (41") (43") (44") (47") (50") (54") (57")

F CM 

67 (26") 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

73 (29") 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

79 (31") 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

85 (33") 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108

91 (36") 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208

STØRRELSESOVERSIGT

MÆND: HELBUKSER
VIGTIGT: Det er vigtigt, at du tager dit fulde taljemål (C) med i betragtning, når du vælger størrelse på helbukser.  
Det kan være nødvendigt at vælge en større størrelse helbukser sammenlignet med taljebukser for at være sikker på, at der er nok plads til maven.

DIN LIVVIDDE CM

 Tommer 

DIN HØJDE  Tommer  DIN STØRRELSE

Ekstra kort længde

Kort længde

Normal længde

Lang længde

Ekstra lang længde

MÆND: UNDERDELE/REGNTØJ (undertøj, regntøj) 
Ny justeret pasform: 8201, 8243, 9414, 9436

DIN LIVVIDDE
 Tommer 

DIN SKRIDTLÆNGDE  Tommer  DIN STØRRELSE

Normal længde

Tilsvarende størrelser

MÆND: BUKSER
Ny justeret pasform: 3023, 3123, 3378, 3888

DIN LIVVIDDE
 Tommer 

DIN NEDRE LIVVIDDE
Tommer

DIN SKRIDTLÆNGDE  Tommer  DIN STØRRELSE

Ekstra kort længde

Kort længde

Normal længde

Lang længde

Ekstra lang længde

Bemærk! SHORTS fås i almindelig længde.

KVINDER: BUKSER
DIN LIVVIDDE

 Tommer

DIT HOFTE/SÆDEMÅL
 Tommer 

DIN SKRIDTLÆNGDE  Tommer  DIN STØRRELSE

Ekstra kort længde

Kort længde

Normal længde

Lang længde

Ekstra lang længde

ALLE MÅL ER KROPSMÅL

SÅDAN FÅR DU DEN RIGTIGE STØRRELSE. 
1. Find dine kropsmål i oversigten.
2. Ved bukser med ny justeret pasform: Vælg din tilsvarende størrelse.
3.  Ved alle andre bukser: Vi anbefaler, at du går en størrelse ned i forhold til din tilsvarende 

størrelse i oversigten. Eksempel: Hvis dine kropsmål er str. 50 i bukser, skal du vælge str. 48.
4. Prøv bukserne, så du er helt sikker på at få den rigtige størrelse!
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B CM 84 92 100 108 116 132 148

(33") (36") (39") (43") (46") (52") (58")

C CM 72 80 88 96 104 120 136

(28") (31") (35") (38") (41") (47") (54")

A CM 

158–170 (5'4") XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - Short XXXL - S

170–182 (5'8") XS S M L XL XXL XXXL

182–194 (6'2") XS - Long S - Long M - Long L - Long XL - Long XXL - Long XXXL - L

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

B CM 80 88 96 104 120 136

(31") (35") (38") (41") (47") (54")

C CM 64 72 80 88 104 120

(25") (28") (31") (35") (41") (47")

A CM 

152–164 (5'2") XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - Short

164–176 (5'6") XS S M L XL XXL

176–188 (6') XS - Long S - Long M - Long L - Long XL - Long XXL - Long

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

7 8 9 10 11

1 MM 178 203 229 254 279

2 MM 171 182 192 204 215

MM 230 240 250 260 270

B CM 88 96 104 112 124 132 140

(35") (38") (41") (44") (49") (52") (55")

C CM 76 84 92 100 112 120 128

(30") (33") (36") (39") (44") (47") (50")

A CM 

158–170 (5'4") XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - Short XXXL - S

170–182 (5'8") XS S M L XL XXL XXXL

182–194 (6'2") XS - Long S - Long M - Long L - Long XL - Long XXL - Long XXXL - L

42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62 64

6 48/50 52/54

 1

 2

STØRRELSESOVERSIGT

MÆND: JAKKER & KEDELDRAGT – Ny justeret pasform
Ny justeret pasform: 1122, 1128, 1133, 1219, 1633, 1683, 1688, 1822, 1823, 1973, 1978, 2508, 2509, 2543, 2711, 2712, 2714, 2716, 2743, 2815, 2816, 2817, 
2819, 2820, 2821, 4233, 4254, 4522, 8011, 8043, 8053, 8200, 8233, 8506, 8508, 9153, 9435, 9438

DIN BRYSTVIDDE
 Tommer 

DIN LIVVIDDE
 Tommer 

DIN HØJDE  Tommer  DIN STØRRELSE

Kort længde

Normal længde

Lang længde

Tilsvarende størrelser

Bemærk!  OVERDELE, FLEECE og VESTE fås i almindelig længde.

KVINDER: JAKKE & OVERDELE
DIN BRYSTVIDDE

 Tommer 

DIN LIVVIDDE
 Tommer 

DIN HØJDE  Tommer  DIN STØRRELSE

Kort længde

Normal længde

Lang længde

Tilsvarende størrelser

Bemærk!  OVERDELE fås i almindelig længde.

MÆND: JAKKER, OVERDELE & KEDELDRAGT
DIN BRYSTVIDDE

 Tommer 

DIN LIVVIDDE
 Tommer 

DIN HØJDE  Tommer  DIN STØRRELSE

Kort længde

Normal længde

Lang længde

Tilsvarende størrelser

Bemærk!  OVERDELE, FLEECE og VESTE fås i almindelig længde.

ALLE MÅL ER KROPSMÅL

HANDSKER
Vælg altid handsker med den rigtige fingerlængde. Prøv dem på for at finde den rigtige størrelse.

DIN STØRRELSE
Håndens omkreds

Håndens længde

Handskens minimumslængde*

*  Hvis handsken er lavet til bestemt brug, er det muligt at afvige fra kravene til handskens  
minimumslængde, så længe det står i brugsanvisningen.

PRØV TØJET – SÅ ER DU HELT SIKKER PÅ  
AT FÅ DEN RIGTIGE STØRRELSE!
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129

0404 1818

9595

0404 1604 1704 1818

3204 7404 9595

0404 1804

5804 9504

0404 0909 1212 1704 1818

2004 3204 5804 9595

0404

9595

0404 1804

5804

0404 5804

6504

0404

0404 1818

9595

0404 1604 1704 1818

3204 7404 9595

0404 1804

5804 9504

0404 1212 1704 1818

2004 3204 5804 9595

6504

0400

2000

0404 1704

5804 9504

0400 1800

9500

0404

9595

0400 1800

9500

0400

0400 1800

9500

0404 1818

9595

0404 1818

9595

1704 7404

9595

0404 1818

9595

0404 1604 1704 1818

3204 7404 9595

0400 1800

9500

0404 1804

2004

0404 1804

2004 9504

0404 1818

9595

0404 1804 2004

3204 9504

0400 1800

9500

0404 1804 2004

3204 9504

0604

0800

0408

0405

0404

0400 1800

9500

0404 1704 1804

2004 5804 9504

0400 7200

7700 7800

0418 0904 1604

1804 3204 9518

BUKSER

3211 Håndværker buks med 
hylsterlommer, CoolTwill 
Side: 14

3212 Håndværker buks med 
hylsterlommer, DuraTwilll 
Side: 13

3213 Håndværker buks med 
hylsterlommer, Rip-Stop
Side: 14

3214 Håndværker buks med 
hylsterlommer, Canvas+
Side: 12

3215 Håndværker buks med 
hylsterlommer, Comfort 
Cotton. Side: 15

3223 Gulvlæggerbuks med 
hylsterlommer, Rip-Stop
Side: 16

3244 XTR håndværker buks 
med hylsterlommer, Canvas+
Side: 8

3255 Håndværker jeans med 
hylsterlommer, Denim
Side: 14

3310 XTR Shield buks
Side: 11

3311 Håndværker buks, 
CoolTwill
Side: 14

3312 Håndværker buks, 
DuraTwill 
Side: 13

3313 Håndværker buks, 
Rip-Stop 
Side: 14

3314 Håndværker buks, 
Canvas+
Side: 12

3355 Håndværker jeans med 
knælommer, Denim
Side: 14

3393 Utility buks, Rip-Stop
Side: 18

3619 Vinterbuks, Power 
Polyamid
Side: 15

3713 Service damebuks
Side: 19

3714 Dame buks med 
hylsterlommer, Canvas+
Side: 15

3813 Cargo buks
Side: 18

3823 Cargo buks med 
sorte stikninger
Side: 18

3863 Service buks med 
knælommer
Side: 19

5283 Buks med hylsterlommer
Side: 18

5383 Buks
Side: 18

HELBUKSER/ 
KEDELDRAGTE

0212 Håndværker helbuks 
med hylsterlommer, 
DuraTwill. Side: 17

0214 Håndværker helbuks 
med hylsterlommer, Canvas+ 
Side: 17

0312 Håndværker helbuks, 
DuraTwill
Side: 17

6013 Service kedeldragt
Side: 19

PIRATBUKSER

3913 Piratbuks, Rip-Stop
Side: 20

3923 Piratbuks med 
hylsterlommer, Rip-Stop 
Side: 20

SHORTS

3014 Håndværker shorts 
med hylsterlommer, 
Canvas+. Side: 21

3023 Håndværker shorts 
med hylsterlommer, 
Rip-Stop. Side: 21

3113 Service shorts
Side: 21

3123 Håndværker shorts, 
Rip-Stop
Side: 21

KNÆPUDER

9110 Håndværker 
knæpuder. Godkendt iht. 
EN 14404. Side: 24

9111 Service  
knæpuder
Side: 24

9118 Knæpuder åndbare
Side: 16, 24

9191 XTR D3O® Knæpuder
Side: 23

JAKKER

1110 XTR Shield jakke
Side: 11

1118 Vinterjakke
Side: 33

1119 Håndværker 
vinterjakke, Power 
Polyamid. Side: 30

1122 Håndværker 
vinterjakke
Side: 33

1128 Håndværker 
vinterjakke, Rip-Stop
Side: 32
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0404 5804

9504

0400 1604 1704 2004

3204 5804 9500

0400 3204

5804

0404

7404

0400 1800

9500

0400

7800

0400 7200

7700 7800

0404 1604

5804

0404 1404

1604 5804

0404 1404 1604

5804 9504

0418

1804

0400

3204

0400

0400

0400

0400

0404

2604

0400

5800

0404 3204

5804

0400

0404

0400

9500

0400

9500

0404 1804

5804 9504

0000

0400

0400

0400

0400

0400

0404

5804

0404

5804

0404

0404

0404

0404

0404

0404

0404

0404

0404

0404

1198 XTR A.P.S. vandtæt 
vinterjakke
Side: 28

1212 Softshell jakke
Side: 31

1219 Softshell jakke 
med hætte
Side: 34

1227 Dame Softshell 
jakke
Side: 34

1512 Arbejdsjakke, 
DuraTwill
Side: 35

1513 Service jakke
Side: 35

1822 Håndværker lang 
vinterjakke
Side: 32

4522 Håndværker 
vintervest
Side: 35

8888 WINDSTOPPER® 
Softshell jakke 3-lags
Side: 34

FLEECE

8008 Fleecejakke med 
lang lynlås

8009 Fleecejakke

8010 Vindtæt fleecejakke
Side: 37

8011 Pile Fleece Jakke
Side: 37

8088 WINDSTOPPER® 
fleecejakke 3-lags
Side: 37

9435 Body Mapping 
microfleece pullover med 
kort lynlås. Side: 36

9438 Body Mapping 
microfleece jakke
Side: 36

REGNTØJ

1688 GORE-TEX® 
skaljakke
Side: 43

1888 XTR GORE-TEX® 
skaljakke 3-lags
Side: 41

1978 A.P.S. vandtæt jakke
Side: 44

1988 GORE-TEX® foret 
jakke 2-lags
Side: 42

3378 A.P.S. vandtæt 
buks
Side: 44

3888 XTR GORE-TEX® 
skalbuks
Side: 41

8200 Regnjakke, PU
Side: 45

8201 Regnbuks, PU
Side: 45

VÆRKTØJSHOLDERE

4254 Værktøjsvest, 
Canvas+
Side: 54

9082 Flexi hammerholder, 
metal
Side: 55

9700 Flexi tilbehørsfæste
Side: 55

9708 Flexi værktøjsholder

9709 Flexi sømpose

9716 Hammerholder
Side: 55

9736 Hammerholder, 
display med 10 stk.
Side: 55

9743 Smartphone lomme
Side: 55

9745 Beskyttende 
Smartphone lomme
Side: 55

9753 Smartphone lomme 
display med 10 stk.
Side: 55

9755 Beskyttende 
Smartphone lomme  
– display m/10 stk.  
Side: 55

9770 XTR tømrer 
værktøjsbælte
Side: 51

9771 Tømrer 
værktøjsbælte
Side: 52

9775 Tømrer 
værktøjsholder
Side: 53

9780 XTR elektriker 
værktøjsbælte
Side: 51

9781 Elektriker 
værktøjsbælte
Side: 52

9785 Elektriker 
værktøjsholder
Side: 53

9790 XTR værktøjsbælte
Side: 53

9791 Værktøjsbælte
Side: 53

9792 Seler
Side: 53

9795 Lomme til søm 
og skruer
Side: 53

INDEKS130



131

0400

0404

0404

0404

0404

0400

0400 0795

0900 9507

0400 0900

0400 0700 0900 1300 1600

1700 3200 5800 9500

0400 0900

1600 9500

0400 0700 1600

5800 9500

0400 1600

5800 9500

0418 1604

5804 9504

0400 0900 1300 1600

1700 3200 5800 9500

0400 0900

1600 9500

0400 0700

5800 9500

0400 1600

5800 9500

0418 1604

5804 9504

1604 1804

0408 0895

9508

0400 0800

3200 9500

0400 0800

3200 9500

0400 1800

9500

0400 0900 1800

5800 9500

0400 0900 1800

5800 9500

0418

1800

0400 0900 1600 1700

1800 5800 9500

0400

0900

0400 1600 1800

5800 9500

0400 1600 1800

5800 9500

0400 1604 1804

2004 3204 9504

0400 1604 1804

2004 3204 9504

0400 2000

5800

0418 1618 1718

3218 9518

0400 1804

3204 9504

0400

9500

0700

0700

0418

0418

0400

1800

0400

1804

9794 Flexi 
hylsterlommer
Side: 55

9810 Flexi værktøjstaske/
rygsæk 19 L
Side: 49

9812 Flexi værktøjstaske/
rygsæk 23 L
Side: 49

9820 Flexi værktøjs-
taske 15 L
Side: 48

9822 Flexi værktøjs-
taske 30 L
Side: 48

9829 Støv- og regnslag
Side: 48

T-SHIRTS/POLO SHIRTS

2402 T-shirt med  
lange ærmer
Side: 67

2403 Dame stretch T-shirt 
med lange ærmer
Side: 67

2502 T-shirt
Side: 67

2503 Dame stretch T-shirt
Side: 67

2504 T-shirt med 
MultiPockets™

Side: 66

2508 A.V.S. T-shirt
Side: 65

2509 A.V.S. avanceret 
T-shirt
Side: 65

2708 Polo shirt
Side: 66

2709 Dame polo shirt
Side: 66

2710 Polo shirt med 
MultiPockets™

Side: 66

2711 A.V.S. polo shirt
Side: 65

2714 A.V.S. avanceret 
polo shirt
Side: 64

2716 A.V.S. Body Mapping 
polo shirt
Side: 64

SKJORTER

8503 Industriskjorte 
Side: 63

8506 Skjorte med korte 
ærmer, Rip-Stop
Side: 63

8508 Skjorte, Rip-Stop
Side: 63

HÆTTETRØJER/ 
SWEATSHIRTS

2712 Rugby sweatshirt 
med stolpelukning
Side: 61

2800 Hættetrøje
Side: 60

2801 Hættetrøje 
med lynlås
Side: 61

2808 Hættetrøje med 
Snickers logo
Side: 59

2810 Sweatshirt
Side: 59

2811 Dame hættetrøje 
med lynlås
Side: 61

2812 Sweatshirt med 
MultiPockets™

Side: 58

2813 Sweatshirt med kort 
lynlås og MultiPockets™

Side: 58

2815 Logo hættetrøje
Side: 59

2816 Logo hættetrøje 
med lynlås
Side: 60

2817 Sweatshirt jakke
Side: 62

2819 Logo Jakke
Side: 62

2820 Logo Sweatshirt
Side: 58

2821 Sweatjakke  
med lynlås
Side: 62

STRØMPER/UNDERTØJ

9200 Korte Coolmax® 
strømper
Side: 77

9201 Coolmax®  
strømper
Side: 77

9202 Strømper, Wool Mix 
Side: 76

9203 Strømper høje, 
Wool Mix
Side: 76

9204 Strømper, two-pack
Side: 77

9208 Tynde Coolmax® 
strømper
Side: 77

9209 Cordura® strømper
Side: 76

9210 Lange, tykke 
uldstrømper
Side: 76

INDEKS 131



0400

0400

0400

0400

0400

0400

0418

0418

0418

0418

0400

0404

0900

0400

0900

0400 0900

1600 9500

0400 0900

1600 9500

0400

0900
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9595

0400 1800

9500

0909

5574

6674

5558

6658

5558

6658

5574

6674

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5574

6674

5574

6674

5574

6674

5574

6674

5558

6658

7455

7466

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

0909

0900

0900

9405 Svedtransporte-
rende T-shirt

9406 Svedtransporte-
rende T-shirt med lange 
ærme

9407 Svedtransporte-
rende boxershorts

9408 Svedtransporte-
rende  underbukser

9413 Microfleece 
termotrøje med lynlås
Side: 74

9414 Microfleece 
termounderbukser
Side: 74

9430 XTR svedtransporte-
rende T-shirt med lange
Side: 70

9431 XTR svedtransporte-
rende underbukser
Side: 71

9432 XTR svedtransporte-
rende T-shirt
Side: 72

9433 XTR svedtransporte-
rende boxershorts
Side: 73

9436 Boxershorts, 
two-pack
Side: 74

DAMER

1227 Dame Softshell 
jakke
Side: 80

1277 Maler dame 
Softshell jakke
Side: 96

2403 Dame stretch T-shirt 
med lange
Side: 81

2503 Dame stretch T-shirt
Side: 81

2709 Dame polo shirt
Side: 81

2811 Dame hættetrøje 
med lynlås
Side: 81

3714 Damebuks med 
hylsterlommer, Canvas+
Side: 80

3713 Service damebuks
Side: 80 

3775 Maler damebuks 
med hylsterlommer
Side: 94

HIGH VISIBILITY

0213 High-Vis helbuks med 
hylsterlommer, klasse 2
Side: 85

1133 High-Vis vinterjakke, 
klasse 3
Side: 88

1213 High-Vis softshell 
jakke, klasse 3
Side: 88

1633 High-Vis jakke, 
klasse 3
Side: 87

1683 High-Vis GORE-TEX® 
skaljakke, klasse 3
Side: 89

1823 High-Vis lang 
vinterjakke, klasse 3
Side: 88

1973 High-Vis vandtæt 
jakke, klasse 3
Side: 90

2543 High-Vis A.V.S. T-shirt, 
klasse 2/3
Side: 91

2743 High-Vis A.V.S. polo 
shirt, klasse 2/3
Side: 91

3033 High-Vis shorts, 
klasse 1
Side: 86

3233 High-Vis buks med 
hylsterlommer, klasse 2
Side: 84

3235 High-Vis buks med 
hylsterlommer i bomuld, 
klasse 1, Side: 85

3333 High-Vis buks, 
klasse 2
Side: 84

3639 High-Vis vinterbuks, 
klasse 2
Side: 85

3833 High-Vis buks, 
klasse 1
Side: 86

4233 High-Vis håndværker 
værktøjsvest, klasse 2
Side: 87

8043 High-Vis Microfleece 
jakke, klasse 3
Side: 91

8053 High-Vis Microfleece 
trøje med rund hals, klasse 3
Side: 91

8233 High-Vis PU regnjakke, 
klasse 3
Side: 90

8243 High-Vis PU regnjakke, 
klasse 2
Side: 90

9153 High-Vis vest,  
klasse 2
Side: 86

MALER

0375 Maler helbuks
Side: 95

1128 Håndværker 
vinterjakke, Rip-Stop
Side: 96

1275 Maler Softshell 
jakke
Side: 96

INDEKS132



0900

0900
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0900

0900

0900

0900

0900

0909

0966

0909
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0900

 9301,  9302 

0404

 9303,  9304 

0404

 9307,  9308 

4804

 9309,  9310 

4804

 9311,  9312 

0448

 9313,  9314 

0404

 9315,  9316 

0404

 9317,  9318

4804

 9319,  9320 

0404

 9521,  9522 

4800

 9523,  9524

4800

 9525,  9526

4804

 9527,  9528

4804

 9533,  9534

4804

 9535,  9536

4804

 9537,  9538

4804

 9539,  9540

0404

 9541,  9542

0448

 9543,  9544

0448

 9545,  9546

0448

 9551,  9552 

0448

 9595,  9596

0448

 9597,  9598

4804

0400

0400

0400

0400

0400

0400

1277 Maler dame 
Softshell jakke
Side: 96

2402 T-shirt med 
lange ærmer
Side: 97

2403 Dame stretch 
T-shirt med lange ærmer
Side: 97

2502 T-shirt
Side: 97

2503 Dame stretch T-shirt
Side: 97

2800 Hættetrøje
Side: 96

2801 Hættetrøje med 
lynlås
Side: 61

2810 Sweatshirt
Side: 96

2811 Dame hættetrøje 
med lynlås
Side: 96

3075 Maler shorts med 
hylsterlommer
Side: 95

3234 Maler High-Vis 
bukser, klasse 1
Side: 95

3275 Maler buks med 
hylsterlommer
Side: 94

3375 Maler buks
Side: 94

3775 Maler damebuks 
med hylsterlommer
Side: 94

9081 Cap, Rip-Stop
Side: 97

HANDSKER

Precision Flex Core Glove,
10–stk.
Side: 103

Power Flex Guard Glove,
10–stk.
Side: 105

Precision Flex Cut 3 
Glove, 5–stk.
Side: 103

Power Flex Cut 5 Glove,
5–stk.
Side: 105

Precision Flex Thin Glove,
10–stk.
Side: 103

Weather Flex Grip Glove,
10–stk.
Side: 108

Weather Flex Guard 
Glove, 10–stk.
Side: 108

Weather Flex Cut 5 Glove,
10–stk.
Side: 107

Weather Flex Sense 
Glove, 10–stk.
Side: 108

9398 Care håndcreme,
100 ml
Side: 108

9399 Repair håndcreme,
100 ml
Side: 108

Precision Skin Glove,
5–stk.
Side: 102

Precision Vent Glove,
5–stk.
Side: 102

Precision Leather Glove,
5–stk.
Side: 102

Precision Protect Glove,
5–stk.
Side: 102

Power Cut 3 Glove,
5–stk.
Side: 105

Power Leather Glove,
5–stk.
Side: 105

Power Grip Glove,
5–stk.
Side: 104

Weather Essential Glove,
5–stk.
Side: 107

Weather Dry Glove,
5–stk.
Side: 106

Weather Neo Grip Glove,
5–stk.
Side: 107

Weather Arctic Glove,
5–stk.
Side: 107

Precision Active Glove,
5–stk.
Side: 103

Specialized Impact Glove,
5–stk.
Side: 100

Specialized Tool Glove,
5–stk.
Side: 101

BRANDHÆMMENDE

1157 Brandhæmmende 
vinterjakke

1557 Brandhæmmende 
jakke

2857 Brandhæmmende 
sweatshirt

3257 Brandhæmmende 
buks med hylsterlommer

3357 Brandhæmmende 
buks

6057 Brandhæmmende 
kedeldragt 
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0400

0400

0400

0400

0400

0400 1800

9500

0400

0400 0800

6600

0400

1300

0400

0418

0400

0400 0900

1400 9500

0400

0418

0404 1818

0418 1804

9518

0407 5807

9507

0600

0700

0600

0700

0400

0400

9257 Brandhæmmende 
strømper

9417 Brandhæmmende 
T-shirt

9427 Brandhæmmende 
T-shirt med lange ærmer

9437 Brandhæmmende 
boxershorts 

9447 Brandhæmmende 
lange underbukser

TILBEHØR

9025 Ergonomisk bælte
Side: 114

9026 Bælte
Side: 114

9033 Logo bælte
Side: 114

9034 Læderbælte
Side: 114

9044 Seler
Side: 114

9050 Elastiske seler
Side: 114

9080 Fleece beanie
Side: 113

9081 Cap, Rip-Stop
Side: 112

9084 Logo beanie
Side: 113

9088 Multifunktionel 
hovedbeklædning
Side: 113

9090 Pile Fleece 
beanie
Side: 112

9093 WINDSTOPPER ® 
beanie 2-lags
Side: 113

9099 Vinter cap
Side: 112

9609 Vandtæt duffel 
bag
Side: 115

9610 Vandtæt rygsæk
Side: 115

9760 Holder til ID-kort
Side: 114

9761 Udtræk til  
ID-kort holder
Side: 114

INDEKS

3355 Håndværker jeans med knælommer, Denim, Side: 14
2816 Logo hættetrøje med lynlås, Side: 60
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 PATENT 
INFO

 REG.
DESIGN

EN 388

EN 511

EN 14044

EN 471

EN 343

EN 20471

04 Sort  05 Orange 06 Gul 

07 Askegrå 08 Aluminiumsgrå 09 Hvid 

12 Brun 13 Mørkebrun 14 Sand 

16 Chilirød 17 Oceanblå 18 Grå 

19 Offwhite 20 Khaki 26 Sennepsgul 

32 Olivengrøn 48 stengrå 55  Orange med høj synlighed 

58 Koksgrå 65 Denim  66 Gul med høj synlighed 

72 Olivengrøn mix 74 Gråmeleret 77 Lysegrå mix

78 Grå mix 95 Navy

FARVER/SYMBOLER

Patenteret og registreret EU-design (RCD)

Innovation og produktudvikling er selve kernen i Snickers Workwear.  
Som et resultat af vores intense fokus har mange af vores avancerede produkter 
og løsninger registrerede patenter. Mange produkter er også registreret som 
Registered Community Design (RCD). I dette katalog er produkter med registreret 
design eller med funktioner, der er inkluderet i patentansøgninger, mærket med 
nedenstående symboler. Du kan finde flere oplysninger på snickersworkwear.dk

SYMBOLOVERSIGT 
DISSE SYMBOLER HJÆLPER DIG MED AT FINDE DET RIGTIGE TØJ. De bruges som 
retningslinjer i produktbeskrivelserne i denne brochure. Følgende definitioner er 
gældende:

CE-symboler

Direktivet om personlige værnemidler 
(PPE) (89/686 EØF). Den individuelle 
klassificering findes på tøjet.

EN 343 Beskyttelse mod regn  
(se side 39)

EN 471 Synlighed på  
advarselsbeklædning 
(se side 83)

EN 20471 Synlighed på 
advarselsbeklædning 
(se side 83)

EN 388 Handsker der beskytter 
mod mekaniske risici (se side 109)

EN 511 Handsker der beskytter 
mod kulde (se side 109)

EN 14404. Standard vedr. 
knæbeskyttelse (se side 25)

Innovation

Flexi Attachment System

MultiPocket™

Mobiltelefon

KneeGuard™

UV-beskyttelse

Handskesymboler

Precision – Lette og fleksible 
handsker med fokus på fingerføling 
og pasform.

Power – Handsker til hårdt arbejde 
med fokus på komfort, beskyttelse 
og greb.

Konduktivt materiale for let 
anvendelse af en smartphone.

Skærebeskyttelse

Vandtæt

Beskyttelse mod vind

Knobeskyttelse

Fingerbeskyttelse

Tommelfingerbeskyttelse

Komfortabelt læder

Isolering

Oliebeskyttelse

Plejesymboler

Håndvask

Maks. vaske temperatur 40 °C

Maks. vaske temperatur 60°C

Maks. vaske temperatur 85°C

Blegemiddel må ikke anvendes.

Må ikke tørretumbles

Tørretumbling  
normal temp.

Tørretumbling lav temp. 

Må ikke stryges!

Stryges ved maks. 110°C

Stryges ved maks. 150°C

Stryges ved maks. 200 °C

Kemisk rensning må ikke anvendes

Kemisk rensning

Dette produkt er patenteret  
eller har en patentansøgning  
i udvalgte lande både i og  
uden for Europa.

Dette produkt har et  
Registered Community  
Design (RCD) eller en  
national design registrering.

FARVEOVERSIGT
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HOVEDKONTOR, SVERIGE
Box 745
182 53 DANDERYD 
info@snickersworkwear.com
Tel. +46 (0)8 92 51 00 
Fax. +46  (0)8 92 51 98

ØSTRIG
Snickers Workwear Austria GmbH
Gierstergasse 6
1120 WIEN
Tel.  +43 (0) 1 8101 728
Fax. +43 (0) 1 8101 814  

BELGIEN
Hultafors Group Belgium NV/SA
Antwerpsesteenweg 285
2800 MECHELEN
Tel. +32 (0)15 44 65 30  
Fax. +32 (0)15 44 65 39
 
KROATIEN
Morlak d.o.o.
Put Blata bb
21215 KASTEL LUKSIC (SPLIT)
Tel. +385 (0)21/228-245
Fax. +385 (0)21/261-210

CYPERN
KESTAN LTD
114 Strovolos Ave.
2042 NICOSIA
Tel. +357 99 674883

TJEKKIET & SLOVAKIET
Clinitex CZ s.r.o.
Areál IN PARK
1. máje 3236/103
703 00 OSTRAVA 
Tel. +420 553 401 112
Fax. +420 597 579 005

DANMARK
Hultafors Group Danmark A/S  
Energivej 37
2750 BALLERUP 
mail@hultaforsgroup.dk
Tel. +45 44 86 06 00 
Fax. +45 44 86 06 06

ESTLAND
Tamrex Ohutuse OÜ
Laki 5
10621 TALLINN
Tel. +37 2 654 9900
Fax. +37 2 654 9901

FINLAND
Hultafors Group Finland Oy
Konalantie 47 E
00390 Helsinki
Tel. +358- (0)20 741 0130
Fax. +358- (0)20 741 0148

FRANKRIG
Snickers Workwear France SARL
59 Rue des Petits Champs
75001 PARIS
Tel. +33 (0)1 53 40 89 90
Fax +33 (0)1 53 40 89 89

TYSKLAND
Hultafors Group Germany GmbH
Im Meisenfeld 26
32602 VLOTHO
Tel. +49 (0) 5228 957 0
Fax. +49 (0) 5228 957 290 

GRÆKENLAND
A & D Nikolopouloi o.e
11 Koritsas Street
17778 Tavros, ATHENS
Tel.  +30 210 345 56 09
Fax. +30 210 345 56 42

UNGARN
KLÍMA-EXPRESS KFT
H-1104. BUDAPEST
Bodza u. 2.
www.munkaruha-munkacipo.hu
Tel:  +36 1 260 3950
Fax: +36 1 262 0758

UNGARN
SAFETY SYSTEMS HUNGARY LLC
H-1149 Budapest
Mogyorodi u.32.
Tel. +36 1 784 7079
Fax. +36 1 799 42 94
www.sshshop.hu 
www.svedmunkaruha.hu

BULGARIEN
Péterhalmi út 8.
1182 Budapest
Tel. +36 30 279 0000

IRLAND
Snickers Workwear
Unit B5, Calmount Business Park
Ballymount
DUBLIN 12  
Tel. +353 (0)1 409 8400  
Fax. +353 (0)1 409 8499

ISLAND
HAGI ehf
Stórhöfði 37 
110 REYKJAVÍK
www.hagi.is
Tel.  +354 414 3700
Fax. +354 414 3720

ITALIEN
Hultafors Group Italy s.r.l.
Via Negrelli, 13
39100 BOLZANO (BZ)
info@hultaforsgroup.it
Tel.  +39 0471 061 666
Fax. +39 0471 061 669

LETLAND
SIA Tamrex
Maskavas iela 328
LV-1063 RĪGA
www.tamrex.lv
Tel nr:  +371 660 65 265
Fax nr: +371 660 65 267

HOLLAND
Hultafors Group Netherlands BV
Wilmersdorf 26
7327 AC APELDOORN
Tel.  +31 (0)55 599 98 60
Fax. +31 (0)55 599 98 70

NORGE
Hultafors Group Norge A/S
Postboks 108, Kalbakken
0902 OSLO
Tel.  +47 23 06 88 80  
Fax. +47 22 16 49 80

POLEN
Hultafors Group Poland Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 WARSZAWA
Tel.  +48 22  29 51 287
Fax. +48 22 30 01 285

PORTUGAL
Flexiwear, Lda
Travessa de São Pedro, lote B
2660-335 Stº António dos Cavaleiros
www.flexiwear.com.pt
Tel.  +351 211 554 561
Fax. +351 211 554 561

RUSLAND
FINNPACK RUSSIA
197110, SAINT PETERSBURG
Pionerskaya, 34
Tel. +7 812 240 06 75
Fax. +7 812 240 06 71
www.finnpack.ru

SLOVENIEN
BMC d.o.o.
Pod javorji 5
1218 KOMENDA
www.delovnaoblacila.si
Tel. no. 01/8313156
Fax. no. 01/8315630

SPANIEN
AT – Snickers Workwear
Labradores, 11
Pol. Ind. Prado Espino
28660 Boadilla del Monte, MADRID
Tel. +34 91 633 44 50
Tel. +34 91 632 07 15

SVERIGE
Hultafors Group Sverige AB
Box 38 
SE – 517 21 BOLLEBYGD 
Tel.  +46 33 723 74 00
Fax. +46 33 723 74 10

SCHWEIZ
Hultafors Group Switzerland AG
Gaswerkstrasse 32
CH-4900 LANGENTHAL
Tel.  +41 (0)62 923 62 81
Fax. +41 (0)62 923 62 85

STORBRITANNIEN
Snickers Workwear Ltd
Unit N3, Gate 4,   
Meltham Mills Ind Estate, Meltham
HOLMFIRTH HD9 4DS  
Tel.  +44 (0)1484 85 44 88
Fax. +44 (0)1484 85 47 33

HULTAFORS GROUP DANMARK A/S
Adresse: Energivej 37, 2750 Ballerup

Telefon: 44 86 06 00
Fax: 44 86 06 06

E-mail: mail@hultaforsgroup.dk

SNICKERS WORKWEAR I EUROPA

www.snickersworkwear.dk

KONCEPT, PRODUKTION OG REPRO: VALENTIN&BYHR. 
FOTO: MAGNUS CARLSSON
PRODUKTBILLEDER: BSMART
TRYKT AF: FALKENBERGS TRYCKERI. 
JANUAR 2014. ART. NR.: 99870000003

Snickers Workwears produktudviklingsafdeling forbeholder sig retten 
til løbende at foretage forbedringer og lave alternativer til produkter, 
produktsortimenter og materialer uden forudgående varsel.

Indholdet i denne publikation er underlagt copyright-lovgivningen og 
må ikke kopieres eller gengives. 

Hultafors Group AB er certificeret i henhold til ISO 9001 og 14001. 
Disse standarder er et bevis på vores engagement i kvalitet og miljø.
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