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ARBEJDSBUKSER/KNÆPUDER
Bukser / Helbukser / Piratbukser / Shorts / Knæpuder 

ARBEJDSJAKKER
Jakker / Fleece / Veste

DÅRLIGT VEJR
GORE-TEX® /  PU

VÆRKTØJSHOLDERE
 Værktøjsbælter / Værktøjsholdere 

OVERDELE
Hættetrøjer / Sweatshirts / Skjorter / Polo shirts / T-shirts

UNDERTØJ/STRØMPER
Svedtransporterende / Strømper

TØJ TIL KVINDER
Bukser / Jakker / Overdele

HIGH VISIBILITY

MALER SERIE

SERVICE SERIE

HANDSKER

TILBEHØR

BØRNETØJ

PROFILERING

STØRRELSESSKEMAER

PRODUKTINDEKS

MATERIALER

FARVER/SYMBOLER



#INVENTING 
WORKWEAR





AllroundWork

KLAR TIL DET HELE 
Moderne arbejdstøj der kombinerer fremragende pasform med slidstærk komfort og 
avanceret funktionalitet. Det ultimative valg til det daglige arbejde i alle slags miljøer.





FlexiWork

ENESTÅENDE BEVÆGELSESFRIHED 
Arbejdskomfort og fleksibilitet på et helt nyt niveau. Avanceret arbejdstøj med højteknologiske bukser med 
kropstilpasset design og stretch materiale. Til fagfolk med fart over feltet, der altid leverer og er et skridt foran.





LiteWork

AFKØLET, TØR OG VENTILERET
Let og hurtigtørrende arbejdstøj, der holder din krop afkølet, tør og veltilpas under arbejdet. Avanceret design med 
revolutionerende 37,5® teknologi, der sikrer enestående ventilation ved intenst arbejde, og når det er varmt.





RuffWork

FORSTÆRKET, SOLID OG HÅRDFØR
Robust design til hårdt arbejde. Moderne kraftigt arbejdstøj med fantastisk pasform og forstærket funktionalitet. 
Designet til professionelle håndværkere der har brug for udstyr, de kan stole på - også i krævende arbejdssituationer.
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FORSKELLIGE BEHOV, FORSKELLIGE BUKSER
RuffWork er vores robuste serie til krævende opgaver. LiteWork giver maksimal ventilation, når det er varmt. 
AllroundWork er arbejdsbukser med stor funktionalitet, mens FlexiWork tilbyder overlegen bevægelsesfrihed, når der 
er fart over feltet. 

IMPONERENDE PASFORM OG KOMFORT 
Bukserne i vores fire familier har et moderne design med en supergod pasform, der giver dig uovertruffen 
komfort og bevægelsesfrihed. Med smarte funktioner som forbøjede ben, indbygget ventilation og stretch 
skridtkile er du garanteret en unik arbejdskomfort.

PIRATBUKSER ELLER 
SHORTS?
Piratbukser og shorts fås også både i vores nyeste 
6-serie og i den klassiske 3-serie. Begge serier 
giver dig afkølet komfort og fuld funktionalitet, når 
det er varmt.

Vores RuffWork og AllroundWork bukser har Mechanical Air Flow™ i 
knæhaserne med ventilationsåbninger og elastisk mesh, der sikrer 
overlegen ventilation og komfort på indersiden af benet.

CERTIFICERET KNÆBESKYTTELSE
Det er hårdt at arbejde på knæ. Derfor er vores bukser udstyret med knælommer, der er designet til den mest 
avancerede knæbeskyttelse på markedet. Med KneeGuard™ og KneeGuard Pro kan du beskytte dig selv i dag 
og skåne dine knæ på lang sigt. Læs mere om vores udvalg af banebrydende knæpuder på side 32–35.

STOL PÅ EN KLASSIKER
Med vores klassiske 3-serie arbejdsbukser får du 
avanceret funktionalitet samt komfort og 
beskyttelse, du kan stole på i enhver situation. 
Bukserne fås i et bredt udvalg af materialer og 
farver, med og uden hylsterlommer, alt efter dine 
behov.

NÆSTE GENERATIONS 
ARBEJDSBUKSER
Når det kommer til avancerede arbejdsbukser, viser Snickers Workwear 
vejen. Med vores nyeste generation af arbejdsbukser går vi skridtet videre. 
Vores 6-serie arbejdsbukser og nye overdele støber fundamentet for 
vores fire familiekoncepter, der giver dig mulighed for at vælge den rigtige 
beklædning fra top til tå. Start med at se på din hverdag og tag stilling til, 
hvilken buksefamilie, der tilbyder den rigtige funktionalitet, holdbarhed 
og komfort til dig. Når du først har valgt dine bukser, er det let at følge 
familiekonceptet.

6902 FlexiWork, arbejdsbuks+ med hylsterlommer, side 17
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Dobby Pro

6200 AllroundWork, arbejdsbuks+ med hylsterlommer

KLAR TIL DET HELE

Lettilgængelige 
hylsterlommer med 
lynlåsrum.

Værktøjsstropper 
til elværktøj, ham-
mer eller tang.

Design med side-
panel sikrer god 
vægtfordeling.

Ventilation ved 
knæene med 
elastisk mesh 
for uovertruffen 
komfort.

Slidstærk 
nylonforstærket 
Dobby Pro 
materiale.

Cordura® 
forstærkninger.

Smarte rum til mobil-
telefon og kuglepenne.

Stretch skridtkile 
giver maksimal  
bevægelses frihed.

Avanceret KneeGuard 
Pro for uovertruffen 
knæbeskyttelse.

ARBEJDSBUKSER14
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6200 AllroundWork, arbejdsbuks+ med hylsterlommer
Klar til det hele. Moderne arbejdsbukser der kombinerer fantastisk pasform  
og slidstærk komfort med avanceret funktionalitet. Forsynet med overlegen 
knæbeskyttelse, indbygget ventilation og stretch skridtkile.
•  Moderne snit med forbøjede ben og Cordura® stretch skridtkile giver fremragende 

bevægelsesfrihed

•  Mechanical Air Flow™ i knæhaserne med ventilationsåbninger og elastisk mesh sikrer 
overlegen ventilation og komfort på indersiden af benet

•  Avancerede KneeGuard Pro knælommer med ekspansions læg holder knæpuderne i 
optimal position for suveræn beskyttelse, komfort og holdbarhed

•  Robuste Cordura® forstærkninger på knæene, nederst på bukseben og lommer inkl. 
hylsterlommer for øget holdbarhed

•  Lettilgængelige hylsterlommer med lynlåsrum, lårlommer inkl. knivholder, 
mobiltelefonlomme og aftagelig ID-kort holder

Materiale: Dobby Pro. Slidstærkt men ekstremt komfortabelt nylonforstærket materiale  
69% polyamid/31% bomuld, 250 g/m2. Med 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 Bemærk! Nyt 6XXX 
størrelsesskema, side 131.

6201, 6301 AllroundWork, arbejdsbuks
Moderne arbejdsbukser med fantastisk pasform, der kombinerer slidstærk komfort og 
funktionalitet. Forsynet med overlegen knæbeskyttelse, indbygget ventilation og stretch 
skridtkile.
•  Moderne snit med forbøjede ben og Cordura® stretch skridtkile giver fremragende 

bevægelsesfrihed

•  Mechanical Air Flow™ i knæhaserne med ventilationsåbninger og elastisk mesh sikrer overlegen 
ventilation og komfort på indersiden af benet

•  Avancerede KneeGuard Pro knælommer med ekspansions læg holder knæpuderne i optimal 
position for suveræn beskyttelse, komfort og holdbarhed

•  Robuste Cordura® forstærkninger på knæene og nederst på bukseben for øget holdbarhed

•  Lettilgængelig lårlomme og cargo lomme med klap og knap til ID-kort

Materiale: Dobby Pro. Slidstærkt men ekstremt komfortabelt nylonforstærket materiale  
69% polyamid/31% bomuld, 250 g/m2. Med 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 Bemærk! Nyt 6XXX størrelsesskema, 
side 131.

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER

ARBEJDSBUKSER

6201 – med hylsterlommer 
6301 – uden hylsterlommer

15



0404

LIGHT WEIGHT  
RIP-STOP  

AND CORDURA®  
STRETCH

6902 FlexiWork, arbejdsbuks+ med hylsterlommer

ENESTÅENDE  
BEVÆGELSESFRIHED

Lettilgængelige 
hylsterlommer 
med lynlåsrum.

Smart rum til  
mobiltelefon.

KneeGuard™  
for uovertruffen 
knæbeskyttelse.

Design med side-
panel sikrer god 
vægtfordeling.

Cordura® 500  
forstærkninger.

Letvægts rip-stop   
og Cordura® 
stretchmateriale.

Indbygget og aftageligt 
stofbælte med  
polyamid spænde.

ARBEJDSBUKSER16
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6902 FlexiWork, arbejdsbuks+ med hylsterlommer
Tager arbejdskomfort og fleksibilitet til det yderste. Superlette arbejdsbukser med 
hylsterlommer i High-Tech body-mapped design, der kombinerer ventileret stretch 
materiale med Cordura® forstærkninger for fremragende bevægelsesfrihed og 
funktionalitet.
•  High-Tech body-mapped design med superlet ventileret stretch materiale og forbøjede 

ben for ekstrem komfort og bevægelsesfrihed

•  Avancerede KneeGuard™ knælommer med stretch materiale over knæene holder 
knæpuderne i optimal position for suveræn komfort og beskyttelse

•  Robuste Cordura® forstærkninger på knæene, nederst på bukseben, på lommer og 
hylsterlommer for øget holdbarhed

•  Lettilgængelige hylsterlommer med lynlåsrum, lårlommer inkl. knivholder, 
mobiltelefonlomme og aftagelig ID-kort holder

•  Integreret men aftageligt, slidstærkt bælte med enkelt polyamid spænde for  
overlegen pasform og komfort

Materiale: Superlet men slidstærkt Cordura® stretch og rip-stop materiale.  
88% Cordura®/12% elastan, 270 g/m2. 65% polyester/35% bomuld, 200 g/m2.  
Med 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 Bemærk! Nyt 6XXX 
størrelsesskema, side 131.

6903 FlexiWork, arbejdsbuks+ 
Lette arbejdsbukser i High-Tech body-mapped design for ekstrem arbejdskomfort og 
fleksibilitet. Kombination af ventileret stretch materiale med Cordura® forstærkninger 
og en række lommer for fremragende bevægelsesfrihed og funktionalitet.
•  High-Tech body-mapped design med let ventileret stretch materiale og forbøjede ben  

for ekstrem komfort og bevægelsesfrihed

•  Avancerede KneeGuard™ knælommer med stretch materiale over knæene holder 
knæpuderne i optimal position for suveræn komfort og beskyttelse

•  Robuste Cordura® forstærkninger på knæene, nederst på bukseben og lommer  
for øget holdbarhed

•  Lettilgængelige lårlommer inkl. knivholder og mobiltelefonlomme

•  Integreret men aftageligt, slidstærkt bælte med enkelt polyamid spænde  
for overlegen pasform og komfort

Materiale: Let men slidstærkt Cordura® stretch og rip-stop materiale.  
88% Cordura®/12% elastan, 270 g/m2.  65% polyester/35% bomuld, 200 g/m2.  
Med 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 Bemærk! Nyt 6XXX 
størrelsesskema, side 131.

ARBEJDSBUKSER

NY FARVE
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2004

SUPER-LIGHT, 
QUICK-DRYING  
AND DURABLE  

RIP-STOP FABRIC

6206 LiteWork, 37.5® arbejdsbuks+ med hylsterlommer

AFKØLET, TØR OG 
VENTILERET

Lettilgængelige 
hylsterlommer med 
lynlåsrum.

Værktøjsstropper til 
elværktøj, hammer 
eller tang.

Design med side-
panel sikrer god 
vægtfordeling.Lynlåslomme.

Stretch skridtkile 
giver maksimal  
bevægelses frihed.

Avanceret KneeGuard 
Pro for uovertruffen 
knæbeskyttelse.

37.5® teknologi 
forbedrer kroppens 
naturlige afkøling.

Superlet, hurtig-
tørrende rip-stop-
materiale.

Cordura® 500  
forstærkninger.

ARBEJDSBUKSER18
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6207, 6307 LiteWork, 37.5® arbejdsbuks
Hold dig afkølet, tør og ventileret i disse superlette arbejdsbukser. Avanceret 
design med 37.5® teknologi og overlegen knæbeskyttelse for enestående komfort 
og beskyttelse ved intenst arbejde eller når det er varmt.
•  Moderne snit med forbøjede ben og Cordura® stretch skridtkile giver fremragende 

bevægelsesfrihed

•  Ekstremt hurtigtørrende materiale med 37.5® teknologi, der opfanger og frigiver 
vanddamp for overlegen afkølet og tør arbejdskomfort

•  Design med sidepanel for overlegen vægtfordeling

•  Avancerede KneeGuard Pro knælommer med ekspansions læg holder knæpuderne  
i optimal position for suveræn beskyttelse, komfort og holdbarhed

•  Lettilgængelig lårlomme, lårlomme med lynlås og knap til ID-kort holder

Materiale: Superlet og holdbart rip-stop materiale. 77% polyester/23% bomuld,  
230 g/m2. Med højteknologisk, patenteret 37.5® teknologi med millioner af permanente, 
indlejrede aktive partikler. 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 Bemærk! Nyt 6XXX 
størrelsesskema, side 131.

6206 LiteWork, 37.5® arbejdsbuks+ med hylsterlommer
Superlette arbejdsbukser der holder dig afkølet, tør og ventileret, når du arbejder 
hårdt eller når det er varmt. Avanceret højfunktionelt design med 37.5® teknologi og 
overlegen knæbeskyttelse for enestående komfort og beskyttelse på arbejdspladsen.
•  Moderne snit med forbøjede ben og Cordura® stretch skridtkile giver fremragende 

bevægelsesfrihed

•  Ekstremt hurtigtørrende materiale med 37.5® teknologi, der opfanger og frigiver vanddamp 
for overlegen afkølet og tør arbejdskomfort 

•  Design med sidepanel for overlegen vægtfordeling 

•  Avancerede KneeGuard Pro knælommer med ekspansions læg holder knæpuderne i 
optimal position for suveræn beskyttelse, komfort og holdbarhed 

•  Lettilgængelige hylsterlommer med lynlåsrum, tommestoklomme inkl. knivholder og 
lårlomme med lynlås med aftagelig ID-kort holder

Materiale: Superlet og holdbart rip-stop materiale. 77% polyester/23% bomuld, 230 g/m2. 
Med højteknologisk, patenteret 37.5® teknologi med millioner af permanente, indlejrede aktive 
partikler. 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 Bemærk! Nyt 6XXX 
størrelsesskema, side 131.

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER

ARBEJDSBUKSER

6207 – med hylsterlommer 
6307 – uden hylsterlommer
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Mechanical Air Flow™

Pro

Dobby Pro+
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FORSTÆRKET,  
SOLID OG HÅRDFØR

Lettilgængelige 
hylsterlommer 
med lynlåsrum.

Værktøjsstropper til 
elværktøj, hammer 
eller tang.

Design med side-
panel sikrer god 
vægtfordeling.

Smarte rum til 
mobil telefon og 
kuglepenne.

Ventilation ved 
knæene med 
elastisk mesh 
for uovertruffen 
komfort.

Slidstærk nylon-
forstærket Dobby 
Pro materiale.Cordura® 1000 

forstærkninger.

Lynlåslomme  
i praktisk vinkel  
på låret.

Stretch skridtkile 
giver maksimal  
bevægelsesfrihed.

Avanceret KneeGuard 
Pro for uovertruffen 
knæbeskyttelse.

ARBEJDSBUKSER

6202 RuffWork, arbejdsbuks+ med hylsterlommer

20
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6202 RuffWork, arbejdsbuks+ med hylsterlommer
Robust design til hårdt arbejde. Moderne arbejdsbukser der kombinerer optimal pasform 
med forstærket funktionalitet. Forsynet med Cordura® 1000 forstærket knæbeskyttelse, 
indbygget ventilation og stretch skridtkile for slidstærk komfort på arbejdet.
•  Moderne snit med forbøjede ben og Cordura® stretch skridtkile giver fremragende 

bevægelsesfrihed

•  Mechanical Air Flow™ i knæhaserne med ventilationsåbninger og elastisk mesh sikrer 
overlegen ventilation og komfort på indersiden af benet

•  Avancerede KneeGuard Pro knælommer med ekspansions læg holder knæpuderne i optimal 
position for suveræn beskyttelse, komfort og holdbarhed

•  Ekstremt robust men blødt Dobby Pro+ materiale, Cordura® 1000 forstærkede knæ og 
kraftige lynlåse for maksimal holdbarhed

•  Lettilgængelige hylsterlommer med lynlåsrum, vinklet forlomme og lårlommer inkl. 
mobiltelefonlomme og aftagelig ID-kort holder

Materiale: Slidstærkt men ekstremt komfortabelt nylonforstærket Dobby Pro+ materiale,  
57% polyamid/43% bomuld, 310 g/m2. Med 100% Cordura® 1000 forstærkninger.

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 Bemærk! Nyt 6XXX størrelsesskema, 
side 131.

6203, 6303 RuffWork, arbejdsbuks
Robuste arbejdsbukser til hårdt arbejde. Moderne design med optimal pasform og 
forstærket funktionalitet. Forsynet med Cordura® 1000 forstærket knæbeskyttelse, 
indbygget ventilation og stretch skridtkile for slidstærk komfort på arbejdet.
•  Moderne snit med forbøjede ben og Cordura® stretch skridtkile giver fremragende 

bevægelsesfrihed

•  Mechanical Air Flow™ i knæhaserne med ventilationsåbninger og elastisk mesh sikrer 
overlegen ventilation og komfort på indersiden af benet

•  Avancerede KneeGuard Pro knælommer med ekspansions læg holder knæpuderne i 
optimal position for suveræn beskyttelse, komfort og holdbarhed

•  Ekstremt robust men blødt Dobby Pro+ materiale, Cordura® 1000 forstærkede knæ og 
kraftige lynlåse for maksimal holdbarhed

•  Lettilgængelig vinklet forlomme, lårlomme og cargo lomme inkl. knap til ID-kort holder

Materiale: Slidstærkt men ekstremt komfortabelt nylonforstærket Dobby Pro+ materiale, 
57% polyamid/43% bomuld, 310 g/m2. Med 100% Cordura® 1000 forstærkninger.

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 Bemærk! Nyt 6XXX 
størrelsesskema, side 131.

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER

6203 – med hylsterlommer 
6303 – uden hylsterlommer

ARBEJDSBUKSER 21
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6204 RuffWork Denim, arbejdsbuks+ med hylsterlommer
Slidstærke arbejdsbukser med jeans look med forstærket design, perfekt pasform  
og funktionalitet. Cordura® 1000 forstærket knæbeskyttelse, indbygget ventilation  
og stretch skridtkile for langvarig komfort på arbejdet.
•  Moderne snit med forbøjede ben og Cordura® stretch skridtkile giver fremragende 

bevægelsesfrihed

•  Mechanical Air Flow™ i knæhaserne med ventilationsåbninger og elastisk mesh sikrer 
overlegen ventilation og komfort på indersiden af benet

•  Avancerede KneeGuard Pro knælommer med ekspansions læg holder knæpuderne i 
optimal position for suveræn beskyttelse, komfort og holdbarhed

•  Kraftigt men behageligt Denim materiale, Cordura® 1000 forstærkede knæ og kraftige 
lynlåse for maksimal holdbarhed

•  Lettilgængelige hylsterlommer med lynlåsrum, vinklet forlomme og lårlommer inkl. 
mobiltelefonlomme og aftagelig ID-kort holder

Materiale: Holdbart men blødt, behageligt og forstærket Cordura® Denim materiale. 25% 
Cordura®/75% bomuld, 400 g/m2. Slidstærk og komfortabel nylonforstærket Dobby Pro+ 
materiale, 57% polyamid/43% bomuld, 310 g/m2. Med 100% Cordura® 1000 forstærkninger.

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 Bemærk! Nyt 6XXX 
størrelsesskema, side 131.

6205, 6305 RuffWork Denim, arbejdsbuks
Forstærket design med moderne jeans look. Slidstærke arbejdsbukser med perfekt 
pasform og funktionalitet. Cordura® 1000 forstærket knæbeskyttelse, indbygget 
ventilation og stretch skridtkile for langvarig komfort på arbejdet.
•  Moderne snit med forbøjede ben og Cordura® stretch skridtkile giver fremragende 

bevægelsesfrihed

•  Mechanical Air Flow™ i knæhaserne med ventilationsåbninger og elastisk mesh sikrer 
overlegen ventilation og komfort på indersiden af benet

•  Avancerede KneeGuard Pro knælommer med ekspansions læg holder knæpuderne i optimal 
position for suveræn beskyttelse, komfort og holdbarhed

•  Kraftigt men behageligt Denim materiale, Cordura® 1000 forstærkede knæ og kraftige 
lynlåse for maksimal holdbarhed

•  Lettilgængelig vinklet forlomme, lårlomme og cargo lomme inkl. knap til ID-kort holder

Materiale: Holdbart men blødt, behageligt og forstærket Cordura® Denim materiale. 25% 
Cordura®/75% bomuld, 400 g/m2. Slidstærk og komfortabel nylonforstærket Dobby Pro+ 
materiale, 57% polyamid/43% bomuld, 310 g/m2. Med 100% Cordura® 1000 forstærkninger.

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 Bemærk! Nyt 6XXX 
størrelsesskema, side 131.

6215 RuffWork Cotton, arbejdsbuks med hylsterlommer
Robust design til det grove arbejde, men med den klassiske bomuldsfølelse. Moderne 
kraftige arbejdsbukser kombinerer fantastisk pasform med forstærket funktionalitet. 
Forsynet med Cordura® 1000 forstærket knæbeskyttelse, indbygget ventilation, 
hylsterlommer og stretch skridtkile for slidstærk komfort på arbejdet.
•  Moderne snit med forbøjede ben og Cordura® stretch skridtkile giver fremragende 

bevægelsesfrihed

•  Mechanical Air Flow™ i knæhaserne med ventilationsåbninger og elastisk mesh sikrer 
overlegen ventilation og komfort på indersiden af benet

•  Avancerede KneeGuard Pro knælommer med ekspansions læg holder knæpuderne i optimal 
position for suveræn beskyttelse, komfort og holdbarhed

•  Ekstremt robust bomuldsmateriale, slidstærke Cordura® 1000 forstærkede knæ og kraftige 
lynlåse for maksimal holdbarhed

•  Lettilgænglige hylsterlommer med lynlåsrum, vinklet forlomme, lårlomme inkl. rum til 
mobiltelefon og knap til ID-kort holder

Materiale: Bomuld. Kraftigt bomuldsmateriale for fremragende arbejdskomfort. 100% bomuld 
2/2 Twill, 380 g/m2. 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Størrelse: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258 Bemærk! Nyt 6XXX størrelsesskema,  
side 131.

6205 – med hylsterlommer 
6305 – uden hylsterlommer

NYHED 
Lanceres forår 2017

ARBEJDSBUKSER

Fås med og uden 
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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, certificeret iht. EN 14404

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

•  Tommestoklommen 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.

Størrelse: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER

3212 – med hylsterlommer 
3312 – uden hylsterlommer

Lettilgængelig lårlomme 
med lomme til 

 mobiltelefon og rum til 
kuglepenne og blyanter.

KneeGuard™ 
positionerings-

system giver 
overlegen knæ-

beskyttelse.

Twisted Leg™ design 
og Snickers 
Workwear Gusset™ 
skridtkile sikrer 
optimal bevægelses-
frihed.

Tommestoklomme 
designet for større 
bevægelsesfrihed.

3-SERIE ARBEJDSBUKSER
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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, certificeret iht. EN 14404

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

•  Tommestoklommen 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.

Størrelse: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

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, certificeret iht. EN 14404

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

•  Tommestoklomme 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.

Størrelse: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3213 – med hylsterlommer 
3313 – uden hylsterlommer

3214 – med hylsterlommer 
3314 – uden hylsterlommer

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER

* Farve fås ikke i model 3314

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER
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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, certificeret iht. EN 14404

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

•  Tommestoklommen 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.

Størrelse: 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, certificeret iht. EN 14404

•  Lettilgængelig lårlomme med separat rum til mobiltelefonen og fire rum til kuglepenne og værktøj

•  Tommestoklommen er løs i bunden for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

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

Størrelse: 18–22, 32–54, 76–92

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,  
certificeret iht. EN 14404

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

•  Tommestoklommen 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.

Størrelse: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3211 – med hylsterlommer 
3311 – uden hylsterlommer

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER
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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, 
certificeret iht. EN 14404

•  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.

Størrelse: 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, certificeret 
iht. EN 14404

•  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)

•  Tommestoklommen 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.

Størrelse: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

 0212 – med hylsterlommer 
0312 – uden hylsterlommer

* Farve fås ikke i model 0212

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER
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6905 FlexiWork, arbejdspiratbuks+ med hylsterlommer
Hold tempoet i varmen. Lette piratbukser i High-Tech body-mapped design for ekstrem arbejdskomfort og fleksibilitet.  
Kombination af ventileret stretch materiale med Cordura® forstærkninger for fremragende bevægelsesfrihed og holdbarhed.
•  High-Tech body-mapped design med let ventileret stretch materiale og forbøjede ben for ekstrem komfort og bevægelsesfrihed

•  Avancerede KneeGuard™ knælommer med stretch materiale over knæene og elastiksnor forneden i benene holder knæpuderne i optimal 
position

•  Robuste Cordura® forstærkninger på knæene, nederst på bukseben, lommer inkl. hylsterlommer for øget holdbarhed

•  Lettilgængelige lårlommer inkl. knivholder og mobiltelefonlomme

•  Integreret men aftageligt, slidstærkt bælte med enkelt polyamid spænde for overlegen pasform og komfort

Materiale: Let men slidstærkt Cordura® stretch og rip-stop materiale. 88% Cordura®/12% elastan, 270 g/m2. 
65% polyester/35% bomuld, 200 g/m2. Med 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Størrelse: 44–64, 92–112 Bemærk! Nyt 6XXX størrelsesskema, side 131.

6103 LiteWork, 37.5® piratbukser+ med hylsterlommer
Maksimal ventilation og overlegen beskyttelse. Disse superlette og hurtigtørrende 
piratbukser kombinerer avanceret højfunktionelt design med 37.5® teknologi og overlegen 
knæbeskyttelse, der sikrer enestående afkølet arbejdskomfort og beskyttelse  
på arbejdspladsen.
•  Moderne snit med forbøjede ben og Cordura® stretch skridtkile giver fremragende 

bevægelsesfrihed

•  Ekstremt hurtigtørrende materiale med 37.5® teknologi, der opfanger og frigiver vanddamp for 
overlegen afkølet og tør arbejdskomfort

•  Design med sidepanel for overlegen vægtfordeling

•  Avancerede KneeGuard Pro knælommer med ekspansions læg holder knæpuderne i optimal 
position for suveræn beskyttelse, komfort og holdbarhed

•  Lettilgængelige hylsterlommer med lynlåsrum, tommestoklomme inkl. knivholder og lårlomme 
med lynlås med rum til kuglepenne

Materiale: Superlet og holdbart rip-stop materiale. 77% polyester/23% bomuld, 230 g/m2.  
Med højteknologisk, patenteret 37.5® teknologi med millioner af permanente, indlejrede aktive 
partikler. 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Størrelse: 44–64, 92–112 Bemærk! Nyt 6XXX størrelsesskema, side 131.

DESIGN MED SIDEPANEL SIKRER 
GOD VÆGTFORDELING.

STRETCH SKRIDTKILE. 

KNEEGUARD™.

ELASTIKSNOR.

OPBEVARINGSLOMME.

HYLSTERLOMMER MED 
LYNLÅSRUM.

INDBYGGET BÆLTE.

PIRATBUKSER

LETVÆGTS RIP-
STOP OG CORDURA® 
STRETCHMATERIALE.
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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, 
certificeret iht. EN 14404

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

•  Tommestoklommen 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.

Størrelse: 44–62, 84–104

3923 – med hylsterlommer  
3913 – uden hylsterlommer

6101 LiteWork, 37.5® arbejdsshorts+ med hylsterlommer
Hold dig afkølet i disse superlette og hurtigtørrende arbejdsshorts. Avanceret højfunktionelt 
design med 37.5® teknologi, ultralette lynlåse og stretch skridtkile for maksimal ventilation og 
tør arbejdskomfort.
•  Moderne snit med Cordura® stretch skridtkile for fremragende bevægelsesfrihed

•  Ekstremt hurtigtørrende materiale med 37.5® teknologi, der opfanger og frigiver vanddamp for 
overlegen afkølet og tør arbejdskomfort

•  Design med sidepanel for overlegen vægtfordeling

•  Robuste Cordura® forstærkninger inkl. på hylsterlommer for øget holdbarhed

•  Lettilgængelige hylsterlommer med lynlåsrum, tommestoklomme inkl. knivholder og lårlomme med 
lynlås med rum til kuglepenne

Materiale: Superlet og holdbart rip-stop materiale. 77% polyester/23% bomuld, 230 g/m2.  
Med højteknologisk, patenteret 37.5® teknologi med millioner af permanente, indlejrede aktive partikler. 
100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Størrelse: 44–64 Bemærk! Nyt 6XXX størrelsesskema, side 131.

6102 LiteWork, 37.5® arbejdsshorts
Superlette og hurtigtørrende arbejdsshorts der holder dig afkølet i varmen. Avanceret 
højfunktionelt design med 37.5® teknologi, ultralette lynlåse og stretch skridtkile for maksimal 
ventilation og tør arbejdskomfort.
•  Moderne snit med Cordura® stretch skridtkile for fremragende bevægelsesfrihed

•  Ekstremt hurtigtørrende materiale med 37.5® teknologi, der opfanger og frigiver vanddamp for 
overlegen afkølet og tør arbejdskomfort

•  Design med sidepanel for overlegen vægtfordeling

•  Robuste Cordura® forstærkninger for øget holdbarhed 

•  Lettilgængelig lårlomme, lårlomme med lynlås og knap til ID-kort holder

Materiale: Superlet og holdbart rip-stop materiale. 77% polyester/23% bomuld,  
230 g/m2. Med højteknologisk, patenteret 37.5® teknologi med millioner af  
permanente, indlejrede aktive partikler. 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Størrelse: 44–64 Bemærk! Nyt 6XXX størrelsesskema, side 131.

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 OG BRUN 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

•  Tommestoklommen 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.

Størrelse: 42–62

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER
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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

•  Tommestoklommen er løs i bunden for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

•  To rummelige for- og baglommer samt tilbehørsfæster

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

Størrelse: 42–62

6100 Service shorts
Gør indtryk i varmen. Fantastiske shorts med moderne snit for overlegen afkølet arbejdskomfort. 
Kombination af den helt rigtige funktionalitet og masser af plads til firmaprofilering.
•  Moderne design med mange muligheder for firmaprofilering inklusiv på lommerne

•  Moderne snit med en smule tætsiddende pasform for maksimal bevægelsesfrihed

•  Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Store for- og baglommer og inddelte lårlommer med mobiltelefonlomme og lettilgængelig  
lomme til kuglepenne

•  Ridsefrit design med skjulte knapper

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

Størrelse: 44–64 Bemærk! Nyt 6XXX størrelsesskema, side 131.

 3023 – med hylsterlommer 
3123 – uden hylsterlommer

6104 RuffWork Denim, arbejdsshorts+ med hylsterlommer
Hold dig afkølet i disse robuste arbejdsshorts med forstærket design og jeans look. Forsynet med 
perfekt pasform, stretch skridtkile og hylsterlommer for fremragende funktionalitet og langvarig 
komfort.
•  Moderne snit med Cordura® stretch skridtkile giver maksimal bevægelsesfrihed

•  Design med sidepanel for overlegen vægtfordeling

•  Kraftigt men behageligt Cordura® Denim materiale, robuste Cordura® 1000 forstærkninger på alle 
lommer og kraftige lynlåse for overlegen holdbarhed

•  Lettilgængelige hylsterlommer med lynlåsrum, vinklet forlomme og  
lårlommer inkl. mobiltelefonlomme

•  Værktøjsstropper så du kan have dit elværktøj, hamre og tænger lige ved hånden

Materiale: Holdbart men blødt, behageligt og forstærket Cordura® Denim materiale. 25% Cordura®/ 
75% bomuld, 400 g/m2. Slidstærk og komfortabel nylonforstærket Dobby Pro+ materiale,  
57% polyamid/43% bomuld, 310 g/m2. Med 100% Cordura® 1000 forstærkninger.

Størrelse: 44–64 Bemærk! Nyt 6XXX størrelsesskema, side 131.

6904 FlexiWork, arbejdsshorts+ med hylsterlommer
Overlegen fleksibilitet og komfort i varmen. Lette arbejdsshorts i High-Tech 
body-mapped design. Forsynet med ventileret stretch materiale med Cordura® 
forstærkninger for fremragende bevægelsesfrihed.
•  High-Tech body-mapped design med let ventileret stretch materiale for ekstrem 

komfort og bevægelsesfrihed

•  Design med sidepanel for overlegen vægtfordeling

•  Robuste Cordura® forstærkninger på lommer inkl. hylsterlommer for øget holdbarhed

•  Lettilgængelige lårlommer inkl. knivholder og mobiltelefonlomme

•  Integreret men aftageligt, slidstærkt bælte med enkelt polyamid spænde for 
overlegen pasform og komfort

Materiale: Let men slidstærkt Cordura® stretch og rip-stop materiale. 88% Cordura®/ 
12% elastan, 270 g/m2.  65% polyester/35% bomuld, 200 g/m2. Med 100% Cordura®-
polyamid forstærkninger.

Størrelse: 44–64 Bemærk! Nyt 6XXX størrelsesskema, side 131.

Fås med og uden 
HYLSTERLOMMER
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6800 Service buks
Gør et godt indtryk. Moderne bukser med enestående pasform for overlegen 
arbejdskomfort. Moderne design der kombinerer den rigtige funktionalitet og masser 
af plads til firmaprofilering. 
•  Moderne design med mange muligheder for firmaprofilering inklusiv på lommerne

•  Moderne snit med en smule tætsiddende pasform og forbøjede ben for maksimal 
bevægelsesfrihed 

•  Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Store for- og baglommer og inddelte lårlommer med mobiltelefonlomme og lettilgængelig 
lomme til kuglepenne

•  Ridsefrit design med skjulte knapper

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

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 Bemærk! Nyt 6XXX 
størrelsesskema, side 131.

6900 Service cargo buks, klasse 1
Overlegen komfort bag rattet. Moderne fluorescerende buks med særligt snit for 
bedre siddekomfort. Fremstillet i holdbart men  blødt easy-care materiale der sikrer 
en lang levetid. EN 20471, klasse 1.
•  Moderne design med mange muligheder for firmaprofilering 

•  Moderne snit med en smule tætsiddende pasform og forbøjede ben for maksimal 
bevægelsesfrihed 

•  Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Reflekser på benene for øget synlighed

•  Store for- og baglommer og inddelte lårlommer med mobiltelefonlomme og lettilgængelig 
lomme til kuglepenne

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

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 Bemærk! Nyt 6XXX 
størrelsesskema, side 131.

6801 Service buks med hylsterlommer
Gør et godt indtryk og få den rigtige beskyttelse. Service bukser med moderne design 
og fantastisk pasform sikrer overlegen arbejdskomfort og avanceret knæbeskyttelse 
passer på dig dagen lang. Funktionaliteten passer til de fleste arbejdspladser. Masser 
af plads til firmaprofilering.
•  Moderne snit med en smule tætsiddende pasform og forbøjede ben for maksimal 

bevægelsesfrihed. Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer 
langvarig komfort

•  Store for- og baglommer, møntlomme, inddelte lårlommer med mobiltelefonlomme og 
lettilgængelig lomme til kuglepenne. Rummelig tommestoklomme indbygget i lårlomme

•  Ridsefrit design med skjulte knapper

•  Robuste Cordura® forstærkninger på knæene for øget holdbarhed

•  Avancerede KneeGuard Pro knælommer med ekspansions læg holder knæpuderne i 
optimal position for suveræn beskyttelse, komfort og holdbarhed

Materiale: Holdbart, smudsafvisende og elastisk easy-care materiale der bevarer elasticitet, 
form og farve på lang sigt. 65% polyester/35% bomuld, 260 g/m2. 100% Cordura®-polyamid 
forstærkninger.

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 Bemærk! Nyt 6XXX 
størrelsesskema, side 131.
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6400 Service chinos
Tilføj dit logo og bær dem med stolthed. Chinos med moderne design, suveræn 
pasform og maksimal arbejdskomfort. Fremstillet i holdbart og blødt easy-care 
materiale for et langvarigt flot udseende.  
•  Moderne design og gode muligheder for firmaprofilering

•  Moderne snit med en smule tætsiddende pasform for maksimal bevægelsesfrihed 

•  Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Forlommer, nøglestrop og diskrete baglommer for ekstra komfort

•  Ridsefrit design med skjulte knapper

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

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 Bemærk! Nyt 6XXX 
størrelsesskema, side 131.

6700 Service damebuks
Moderne bukser med en perfekt kvindelig pasform der sikrer optimal 
bevægelsesfrihed og arbejdskomfort. Kombination af den helt rigtige funktionalitet 
og masser af plads til firmaprofilering. 
•  Moderne design med mange muligheder for firmaprofilering inklusiv på lommerne

•  Moderne kvindeligt snit med kurvet linning for en perfekt pasform og maksimal 
bevægelsesfrihed 

•  Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Store for- og baglommer og inddelte lårlommer med mobiltelefonlomme og lettilgængelig 
lomme til kuglepenne

•  Ridsefrit design med skjulte knapper

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

Størrelse: 18–22, 32–54, 76–92

6073 Service kedeldragt
Beskyt dit tøj. Let og holdbar kedeldragt med moderne design, enestående pasform 
og bevægelsesfrihed. Masser af plads til firmaprofilering.
•  Moderne design med mange muligheder for firmaprofilering inklusiv på lommerne

•  Ergonomisk snit med forbøjede ærmer og ben for maksimal bevægelsesfrihed

•  Fremstillet i holdbart med let materiale for langvarig komfort og beskyttelse

•  Forlommer, stiklommer og brystlommer med lettilgængelig lomme til kuglepenne for 
ekstra komfort

•  Lang 2-vejs lynlås så kedeldragten er let at få på og af 

Materiale: CoolTwill. Et let, holdbart og smudsafvisende materiale.  
65% polyester/35% bomuld, 195 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL
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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 gulvlægger knæpuder 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.

Størrelse: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

9119 D3O® Lite™ gulvlægger knæpuder
De ultimative gulvlægger knæpuder. Avanceret 3D design og 
High-Tech D3O® Lite™ materiale sikrer langvarig certificeret 
beskyttelse, komfort og støddæmpning, når du arbejder på 
knæene. EN 14404 (Type 2, Level 1). Se side 34

9118 Gulvlægger 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). Se side 35

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.

Tilbehørsfæste 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 for lang 
levetid og slidstyrke.

Fremadrettet, lettilgængelig 
lomme med beskyttende låg.

KEVLAR®

forstærket
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Pro

KneeGuard

KNÆPUDER

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.

VÆLG DEN RIGTIGE KNÆPUDE
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.
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Æ

HYPPIGHED – OP FRA/NED PÅ KNÆ

Hårdtarbejdende håndværkere belaster knæene mere end de fleste topatleter. Det er grunden til,  
at Snickers Workwear udvikler den mest avanceret knæbeskyttelse. Med vores udvalg af High-Tech 
knæpuder kan du stole på, at du får uovertruffen EN 14404 certificeret knæbeskyttelse.

PAS PÅ KNÆENE  
CERTIFICERET KNÆBESKYTTELSE I VERDENSKLASSE

KNEEGUARD™ OG KNEEGUARD PRO 
Effektive knæpuder, som bliver siddende, hvor de skal, er altafgørende for 
pålidelig knæbeskyttelse. Det er præcis, hvad du får med Snickers Workwears 
KneeGuard™ og KneeGuard Pro positioneringssystemer. De gør det muligt at 
placere knæpuderne i forskellige højder og dermed sikre, at de sidder korrekt 
og yder den bedste beskyttelse. KneeGuard Pro systemet har desuden   
ekspansions læg over knælommerne, der sikrer fremragende beskyttelse, 
komfort og holdbarhed.

HØJTEKNOLOGISK BESKYTTELSE  
MED D3O®  
Til vores mest avancerede knæpuder bruger vi D3O® teknologi, som giver 
en uovertruffen stødabsorbering og beskyttelse mod kraftpåvirkninger. 
Det er en unik teknologi med intelligente og aktive materialer, der reagerer  
forskelligt afhængigt af kraftpåvirkningen. Det betyder, at vores bane-
brydende D3O® knæpuder sikrer en enestående kombination af komfort 
og fleksibilitet med en ekstremt god beskyttelse, når der virkelig er brug 
for det.

Aktivt D3O® materiale. D3O® er et aktivt og specialudviklet 
materiale, som er fremstillet af intelligente molekyler. De flyder frit, 
når du bevæger dig, men ved stød låser de sig fast til hinanden og 
virker stød absorberende.
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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

9119 D3O® Lite™ gulvlægger knæpuder
De ultimative gulvlægger knæpuder. Avanceret 3D design og 
High-Tech D3O® Lite™ materiale sikrer langvarig certificeret 
beskyttelse, komfort og støddæmpning, når du arbejder på 
knæene. EN 14404 (Type 2, Level 1).
•  Ekstrem hårdfør og skærefast yderside med komfortabelt og 

holdbart D3O® Lite™ materiale på indersiden for langvarig 
beskyttelse

•   Ergonomisk forbøjet design slutter tæt omkring knæet og 
sikrer, at knæpuden bliver på plads, når du bevæger dig rundt 
på dine knæ

•  Avanceret sprøjtestøbt design med luftkanaler sikrer overlegen 
fleksibilitet, komfort og ventilation

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

•  Certificeret beskyttelse med Snickers Workwears gulvlægger 
bukser model 3223. EN 14404 (Type 2, Level 1)

Materiale: 100% polyolefin og 100% D3O® Lite™.

Størrelse: One size

KNÆPUDER

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.

Yderlag

Inderlag

StødabsorberingOverført kraft

Slagkraft
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9118 Gulvlægger 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

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

9112 D3O® Lite™ håndværker knæpuder
Det ultimative i komfort, stødabsorbering og beskyttelse til dine knæ. 
Avancerede og ventilerende knæpuder i High-Tech D3O® Lite™ materiale. 
Beregnet til Snickers Workwears KneeGuard™ positioneringssystem.  
EN 14404 (Type 2, Level 1).
•  Yderst behageligt og alligevel holdbart og skærefast D3O® Lite™ materiale for 

maksimal komfort, kraftfordeling og skærebeskyttelse

•  Ergonomisk forbøjet design med luftkanaler der gør, at den slutter tæt omkring 
knæet og sikrer overlegen komfort, beskyttelse og ventilation

•  Avanceret sprøjtestøbt design for lang levetid og pålidelig beskyttelse

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

•  Passer i knælommerne på alle Snickers Workwear bukser

Materiale: 100% polyolefin polymerblanding.

Størrelse: One size

KNÆPUDER

0408
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BEVÆGELSESFRIHED 
Vores arbejdsjakker har ergonomisk design 
med forbøjede ærmer, der giver en utrolig 
bevægelsesfrihed og arbejdskomfort. Hvis 
du vil have endnu mere arbejdsfrihed, kan 
du kombinere vores avancerede 
fleecejakker med en vest.

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

Med Snickers Workwear får du pålidelig beskyttelse med 
avancerede materialer, uanset årstiden. Vinter eller sommer -  
vi har jakken, der dækker dine behov på jobbet.

SUVERÆNE MATERIALER
Snickers Workwear fører an med varmt og 
komfortabelt arbejdstøj. I vores sortiment 
finder du tøj til alle formål: Windbreakers, 
softshells, fleecetrøjer eller jakker med pilefor. 
Altid med avancerede funktioner som f.eks. 
kropstilpasset design for overlegen balance 
mellem isolering og ventilation.

JA
K

K
ERVARME OG KOMFORT

Med det nye sortiment af avancerede 
vinterjakker fra Snickers Workwear kan du 
regne med en overlegen kombination af 
varme, komfort og funktionalitet på jobbet i 
moderne designs og farver. 

Reflekseffekter på jakker fra Snickers Workwear giver 
større synlighed og sikkerhed.

BESKYTTELSE OG KOMFORT 
ÅRET RUNDT  

1101 RuffWork, 37.5® parka med isolering, side 38
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1101 RuffWork, 37.5® parka med isolering
Kraftig polstret parka udviklet til hårdt arbejde i kolde omgivelser. Ekstremt 
slidstærkt, vandafvisende ydermateriale kombineret med varm polstring sikrer 
overlegen beskyttelse og komfort. Med denne parka får du forstærket funktionalitet, 
suveræn isolering og en fantastisk pasform.
•  3-lags Cordura® forstærkninger på skuldre og albuer for øget beskyttelse og holdbarhed

•  Fleeceforet, vindbeskyttende krave med vandafvisende, fluorescerende hætte for øget 
beskyttelse og sikkerhed

•  Justerbar i taljen og forneden. Indvendige elastiske manchetter med tommelfingergreb 
sikrer en perfekt pasform og forhindrer kold luft i at trænge ind

•  Forbøjede ærmer for optimal bevægelsesfrihed og en naturlig arbejdsstilling

•  Refleksdetaljer giver øget synlighed og sikkerhed

Materiale: Kraftig og alligevel yderst komfortabel vandafvisende Dobby Pro+ materiale.  
57% polyamid/43% bomuld 310 g/m2. 100% 37.5® polyester polstring, 120 g/m2 samt 
100% polyamid 3-lags Cordura® forstærkninger, 315 g/m2.

Størrelse: XS-XXXL                              

ARBEJDSJAKKER

DET ULTIMATIVE VALG TIL 
VARME OG BESKYTTELSE 

Vandafvisende og fluorescerende 
hætte integreret i krave.

Reflekspiping.

Plads  til ID-kort.

Krave der beskytter mod vinden.

3-lags Cordura®.

Indvendige, elastiske manchetter 
med tommelfingergreb.
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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.

Størrelse: XS–XXXL

1889 XTR Arctic vinterparka
Ultimativ varme og komfort. Slidstærk men blød vinterparka der giver dig pålidelig 
beskyttelse, når arbejdsforholdene er kolde og tørre. Den perfekte partner når du har 
stillestående arbejde om vinteren.
•  Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

•  Cordura® forstærkninger i lænden og på manchetter for øget holdbarhed

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

•  Store varme lommer, forlommer, brystlommer med lynlås og baglommer med lynlås til praktisk 
opbevaring af handsker

•  Reflekseffekter på bryst, lommer, skuldre, hætte og ryg for øget synlighed og sikkerhed

Materiale: Meget holdbar og alligevel blød, ”lydsvag” blanding i 78% bomuld/22% polyamid blanding, 
165 g/m2. Kraftig polyester polstring og pile for på brystet sikrer ekstrem varme og blød komfort.

Størrelse: S–XXL

3689 XTR Arctic vinterbuks
Ultimativ varme og komfort. Slidstærk men blød vinterbuks med avanceret knæbeskyttelse, Cordura® 
forstærkninger og kraftig polyester polstring, der holder dig varm, når arbejdsforholdene er kolde og 
tørre.
•  Avanceret ergonomisk snit med forbøjede ben for fremragende komfort i hvert skridt

•  Cordura® forstærkede knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen 
knæbeskyttelse, certificeret iht. EN 14404

•  Cordura® forstærket bagpå med ekstra blød skumpolstring for øget varme og komfort, når du sidder 
ned

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

•  Reflekseffekter på knæ, i lænden og forneden på benene for øget synlighed og sikkerhed

Materiale: Meget holdbar og alligevel blød, ”lydsvag” blanding i 78% bomuld/22% polyamid blanding,  
165 g/m2. Kraftig polyester polstring og pile for ekstrem varme og blød komfort.

Størrelse: S–XXL
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1178 Vandtæt vinterjakke
Vind- og vandtæt vinterjakke med moderne design og glat for, der holder dig varm,  
tør og komfortabel dagen igennem. Indvendig lynlås for nem profilering på ryggen.  
EN 343.
•  Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

•  Tapede sømme for ekstra vandtæt beskyttelse – overholder EN 343

•  Kort front for let adgang til bukselommer og forlænget ryg for øget beskyttelse af lænden

•  Lettilgængelig brystlomme med lynlås ideel til en mobiltelefon, forlommer med lynlås og inderlomme 
med plads til kuglepenne

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

Materiale: Slidstærk og holdbar 100% belagt polyester rip-stop materiale 250 g/m2.  
Tapede sømme for 100% vandtæt beskyttelse. Quiltfor.

Størrelse: XS–XXXL

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.

Størrelse: XS–XXXL

1100 AllroundWork, 37.5® jakke med isolering
Designet til at holde dig varm og øge din daglige arbejdspræstation. Robust, velsiddende og 
vandafvisende polstret jakke, der er perfekt, når temperaturen falder. Masser af plads til 
firmaprofilering.
•  Kraftig 3D mesh for på ryggen holder et isolerende lag luft omkring kroppen, der sikrer varme og komfort

•  Forbøjede ærmer og stretch paneler bagpå skuldrene giver maksimal bevægelsesfrihed

•  Ærmene er længere på oversiden af hånden for ekstra beskyttelse uden at hæmme bevægelsesfriheden. 
Forlænget ryg sikrer beskyttelse i alle arbejdsstillinger

•  Fleeceforet, vindbeskyttende krave og indvendige elastiske manchetter med tommelfingergreb holder 
dig varm og komfortabel

•  Refleksdetaljer giver øget synlighed og sikkerhed

Materiale 100% Power polyamid, 220 g/m2 skalmateriale - robust, vandafvisende og ekstremt holdbart. 
100% 37.5® polyester polstring, 120 g/m2 og 100% polyamid Cordura® forstærkninger, 205 g/m2.

Størrelse: XS-XXXL
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1900 LiteWork, vindtæt jakke
Slip for vinden i denne superlette, vindtætte jakke, som kan være i din lomme. Et 
perfekt supplement til din fleece eller sweatshirt, når det blæser. Holdbar, 
vandafvisende og altid lige ved hånden.
•  Moderne design med forbøjede ærmer for overlegen bevægelsesfrihed

•  Let, forjusteret hætte for øget beskyttelse og god pasform

•  Forlommer og lettilgængelig brystlomme med lynlås - ideel til en mobiltelefon

•  Justerbar talje og indvendige manchetter for øget beskyttelse mod vinden

•  Reflekseffekter på ryggen for øget synlighed

Materiale: Vindtæt, holdbart og vandafvisende 100% polyamid rip-stop materiale, 59 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL  

1200 AllroundWork, softshell jakke
En moderne softshell jakke som kombinerer fantastisk pasform og robust komfort 
med avanceret funktionalitet. Vindtæt og vandafvisende. Det ultimative valg til det 
daglige arbejde året rundt.
•  Pasform med forbøjede ærmer for maksimal bevægelsesfrihed - længere på oversiden af 

hånden for ekstra beskyttelse uden at hæmme bevægelsesfriheden

•  Forlænget ryg sikrer beskyttelse i alle arbejdsstillinger

•  Fleeceforet og vindbeskyttende krave holder dig varm og komfortabel

•  Masser af plads til firmaprofilering

•  Refleksdetaljer giver øget synlighed og sikkerhed

Materiale: Vindtæt, vandafvisende og åndbart softshell materiale. 100% polyester, 265 g/m2. 
Cordura® forstærkninger 100% polyamid, 205 g/m2.

Størrelse: XS-XXXL

1201 AllroundWork, dame softshell jakke
En moderne softshell jakke som kombinerer fantastisk pasform og robust komfort med 
avanceret funktionalitet. Vindtæt og vandafvisende. Det ultimative valg til det daglige 
arbejde året rundt.
•  Pasform med forbøjede ærmer for maksimal bevægelsesfrihed - længere på oversiden af 

hånden for ekstra beskyttelse uden at hæmme bevægelsesfriheden

•  Forlænget ryg sikrer beskyttelse i alle arbejdsstillinger

•  Fleeceforet og vindbeskyttende krave holder dig varm og komfortabel

•  Masser af plads til firmaprofilering

•  Refleksdetaljer giver øget synlighed og sikkerhed

Materiale: Vindtæt, vandafvisende og åndbart softshell materiale. 100% polyester, 265 g/m2. 
Cordura® forstærkninger 100% polyamid, 205 g/m2.

Størrelse: XS-XXL 
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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 burrelukning 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.

Størrelse: XS–XXXL

1211 Softshell jakke ideel til profilering
Vandafvisende, strækbar og åndbar softshell jakke med fleecefor giver dig en blød og varm 
arbejdskomfort. Ensfarvede, store flader der er ideelle til firmaprofilering.
•  Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

•  Behageligt fleecefor og fleece i krave

•  Lettilgængelig brystlomme med lynlås, der er perfekt til en mobiltelefon samt store sidelommer

Materiale: Vindtæt, vandafvisende, åndbar og strækbar. Lamineret softshell i  
100% polyester, 265 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

1673 Service jakke
Vis hvem du er. Jakke med moderne design og avanceret snit for overlegen komfort og 
bevægelsesfrihed. Masser af plads til firmaprofilering.
•  Moderne design og gode muligheder for firmaprofilering 

•  Forbøjede ærmer og ergonomisk snit for enestående bevægelsesfrihed

•  Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Brystlomme med rum til kuglepenne og lettilgængelig brystlomme med lynlås - perfekt til mobiltelefonen 

•  Ridsefrit design med skjulte lynlåse og knapper

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

Størrelse: XS–XXXL
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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 

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 

8015 Body Mapping A.I.S. fleecejakke
Koldt? Slet ikke! Avanceret højfunktionel fleecejakke med et design, der er formet til 
kroppen ”body mapped”. Et blødt, varmt og ekstremt elastisk mellemlag, der kombinerer 
isolering med ventilation for overlegen arbejdskomfort.
•  Avanceret design der er formet til kroppen ”body mapped” for overlegen balance mellem 

isolering og ventilation

•  Fleece materiale med ternet struktur på indersiden for øget åndbarhed. Let materiale under 
armene for større ventilation

•  Forlommer med lynlås samt brystlomme med lynlås perfekt til opbevaring af diverse småting

•  Høj krave for ekstra varme og beskyttelse

•  Tommelfingergreb i manchetterne holder ærmerne på plads

Materiale: 100% polyester, 320 g/m2. Hexagon struktur på inderside for øget  
åndbarhed og isolering.

Størrelse: XS–XXXL
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8012 A.I.S. fleecejakke
Varm, let og elastisk. Ekstremt blød og behagelig fleecejakke i avanceret, kraftig 
fleece, der giver en god isolering.
•  Moderne design og ergonomisk snit giver maksimal bevægelsesfrihed

•  Arbejdskomfort med blød, børstet fleece på indersiden

•  Forlommer med lynlås samt brystlomme med reflekseffekter og lynlås til opbevaring af 
diverse småting

•  Blød og behagelig krave beskytter din hals mod vind og vejr

•  Tommelfingergreb i manchetter holder ærmerne på plads

Materiale: 100% polyester, 2-sidet børstet. kraftig fleece med anti-pilling, 240 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

8013 A.I.S. fleecetrøje med kort lynlås
Hold dig varm og effektiv i denne lette, elastiske fleecetrøje med kort lynlås.  
Et behageligt mellemlag i avanceret, kraftig fleece, der giver en god isolering.
•  Moderne design og ergonomisk snit giver maksimal bevægelsesfrihed

•  Arbejdskomfort med blød, børstet fleece på indersiden

•  Forlommer med lynlås samt brystlomme med reflekseffekter og lynlås til opbevaring af 
diverse småting

•  Blød og behagelig krave beskytter din hals mod vind og vejr

•  Tommelfingergreb i manchetterne holder ærmerne på plads

Materiale: 100% polyester, 2-sidet børstet. kraftig fleece med anti-pilling, 240 g/m2.

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

2832 RuffWork, ”College” jakke
Varm og blød ”college” jakke med moderne, cool design. Pile for inderst for varme 
og komfort.
•  Blødt pile for inderst og i lommer for optimal varme og komfort

•  Forstærkninger på albuerne

•  Elastisk ribstrik i håndled og forneden holder kulden ude

•  Trykknapper for let lukning

•  Moderne logo på brystet og stort logo på ryggen

Materiale: Komfortabelt og holdbart materiale i 80% bomuld/20% polyester, 300 g/m2. 
Foret med 100% polyester pile. Rip-stop forstærkninger i 65% polyester/35% bomuld.

Størrelse: XS-XXXL     
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8014 A.I.S. fleecevest
Blød fleecevest med et perfekt snit kombinerer varme med komfort og maksimal 
bevægelsesfrihed. Fremstillet i avanceret, kraftig fleece der giver en god isolering.
•  Moderne design og ergonomisk snit giver maksimal bevægelsesfrihed

•  Arbejdskomfort med blød, børstet fleece på indersiden

•  Forlommer med lynlås samt brystlomme med reflekseffekter og lynlås til opbevaring af 
diverse småting

•  Blød og behagelig krave beskytter din hals mod vind og vejr

•  Lang YKK lynlås foran for maksimal komfort

Materiale: 100% polyester, 2-sidet børstet. kraftig fleece med anti-pilling, 240 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

4528 Håndværker vintervest, Rip-Stop
Anvend denne rip-stop vintervest over din sweater, hættetrøje eller fleece, når det er 
koldt. Vandafvisende udvendig og quilt for indvendig. Komfortabel, pålidelig og med 
maksimal bevægelsesfrihed.
•  Moderne design og ergonomisk snit giver maksimal bevægelsesfrihed

•  Kort front og forlænget ryg for ekstra beskyttelse af lænden

•  Blød pileforet krave og glat quiltfor giver optimal isolering

•  Lettilgængelige brystlommer med plads til kuglepenne samt mobiltelefonlomme

•  Reflekseffekter for øget synlighed

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

Størrelse: XS–XXXL

4511 Softshell vest ideel til profilering
Vandafvisende, strækbar og åndbar softshell vest. Perfekt supplement til din 
hættetrøje, sweater eller fleece. Masser af plads til firmaprofilering.
•  Ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

•  Behageligt fleecefor og fleece i krave

•  Lettilgængelig brystlomme med lynlås, der er perfekt til en mobiltelefon samt store 
sidelommer

Materiale: Vindtæt, vandafvisende, åndbar og strækbar. Lamineret softshell i  
100% polyester, 265 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

4373 Service vest
Frihed og komfort! Vest med moderne design, der kombinerer den rigtige funktionalitet 
med suveræn bevægelsesfrihed. Masser af plads til firmaprofilering.
•  Moderne design med mange muligheder for firmaprofilering 

•  Ergonomisk snit og justerbar talje for en perfekt pasform

•  Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Brystlomme med rum til kuglepenne og lettilgængelig brystlomme med lynlås - perfekt til 
mobiltelefonen 

•  Ridsefrit design med skjulte lynlåse og knapper

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

Størrelse: XS–XXXL
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Lad ikke vejret slå dig ud. Klæd dig rigtigt på og fortsæt arbejdet. 
Snickers Workwear tilbyder forskellige typer af regntøj, der passer til 
forskellige arbejdsdage. Vores nye vandtætte skaljakke er slidstærk, og 
designet med de forbøjede ærmer gør, at du kan bevæge dig frit.

Dertil kommer de praktiske lommer, smarte funktioner og selvfølgelig 
fremragende ventilation og åndbarhed, så du kan holde dig tør dagen 
igennem. Til mindre aktive jobs, hvor ventilation ikke er afgørende, er 
vores PU produkter ideelle.

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

VANDGENNEMTRÆNGNING er inddelt i 3 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) er inddelt  
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.

TØR DAGEN 
IGENNEM

1300 FlexiWork, stretch vandtæt skaljakke, side 48
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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, 
certificeret iht. EN 14404

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

•  Store forlommer med vandtæt lynlås, smart 
tommestoklomme og tilbehørsfæster  
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.

Størrelse:  46–60, 92–104, 148–154 

1300 FlexiWork, stretch vandtæt skaljakke
Regnvejr er ikke noget problem. Du kan trygt fortsætte med at arbejde i denne elastiske, 
3-lags vandtætte skaljakke med tapede sømme, overlegen bevægelsesfrihed og masser 
af komfort. Overholder EN 343.
•  Pasform med forbøjede ærmer og mekanisk stretch for optimal bevægelsesfrihed

•  3-lags Cordura® forstærkninger på albuer for øget beskyttelse og holdbarhed

•  Ærmerne er længere på oversiden af hånden for ekstra beskyttelse uden at hæmme 
bevægelsesfriheden. Forlænget ryg sikrer beskyttelse i alle arbejdsstillinger

•  Rummelige forlommer der også kan anvendes som ventilationsåbninger for ekstra komfort

•  YKK AquaGuard® Vislon 2-vejs lynlåse for ekstra fleksibilitet og optimal vejrbeskyttelse

Materiale: Vandtæt, åndbar og strækbar 100% polyamid 3-lags rip-stop materiale med mekanisk 
stretch, 150 g/m2. 100% polyamid 3-lags Cordura® forstærkninger, 315 g/m2. 

Ydeevne: Vandsøjle: 10 000 mm Åndbarhed: 10 000 g/m2/24h

Størrelse: XS-XXXL

REGNTØJ

HOLD DIG TØR
Regn med fremragende tør 
arbejdskomfort i vores 
avancerede GORE-TEX® tøj 
med tapede sømme. 100% 
vandtæt, vindtæt og åndbar 
i timevis.

Mulitjusterbar hætte sikrer en 
god pasform, der følger dine 
hovedbevægelser.

Under den rummelige hætte 
er der plads til en hjelm.

De rummelige forlommer 
fungerer også som ventilations- 
åbninger - bekvemt og 
komfortabelt.
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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.

Størrelse: XS–XXXL

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 der er formet 
 til kroppen ”body-mapped” for 100% vandtæt og vindtæt beskyttelse, varme og komfort.

Størrelse: XS–XXXL

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.

Størrelse: XS–XXXL

REGNTØJ

GORE-TEX® 
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1303 AllroundWork, vandtæt skaljakke
Alsidig vandtæt 2-lags skaljakke med moderne design, fantastisk pasform og 
masser af plads til firmaprofilering. Med indbygget funktionalitet og slidstærk 
komfort er denne jakke det perfekte valg til det daglige arbejde, når det er vådt og 
blæsende. Overholder EN 343.
•  Forbøjede ærmer og ergonomisk pasform giver maksimal bevægelsesfrihed

•  Forlænget ryg sikrer beskyttelse i alle arbejdsstillinger

•  Tapede sømme og vandtæt YKK AquaGuard® Coil lynlås for et slankt design og optimal 
vejrbeskyttelse

•  Tre praktiske lommer og justerbar hætte

•  Refleksdetaljer giver øget synlighed og sikkerhed

Materiale: Vandtæt og åndbar 100% polyamid 2-lags skalmateriale, 145 g/m2.  
100% polyester for, 67 g/m2 samt 100% polyester mesh for, 70 g/m2.

Ydeevne: Vandsøjle: 5 000 mm Åndbarhed: 5 000 g/m2/24h

Størrelse: XS-XXXL

6901 AllroundWork, vandtæt skalbuks
Oplev tør komfort i al slags vejr i disse vandtætte 2-lags skalbukser - designet til at 
fungere både med og uden arbejdsbukser indenunder. Tapede sømme, forbøjede ben 
og ergonomisk pasform for maksimal bevægelsesfrihed. Cordura® forstærket nederst 
på bukseben. Udviklet til at holde dig tør - året rundt. Godkendt iht. EN 343.
•  Vandtætte 2-lags skalbukser med tapede sømme

•  Forbøjede ben og ergonomisk pasform

•  3-lags Cordura® forstærkning nederst i bukseben

•  Lange lynlåse i bukseben gør det let at tage bukserne af og på, selvom du har skoene på

•  Refleksdetajler for øget synlighed og sikkerhed

Materiale: Vandtæt og åndbart 100% polyamid 2-lags skalmateriale.  145 g/m2 100% 
polyamid 3-lags Cordura® forstærkninger, 315  g/m2. 100% polyester for 67 g/m2.

Ydeevne: Vandsøjle: 5000 mm Åndbarhed: 5000 g/m2/24h

Størrelse: XS–XXXL  
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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 burrelukning ved håndled

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

Størrelse: XS–XXXL 

8201 Regnbuks, PU
Hold regnen ude. Med disse PU-belagte regnbukser med svejsede 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

•  Burrelukning ved anklerne

•  Praktisk design - lette at trække på

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

Størrelse: XS–XXXL 

8378 Vandtæt regnsæt
Altid ved hånden. Letvægts regnjakke- og bukser, der er lette at tage på.  
Vandtæt, vindtæt og åndbar for en tør arbejdskomfort. Overholder EN 343.
•  Tapede sømme sikrer vandtæt beskyttelse iht. EN 343 

•  Justerbar hætte for pålidelig beskyttelse og perfekt pasform

•  Mesh for, justerbar talje, manchetter med burrelukning og justering ved 
anklerne for øget komfort

•  Komplet sæt med jakke og bukser i en praktisk pose

Materiale: Letvægts polyamid materiale og tapede sømme for vandtæt, vindtæt 
og åndbar beskyttelse. Mesh for giver ekstra komfort, 130 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL  
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2519 FlexiWork, 37.5® teknologi T-shirt, side 71
6903 FlexiWork, arbejdsbuks+ , side 17
9772 Håndværker værktøjsbælte, side 58
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MEDBRING DIT 
VÆRKTØJ – PÅ 
EN SMART MÅDE
Nogle gange har lommerne i dine funktionelle arbejdsbukser ikke plads nok til 
alt dit værktøj og en værktøjskasse kan være besværlig at medbringe. Har du 
brug for at transportere dit værktøj, har Snickers Workwear et fleksibelt system, 
der let kan tilpasses dine behov. Vælg mellem et komplet bælte inkl. lommer og 
seler eller lav din helt egen kombination. 

NEM AT TILPASSE
Takket være de flytbare værktøjslommer får du et fleksibelt system, som let kan tilpasses dine behov. 
Det polstrede, ergonomiske bælte kan kombineres med seler, så vægten på dine hofter reduceres.

VÆLG STØRRELSE OG MATERIALE
For optimal komfort og pasform kan du få de ergonomiske bælter i tre forskellige størrelser - small, medium og large 
og i to forskellige materialer - læder og vævet polyamid. Du skal bare vælge!

SIKKERT OG EFFEKTIVT
Vores system indenfor værktøjsholdere sikrer dig komfort i hverdagen og reducerer samtidig langsigtet belastning og 
risiko for skader. Du bliver også mere effektiv på arbejdet, da de værktøjer, du har brug for, altid er lige ved hånden. 
Værktøjsbælterne er både lette at tage på og af.  



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 kniv-
holder 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.

LÆDER
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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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9772 Håndværker værktøjsbælte
Designet med forstærket funktionalitet og et fleksibelt 
fastgørelsessystem der inkluderer holdbare lommer og en speciel 
håndværker værktøjsholder.
•   Forstærket bælte i buet design med et innovativt og fleksibelt 

fastgørelsessystem

•  Blød polstring for øget arbejdskomfort

•  Speciel håndværker værktøjsholder med rum og stropper inkl. 
hammerholder, knap til fastgørelse af kniv og lomme til kuglepen

•  To vinklede lommer 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, lommer i 100% polyamid. 

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

9782 Service værktøjsbælte
Designet med forstærket funktionalitet og et fleksibelt 
fastgørelsessystem der inkluderer holdbare lommer og en speciel 
service værktøjsholder.
•   Forstærket bælte i kurvet design med et innovativt og fleksibelt 

fastgørelsessystem

•  Blød polstring for øget arbejdskomfort

•  Speciel service værktøjsholder med rum og stropper til skruetrækkere, 
tænger, allround kniv, hammer og båndmål

•  To vinklede lommer 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, lommer i 100% polyamid.

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

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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9762 Hammerholder
Slidstærk hammerholder unikt designet til Snickers Workwears 
værktøjsbælter.
•   Hammerholder i slidstærk gummiplast

•  Rum til din arbejdskniv

Materiale: 100% polyamid. 

Størrelser: 90 x 140 mm

9776 Håndværker værktøjslomme
Slidstærk værktøjslomme til dit vigtigste værktøj. Unikt designet til 
Snickers Workwears værktøjsbælter.
•   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% polyamid.

Størrelser: 230 x 240 mm

9764 Lang værktøjslomme
Slidstærk og lang værktøjslomme unikt designet til Snickers 
Workwears værktøjsbælter.
•   Tre slidstærke rum til specialværktøj og materialer

•  Knap til fastgørelse af Hultafors’ håndværkerknive

Materiale: 100% polyamid.

Størrelser: 100 x 240 mm

9786 Service værktøjslomme
Slidstærk værktøjslomme til dit vigtigste værktøj. Unikt designet til 
Snickers Workwears værktøjsbælter.
•   Forstærkede rum og holdbare nylonstropper giver let adgang til dine 

skruetrækkere, tænger, allround kniv, hammer og båndmål

•  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% polyamid.

Størrelser: 270 x 240 mm

9796 Lommer til søm og skruer
Altid lige ved hånden. Slidstærke lommer til skruer og søm, unikt designet til 
Snickers Workwears værktøjsbælter.
•   Sæt med to slidstærke lommer i polyamid

•  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% polyamid.

Størrelser: 220 x 220 mm
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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.

Størrelse: XS–XXL 

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.

3314 Håndværker buks, Canvas+, side 24
2815 Logo hættetrøje, side 65
8012 A.I.S. fleecejakke, side 44
4254 Værktøjsvest, Canvas+, side 60
9585 Power Core Gloves, side 114
9586 Power Open Gloves, side 115
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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 låg med burrelukning 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 tilbehørsfæsterne på dine arbejdsbukser

Materiale:  100% termoplastisk polyurethan (TPU).

Størrelse: One size (85x25x130 mm)

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

9755 Beskyttende 
Smartphone lomme  
– display m/10 stk.

9736 Hammerholder, 
display med 10 stk.
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MERE END ET GODT UDSEENDE
Moderne design er blot begyndelsen. Med vores inspirerende udvalg af snit, kvalitetsstoffer og 
farver får du slidstærkt tøj, der virkelig er designet til at arbejde i.

BEVÆGELSESFRIHED 
Oplev arbejdstøj der arbejder - og bevæger sig - med dig. Snickers Workwears sortiment af T-shirts, 
polo shirts, trøjer og skjorter har et ergonomisk design, der sikrer stor bevægelsesfrihed og 
fremragende arbejdskomfort.

EN BRED VIFTE AF MULIGHEDER
Snickers Workwear tilbyder et bredt udvalg af overdele, der hver i sær imødekommer forskellige 
behov ifht. arbejdsforhold, klima og firmaprofilering.

MATERIALER I HØJ KVALITET 
Vores arbejdstøj er fremstillet i slidstærke materialer, og kvaliteten er udvalgt specifikt til den 
enkelte model. Holdbare, men behagelige materialer, easy-care behandling, UV-beskyttelse og 
avancerede åndbare materialer er blot nogle få eksempler.

Når du arbejder hårdt, eller når det er varmt, er det vigtigt, at du 
holder dig afkølet og tør, ikke kun pga. arbejdskomforten. Det er 
også altafgørende for arbejdssikkerheden. Det hjælper dig med at 
holde fokus og være koncentreret, så du kan træffe de rigtige 
beslutninger. Når det bliver varmt og fugtigt, skal du vælge vores 
banebrydende sortiment af hurtigtørrende overdele, der sikrer, at 
du holder dig tør, afkølet og frisk hele dagen.

37.5® DEN BEDSTE KLIMAKONTROL
For at yde den bedste komfort og klimakontrol anvender Snickers Workwear 37.5® 
teknologi i en del af tøjet. 37.5® er eminent ifht. ventilation og fugttransport. 
Teknologien holder dig varm, når det er koldt, og køler når det varmt. Materialer 
med 37.5® tørrer op til fem gange hurtigere og giver dig den bedste klimakontrol.

2519 FlexiWork, 37.5® teknologi T-shirt, side 71
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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 

8001 FlexiWork, stretch fleecejakke
Vær på forkant i denne komfortable, varme og fleksible stretch fleecejakke. Blødt, 
elastisk materiale med børstet inderside giver overlegen bevægelsesfrihed og 
fremragende komfort.
•  Meget elastisk fleece materiale sikrer overlegen bevægelsesfrihed

•  Anvend den som jakke, når det er mildt og som mellemlag under en skaljakke, når det er koldt

•  Materialets glatte overflade gør det let at tage en jakke udenpå, børstet inderside giver 
fremragende varme og komfort

•  Tommerfingergreb i manchetter holder ærmerne på plads

•  To lommer og en brystlomme med lynlås

Materiale: Komfortabel, fleksibel og varm fleece. 96% polyester/4% elastan, 275 g/m2.

Størrelse: XS-XXXL

8000 FlexiWork, stretch fleece hættetrøje
Blød stretch fleece hættetrøje med overlegen bevægelsesfrihed, så du kan performe dit 
bedste. Fremstillet i komfortabelt, elastisk og varmt materiale. Børstet inderside for 
optimal komfort.
•  Meget elastisk fleece materiale sikrer overlegen bevægelsesfrihed

•  Anvend den som jakke, når det er mildt og som mellemlag under en skaljakke, når det er koldt

•  Materialets glatte overflade gør det let at tage en jakke udenpå, børstet inderside giver 
fremragende varme og komfort

•  Tommerfingergreb i manchetter holder ærmerne på plads

•  To lommer, en brystlomme med lynlås og justerbar hætte

Materiale: Komfortabel, fleksibel og varm fleece. 96% polyester/4% elastan, 275 g/m2.

Størrelse: XS-XXXL
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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

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

2824 FlexiWork, Camo hættetrøje 
Kamufleret komfort. Hættetrøje i lækker kvalitet med justerbar snøre. 3-trådet 
materiale komfort og patenterede 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

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

Størrelse: XS–XXXL  
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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: 80% bomuld/20% polyester, 300 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

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 

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

Størrelse: XS–XXXL

2806 Dame hættetrøje med lynlås
Enkel hættetrøje med kvindelig pasform og store kængurulommer til 
at varme hænderne i. Ideel til firmaprofilering.
•  Designet specielt til kvinder for at sikre et moderne snit

•   Børstet inderside for ekstra komfort

•   Forstærkede ribkanter

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

Størrelse: XS–XXL
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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

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

2607 AllroundWork, rugby trøje 
En allround klassiker med et moderne twist. Robust rugby trøje i kraftig bomuld 
med masser af plads til virksomhedsprofilering.
•  Forstærket søm i nakken forlænger levetiden

•  Lettilgængelig brystlomme - ideel til en smartphone

•  Roll-up ærmer med knapper for ekstra komfort

Materiale: 100% bomuld, 280 g/m2. 

Størrelse: XS–XXXL  

2905 Uldtrøje med kort lynlås
Har du brug for et varmt og behageligt mellemlag, så anvend denne forstærkede 
striktrøje i uld med kort lynlås. Fugttransporterende og ren naturlig uldkomfort.
•  Helt naturligt og åndbart uld materiale for ekstrem blød og komfortabel varme når 

det er rigtig koldt

•  Uld modvirker lugt og kan anvendes flere dage uden at blive vasket

•  Absorberer fugt og varme selv når det fugtigt

•  Polyamid forstærkede albuer og underarme for øget holdbarhed

•  Kort lynlås og tommelfingergreb for ekstra komfort

Materiale: Helt naturlig uld. 100% polyamid, 190 g/m2 forstærkninger.

Størrelse: XS–XXXL  
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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: 80% bomuld/20% polyester, 300 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

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

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

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

2818 Sweatshirt med kort lynlås 
Robust og enkel sweatshirt med kort lynlås. Ideel til firmaprofilering.
•  Børstet inderside for større komfort

•  Forstærkede ribkanter

•  Trykt nakkelabel for maksimal komfort

•  Rib i hals og kort lynlås for ekstra komfort

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

Størrelse: XS–XXXL
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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

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

8513 LiteWork, 37.5® skjorte
Slidstærk skjorte i blødt, komfortabelt materiale med 37.5® teknologi for 
fremragende afkølet arbejdskomfort. Holder dig tør og ventileret når du 
arbejder hårdt, eller når det er varmt.
•  Polyester med 37.5® teknologi opfanger og frigiver fugt og sikrer overlegen afkølet 

og tør arbejdskomfort

•  Trykknapper for let lukning

•  To brystlommer

Materiale: 77% 37.5®/23% bomuld, 230 g/m2. Med High-Tech patenteret 37.5® 
teknologi med millioner af permanent indlejrede aktive partikler.

Størrelse: XS–XXXL

                          

8510 Service skjorte
Denne slidstærke skjorte, der også er blød og behagelig, er udstyret med smarte 
funktioner som skjulte trykknapper, der beskytter mod ridser, når du arbejder tæt 
på sarte overflader. Desuden to brystlommer med rum til kuglepenne.
•  Skjulte trykknapper beskytter sarte overflader

•  Easy-care materiale

•  Lommer med rum til kuglepenne

•  Matcher vores Service bukser

Materiale: 65% polyester/35 % bomuld twill, 155 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL
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8501 RuffWork, vatteret ternet flannel skjorte
Varm og yderst komfortabel vatteret flannel skjorte, der også kan anvendes 
som en jakke. Kombinerer moderne design med fantastisk pasform og 
forstærket funktionalitet.
•  Kraftigt og robust flannel materiale for overlegen holdbarhed og suveræn komfort

•  Cordura® forstærkninger på albuerne

•  Forbøjede ærmer for perfekt pasform og bevægelsesfrihed

•  Trykknapper for let lukning

Materiale: 60% bomuld/40% polyester, 165 g/m2. Polstring i 100% polyester,  
60 g/m2. 100% polyamid Cordura® forstærkninger.

Størrelse: XS-XXXL                              

8502 RuffWork, ternet flannel skjorte
Kraftig og behagelig, ternet flannel skjorte med moderne design giver dig 
en fantastisk pasform og et robust udseende.
•  Kraftigt, robust og let børstet flannel materiale for overlegen holdbarhed og 

suveræn komfort

•  Forstærkninger på albuer for øget holdbarhed

•  To brystlommer

Materiale: 60% bomuld/40% polyester, 205 g/m2.

Størrelse: XS-XXXL                                        

8507 AllroundWork, ternet skjorte
Klassisk ternet flannel skjorte designet til hverdagsbrug. Kombinerer 
moderne design med en god pasform.
•  Let børstet flannel materiale med let mekanisk strecth for ekstra komfort og 

øget bevægelsesfrihed

•  To brystlommer

Materiale: 69% polystrer/31% bomuld, 170 g/m2.

Størrelse: XS-XXXL
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2519 FlexiWork, 37.5® teknologi T-shirt
Både for atleter og håndværkere gælder det, at det rigtige arbejdsklima 
starter tæt på huden. Denne T-shirt har 37.5® teknologi, der sikrer en 
ultimativ klimastyring og fugttransport. Sømløst design giver en god 
komfort, og åben mesh yder ekstra ventilation, når det er varmt. En perfekt 
T-shirt til aktive dage.
•  37,5® teknologi garn mix for hurtig tørring og anti-lugt funktionalitet

•  Åben mesh under armene for ekstra ventilation

•  Sømløst design for ultimativ komfort

•  Refleksdetaljer

Materiale: Yderst: polyamid. Inderst: 37.5® polyester. Vægt: 164 g/m2. 
Sammensætning: 61% polyamid/39% 37.5® polyester.

Størrelse: XS–XXL

2701 AllroundWork, forstærket 37.5® 
teknologi polo shirt
Polo shirt forstærket med rip-stop materiale giver ekstra holdbarhed, 
og 37.5® teknologien sørger for komfort dagen igennem. Den vaflede 
struktur øger fugttransporten yderligere. Godt valg til de aktive 
arbejdsdage.
•  37.5® teknologi for komfort og klimakontrol

•  Forstærkede skuldre med 37.5® rip-stop materiale for øget holdbarhed

•  Vaffel struktureret materiale giver enestående fugttransport

•  Ribkrave og ærmer

•  Masser af plads til profilering

Materiale: Hovedmateriale: 100 % polyester (37.5® 45 %) 185 g/m2. 
Forstærkning: 77% polyester/23 % bomuld, 230 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

2724 AllroundWork, 37.5® teknologi polo shirt
Oplev fantastisk komfort dagen igennem i denne polo shirt, også selvom 
du arbejder hårdt og det er varmt. Vaffel struktureret 37,5 ® materialer 
yder god ventilation, fugttransport og klimakontrol.
•  37.5® teknologi for komfort og klimakontrol

•  Vaffel struktureret materiale giver fremragende fugttransport

•  Ribkrave og ærmer

•  Brystlomme

Materiale: 100% polyester (45% 37.5 ® polyester), 185 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL
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2518 AllroundWork, T-shirt
Klar til arbejdet. T-shirt med moderne kontrastfarver og ægte 
bomuldsfølelse. Plads til firmaprofilering.
•  Forstærket søm i nakken forlænger levetiden

•  Lycra i nakkerib hjælper med til bevare formen - vask efter vask

•  Trykt nakkelabel for maksimal komfort

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

Størrelse: XS–XXXL  

2715 AllroundWork, polo shirt 
En moderne klassiker til hverdagsbrug. Komfortabel polo shirt med 
kontrastfarver og masser af plads til firmaprofilering.
•  Ribbet krave og ærmegab så formen bevares - vask efter vask

•  Forstærket søm i nakken forlænger levetiden

•  Trykt nakkelabel for maksimal komfort

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

Størrelse: XS–XXXL  

2524 AllroundWork, 37.5® teknologi T-shirt
Funktionel T-shirt med 37,5 ® teknologi giver god komfort, når det er varmt. Den 
vaflede struktur sørger for enestående ventilation og fremragende fugttransport. 
Rent design for masser af plads til profilering.
•  Vaffel struktureret 37.5 ® materiale for ventilation og fugttransport

•  Brystlomme

•  Masser af plads til profilering

Materiale: 100% polyester (45 % 37.5 ® polyester), 185 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL
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2702 Dame polo shirt
Attraktiv, robust polo shirt med kvindelig pasform. Ideel til firmaprofilering.
•  Kropsnært og mere feminint design

•  Forstærket skuldersøm og nakke

•  Easy-care materiale bevarer form og farve i vask ved 70° C

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

Størrelse: XS–XXL

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 70° C

•  Praktisk brystlomme

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

Størrelse: XS–XXXL

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 
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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 

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

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
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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

2516 Dame T-shirt
Frisk udseende og optimal pasform til kvinder. Ideel til firmaprofilering.
•  Kropsnært og mere feminint design

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

•  Forstærket skuldersøm og nakke

•  Trykt nakkelabel for maksimal komfort

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

Størrelse: XS–XXL
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Højteknologiske materialer i aktion. Du kan læse mere om vores avancerede materialer 
på www.snickersworkwear.dk

VARM OG TØR HELE DAGEN
Undertøj fra Snickers Workwear er fremstillet i højfunktionelle materialer, der transporterer sved og 
fugt væk fra din krop, så du kan holde dig varm og tør. At vælge den rigtige type undertøj er et 
spørgsmål om årstid, vejr, jobintensitet og selvfølgelig personlig smag.

XTR KROPSTILPASSET UNDERTØJ
Vores XTR undertøj har et avanceret kropstilpasset design, der giver dig den bedste kombination af 
ventilation, isolering og beskyttelse. Materialet er en innovativ blanding af komfortabel og elastisk, 
fugttransporterende polyester, der giver dig et meget åndbart og hurtigtørrende materiale.

På en kold dag er det nemt at gå direkte efter en foret jakke. Lær i 
stedet at klæde dig på i lag og start tæt på huden ved at vælge det 
rigtige undertøj. Det er nøglen til at holde din krop tør og ventileret 
hele dagen. I vores sortiment finder du undertøj, der er udviklet til 
at matche forskellige behov for varme og fugttransport og 
samtidig give dig den bedste komfort og pasform.

ÆGTE KOMFORT 
STARTER TÆT PÅ 
HUDEN

9432  XTR svedtransporterende T-shirt, side 78
9433  XTR svedtransporterende boxershorts, side 79
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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

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

Avanceret, kropstilpasset  
model transporterer sved og  

fugt væk fra huden.

Hurtigtørrende 
stretch materiale.

Ekstra isolering ved 
skuldrene og nyrerne.

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

UNDERTØJ

DET ULTIMATIVE 
INDERSTE LAG
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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

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

9436 Boxershorts, 2-pak
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  

Avanceret, kropstilpasset 
model transporterer sved og 

fugt væk fra huden.
Ekstra kompression 
bagpå, ved lårene 
og lysken.

Ekstra kompression 
bagpå, ved lårene 

og lysken.

Ekstra beskyttelse 
på knæene.

Hurtigtørrende stretch materiale.

Ekstra ventilation bagpå.

Ekstra ventilation i 
knæhaserne og bagpå.
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9206 RuffWork, Cordura® uldstrømper 2-pak
Robuste Cordura® uldstrømper der kombinerer fantastisk pasform 
med forstærket funktionalitet. Tag dem på og oplev overlegen varme 
og slidstærk arbejdskomfort i krævende miljøer.
•  Merino uld holder dine fødder varme og friske (naturlig lugt-resistens)

•  Cordura® forstærkede tæer og hæle for overlegen holdbarhed

•  Frotté indvendigt for ekstra komfort

•  Formet til venstre og højre fod for optimal pasform

•  Luftkanaler og mesh struktur udvalgte steder sørger for ekstra ventilation 
for at holde dine fødder tørre og komfortable

Materiale: 36% polyamid/19% Merino uld/19% akryl/15% polypropylen/ 
7% Cordura®/4% elastan.

Størrelse: 37-40, 41-44, 45-48    

9217 LiteWork, 37.5® 
strømper
Lette strømper der sørger for overlegen afkølet 
komfort ved intenst arbejde, og når det er 
varmt. Kombination af avanceret design og 
37.5® teknologi holder dine fødder afkølede, 
tørre og ventilerede.
•  Ekstremt hurtigtørrende materiale i sålen med 

37.5® teknologi der opfanger og frigiver fugt for 
overlegen afkølet og tør arbejdskomfort

•  Forstærkning ved tæer og hæle for øget 
holdbarhed

•  Frotté dele beskytter anklerne på begge sider

•  Formet til venstre og højre fod for optimal pasform

•  Luftkanaler og mesh struktur udvalgte steder 
sørger for ekstra ventilation for at holde dine 
fødder tørre og komfortable

Materiale: 40% polyamid/39% 37.5®/ 
19% polypropylen/2% elastan. Med High-Tech 
patenteret 37.5® teknologi med millioner af 
permanent indlejrede aktive partikler.

Størrelse: 37-40, 41-44, 45-48                           

9218 LiteWork, 37.5® korte 
strømper
Lette, hurtigtørrende korte strømper, der holder 
dig afkølet, tør og ventileret ved hårdt arbejde 
eller når det er varmt. 37.5® teknologi og 
avanceret design giver fremragende afkølet 
arbejdskomfort.
•  Ekstremt hurtigtørrende materiale i sålen med 

37.5® teknologi der opfanger og frigiver fugt for 
overlegen afkølet og tør arbejdskomfort

•  Forstærkning ved tæer og hæle for øget 
holdbarhed

•  Formet til venstre og højre fod for optimal pasform

•  Luftkanaler og mesh struktur på udvalgte steder 
for ekstra ventilation så dine fødder holdes tørre 
og komfortable

Materiale: 44% 37.5®/43% polyamid/ 
11% polypropylen/2% elastan. Med High-Tech 
patenteret 37.5® teknologi med millioner af 
permanent indlejrede aktive partikler.

Størrelse: 37-40, 41-44, 45-48                       

9219 FlexiWork, Camo 
strømper 2-pak
Camo strømper med god pasform, funktionelle 
egenskaber og fedt design sikrer suveræn 
arbejdskomfort.
•  Ribstrik ved anklerne for optimal pasform

•  Forstærkning ved tæer og hæle for øget 
holdbarhed

•  Frotté indvendigt for ekstra komfort

Materiale: 40% polypropylen/28% bomuld/ 
27% polyamid/5% elastan.

Størrelse: 41-44, 45-48                    

STRØMPER

Rib konstruktion.

Venstre og højre strømper.

Tåsøm i familie farve.

Luftkanaler for ventilation.

Elastisk konstruktion 
for en perfekt pasform.

Mesh konstruktion for ventilation.

Vaskesymboler.

Cordura® forstærkede hæle.

Cordura® forstærkede tæer.

9804
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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% Merino uld/12% lycra/4% polyamid.

Størrelse: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9211 AllroundWork, strømper 
3-pak
Bløde, komfortable og slidstærke strømper 
designet til hverdagsbrug. Et godt valg til 
alsidigt arbejde. 3-pak.
•  Luftkanaler og mesh struktur udvalgte steder 

sørger for ekstra ventilation for at holde dine 
fødder tørre og komfortable

•  Ribstrik ved anklerne for optimal pasform

•  Frotté indvendigt for ekstra komfort

Materiale: 73% bomuld/26% polyamid/1% elastan.

Størrelse: 41-44, 45-48                                    

9215 AllroundWork, 37.5® 
uldstrømper
Højteknologiske hverdagsstrømper i uld med 
suveræn pasform og avanceret funktionalitet. 
Kombination af Merino uld og  37.5® teknologi 
sikrer en fantastisk temperaturregulering og 
komfort i dagligdagen, når det er koldt.
•  Merino uld holder dine fødder varme og friske 

(naturlig lugt-resistens )

•  Ekstremt hurtigtørrende materiale i sålen med 
37.5® teknologi der opfanger og frigiver fugt for 
overlegen afkølet og tør arbejdskomfort

•  Forstærkning ved tæer og hæle for øget 
holdbarhed

•  Formet til venstre og højre fod for optimal pasform

•  Luftkanaler og mesh struktur udvalgte steder 
sørger for ekstra ventilation for at holde dine 
fødder tørre og komfortable

Materiale: 37% polyamid/22% 37.5®/20% Merino 
uld/20% acryl/1% elastan. Med High-Tech patenteret 
37.5® teknologi med millioner af permanent 
indlejrede aktive partikler.

Størrelse: 37-40, 41-44, 45-48                             

9213 AllroundWork, 
uldstrømper 2-pak
Tynde og komfortable Merino uldstømper der 
holder dine fødder varme og friske under alle 
arbejdsbetingelser. Strømperne kombinerer 
suveræn pasform med god komfort og 
fremragende funktionalitet. 2-pak.
•  Merino uld holder dine fødder varme og friske 

(naturlig lugt-resistens)

•  Luftkanaler og mesh struktur udvalgte steder 
sørger for ekstra ventilation for at holde dine 
fødder tørre og komfortable

•  Ribstrik ved anklerne for optimal pasform

Materiale: 34% Merino uld/34% akryl/ 
31% polyamid/1% elastan.

Størrelse: 41-44, 45-48                             

STRØMPER 81



82



Suveræn kvindelig pasform. Arbejdstøjet er designet 
specielt til kvinder. For eksempel har arbejdsbukserne 
en lav talje og en perfekt pasform til de kvindelige 
former.

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 du har alt, hvad du har brug for, 
indenfor rækkevidde.

D
AM

E

Snickers Workwears damesortiment handler om kompromisløs 
funktionalitet, arbejdskomfort og beskyttelse designet specielt til 
kvinder. F.eks. har vores dame arbejdsbuks lav talje, Twisted Leg™ 
design og Snickers Workwear Gusset™ i skridtet, hvilket sikrer 
maksimal bevægelsesfrihed og en perfekt pasform til kvinder.

BEVÆGELSESFRIHED
Dameserien fra Snickers Workwear har et 
avanceret design med en kvindelig pasform 
og fremragende bevægelsesfrihed.

CERTIFICERET KNÆBESKYTTELSE
Det er hårdt at arbejde på knæ. Det er derfor, at vores arbejdsbukser og knæpuder med KneeGuard™ 
positioneringssystem 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 32–35.

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

PERFEKT PASFORM  
TIL KVINDER

2516 Dame T-shirt, side 85
3714 Dame buks med hylsterlommer, Canvas+, side 84
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ARBEJDSTØJ TIL KVINDER

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, certificeret iht. EN 14404

•  Lettilgængelig lårlomme med separat rum til mobiltelefonen og fire rum til kuglepenne og værktøj

•  Tommestoklommen er løs i bunden for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

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

Størrelse: 18–22, 32–54, 76–92

6700 Service damebuks
Moderne bukser med en perfekt kvindelig pasform der sikrer optimal 
bevægelsesfrihed og arbejdskomfort. Kombination af den helt rigtige funktionalitet 
og masser af plads til firmaprofilering. 
•  Moderne design med mange muligheder for firmaprofilering inklusiv på lommerne

•  Moderne kvindeligt snit med kurvet linning for en perfekt pasform og maksimal 
bevægelsesfrihed

•  Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Store for- og baglommer og inddelte lårlommer med mobiltelefonlomme og lettilgængelig 
lomme til kuglepenne

•  Ridsefrit design med skjulte knapper

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

Størrelse: 18–22, 32–54, 76–92

1201 AllroundWork, dame softshell jakke
En moderne softshell jakke som kombinerer fantastisk pasform og robust komfort 
med avanceret funktionalitet. Vindtæt og vandafvisende. Det ultimative valg til det 
daglige arbejde året rundt.
•  Pasform med forbøjede ærmer for maksimal bevægelsesfrihed - længere på oversiden af 

hånden for ekstra beskyttelse uden at hæmme bevægelsesfriheden

•  Forlænget ryg sikrer beskyttelse i alle arbejdsstillinger

•  Fleeceforet og vindbeskyttende krave holder dig varm og komfortabel

•  Masser af plads til firmaprofilering

•  Refleksdetaljer giver øget synlighed og sikkerhed

Materiale: Vindtæt, vandafvisende og åndbart softshell materiale. 100% polyester,  
265 g/m2. Cordura® forstærkninger 100% polyamid, 205 g/m2.

Størrelse: XS-XXL 
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2702 Dame polo shirt
Attraktiv, robust polo shirt med kvindelig pasform. Ideel til firmaprofilering.
•   Kropsnært og mere feminint design

•   Forstærket skuldersøm og nakke

•   Easy-care materiale bevarer form og farve i vask ved 70° C

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

Størrelse: XS–XXL

2516 Dame T-shirt
Frisk udseende og optimal pasform til kvinder. Ideel til firmaprofilering.
•   Kropsnært og mere feminint design

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

•   Forstærket skuldersøm og nakke

•   Trykt nakkelabel for maksimal komfort

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

Størrelse: XS–XXL

2806 Dame hættetrøje med lynlås
Enkel hættetrøje med kvindelig pasform og store kængurulommer til at varme 
hænderne i. Ideel til firmaprofilering.
•   Designet specielt til kvinder for at sikre et moderne snit

•   Børstet inderside for ekstra komfort

•   Forstærkede ribkanter

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

Størrelse: XS–XXL
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EN ÆGTE LIVREDDER 
Vi tager personlig beskyttelse alvorligt – og 
går ikke på kompromis. Det er derfor vores 
High-Vis jakker, T-shirts, 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 - 
også når du bukker dig.

SYNLIG KOMFORT 
Fluorescerende, uforede jakker og bukser fra 
Snickers Workwear er fremstillet i behagelig 
bomuld på indersiden og smudsafvisende 
polyester på ydersiden. En fantastisk 
kombination, som giver mere komfort og 
mindre risiko for sved.

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

 

EN 471

  

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 areal skal være på mindst 0,8 m2 og   

0,2 m2 reflekterende materiale.

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

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

Profilering på High-Vis 
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 jakker, regntøj og overdele findes ikke i yderstørrelser.

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

SYNLIG NÅR DET GÆLDER
Vores High-Vis serie tager personlig beskyttelse et skridt videre. 
Den giver dig den kendte Snickers Workwear funktionalitet og 
arbejdskomfort – og sikrer, at du altid bliver set.

EN 20471 High-Vis beklædning: I juni 2013 blev den nye standard EN ISO 20471:2013 offentliggjort 
i Den Europæiske Unions Tidende. Denne harmoniserede standard erstattede den tidligere standard EN 
471:2004+A1:2007. Fra 1. oktober skulle 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-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 væsentlighed den samme grad af sikkerhed. 

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

EN 20471

1683 High-Vis GORE-TEX® skaljakke, klasse 3, side 93
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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.

Tommestoklommen er 
designet til at give større 
bevægelsesfrihed.

To refleksstriber bag  
på benene giver større 
synlighed.

KneeGuard™ positioneringssystem giver 
overlegen knæbeskyttelse.

3233, 3333 High-Vis buks, klasse 2
Fluorescerende arbejdsbukser med hylsterlommer kombinerer synlighed med smart design og 
ubegrænset funktionalitet. God pasform og en række praktiske lommer. EN 20471, klasse 2.
•  Avanceret snit med Twisted Leg™ design og Snickers Workwear Gusset™ skridtkile sikrer fantastisk 

arbejdskomfort i hvert skridt

•  To reflekser bagpå for øget synlighed

•  Knælommer med KneeGuard™ positioneringssystem, som yder suveræn beskyttelse. Desuden 
forsynet med ekstra materiale foran, hvilket øger komforten, når du sidder eller ligger på knæ. 
Certificeret iht. EN 14404

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

•  Tommestoklomme 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.

Størrelse: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
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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 20471, klasse 2.
•  Avanceret snit med Twisted Leg™ design der følger din næste bevægelse

•  Knælommer designet til  KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen knæbeskyttelse, 
certificeret iht. EN 14404

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

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

•  Tommstoklomme 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.

Størrelse: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

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, 
certificeret iht. EN 14404

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

•  Tommestoklommen 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.

Størrelse: 42–58, 84–104, 146–154

0113 High-Vis overall, klasse 2
En klassiker. Fluorescerende overall med avanceret snit med Twisted Leg™ design, overlegen 
knæbeskyttelse og Cordura® forstærkninger for øget holdbarhed. EN 20471, klasse 2.
•  Avanceret snit med Twisted Leg™ design der forudser dit næste skridt

•  Knælommer designet til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen knæbeskyttelse iht.  
EN 14404 

•  Justerbare seler der er hurtige at udløse samt elastisk materiale i ryggen for behagelig arbejdskomfort 
og bevægelsesfrihed

•  Stor, lettilgængelig brystlomme inklusiv lynlåslomme der nås fra siden. Plastik ID-kort holder og rum til 
kuglepenne

•  Tommestoklommen er løs i bunden 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.

Størrelse: 44–64, 84–120, 146–162
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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 20471, 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

•  Tommestoklomme med løs bund for bedre funktionalitet og bevægelsesfrihed

•  To hylsterlommer med yderrum til småt værktøj, blyanter osv

•  To rummelige for- og baglommer samt tilbehørsfæster

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

Størrelse: 44–62

3833 High-Vis buks, klasse 1
Fluorescerende bukser i tidssvarende design. Avanceret snit og perfekt pasform. 
Førsteklasses beskyttelse og indbygget funktionalitet. EN 20471, 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 klap er lette at åbne og lukke

•  To rummelige for- og baglommer

•  Mørk farve på 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.

Størrelse: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

90



6674

5574

6600

5500

5500

6600

EN 20471

EN20471

EN 20471

HIGH VISIBILITY

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

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 20471, 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.

Størrelse: XS–XXXL

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.

Størrelse: XS–XXXL
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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 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

•  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.

Størrelse: XS–XXXL

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.

Størrelse: XS–XXXL
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HIGH VISIBILITY

Avanceret selvjusterende hætte  
følger hovedets bevægelser og  
giver bedre udsyn. 

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  220 g/m2, ePTFE membran med 
tapede sømme og mesh for giver 100% vind- og vandtæt beskyttelse.

Størrelse: XS–XXXL
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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 burrelukning ved ærmer

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

Størrelse: XS–XXXL  

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 burrelukning ved ankler

•  Praktisk design - let at tage på

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

Størrelse: XS–XXXL  

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, 275 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

8063 High-Vis Microfleece jakke, klasse 3
Varm, blød og synlig. Fluorescerende fleecejakke i behagelig, hurtigtørrende microfleece 
der sikrer frisk og varm arbejdskomfort hele dagen. EN 20471, 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

•  To store forlommer, to inderlommer og praktisk plastik ID-kort brystlomme

•  Lang YKK lynlås foran for maksimal komfort

•  Blød hætte med justerbar snor for øget varme, komfort og beskyttelse

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

Størrelse: S–XXXL
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8043 High-Vis Microfleece hættejakke, klasse 3
Varm, let og synlig. Fluorescerende fleecejakke med hætte i blød, hurtigtørrende 
microfleece holder dig varm og frisk dagen igennem. EN 20471, 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  

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 20471, 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  

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  

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  

95



96



M
AL

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

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

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

INDBYGGET FUNKTIONALITET
Du får præcis de funktioner og forstærkninger, som en 
maler har brug for. Som f.eks. en slidstærk strop i 100% 
polyester til malerkluden, lomme til spartel/tommestok 
og en praktisk 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.

Vores arbejdstøj til malere består af en banebrydende kollektion til 
hårdtarbejdende mænd og kvinder, der fortjener det bedste. Med 
avanceret ergonomiske design og en perfekt pasform kombinerer 
vores malerkollektion enestående komfort og bevægelsesfrihed med 
lige netop den funktionalitet, du skal bruge for at få arbejdet gjort. Din 
arbejdsdag bliver nemmere, mere sikker og produktiv. 

MALER SERIE
ENESTÅENDE FRIHED PÅ ARBEJDET

3775 Maler damebuks med hylsterlommer, side 98
2806 Dame hættetrøje med lynlås, side 101
2516 Dame T-shirt, side 101
3375 Maler buks med hylsterlommer, side 98
1211 Softshell jakke ideel til profilering, side 100
2402 T-shirt med lange ærmer, side 101
9074 Canvas cap, side 101
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3275, 3375 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.
•  Avanceret moderne snit med ekstrem Twisted Leg™ design, der sikrer en enestående 

arbejdskomfort i hvert skridt

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

•  Polyesterforstærkede knælommer til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen 
certificeret knæbeskyttelse, certificeret iht. EN 14404

•  Polyesterforstærket strop til klud og spartel/tommestoklomme med knivholder til 
Hultafors´ malerkniv

• Stor, lettilgængelig lårlomme med plads til mobiltelefon og kuglepenne

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

Størrelse: 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.
•  Lav talje med figursyet linning og ekstrem Twisted Leg™ design for enestående arbejds-

komfort i hvert skridt

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

•  Polyesterforstærkede knælommer til KneeGuard™ positioneringssystem for overlegen 
certificeret knæbeskyttelse, certificeret iht. EN 14404

•  Polyesterforstærket strop til klud og spartel/tommestoklomme med knivholder til 
Hultafors´ malerkniv

• Stor, lettilgængelig lårlomme med plads til mobiltelefon og kuglepenne

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

Størrelse: 18–22, 32–54, 76–92.

MALER

3275 – med hylsterlommer 
3375 – uden hylsterlommer
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0375 Maler helbukser
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, certificeret iht. EN 14404 

•   Polyesterforstærket strop til klud og spartel/tommestoklomme med knivholder til 
Hultafors´ malerkniv

•   Brede, justerbare skulderstropper med burrelukning 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

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

•  Knivholder til Hultafors´ malerkniv

•  Tommestoklommen 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.

Størrelse: 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 på benene 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, certificeret iht. EN 14404

•  Lettilgængelig mobiltelefonlomme og spartel/tommestoklomme med knivholder til 
Hultafors´ malerkniv

Materiale: Canvas+. Et utrolig 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.

Størrelse: 42–58, 84–104, 146–154
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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: 80% bomuld/20% polyester, 300 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

2801 – Hættetrøje med lynlås

1211 Softshell jakke ideel til profilering
Vandafvisende, strækbar og åndbar softshell jakke med fleecefor giver dig en blød og varm 
arbejdskomfort. Ensfarvede, store flader der er ideelle til firmaprofilering.
•  Forbøjede ærmer med ergonomisk snit sikrer en naturlig arbejdsstilling og bevægelsesfrihed

•  Behageligt fleecefor og fleece i krave

•  Lettilgængelig brystlomme med lynlås, der er perfekt til en mobiltelefon samt store sidelommer

Materiale: Vindtæt, vandafvisende, åndbar og strækbar. Lamineret softshell i 100% polyester, 265 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

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.

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

Størrelse: XS–XXXL.
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2806 Dame hættetrøje med lynlås
Enkel hættetrøje med kvindelig pasform og store kængurulommer  
til at varme hænderne i. Ideel til firmaprofilering.
•   Designet specielt til kvinder for at sikre et moderne snit

•   Børstet inderside for ekstra komfort

•   Forstærkede ribkanter

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

Størrelse: XS–XXL

2516 Dame T-shirt
Frisk udseende og optimal pasform til kvinder. Ideel til firmaprofilering.
•   Kropsnært og mere feminint design

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

•   Forstærket skuldersøm og nakke

•  Trykt nakkelabel for maksimal komfort

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

Størrelse: XS–XXL

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.

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.

9074 Canvas cap
Cap med smart design og en perfekt pasform. Ideel til firmaprofilering.
•  Forbøjet skygge

•  Nem justeringsfunktion bagpå 

Materiale: 100% bomuldscanvas, 290 g/m2.

Størrelse: One size
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GØR ET GODT INDTRYK
Moderne arbejdstøj med en stærk profil er en ægte 
image booster. Med firmaprofilering forstærkes det 
gode indtryk. Det er et kvalitetsstempel, der hjælper 
dig med at skille dig ud fra mængden, og som sørger 
for, at din virksomhed bliver genkendt.

EASY-CARE MATERIALE
Vores Service serie er fremstillet i slidstærkt og 
smudsafvisende, men blødt og elastisk, easy-care 
materiale som giver en meget langvarig komfort. 
Materialet tåler industrivask og bevarer elasti- 
citeten, formen og farven på lang sigt.

KOMFORT PÅ FARTEN
Service serien har et moderne snit med en perfekt 
pasform. Bukser med forbøjede ben og jakker med 
forbøjede ærmer i blødt og elastisk, easy-care 
materiale, der sikrer maksimal bevægelsesfrihed og 
en uovertruffen arbejdskomfort.

PROFILERING OG 
PERSONLIGE PAKKER
Snickers Workwear tilbyder en komplet række 
firmaprofileringstjenester. Med personforpakning 
får alle medarbejdere deres tøj i en pose med eget 
navn. Det gør det meget nemmere at fordele 
arbejdstøjet internt, og alle kan være sikre på at få 
det rigtige tøj i den rigtige størrelse.

STYRK DIN PROFIL MED VORES SERVICE SERIE 

Vi ved, at tingene går hurtigt i din branche. At yde sit bedste og altid gøre 
et godt indtryk er daglig forretning. Og det er, hvad vores Service serie 
handler om. En serie, der er designet med henblik på at hjælpe dig og dit 
firma med at levere en uovertruffen service, som dine kunder vil huske. 
Uanset om du beskæftiger dig med transport, distribution, vedligehold-
else, montering, letindustri eller måske facility management, så lever 
vores Service serie op til opgaven. Den kombinerer moderne design og 
imponerende pasform med komfort og den helt rette funktionalitet - og 
der er selvfølgelig gjort plads til dit firmalogo.

FØRSTEKLASSES SERVICE

6801 Service buks med hylsterlommer, side 104
1673 Service jakke, side 106
8510 Service skjorte, side 106



1800

1866

5800

5866

9500

9566

0400

0466

0404 9595

1818

58585858

SERVICE SERIE

NYHED 
Lanceres forår 2017

6800 Service buks
Gør et godt indtryk. Moderne bukser med enestående pasform for overlegen arbejdskomfort. 
Moderne design der kombinerer den rigtige funktionalitet og masser af plads til firmaprofilering. 
•  Moderne design med mange muligheder for firmaprofilering inklusiv på lommerne

•  Moderne snit med en smule tætsiddende pasform og forbøjede ben for maksimal bevægelsesfrihed 

•  Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Store for- og baglommer og inddelte lårlommer med mobiltelefonlomme og lettilgængelig lomme til 
kuglepenne

•  Ridsefrit design med skjulte knapper

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

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258  
Bemærk! Nyt 6XXX størrelsesskema, side 131. 

6900 Service cargo buks, klasse 1
Overlegen komfort bag rattet. Moderne fluorescerende buks med særligt snit for bedre 
siddekomfort. Fremstillet i holdbart men blødt easy-care materiale der sikrer en lang levetid. 
EN 20471, klasse 1.
•  Moderne design med mange muligheder for firmaprofilering 

•  Moderne snit med en smule tætsiddende pasform og forbøjede ben for maksimal bevægelsesfrihed 

•  Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Reflekser på benene for øget synlighed

•  Store for- og baglommer og inddelte lårlommer med mobiltelefonlomme og lettilgængelig lomme til 
kuglepenne

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

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258  
Bemærk! Nyt 6XXX størrelsesskema, side 131.

6801 Service buks med hylsterlommer
Gør et godt indtryk og få den rigtige beskyttelse. Service bukser med moderne design og 
fantastisk pasform sikrer overlegen arbejdskomfort og avanceret knæbeskyttelse passer på  
dig dagen lang. Funktionaliteten passer til de fleste arbejdspladser. Masser af plads til 
firmaprofilering.
•  Moderne snit med en smule tætsiddende pasform og forbøjede ben for maksimal bevægelsesfrihed. 

Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Store for- og baglommer, møntlomme, inddelte lårlommer med mobiltelefonlomme og lettilgængelig 
lomme til kuglepenne. Rummelig tommestoklomme indbygget i lårlomme

•  Ridsefrit design med skjulte knapper

•  Robuste Cordura® forstærkninger på knæene for øget holdbarhed

•  Avancerede KneeGuard Pro knælommer med ekspansions læg holder knæpuderne i optimal position 
for suveræn beskyttelse, komfort og holdbarhed

Materiale: Holdbart, smudsafvisende og elastisk easy-care materiale der bevarer elasticitet, form og farve 
på lang sigt. 65% polyester/35% bomuld, 260 g/m2. 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 
Bemærk! Nyt 6XXX størrelsesskema, side 131. 
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6400 Service chinos
Tilføj dit logo og bær dem med stolthed. Chinos med moderne design, suveræn pasform og 
maksimal arbejdskomfort. Fremstillet i holdbart og blødt easy-care materiale for et langvarigt 
flot udseende.  
•  Moderne design og gode muligheder for firmaprofilering

•  Moderne snit med en smule tætsiddende pasform for maksimal bevægelsesfrihed 

•  Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Forlommer, nøglestrop og diskrete baglommer for ekstra komfort

•  Ridsefrit design med skjulte knapper

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

Størrelse: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258  
Bemærk! Nyt 6XXX størrelsesskema, side 131.

6700 Service damebuks
Moderne bukser med en perfekt kvindelig pasform der sikrer optimal bevægelsesfrihed og 
arbejdskomfort. Kombination af den helt rigtige funktionalitet og masser af plads til 
firmaprofilering. 
•  Moderne design med mange muligheder for firmaprofilering inklusiv på lommerne

•  Moderne kvindeligt snit med kurvet linning for en perfekt pasform og maksimal bevægelsesfrihed 

•  Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Store for- og baglommer og inddelte lårlommer med mobiltelefonlomme og lettilgængelig lomme til 
kuglepenne

•  Ridsefrit design med skjulte knapper

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

Størrelse: 18–22, 32–54, 76–92

6100 Service shorts
Gør indtryk i varmen. Fantastiske shorts med moderne snit for overlegen kølig arbejdskomfort. 
Kombination af den helt rigtige funktionalitet og masser af plads til firmaprofilering.
•  Moderne design med mange muligheder for firmaprofilering inklusiv på lommerne

•  Moderne snit med en smule tætsiddende pasform for maksimal bevægelsesfrihed

•  Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Store for- og baglommer og inddelte lårlommer med mobiltelefonlomme og lettilgængelig  
lomme til kuglepenne

•  Ridsefrit design med skjulte knapper

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

Størrelse: 44–64  
Bemærk! Nyt 6XXX størrelsesskema, side 131.
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SERVICE SERIE

1673 Service jakke
Vis hvem du er. Jakke med moderne design og avanceret snit for overlegen komfort 
og bevægelsesfrihed. Masser af plads til firmaprofilering.
•  Moderne design og gode muligheder for firmaprofilering 

•  Forbøjede ærmer og ergonomisk snit for enestående bevægelsesfrihed

•  Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Brystlomme med rum til kuglepenne og lettilgængelig brystlomme med lynlås - perfekt til 
mobiltelefonen 

•  Ridsefrit design med skjulte lynlåse og knapper

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

Størrelse: XS–XXXL

4373 Service vest
Frihed og komfort! Vest med moderne design, der kombinerer den rigtige funktionalitet 
med suveræn bevægelsesfrihed. Masser af plads til firmaprofilering.
•  Moderne design med mange muligheder for firmaprofilering 

•  Ergonomisk snit og justerbar talje for en perfekt pasform

•  Fremstillet i holdbart, blødt og elastisk easy-care materiale der sikrer langvarig komfort

•  Brystlomme med rum til kuglepenne og lettilgængelig brystlomme med lynlås - perfekt til 
mobiltelefonen 

•  Ridsefrit design med skjulte lynlåse og knapper

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

Størrelse: XS–XXXL

6073 Service kedeldragt
Beskyt dit tøj. Let og holdbar kedeldragt med moderne design, enestående pasform 
og bevægelsesfrihed. Masser af plads til firmaprofilering.
•  Moderne design med mange muligheder for firmaprofilering inklusiv på lommerne

•  Ergonomisk snit med forbøjede ærmer og ben for maksimal bevægelsesfrihed

•  Fremstillet i holdbart med let materiale for langvarig komfort og beskyttelse

•  Forlommer, stiklommer og brystlommer med lettilgængelig lomme til kuglepenne for 
ekstra komfort

•  Lang 2-vejs lynlås så kedeldragten er let at få på og af 

Materiale: CoolTwill. Et let, holdbart og smudsafvisende materiale.  
65% polyester/35% bomuld, 195 g/m2.

Størrelse: XS–XXXL

8510 Service skjorte
Denne slidstærke skjorte, der også er blød og behagelig, er udstyret med smarte 
funktioner som skjulte trykknapper, der beskytter mod ridser, når du arbejder tæt på 
sarte overflader. Desuden to brystlommer med rum til kuglepenne.
•  Skjulte trykknapper beskytter sarte overflader

•  Easy-care materiale

•  Lommer med rum til kuglepenne

•  Matcher vores Service bukser

Materiale: 65% polyester/35 % bomuld twill, 155 g/m2.

Størrelse: XS-XXXL
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STYRK DIN 
PROFIL
At udføre et professionelt stykke arbejde er den 
bedste reklame for dit firma. Kombineret med 
professionel firmaprofilering har det dobbelt så stor 
effekt. Snickers Workwear hjælper dig gerne med alt 
lige fra varmetranfers og kundetilpassede brode- 
ringer til personpakning – så du kan gøre indtryk.

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 materi- 
alet 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 omkostningsef-
fektiv 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 broderin-
gen for at sikre tøjets vandtæthed.
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9585 Power Core gloves, side 114

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.

FIRE PRODUKTSERIER – FIRE EGENSKABER

Dine hænder er dit vigtigste værktøj, og derfor vil vi gerne give dem 
den bedst mulige beskyttelse. Med vores brede udvalg af avancerede 
arbejdshandsker kan du regne med at få den ultimative kombination 
af funktionalitet, slidstyrke og beskyttelse, der passer til dit arbejde.  
Specialsyet eller sømløs? Uanset hvad du vælger, kan du være sikker 
på at få avancerede arbejdshandsker med optimal funktion og 
arbejds komfort i de bedste materialer.

UDFORMET  
TIL AT PRÆSTERE

STANDARDER
Se side 119, hvis du ønsker flere oplysninger 
om standarderne.



2121Cat. 2

EN 388

L 9595–0448 R 9596–0448 

2014

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 strop med 
burrelukning  giver en 
tæt og sikker pasform.

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 burrelukning 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  

2014

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 strop med 
burrelukning giver en 
tæt og sikker pasform.

Mesh giver bedre 
ventilation.

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 burrelukning giver en god pasform og beskyttelse 

Materiale: 62% polyamid/16% polyester/14% polyuretan/8% gummi.

Størrelse: 7–11
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3111Cat. 2

EN 388

EN 388

4121Cat. 2

9323–7448 – 

9391–7448 – 

9305–0404 – 
9390–0404 – 

EN 388

4121Cat. 2

0448

4804

2121Cat. 2

EN 388

PRECISION

HANDSKER PRECISION

10-par

100-par

10-par
100-par

9582 Precision Active Gloves
Pålidelige multifunktionelle handsker. 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 handskerne på og af

•  Polstring på tommelfingeren giver øget beskyttelse

Materiale: 52% polyamid/ 40% polyuretan/8% polyester.

Størrelse: 7–11

9305 Precision Flex Duty Gloves
Slidstærke, åndbare allround arbejdshandsker. Sømløse og med en høj grad af fingerføling. 
Håndfladerne er belagt med nitril for at give et sikkert greb. EN 388.  
•  Ventilerende, elastisk polyamid på bagsiden af hænderne giver overlegen komfort og 

bevægelsesfrihed

•  Nitrilbelægningen er mikroporøs og giver et sikkert greb og øget friktion

•  Tætsiddende elastiske manchetter for langvarig elasticitet og behagelig pasform

•  10 par/krt

Materiale: 50% polyamid/50% nitril. 

Størrelse: 7–12

9323 Precision Flex Comfy Gloves
Handskerne føles som et ekstra lag hud og giver ekstraordinær komfort, fingerføling og greb. EN 388.
•  Miljøvenlig vandbaseret dypning (fri for dimethylformamid (DMF))

•  Nitril/polyurethan belægning giver et meget sikkert greb

•  Åndbart to-lags for. Polyamid udvendigt og polyester indvendigt. Aktiv fugttransport og overlegen komfort

•  Slidstærk, tæt pasform og stor bevægelsesfrihed

Materiale: 40% WBPU/nitril gummi/40% Polyamid/16% polyester/4% spandex. 

Størrelse: 7–11

9574 Precision Protect Gloves
Præcision eller beskyttelse? Få begge dele med disse banebrydende arbejdshandsker, der 
kombinerer enestående fingerføling med et imponerende beskytt elsesniveau.  
De er behagelige, fleksible og forstærkede 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
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4131Cat. 2

EN 388

3131Cat. 2

EN 388

9321–0448 – 

9321–0909 – 

9389–0448 – 

9389–0909 – 

4804

0948

2121

EN 388

2121

EN 388

HANDSKER PRECISION

10-par

10-par

100-par

100-par

9321 Precision Flex Light Gloves
Ekstra tynde og tætsiddende. Sømløse arbejdshandsker med maksimal fingerføling til fint 
præcisionsarbejde. Håndfladerne er dyppet i polyuretan for at give et sikkert greb. EN 388.
•  Ventilerende, elastisk polyamid på bagsiden af hænderne giver overlegen komfort og 

bevægelsesfrihed

•  Polyuretan er mikroporøst og slidstærkt, hvilket giver et sikkert greb og en høj grad af komfort

•  Tætsiddende elastiske manchetter for langvarig elasticitet og behagelig pasform

•  10 par/krt

Materiale: 30% polyamid/70% polyurethan.

Størrelse: 7–12

9321 Precision Flex Light Gloves
Ekstra tynde og tætsiddende. Sømløse arbejdshandsker med maksimal fingerføling til fint 
præcisionsarbejde. Håndfladerne er dyppet i polyuretan for at give et sikkert greb. EN 388.
•  Ventilerende, elastisk polyamid på bagsiden af hænderne giver overlegen komfort og 

bevægelsesfrihed

•  Polyuretan er mikroporøst og slidstærkt, hvilket giver et sikkert greb og en høj grad af komfort

•  Tætsiddende elastiske manchetter for langvarig elasticitet og behagelig pasform

•  10 par/krt

Materiale: 30% polyamid/70% polyurethan.

Størrelse: 7–12

9561 Precision Sense Essential
Arbejdshandsker med et komfortabelt greb og god fingerføling til hverdags brug. EN 388.
•  Ventilerende og slidstærkt microfiber materiale i håndflade for øget arbejdskomfort 

•  Blødt, børstet materiale på håndryg for ekstra komfort

•  Løs, ventilerende pasform og elastisk bånd ved håndled så handsken er let at tage på og af

•  Materialet i håndflade er forlænget, så det dækker og forstærker bagside af pegefingeren

Materiale: 34% polyamid/33% polyurethane/33% polyester.

Størrelse: 7–12

9565 Precision Sense Leather gloves
Pålidelige gedeskinds handsker. God pasform, høj præcision og slidstærk udformning. EN 388.

•  Håndflade i glat gedeskin giver høj arbejdskomfort

•  Håndryg i solidt, elastisk bomuldsmateriale sikrer en ventileret pasform

•  Elastisk bånd ved håndled så handsken er let at tage på og af

•  Bagside af fingre inkl. tommelfinger er forstærket med læder for ekstra holdbarhed

•  Fingersømme er placeret så slitage minimeres

Materiale: 81% gedeskin/18% bomuld/1% spandex.

Størrelse: 7–12
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3121Cat. 2

EN 388

3111Cat. 2

EN 388

0448

0448

Flade fingerspidser giver 
perfekt fingerføling og pasform.

To lag med slidstærkt PVC 
i håndfladen for overlegen 
slidstyrke og greb.

Strop gør det let at 
tage handsken på.

Elastisk kantbånd for 
en behagelig pasform.

Elastisk, forstærket 
polstring over knoerne 

for øget beskyttelse.

Slidstærkt, elastisk 
og blødt materiale for 

optimal komfort.

Vattering på 
tommelfinger for 
øget beskyttelse.

Svedbånd i frotté 
for større komfort.

POWER

HANDSKER POWER

9584 Power Tufgrip Gloves 
Kraftfuld beskyttelse med enestående pasform. Alsidige arbejdshandsker med robuste forstærkninger, 
beskyttende vattering og et sikkert greb. EN 388.
•  Ergonomisk design formet efter håndens hvilestilling minimerer overanstrengelse og giver et godt greb

•  Skridsikker og forstærket håndflade og fingre giver et enestående greb og lang holdbarhed

•  Enestående, fleksibel knobeskyttelse

•  Svedbånd i frotté og vattering på tommelfingeren giver ekstra beskyttelse og større komfort

Materiale: 53% polyamid/21% polyuretan/14% PVC/8% bomuld/2% polyester, 2% gummi.

Størrelse: 7–12

9585 Power Core Gloves
Fungerer overalt. Forstærkede arbejdshandsker med pålidelig beskyttelse til allround brug. 
Kurvet design og fantastisk greb for øget arbejdskomfort. EN 388. 
•   Ergonomisk design formet til at minimere overanstrengelse og sikre et godt greb

•   Fingerspidser er designet til at opnå god præcision og høj komfort 

•  Holdbart, vandafvisende polyurethan materiale i håndfladen gør det let at anvende en smartphone. 
Elastisk håndryg øger komforten og bevægelsesfriheden

•  Design med elastiske manchetter og gummistrop gør det let at tage handskerne på og af 

•   Polstring i håndflade og forstærkede knoer giver støtte og høj beskyttelse  

Materiale: 50% polyamid/40% polyurethan/3% polyester/5% PVC/2% silikone.

Størrelse: 7–12
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HANDSKER POWER

10 par

10 par

100 par

100 par

10 par
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9586 Power Open Gloves
Frihed og beskyttelse. Forstærkede fingerløse arbejdshandsker kombinerer pålidelig beskyttelse med 
fuldstændig fingerkontrol. Handskerne har et avanceret, håndformet design og et enestående greb, 
som giver øget arbejdskomfort. EN 388.
•   Ergonomisk design formet til at minimere overanstrengelse og sikre et godt greb

•   De to lukkede fingerspidser er designet for god præcision og høj komfort

•   Holdbart, vandafvisende polyurethan materiale i håndfladen gør det let at anvende en smartphone. 
Elastisk håndryg øger komforten og bevægelsesfriheden

•  Design med elastiske manchetter og gummistrop gør det let at tage handskerne på og af

•   Polstring i håndflade og forstærkede knoer giver støtte og høj beskyttelse

Materiale: 50% polyamid/40% polyurethan/3% polyester/5% PVC/2% silikone.

Størrelse: 7–12

9326 Power Flex Cut 5 Gloves
Beskyt dine hænder. Handsker med høj skærebeskyttelse (niveau 5) inklusiv fremragende 
komfort og fingerføling. Håndflader dyppet i polyuretan for et sikkert greb. EN 388.  
•  Polyurethan er mikroporøs og slidstærk, hvilket sikrer et godt greb og en høj grad af komfort 

•  Tætsiddende elastisk manchet for en behagelig pasform 

Materiale: 40% HPPE/31% polyamid/19% polyurethan/10% glasfiber

Størrelse: 7–11

9327 Power Flex Guard Gloves
Robust og beskyttende. Sømløse arbejdshandsker med dyppede håndflader og fingre. Vandtæt 
og holdbar nitrilbelægning beskytter hænderne mod hårde og våde forhold. Giver et perfekt 
greb. EN 388. 
•  Dobbeltbelægning op til knoerne for vandtæthed og styrke 

•  Det øverste lag har en microfinish, der giver et fremragende greb i vådt og fedtet miljø 

•  Ventilerende matriale på håndryg for ekstra komfort 

•  Tætsiddende elastisk manchet for en behagelig pasform 

Materiale: 65% nitril/25% polyamide/10% polyurethan

Størrelse: 7–11

9328 Power Flex Cut 3 Gloves
Har du brug for handsker med skærebeskyttelse, der er brandhæmmende? Så er de her.  
EN 388. EN 407.
•  Perfekt når du arbejder med skarpe genstande

•  Øget beskyttelse mod flammer og gnister, når du f.eks. arbejder med slibemaskiner

•  Miljøvenlig vandbaseret dypning (fri for dimethylformamid (DMF))

•  Åndbar, oliebestandig nitril komposit dypning - mikro overflade giver et sikkert greb i våde og olierede 
omgivelser

•  Smartphone kompatible knoer

Materiale: 34% nitril gummi/33% Para Aramid/20% FR polyester/ 9% stål/4% spandex.

Størrelse: 7–12
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WEATHER
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De flade fingerspidser 
giver en perfekt pasform. 

Stærkt materiale i 
håndfladen giver et 
bedre greb og større 
slidstyrke.

Blødt for er varmt 
og behageligt.

Manchet og håndryg 
er lavet af et fleksibelt 

stof og har elastik-
bånd, som giver en 
behagelig pasform.

Reflekterende 
paspolering giver 
større synlighed.

Elastisk og forstærket 
polstring over knoerne 

giver bedre beskyttelse.

Vandtæt og åndbar membran 
holder hænderne tørre.

Chamude® mellem 
fingrene giver større 
komfort.

Strop gør det  
nemmere at få  
handsken på.

9583 Weather Tufgrip Gloves
Vandtæt, foret og kraftig beskyttelse med enestående pasform. Alsidige arbejdshandsker med  
robuste forstærkninger, beskyttende vattering og et sikkert greb. EN 388. EN 511.
•  Ergonomisk kurvet design formet efter håndens hvilestilling minimerer overanstrengelse og giver et godt greb

•  Skridsikker og forstærket håndflade og fingre giver et enestående greb og lang holdbarhed

•  Forstærkede og polstrede knoer med reflekseffekter for øget beskyttelse og synlighed

•  Vandtæt Hipora® membran fra Kolon Industries holder hænderne tørre

•  Børstet inderfor for en blød og behagelig følelse

Materiale: 39% polyamid/27% polyester/16% polyuretan/12% PVC/6% gummi.

Størrelse: 7–12
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9579 Weather Dry Gloves
Handsker til dårligt vejr. Det slidstærke polyuretan materiale i håndfladen kombineret med det 
vandtætte for giver fantastiske handsker 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

•  Børstet inderfor for en blød og behagelig følelse

•  Polstrede og reflekterende knoer beskytter og giver god synlighed 

•  Blød neopren manchet med burrelukning  for en perfekt pasform

Materiale: 35% polyamid/27% polyester/20% polyuretan/8% gummi/5% reflekstråd/5% polyethylen.

Størrelse: 7–11

9578 Weather Essential Gloves
Bløde arbejdshandsker med beskyttende isolering. Vandafvisende materialer og et tyndt 
Thinsulate™ for giver lette og fleksible handsker. 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

9319 Weather Flex Sense Gloves
Isolerende arbejdshandsker til præcisionsarbejde - sømløse og med børstet inderside for høj 
komfort. Tyndere vinterhandske med blødt latexskum giver en enestående fingerføling.  
EN 388. EN 511. 
•  Børstet inderside

•  Håndfladerne er dyppet i latexskum der sikrer et fremragende blødt og godt greb

•  Håndryggene er ikke dyppede, hvilket giver en bedre ventilation

•  Tætsiddende, elastiske manchetter for en behagelig pasform 

Materiale: 53% latex/25% akryl/22% polyamid.

Størrelse: 9–11

10-par
100-par

9576 Weather Arctic Dry Gloves
Arbejdshandsker optimeret til meget koldt klima. Det modstandsdygtige materiale i håndfla-
derne kombineret med en vandtæt Hipora® membran og Thinsulate™ isolering giver komfortable 
og slidstærke vinterhandsker. EN 388. EN 511. 
•  Thinsulate™ isolering fra 3M holder dine hænder varme

•  Vandtæt Hipora® membran fra Kolon Industries holder dine hænder tørre 

•  Ergonomisk kurvet design med forstærket håndflade og polstring giver et sikkert og kraftfuldt greb

•  Det aftagelige og elastiske sikkerhedsbånd til håndleddet hjælper dig til ikke at miste handskerne

•  Reflekterende detaljer på fingerspidserne for større synlighed

Materiale: 45% Polyamid/32% Polyester/18% Polyurethan/5% PE.

Størrelse: 7–11
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9317 Weather Flex Cut 5 Gloves
Beskytter og holder dine hænder varme. Høj skærebeskyttelse (niveau 5) med fremragende 
komfort og isolering. Sømløse arbejdshandsker 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

•  Håndryggene er ikke dyppede, hvilket giver en bedre ventilation 

•  Tætsiddende, elastiske manchetter for en behagelig pasform 

Materiale: 36% latex/20% akryl/ 20% HPPe/12% polyamid/10% glasfiber/2% spandex.

Størrelse: 9–11

9313 Weather Flex Grip Gloves
Slidstærke allround vinter arbejdshandsker - sømløse 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

•  Håndryggene er ikke dyppede, hvilket giver en bedre ventilation

•  Latex området har gribemønster, hvilket sikrer et godt greb i både tørre og våde forhold 

•  Tætsiddende, elastiske manchetter for en behagelig pasform

Materiale: 55% akryl/45% latex.

Størrelse: 9–11

10-par
100-par

10-par

10-par

100-par

100-par

9325 Weather Flex Guard Gloves 
Robuste og beskyttende vinter arbejdshandsker - sømløse med dyppede håndflader og knoer. 
Vandtæt og slidstærk belægning i skum beskytter hænderne i barske og våde forhold og giver 
samtidig et perfekt greb. EN 388. EN 511.
•  Frottéfor indvendigt for god isolering

•  Håndryggene er ikke dyppede, hvilket giver en bedre ventilation 

•  Vandtæt og yderst slidstærk skumbelægning der er olie- og fedtafvisende, og som yder et  
enestående greb

Materiale: 40% akryl/40% PVC (Inderholder DEHP)/20% polyamid.

Størrelse: 7–11

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

9399 – 10 stk
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STANDARDER

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 –

LANGT OVER STANDARD 
Arbejdshandsker fra Snickers Workwear opfylder de europæiske krav til værnemidler.  
Nedenfor kan du læse om de gældende klassifikationer for vores handsker.

EN 407
Denne standard angiver krav til beskyttelses-
handsker, der beskytter hænderne mod varme 
og/eller ild. Snickers Workwear har handsker 
med flammehæmmende egenskaber. 

a.  Flammehæmmende egenskab  
(beskyttelsesniveau 0 – 4) 

b.  Beskyttelse mod kontaktvarme  
(beskyttelsesniveau 0 – 4) 

c.  Beskyttelse mod konvektionsvarme  
(beskyttelsesniveau 0 – 4) 

d.  Beskyttelse mod strålingsvarme  
(beskyttelsesniveau 0 – 4) 

e.  Beskyttelse mod dråber af smeltet 
metal (beskyttelsesniveau 0 – 4) 

f.  Beskyttelse mod smeltet metal 
(beskyttelsesniveau 0 – 4) 

Handsker skal også som minimum opnå 
beskyttelsesniveau 1 for slid- og rivstyrke.

X=beskyttelsesniveau ikke testet.

Flammehæmmende egenskab: Måling af  
den tid materialet vedbliver med at brænde  
og gløde, når antændingskilden er fjernet. 
Handskens sømme må ikke gå op efter en 
antændingstid på 15 sekunder.

Beskyttelse mod kontaktvarme: Måling af 
det temperaturområde (100-500 °C), hvor 
brugeren ikke føler nogen smerte i mindst  
15 sekunder. Hvis der opnås et EN-niveau på 
mindst 3 skal produktet som minimum opnå 
EN-niveau 3 i testen for flammehæmmende 
egenskab. Ellers skal det maksimale 
beskyttelsesniveau for kontaktvarme angives 
som niveau 2.

Beskyttelse mod konvektionsvarme:  
Måling af det tidsrum handsken kan udsætte 
overførslen af varme fra åben ild. Der skal kun 
angives et beskyttelsesniveau, hvis der opnås 
et beskyttelsesniveau på 3 eller 4 i testen for 
flammehæmmende egenskab.

Beskyttelse mod strålingsvarme: Måling af 
det tidsrum handsken kan udsætte overførslen 
af varme, når den udsættes for strålevarme. 
Der skal kun angives et beskyttelsesniveau, 
hvis der opnås et beskyttelsesniveau på 3 eller 
4 i testen for flammehæmmende egenskab.

Beskyttelse mod dråber af smeltet metal: 
Det antal små dråber af smeltet metal,  
der kræves for at opvarme handskeprøven  
til et givet niveau. Der skal kun angives  
et beskyttelsesniveau, hvis der opnås et 
beskyttelsesniveau på 3 eller 4 i testen  
for flammehæmmende egenskab.

Beskyttelse mod smeltet metal: Den 
påkrævede mængde smeltet metal, angivet  
i vægt, der kræves for at forårsage udglatning 
eller bittesmå huller på kunstig hud, der  
er placeret direkte bag handskeprøven. 
Materialet består ikke testen, hvis metalstænk 
sætter sig fast på handskematerialet, eller hvis 
testhandsken antændes.

EN 388 Handsker til beskyttelse mod mekaniske risici
Denne standard gælder alle slags beskyttelses-
handsker 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 beskyttelsesniveau 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. 
Beskyttelsesniveauet vises ved siden af 
piktogrammet.
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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

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

9014 Allround beanie i bomuld
Blød og behagelig beanie i bomuld – perfekt  
til profilering. Hold dit hoved varmt og din 
virksomhed på toppen.
•  Blødt og elastisk materiale for maksimal  

pasform og komfort

•  Masser af plads til firmaprofilering 

•  Moderne design og smart udseende 

Materiale: 100% bomuld.

Størrelse: One size

9017 Allround beanie  
i bomuld med logo
Blød og behagelig bomuld med  
Snickers Workwear logo.
•   Blødt og elastisk materiale for optimal 

pasform og komfort

•   Moderne design og et smart udseende  
med stort Snickers Workwear logo

Materiale: 100% bomuld.

Størrelse: One size

9015 Vendbar beanie
Vendbar varme på toppen. Blød og varm 
beanie med moderne oversize design og 
afslappet look. 
•  Moderne oversize design 

•  Let, blødt stretch materiale for optimal pasform 
og komfort 

•  Moderne og vendbart design med Snickers 
Workwear symbol strikket ind i materialet

Materiale: 100% akryl.

Størrelse: One size

9007 RuffWork, hue med øreklapper
Mød kulden i denne robuste, kraftige hue med øreklapper, der er designet til 
groft arbejde, når det er iskoldt. Polstret polyester isolering og syntetisk pelsfor 
for optimal varme og komfort.
•  Ekstremt robust men blødt Dobby Pro+ materiale sikrer overlegen holdbarhed og 

komfort

•  Øreklapper kan foldes op for bedre hørelse og temperaturkontrol

•  Hurtig og nem at justere

•  Skygge for ekstra beskyttelse

•  Masser af plads til profilering

Materiale: Robust og alligevel yderst komfortabel nylonforstærket Dobby Pro+ materiale. 
47% polyamid/53% bomuld, 310 g/m2. Polstring i 100% polyester, 200 g/m2 og for i 
100% polyamid.

Størrelse: S/M, L/XL                  

9023 AllroundWork, fisker beanie
Casual fisker beanie i uld, der fungerer lige så godt på arbejdet 
som i fritiden. Med en kombination af god pasform og moderne 
vintage udseende er denne beanie det ultimative valg, når du 
ønsker en stilfuld og komfortabel hue, der kan bruges i alle 
hverdagssituationer.
•  Materiale med 50% uld sikrer varme og komfort når det er koldt

•  Klassisk old-school label på front

•  Casual design til hverdagsbrug

Materiale: 50% uld/50% akryl.

Størrelse: S/M, L/XL
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9074 Canvas cap
Cap med smart design og en perfekt pasform. 
Ideel til firmaprofilering.
•  Forbøjet skygge

•  Nem justeringsfunktion bagpå 

Materiale: 100% bomuldscanvas, 290 g/m2.

Størrelse: One size

9013 LiteWork, Cap
Hold dit hoved koldt i varmen. Superlet og 
sportsinspireret kasket med mesh indlæg for 
overlegen ventilation og komfort. Skyl den i vand 
for øget kølende effekt.
•  Superlet og holdbart rip-stop materiale for kølende 

komfort på varme arbejdsdage

•  Mesh indlæg for øget ventilation

•  Skyl den i vand for øget kølende effekt

•  Masser af plads til firmaprofilering

•  Nem at justere bagpå for optimal pasform

Materiale: 100% polyester.

Størrelse: One size

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

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

9008 AllroundWork, skalhue
Vind- og vandafvisende skalhue designet til det 
daglige arbejde i vådt og blæsende vejr. Let at folde 
sammen og putte i lommen, så du hurtigt kan tilpasse 
dig skiftende arbejdsforhold.
•  Blødt polar fleece for sikrer varme og komfort

•  Fleksibel metaltråd i skyggen så huen let kan foldes 
sammen i lommen

•  Snøre bagpå for perfekt pasform

•  Masser af plads til profilering

•  Refleksprint bagpå for øget synlighed

Materiale: Vind- og vandafvisende ydermateriale. 100% 
polyamid. Polar fleece for i 100% polyester.

Størrelse: One size
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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)

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 to farver

Materiale: 100% vævet polyester.

Størrelse: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 tommer)

9759 ID-kort holder
Vis hvem du er. Slidstærk ID-kort holder, der kan 
bæres rundt om halsen eller fastgøres til tøjet. 
Let tilgang på alle tidspunkter.
•  Aftagelig nakkerem og spænde med auto udløser 

for øget sikkerhed

•  Roterende clips for praktisk fastgørelse til tøj eller 
lommer

•  Fremstillet i robust ABS plastik for øget holdbarhed

Materiale: 100% ABS plastik, polyester snor.

Størrelse: One size

9005 Ergonomisk bælte med logo
Elastisk bælte med antik sølvfinish spænde og 
Snickers Workwear print. Moderne design og komfort 
på arbejdet.
•   40 mm bredt elastisk bælte følger kroppens form

•  Hurtigt og nemt lukkesystem

•  Spænde med antik sølvfinish og Snickers Workwear logo

Materiale: Elastisk, behageligt materiale  
i 95% polyester/5% elastan.

Størrelse: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 tommer)

9018 LiteWork, bælte
Dette letvægtsbælte er et ideelt supplement til 
dine LiteWork bukser, piratbukser eller shorts. 
Tyndt, elastisk og med et spænde, der er let at 
justere for optimal komfort og pasform.
•  40 mm bredt, elastisk bælte som former sig  

efter kroppen

•  Tyndt, letvægtsmateriale for øget komfort når  
du arbejder i varmen

•  Slidstærkt plastik spænde, der ikke ridser  
med let- og hurtigt låsesystem

Materiale: Elastisk, komfortabelt materiale  
i 95% polyester/5% elastan.

Størrelse: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 tommer)
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DET ER HÅRDT 
AT LEGE, BARE 
SPØRG TØJET.
Det tager lang tid at mestre et håndværk. Så hvorfor ikke starte tidligt? 
Snickers Workweaŕ s junior modeller er robuste og modstår slitage fra 
leg og spil - og med god funktionalitet for dem, der vil tage det første 
skridt mod en læreplads.

NYHED 
Lanceres forår 2017

NYHED 
Lanceres forår 2017

BØRNETØJ

8604

9586

7503 FlexiWork, Junior camo hættetrøje
Uanset om junior klatrer i træer, løber efter bolde eller kravler 
op i sofaen med sin yndlingsbog - så vil denne varme og 
hyggelige hættetrøje blive en favorit. Lang lynlås foran giver 
mulighed for ventilation og forstærkning på albuer giver 
slidstyrke.
•  Hættetrøje med lynlås og camo detaljer

•  Slidstærkt og varmt materiale

•  Forstærkede albuer for ekstra robusthed

Materiale: 80% bomuld/20% polyester, 330 g/m2. Broderi og 
camouflage detaljer.

Størrelse: 98-140

7505 FlexiWork, Junior camo buks
Det er aldrig for tidligt at lære et håndværk. Disse arbejdsbukser 
elsker at lege og er specielt designet til børn i alderen 2-10 år. 
Fremstillet i komfortabelt men slidstærkt rip-stop materiale med 
masser af lommer til værktøj og dyrebare fund.
•  Dobbelt justerbar talje for optimal pasform og komfort

•  Forstærkede knæ og ankler for øget beskyttelse og holdbarhed

•  Reflekseffekter giver et cool look og øger synligheden og 
sikkerheden

•  Aftagelige hylsterlommer (lette at fjerne)

•  Justerbar benlængde (en størrelse) så bukserne kan anvendes 
mere end en sæson

Materiale: Superlet men slidstærkt Cordura® stretch og rip-stop 
materiale 88% Cordura®/12% Elastan, 275 g/m2. 65% polyester/ 
35% bomuld, 200 g/m2. 100% Cordura®-polyamid forstærkninger.

Størrelse: 98-140
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7506 Junior softshell jakke
Junior softshell jakke til alle udendørsaktiviteterne. Slidstærk, 
vandafvisende og åndbar med plads til at røre sig i. Specielt 
designet til børn i alderen 3-10 år
•  Forbøjede ærmer og ergonomisk snit for maksimal bevægelsesfrihed

•  Aftagelig hætte med high-vis detaljer for øget sikkerhed og komfort

•  Lommer med lynlås for sikker opbevaring af nøgler og småting

Materiale: Vandafvisende, åndbart og strækbart lamineret softshell 
materiale i 100% polyester, 285 g/m2.

Størrelse: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140

7500 RuffWork, Junior ”College” jakke
Varm og komfortabel junior ”college” jakke med moderne design. 
Forstærkninger på albuerne og blødt pile for sikrer, at vores yngste 
håndværkere kan lege ubegrænset.
•  Blødt pile for inderst og i lommer for optimal varme og komfort

•  Forstærkninger på albuerne

•  Elastisk ribstrik i håndled og forneden holder kulden ude

•  Trykknapper for let lukning

•  Moderne logo på brystet og stort logo på ryggen

Materiale: Komfortabelt og holdbart materiale i 80% bomuld/20% polyester, 
300 g/m2. Foret med 100% polyester pile. Rip-stop forstærkninger i  
65% polyester/35% bomuld.

Størrelse: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140
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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.

KVALITETSBRODERING
Med brodering får du kvalitet i hvert sting, 
men husk at ord eller symboler på under 
5 mm kan være vanskelige at læse.
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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. Kontakt os for yderligere information.
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Med vores avancerede transferteknik får du tydelige tryk i høj 
kvalitet og i den størrelse og i de farver, du ønsker.

Kontakt os hvis du ønsker den ultimative firmaprofilering. 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 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

6700 Service damebuks, side 105
2516 Dame T-shirt, side 85
9074 Canvas cap, side 123
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79-
85

STØRRELSESSKEMAER

9431 XTR svedtransporterende underbukser, side 79
9432 XTR svedtransporterende T-shirt, side 78

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. Mavemål
Vandret ved navlen eller  
under maven afhængig af,  
hvor du har bukserne  
siddende.

D. Hofte/Sæde
Hoftevidde, vandret på det bredeste punkt.

E. 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 50 

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!

Få den rigtige  størrelse!  
Anvend vores  størrelsesgenerator på  snickersworkwear.dk

130



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 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 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136 144 152 160 168

(36") (38") (39") (41") (43") (44") (46") (47") (50") (54") (57") (60") (63") (66")

E CM 

70 (28") 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 536 540

76 (30") 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 636 640

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 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152

(28") (30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57")

D CM 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136 144 152 160 168

(35") (36") (38") (39") (41") (43") (44") (46") (47") (50") (54") (57") (60") (63")

E CM 

70 (28") 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232

76 (30") 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

82 (32") 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

88 (35") 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168

94 (37") 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268

6XXX

3XXX

6XXX

3XXX

STØRRELSESSKEMAER

MÆND: HELBUKSER
VIGTIGT: Det er vigtigt, at du tager dit fulde mavemål (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.

DIT MAVEMÅL CM

 Tommer 

DIN HØJDE  Tommer  DIN STØRRELSE

Ekstra kort længde

Kort længde

Normal længde

Lang længde

Ekstra lang længde

             MÆND: BUKSER (Varenr. 6XXX)

DIT MAVEMÅL
 Tommer* 

DIT HOFTE/SÆDEMÅL
Tommer

DIN SKRIDTLÆNGDE  Tommer*  DIN STØRRELSE

Ekstra kort længde

Kort længde

Normal længde

Lang længde

Ekstra lang længde

Bemærk! SHORTS fås i almindelig længde. Piratbukser fås i kort og almindelig længde. 
(* Nærmeste tilsvarende jeansstørrelse)

ALLE MÅL ER KROPSMÅL

             MÆND: BUKSER (Varenr. 3XXX)

DIT MAVEMÅL
 Tommer *

DIT HOFTE/SÆDEMÅL
 Tommer

DIN SKRIDTLÆNGDE  Tommer*  DIN STØRRELSE

Ekstra kort længde

Kort længde

Normal længde

Lang længde

Ekstra lang længde

Bemærk! Ovennævnte standardstørrelser gælder ikke 3234, 3275, 3375, 3888. Se størrelser i kataloget eller kontakt kundeservice for yderligere information.  
SHORTS fås i almindelig længde. Piratbukser fås i kort og almindelig længde. 
(* Nærmeste tilsvarende jeansstørrelse)

SÅDAN FÅR DU DEN RIGTIGE STØRRELSE. 
1.   Vælg det rigtige størrelsesskema nedenfor: 

33XXX  for bukser i 3-serien 
66XXX  for bukser i 6-serien

2.  Kig efter dine kropsmål i skemaet, og vælg den tilsvarende størrelse.

3.  Hvis pasformen skal være optimal, skal du prøve bukserne på!

 = Størrelser indenfor den blå ramme er standardstørrelser  
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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

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

 1

 2

C CM 72 80 88 96 104 120 136

(28") (31") (35") (38") (41") (47") (54")

E CM 

82 (32") XS S M L XL XXL XXXL

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

A 98 104 110 116 122 128 134 140

2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10

B 55 56 57 58 61 64 67 70

C 52 53 54 55 56,5 58 59,5 61

D 57 59 61 63 66 69 72 75

E 40 43,5 47,5 51 55 58,5 62 65,5

S M L

CM 56–58 58–60 60–62

STØRRELSESSKEMAER

MÆND: JAKKER, OVERDELE & KEDELDRAGT 

DIN BRYSTVIDDE
 Tommer 

DIT MAVEMÅL
 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.

MÆND: UNDERDELE/REGNTØJ (undertøj, regntøj) 

DIT MAVEMÅL
 Tommer 

DIN SKRIDTLÆNGDE  Tommer  DIN STØRRELSE

Normal længde

Tilsvarende størrelser

BØRN
STØRRELSE/DIN HØJDE

ALDER
Din brystvidde

Dit mavemål

Dit hofte/sædemål

Din skridtlængde

HOVEDBEKLÆDNING
DIN STØRRELSE
Hovedets omkreds i cm målt på det 
bredeste punkt
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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

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")

D 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")

E 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

 A

D

 B

 C

E

STØRRELSESSKEMAER

KVINDER: JAKKE & OVERDELE
DIN BRYSTVIDDE

 Tommer 

DIT MAVEMÅL
 Tommer 

DIN HØJDE  Tommer  DIN STØRRELSE

Kort længde

Normal længde

Lang længde

Tilsvarende størrelser

Bemærk!  OVERDELE fås i almindelig længde.

KVINDER: BUKSER
DIT MAVEMÅL

 Tommer

DIT HOFTE/SÆDEMÅL
 Tommer 

DIN SKRIDTLÆNGDE  Tommer  DIN STØRRELSE

Ekstra kort længde

Kort længde

Normal længde

Lang længde

Ekstra lang længde

A. Højde
Fra top til tå  

B. Brystmål
Brystvidde, vandret på det bredeste punkt.

C. Mavemål
Livvidde, vandret ved navlen. 

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.

133



0404 1818

9595

0404 1604 1704 1818

3204 7404 9595

0404 1804

5804 9504

0404 0909 1212 1818

2004 5804 9595

0404

9595

0404 1804

5804

0404 1818

9595

0404 1604 1704 1818

3204 7404 9595

0404 1804

5804 9504

0404 1212 1818

2004 5804 9595

0404

0404

9595

0404 5151

5858 9595

0404 5151

5858 9595

0404 5104

5804 9504

0404 5104

5804 9504

6504

6504

9504

0404

0404 2004

9504

0404 2004

9504

0404 5151

5858 9595

0404 5104

5804 9504

6504

0404 2004

9504

0400 1800

5800 9500

0400 1800

5800 9500

0400 1800

5800 9500

0400 1800

5800 9500

0466 1866

5866 9566

0404 1604 9504

8604 8704

0404 1604 9504

8604 8704

1704 7404

9595

0404 1818

9595

0404 1604 1704 1818

3204 7404 9595

0400 1800

5800 9500

0404

2004

0404 2004

5404 9504

0404 8604

8704 9504

0404

0404 1804 2004

3204 9504

0404 1804 2004

3204 9504

0400 1800

5800 9500

0404 2004

5404 9504

BUKSER

3211 Håndværker buks med 
hylsterlommer, CoolTwill 
Side: 25

3212 Håndværker buks med 
hylsterlommer, DuraTwilll 
Side: 23

3213 Håndværker buks med 
hylsterlommer, Rip-Stop
Side: 24

3214 Håndværker buks med 
hylsterlommer, Canvas+
Side: 24

3215 Håndværker buks med 
hylsterlommer, Comfort 
Cotton. Side: 25

3223 Gulvlæggerbuks med 
hylsterlommer, Rip-Stop
Side: 32

3311 Håndværker buks, 
CoolTwill
Side: 25

3312 Håndværker buks, 
DuraTwill 
Side: 23

3313 Håndværker buks, 
Rip-Stop 
Side: 24

3314 Håndværker buks, 
Canvas+
Side: 24

3689 XTR Arctic vinterbuks
Side: 39

3714 Dame buks med 
hylsterlommer, Canvas+
Side: 25, 84

6200 AllroundWork, 
arbejdsbuks+ med 
hylsterlommer. Side: 15

6201 AllroundWork, 
arbejdsbuks med 
hylsterlommer. Side: 15

6202 RuffWork, buks+ med 
hylsterlommer
Side: 21

6203 RuffWork, arbejdsbuks 
med hylsterlommer
Side: 21

6204 RuffWork Denim, 
arbejdsbuks+ med 
hylsterlommer. Side: 22

6205 RuffWork Denim, 
arbejdsbuks med 
hylsterlommer. Side: 22

6215 RuffWork 
Cotton, arbejdsbuks med 
hylsterlommer, Side: 22

6206 LiteWork, 37.5® 
arbejdsbuks+ med 
hylsterlommer. Side: 19

6207 LiteWork, 37.5® 
arbejdsbuks med 
hylsterlommer. Side: 19

6301 AllroundWork, 
arbejdsbuks
Side: 15

6303 RuffWork, arbejdsbuks
Side: 21

6305 RuffWork Denim, 
arbejdsbuks
Side: 22

6307 LiteWork, 37.5® 
arbejdsbuks
Side: 19

6400 Service chinos
Side: 31, 105

6700 Service damebuks
Side: 31, 84, 105

6800 Service buks
Side: 30, 104

6801 Service buks 
med hylsterlommer
Side: 30, 104

6900 Service cargo buks, 
klasse 1
Side: 30, 104

6902 FlexiWork, arbejds-
buks+ med hylsterlommer
Side: 17

6903 FlexiWork, arbejds-
buks+
Side: 17

HELBUKSER/ 
KEDELDRAGTE

0212 Håndværker helbuks 
med hylsterlommer, 
DuraTwill. Side: 26

0214 Håndværker helbuks 
med hylsterlommer, Canvas+ 
Side: 26

0312 Håndværker helbuks, 
DuraTwill
Side: 26

6073 Service kedeldragt
Side: 31, 106

PIRATBUKSER

3923 Piratbuks med 
hylsterlommer, Rip-Stop 
Side: 28

6103 LiteWork, 37.5® 
piratbukser+ med 
hylsterlommer. Side: 27

6905 FlexiWork, arbejds 
piratbuks+ med hylster-
lommer. Side: 27

SHORTS

3014 Håndværker shorts 
med hylsterlommer, 
Canvas+. Side: 28

3023 Håndværker shorts 
med hylsterlommer, 
Rip-Stop. Side: 29

3123 Håndværker shorts, 
Rip-Stop
Side: 29

6100 Service shorts
Side: 29, 105

6101 LiteWork, 37.5® 
arbejdsshorts+ med 
hylsterlommer. Side: 28
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0404 2004

5404 9504

6504

0404 8604

8704 9504

0604

0800

1400

0408

0414

0405

0404

9504

0404 5804

9504 1604

0418 0904 1604

1804 3204 9518

0404 1804

3204 9518

0404

0400 0900

5800 9500

0404 1604 5104

5804 9504

0404

7404

0400 1800

5800 9500

0404

0404

5400

0400 1800

5800 9500

0400 5800

9500

0418 1604

3204 9504

0400

9558

0418

1804

0400 1600

5800 9500

0400 1600

5800 9500

0400 1600

5800 9500

0404 

0400

0400

9504

0404

1604 9504

0400 5804

0400

0400

0404

2604

0404

0404

0400

9500

0400

9500

0400

6102 LiteWork, 37.5® 
arbejdsshorts
Side: 28

6104 RuffWork Denim, 
arbejdsshorts+ med 
hylsterlommer. Side: 29

6904 FlexiWork, arbejds-
shorts+ med hylsterlommer
Side: 29

KNÆPUDER

9110 Håndværker 
knæpuder
Side: 35

9111 Service  
knæpuder
Side: 35

9112 D3O Lite™ 
håndværker knæpuder
Side: 35

9118 Knæpuder åndbare
Side: 32, 35

9119 D3O® Lite™ 
gulvlægger knæpuder
Side: 32, 34

9191 XTR D3O® Knæpuder
Side: 34

JAKKER

1101 RuffWork, 37.5® parke 
med isolering
Side: 38

1100 AllroundWork, 37.5® 
jakke med isolering
Side: 40

1128 Håndværker 
vinterjakke, Rip-Stop
Side: 40

1178 Vandtæt vinterjakke
Side: 40

1198 XTR A.P.S. vandtæt 
vinterjakke
Side: 39

1211 Softshell jakke ideel 
til profilering
Side: 42

1200 AllroundWork, 
softshell jakke
Side: 41

1201AllroundWork, dame 
softshell jakke
Side: 41

1512 Arbejdsjakke, 
DuraTwill
Side: 42

1673 Service jakke
Side: 42, 106

1889 XTR Arctic 
vinterparka
Side: 39

1900 LiteWork, vindtæt jakke
Side: 41

4373 Service vest
Side: 45, 106

4511 Softshell vest ideel 
til profilering
Side: 45

4528 Håndværker 
vintervest, Rip-Stop
Side: 45

2832 RuffWork, ”College” 
jakke
Side: 44

FLEECE

8010 Vindtæt fleecejakke
Side: 44

8012 A.I.S. fleecejakke
Side: 44

8013 A.I.S. fleecetrøje 
med kort lynlås
Side: 44

8014 A.I.S. fleecevest
Side: 45

8015 Body Mapping 
A.I.S.fleecejakke
Side: 43

9435 Body Mapping 
microfleece pullover med 
kort lynlås. Side: 43

9438 Body Mapping 
microfleece jakke
Side: 43

REGNTØJ

1300 FlexiWork, stretch 
vandtæt skaljakke
Side: 48

1303 AllroundWork, vandtæt 
skaljakke
Side: 50

6901 AllroundWork, vandtæt 
skalbuks
Side: 50

1688 GORE-TEX® skaljakke
Side: 49

1888 XTR GORE-TEX® 
skaljakke 3-lags
Side: 49

1988 GORE-TEX® foret 
jakke 2-lags
Side: 49

3888 XTR GORE-TEX® 
skalbuks
Side: 48

8200 Regnjakke, PU
Side: 51

8201 Regnbuks, PU
Side: 51

8378 Vandtæt regnsæt
Side: 51

INDEKS 135



136

0404 1804

5804 9504

0400

0400

0400

5804

5804

0404

0404

0404

0404

0404

0404

0404

0404

0404

0404

0404

0404

0404

0404

0404

0400

0404

0404

0400 0795

0900 9507

0400 0700 0900 1600

1700 3200 5800 9500

0400 0700 1600

5800 9500

0400 1600

5800 9500

0400 0900

5800 9500

0458 1604 5104

5804 9558

0400 0900

5800 9500

0400 0900 1600 1700

3200 5800 9500

0400 0700

5800 9500

0400 1600

5800 9500

0458 1604 5104

5804 9558

0400 9500

1600

0458 9558

0400 1600

5800 9500

5800 1600

0400 9500

0400 0800

9500

0400 0800

9500

0400

9500

0400 1800

9500 5800

5816 0420

9554

5458 2054

9516

VÆRKTØJSHOLDERE

4254 Værktøjsvest, 
Canvas+
Side: 60

9082 Flexi hammerholder, 
metal
Side: 61

9700 Flexi tilbehørsfæste
Side: 61

9736 Hammerholder, 
display med 10 stk.
Side: 61

9745 Beskyttende 
Smartphone lomme
Side: 61

9755 Beskyttende 
Smartphone lomme  
– display m/10 stk.  
Side: 61

9762 Hammerholder
Side: 59

9764 Lang værktøjslomme
Side: 59

9770 XTR tømrer 
værktøjsbælte
Side: 55

9771 Tømrer 
værktøjsbælte
Side: 56

9772 Håndværker 
værktøjsbælte
Side: 58

9775 Tømrer 
værktøjsholder
Side: 57

9776 Håndværker 
værktøjslomme
Side: 59

9780 XTR elektriker 
værktøjsbælte
Side: 55

9781 Elektriker 
værktøjsbælte
Side: 56

9782 Service værktøjsbælte
Side: 58

9785 Elektriker 
værktøjsholder
Side: 57

9786 Service værktøjslomme
Side: 59

9790 XTR værktøjsbælte
Side: 57

9791 Værktøjsbælte
Side: 57

9792 Seler
Side: 57

9794 Flexi 
hylsterlommer
Side: 61

9795 Lomme til søm 
og skruer
Side: 57

9796 Lommer til søm og 
skruer
Side: 59

T-SHIRTS/POLO SHIRTS

2402 T-shirt med  
lange ærmer
Side: 75, 101

2502 T-shirt
Side: 75, 101

2504 T-shirt med 
MultiPockets™

Side: 74

2508 A.V.S. T-shirt
Side: 74

2516 Dame T-shirt
Side: 75, 85, 101

2518 AllroundWork, T-shirt
Side: 72

2702 Dame polo shirt
Side: 73, 85

2708 Polo shirt
Side: 73

2710 Polo shirt med 
MultiPockets™

Side: 74

2711 A.V.S. polo shirt
Side: 73

2715 AllroundWork, polo shirt
Side: 72

2519 FlexiWork, 37.5® 
teknologi T-shirt
Side: 71

2701 AllroundWork, 
forstærket 37.5® teknologi 
polo shirt, Side: 71

2724 AllroundWork, 37.5® 
teknologi polo shirt
Side: 71

2524 AllroundWork, 37.5® 
teknologi T-shirt
Side: 72

SKJORTER

8506 Skjorte med korte 
ærmer, Rip-Stop
Side: 69

8508 Skjorte, Rip-Stop
Side: 69

8513 LiteWork, 37.5® skjorte
Side: 69

8510 Service skjorte
Side: 69, 106

8501 RuffWork, vatteret 
ternet flannel skjorte
Side: 70

8502 RuffWork, vatteret 
ternet flannel skjorte
Side: 70
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5495 2004

1695

0458 5104

5804 9558

0400

9500

0400 0900 1800

5800 9500

0400 0900 1800

5800 9500

0400 0900

5800 9500

0418

0400 0900 1600 1700

1800 5800 9500

0400 1600 1800

5800 9500

0400 1600 1800

5800 9500

0400 1604 1804

3204 9504

0400 1604 1804

3204 9504

0400 0900

5800 9500

0400 1804

9504

0400 0900

5800 9500

5887

9586

2800 9500

9800

0404 9504

1604

0404 9504

1604

0418

0418

9804

1804

2804

2804

8687

0400

2898

0400

0418

0418

0418

0418

0400 8600

0400 0900

5800 9500

0400 0900

5800 9500

0400 0900

5800 9500

0404

9595

0909

0400 1800

5800 9500

0404

5574

6674

5574

6674

5558

6658

8507 AllroundWork, ternet 
skjorte
Side: 70

HÆTTETRØJER/ 
SWEATSHIRTS

2607 AllroundWork, rugby 
sweater
Side: 67

2712 Rugby sweatshirt 
med stolpelukning
Side: 68

2800 Hættetrøje
Side: 66, 100

2801 Hættetrøje 
med lynlås
Side: 66

2806 Dame hættetrøje 
med lynlås
Side: 66, 85, 101

2808 Hættetrøje med 
Snickers logo
Side: 65

2810 Sweatshirt
Side: 68, 100

2812 Sweatshirt med 
MultiPockets™

Side: 67

2813 Sweatshirt med kort 
lynlås og MultiPockets™

Side: 68

2815 Logo hættetrøje
Side: 65

2816 Logo hættetrøje 
med lynlås
Side: 64

2818 Sweatshirt  
med kort lynlås
Side: 68

2820 Logo Sweatshirt
Side: 67

2821 Sweatjakke  
med lynlås
Side: 66

2824 FlexiWork, Camo 
hættetrøje
Side: 65

2905 Uldtrøje med kort lynlås
Side: 67

8000 FlexiWork, stretch 
fleece hættetrøje
Side: 64

8001 FlexiWork, stretch 
fleecejakke
Side: 64

STRØMPER/UNDERTØJ

9202 Strømper, Wool Mix 
Side: 81

9203 Lange strømper,  
Wool Mix
Side: 81

9206 RuffWork, Cordura® 
uldstrømper 2-pak
Side: 80

9210 Lange, tykke 
uldstrømper
Side: 81

9217 LiteWork, 37.5® 
strømper
Side: 80

9218 LiteWork, 37.5® 
korte strømper
Side: 80

9219 FlexiWork, Camo 
strømper 2-pak
Side: 80

9213 AllroundWork, 
uldstrømper 2-pak
Side: 81

9215 AllroundWork, 37.5® 
uldstrømper 
Side: 81

9211AllroundWork, 
strømper 3-pak
Side: 81

9430 XTR svedtransporte-
rende T-shirt med lange
Side: 78

9431 XTR svedtransporte-
rende underbukser
Side: 79

9432 XTR svedtransporte-
rende T-shirt
Side: 78

9433 XTR svedtransporte-
rende boxershorts
Side: 79

9436 Boxershorts, 2-pak
Side: 79

DAMER

2516 Dame T-shirt
Side: 75, 85

2702 Dame polo shirt
Side: 73, 85

2806 Dame hættetrøje 
med lynlås
Side: 66, 85

3714 Damebuks med 
hylsterlommer, Canvas+
Side: 25, 84

3775 Maler damebuks 
med hylsterlommer
Side: 98

6700 Service damebuks
Side: 31, 84, 105

1201 AllroundWork, dame 
softshell jakke
Side: 41, 84

HIGH VISIBILITY

0113 High-Vis overall, 
klasse 2
Side: 89

0213 High-Vis helbuks med 
hylsterlommer, klasse 2
Side: 89

1213 High-Vis softshell 
jakke, klasse 3
Side: 94
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5574

6674

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5574

6674

5574

6674

0466

5574

6674

7455

7466

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

0909

0904

0900

0900

0900

0900

0900

0900

0900

0909

0966

0909

0909

0909

0400 1800

5800 9500

0400 1800

5800 9500

0400 1800

5800 9500

0400 1800

5800 9500

0400 1800

5800 9500

0400 1800

5800 9500

0400 1800

5800 9500

0466 1866

5866 9566

0400 1800

5800 9500

0400 1800

5800 9500

0404

0404

4804

1633 High-Vis jakke, 
klasse 3
Side: 91

1683 High-Vis GORE-TEX® 
skaljakke, klasse 3
Side: 93

1823 High-Vis lang 
vinterjakke, klasse 3
Side: 92

1973 High-Vis vandtæt 
jakke, klasse 3
Side: 92

2543 High-Vis A.V.S. T-shirt, 
klasse 2/3
Side: 95

2743 High-Vis A.V.S. polo 
shirt, klasse 2/3
Side: 95

3033 High-Vis shorts, 
klasse 1
Side: 90

3233 High-Vis buks med 
hylsterlommer, klasse 2
Side: 88

3235 High-Vis buks med 
hylsterlommer i bomuld, 
klasse 1. Side: 89

3333 High-Vis buks, 
klasse 2
Side: 88

3833 High-Vis buks, 
klasse 1
Side: 90

4233 High-Vis håndværker 
værktøjsvest, klasse 2
Side: 91

8043 High-Vis Microfleece 
jakke, klasse 3
Side: 95

8053 High-Vis Microfleece 
trøje med rund hals, klasse 3
Side: 95

8063 High-Vis Microfleece 
jakke, klasse 3
Side: 94

8233 High-Vis PU regnjakke, 
klasse 3
Side: 94

8243 High-Vis PU regnjakke, 
klasse 2
Side: 94

9153 High-Vis vest,  
klasse 2
Side: 91

MALER SERIE

0375 Maler helbuks
Side: 99

1128 Håndværker 
vinterjakke, Rip-Stop
Side: 100

1211 Softshell jakke ideel 
til profilering
Side: 100

2402 T-shirt med 
lange ærmer
Side: 101

2502 T-shirt
Side: 101

2516 Dame T-shirt
Side: 101

2800 Hættetrøje
Side: 100

2806 Dame hættetrøje 
med lynlås
Side: 101

2810 Sweatshirt
Side: 100

3075 Maler shorts med 
hylsterlommer
Side: 99

3234 Maler High-Vis 
bukser, klasse 1
Side: 99

3275 Maler buks med 
hylsterlommer
Side: 98

3375 Maler buks
Side: 98

3775 Maler damebuks 
med hylsterlommer
Side: 98

SERVICE SERIE

1673 Service jakke
Side: 42, 106

4373 Service vest
Side: 45, 106

6073 Service kedeldragt
Side: 31, 106

6100 Service shorts
Side: 29, 105 

6400 Service chinos
Side: 31, 105

6700 Service damebuks
Side: 31, 84, 105

6800 Service buks
Side: 30, 104

6900 Service cargo buks, 
klasse 1
Side: 30, 104

8510 Service skjorte
Side: 69, 106

6801 Service buks med 
hylsterlommer
Side: 30, 104

HANDSKER

9305 – 10 par
9390 – 100 par
Precision Flex Duty 
Gloves
Side: 112

9313 – 10 par
9392 – 100 par
Weather Flex Grip Gloves
Side: 118

9317 – 10 par
9394 – 100 par
Weather Flex Cut 5 Gloves
Side: 118
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0404

0448 0909

7448

0404

4804

0404

 

9904

4804

0948

9574 

4804

0404

9578

4804

9579

0404

9582 

4804

9583 

0404

9584

0448

9585 

0448

9586 

0448

 9595,  9596

0448

 9597,  9598

4804

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0406

0400 5400

9500

0400 5100 1600

5800 9500 2800

5158 6658

9504 9555

0400

0400

0400 1800

9500

0400

0400

6600

0400

1300

0400

0418

0400 0900

5800 9500

0400

0400

9319 – 10 par
9393 – 100 par
Weather Flex Sense 
Gloves 
Side: 117

9321 – 10 par
9389 – 100 par
Precision Flex Light 
Gloves
Side: 113

9323 – 10 par
9391 – 100 par
Precision Flex Comfy  
Gloves
Side: 112

9325 – 10 par
9395 – 100 par
Weather Flex Guard 
Gloves
Side: 118

9326 – 10 par
9387 – 100 par
Power Flex Cut 5 Gloves
Side: 115

9327 – 10 par
9388 – 100 par
Power Flex Guard Gloves
Side: 115

9328 – 10 par
9386 – 100 par
Power Flex Cut 3  
Gloves
Side: 115

9399 Repair 
håndcreme, 
100 ml, 10 stk.
Side: 118

9561 Precision Sense 
Essential gloves
Side: 113

9565 Precision Sense 
Leather gloves
Side: 113

Precision Protect Gloves
Side: 112

9576 
Weather Arctic Dry Gloves
Side: 117

Weather Essential Gloves, 
5 par
Side: 117

Weather Dry Gloves, 
5 par
Side: 117

Precision Active Gloves, 
5 par
Side: 112

Weather Tufgrip Gloves, 
5 par
Side: 116

Power Tufgrip Gloves, 
5 par
Side: 114

Power Core Gloves, 
5 par
Side: 114

Power Open Gloves, 
5 par
Side: 115

Specialized Impact Glove, 
5 stk.
Side: 110

Specialized Tool Glove, 
5 stk.
Side: 111

BRANDHÆMMENDE

1157 Brandhæmmende 
vinterjakke

1557 Brandhæmmende 
jakke

2857 Brandhæmmende 
sweatshirt

3257 Brandhæmmende 
buks med hylsterlommer

3357 Brandhæmmende 
buks

6057 Brandhæmmende 
kedeldragt 

9257 Brandhæmmende 
strømper

9417 Brandhæmmende 
T-shirt

9437 Brandhæmmende 
boxershorts 

9447 Brandhæmmende 
lange underbukser

TILBEHØR

9005 Ergonomisk bælte med 
logo
Side: 124

9013 LiteWork, Cap
Side: 123

9014 Allround beanie i 
bomuld
Side: 122

9015 Vendbar beanie
Side: 122

9017 Allround beanie i 
bomuld med logo
Side: 122

9018 LiteWork, bælte
Side: 124

9025 Ergonomisk bælte
Side: 124

9026 Bælte
Side: 124

9033 Logo bælte
Side: 124

9034 Læderbælte
Side: 124

9044 Seler
Side: 124

9050 Elastiske seler
Side: 124

9074 Canvas cap
Side: 123

9008 AllroundWork, 
skalhue
Side: 123

9084 Logo beanie
Side: 122
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0418

9500 9800

2800

0418 1804

9518 6618

0400

9500

0600

0600

0400

0400

9586

8604

9558

5866

9088 Multifunktionel 
hovedbeklædning
Side: 122

9023 AllroundWork, 
fisker beanie
Side: 122

9093 WINDSTOPPER® 
beanie 2-lags
Side: 122

9007 RuffWork, hue 
med øreklapper
Side: 122

9609 Vandtæt duffel 
bag
Side: 123

9610 Vandtæt rygsæk
Side: 123

9759 ID-kort holder
Side: 124

9760 Holder til ID-kort
Side: 123

BØRNETØJ

7503 FlexiWork, Junior 
camo hættetrøje
Side: 126

7505 FlexiWork, Junior 
camo buks
Side: 126

7500 RuffWork, Junior 
”College” jakke
Side: 127

7506 Junior softshell 
jakke
Side: 127
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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.
Lindlarska 19
21215 KASTEL LUKSIC (SPLIT)
www.morlak-doo.hr 
Tel. +385 (0)21/228-245
Fax. +385 (0)21/261-210

TJEKKIET & SLOVAKIET
AC-T servis, spol. s r.o.
Náchodská 61
193 00 Praha 9
Czech Republic
Tel.: 00420 281 926 244
Fax: 00420 281 926 244
info@profi-odevy.cz
www.profi-odevy.cz

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
www.tamrex.ee
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
Saftey Systems Hungária Ktf.
H-1149 Budapest
Mogyoródi út 32
www.svedmunkaruha.hu
www.sshshop.hu
Tel. +36 1 784 7079
Fax. +36 1 799 4294

BULGARIEN
Péterhalmi út 8.
1182 Budapest
Tel. +36 30 279 0000

IRLAND
Hultafors Group Ireland
Unit B5, Calmount Business Park
DUBLIN 12  
info@hultaforsgroup.ie 
www.hultaforsgroup.ie  
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 
info@hagi.is

ITALIEN
Hultafors Group Italy Srl
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

LITAUEN
UAB Tamrex
Savanorių pr. 191
LT-02300 Vilnius
www.tamrex.lt
Tel. +370 52671799
Fax. +370 52100040

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. +351 211 305 520

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.  +386 183 13 156
Fax. +386 183 15 630

SPANIEN
AT – Snickers Workwear
Labradores, 11
Pol. Ind. Prado Espino
28660 Boadilla del Monte, MADRID
www.at-snickersworkwear.es
Tel. +34 91 633 44 50
Fax. +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  
www.snickersworkwear.co.uk 
Tel.  +44 (0)1484 85 44 88
Fax. +44 (0)1484 85 47 33

SNICKERS WORKWEAR I EUROPA

KONCEPT, PRODUKTION OG REPRO: VALENTIN&BYHR. 
FOTO: ROB VANSTONE
PRODUKTBILLEDER: BSMART
TRYKT AF: FALKENBERGS TRYCKERI.

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.

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
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kropsvarme
hud

materiale

kropsfugt

materiale  
med smuds-
afvisende  
finish

blæst

sne og 
regn

A.P.S. 
membran

inderfor

kropsvarme

hud

kropsfugt

OEKO-TEX®

OEKO-TEX®-mærket viser, at varen er testet og godkendt og er 
et symbol på hudvenligt tøj eller andre tekstiler.
Den internationale OEKO-TEX®-forening er et uafhængigt 
testinstitut, der tester tekstilprodukter for indhold af skadelige 
stoffer iht. certificeringsordningen OEKO-TEX® Standard 100.

CORDURA®

Et utroligt robust og slidstærkt materiale, 
der bruges til at forstærke dele, der 
udsættes for stor belastning, såsom 
lommer, knæ og ærmer. Det er desuden 
vand- og smudsafvisende, let at holde 
og bevarer formen. 
Der er tale om et højteknologisk  
materiale fremstillet af luftige polyamid-
fibre, der opfylder alle krav til styrke og 
holdbarhed. CORDURA® er et vare-
mærke tilhørende INVISTA Inc.

Coolmax®

Coolmax® materiale er designet til at 
bortlede fugt fra kroppen og få stoffet 
til at tørre hurtigere, så kroppen føles 
kølig og tør. Coolmax® fibrene er special-
fremstillede polyesterfibre med et øget 
overfladeareal. Fibrene fører fugten 
væk fra huden og ud til stoffets ydre lag, 
hvor den hurtigt spredes og fordamper. 
Coolmax® materialets funktion er  
indbygget i selve fiberstrukturen og  
bevares derfor vask efter vask. 
Coolmax® er et varemærke tilhørende 
INVISTA Inc.

Hipora®

Hipora® er en vandtæt og åndbar membran, der bruges til 
handsker. Den holder hænderne tørre og sikrer, at handskerne 
føles behagelige. Hipora® er et varemærke tilhørende Kolon 
Industries.

Thinsulate™

Thinsulate™ isolering har meget store 
isoleringsegenskaber i forhold til sin 
vægt. De tynde fibre, som Thinsulate™ 
isoleringen består af, fungerer ved 
at fastholde luftmolekylerne mellem 
huden og omverdenen. Jo mere luft et 
materiale fastholder et givet sted‚ jo 
bedre isolerer det mod kold luft udefra.
Thinsulate™ er et åndbart materiale, der 
kan modstå fugt og tåler maskinvask. 
Thinsulate™ er et varemærke tilhørende 
3M™.

A.P.S.
En konstruktion med tre lag, der er 
udviklet til at holde vind, vand og snavs 
ude og samtidig bevare en høj grad af 
åndbarhed.

Poron® XRD®

Poron® XRD® Extreme Impact Protection. Let og fleksibelt stød-
absorberende materiale. Stødkraften spredes og fordeles over 
et større område, så brugeren udsættes for mindre påvirkning. 
Poron® XRD® er et varemærke tilhørende Rogers Corporation.

dri release®

drirelease® sørger for, at kroppen forbliver kølig, tør og frisk. 
drirelease® bortleder fugt ved at føre damp væk fra huden og 
presse den til materialets yderside, hvor den hurtigere kan 
fordampe.

A.V.S. 
Sikrer åndbarhed og holder kroppen tør 
ved at transportere sved og fugt væk fra 
huden.

A.I.S.
Et let og blødt materiale i microfleece. 
Det er ideelt som mellemlag til alle 
udendørsaktiviteter på grund af den 
isolerende egenskab og effektive  
fugttransport.

HØJTEKNOLOGISKE MATERIALER I AKTION

materiale

hudkropsfugt

fugt

MATERIALER
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blæst/regn

ydermateriale

GORE-TEX® 
membran

for

vanddamp (sved)

letvægts-
materiale på 
ydersiden 

WINDSTOPPER®  
membran

blød og 
behagelig på 
indersiden 

helt vindtæt 

maksimal 
åndbarhed 

Yderlag

Inderlag

StødabsorberingOverført kraft

Slagkraft

Materiale

Hud
Mikroklima

Kropsvarme   

Fugt

WINDSTOPPER®

WINDSTOPPER® materialer kombinerer fuld 
vindtæthed med maksimal åndbarhed, så 
du altid føler dig varm og veltilpas. De vind-
tætte egenskaber beskytter kropsvarmen mod 
afkølings effekten fra vind og vejr. De effektive 
åndbare egenskaber forebygger opbygning 

af meget varme og sved ved at lade fugten 
slippe ud. En holdbar vandafvisende overflade-
behandling giver ekstra beskyttelse mod vind  
og vejr. WINDSTOPPER® er et varemærke  
tilhørende W. L. Gore & Associates, Inc.

37.5®

I materialer med 37.5 teknologi opfanger 
og frigiver patenterede naturlige aktive 
partikler, der er permanent indlejret på 
fiberniveau, fugt. Disse aktive partikler 
giver ikke alene fibrene et 800 % større 
overfladeareal, men har også en enestå-
ende funktion, når det gælder bortledning 
af fugt fra huden. Via en aktiv reaktion på 
kropsvarmen udnytter partiklerne kroppens 

energi til at fremskynde dampbevægelsen 
og øge omdannelsen fra fugt til vanddamp, 
hvilket får tøjet til at tørre betydeligt hurti-
gere. Det betyder, at jo varmere brugeren 
bliver, jo mere effektiv bliver funktionen 
til fjernelse af fugt, og jo mere behageligt 
er tøjet. 37.5® er et varemærke tilhørende 
INVISTA Inc.

D3O®

D3O® er et intelligent materiale med stødabsor-
bering og beskyttelse mod kraftpåvirkninger. 
Det enestående polymerkompositmateriale 
indeholder et kemisk fremstillet materiale, der 
udvider sig og fungerer som energiabsorberende 
materiale. Materialets molekyler flyder frit under 
normale betingelser, men ved slag låser de sig 
fast til hinanden for at absorbere og fordele 
energien, inden de straks vender tilbage til  
deres fleksible tilstand. Denne unikke egenskab 

betyder for bedret beskyttelse og giver samtidigt 
et alsidigt og fleksibelt materiale, som kan  
bruges til frem stilling af en lang række produkter, 
der beskytter mod stød. Bemærk! D3O® bliver 
ikke ”hårdt”. 
Snickers Workwear bruger forskellige D3O® 
materialekvaliteter, der er specielt tilpasset et 
bredt temperaturområde, og som sikrer optimal 
polstring, langvarig komfort og uovertruffen 
beskyttelse mod stød og slag på vigtige steder.

GORE-TEX®

Teknisk beklædning med GORE-TEX® er ekstremt 
slidstærkt og vandtæt, så du forbliver tør og 
veltilpas hele dagen. GORE-TEX® membranen har 
over 1,4 milliarder porer pr. kvadratcentimeter. 
Porerne er 20 000 gange mindre end en vand-
dråbe, men 700 gange større end et fugtmolekyle. 
Det forhindrer vand i at trænge ind og hjælper 

kroppens naturlige afkølingsproces ved at tillade 
sved at slippe ud. En speciel GORE-SEAM®-tape 
sikrer, at alle sømme er 100 % vandtætte.  
GORE-TEX® er et varemærke tilhørende  
W. L. Gore & Associates, Inc.

MATERIALER
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KOKOSNØDDER OG 
VULKANSK SAND 
SKAL BOOSTE 
HÅNDVÆRKERNES 
PERFORMANCE
Topatleter har længe haft glæde af fordelene 
ved teknisk tøj. Nu kan håndværkere gøre det 
samme. Snickers Workwear er en af de første 
producenter, der introducerer 37.5® teknologi i 
arbejdstøj. 
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ENHVER ATLET vil fortælle dig: 
Når det kommer til tøj, så er ydeevne 
og komfort tæt forbundet. Gregory W. 
Haggquist, Ph.D, grundlægger og teknisk 
chef for det banebrydende materiale 
37.5®, fortæller, at en atlets ydeevne kan 
forbedres med op til 26% ved brug af 
avanceret teknologi. 

Nu kan en ny serie arbejdstøj 
baseret på 37.5® teknologi forbedre 
håndværkernes ydeevne. Navnet 
stammer fra den ideelle fugtighed i 
mikroklimaet tæt på huden og en persons 
gennemsnitlige kropstemperatur. 

“Oprindeligt havde vi fokus på 
lugt-elminerende materialer ved 
hjælp af aktivt kul, men i løbet af 
vores forskning, fandt vi, at det havde 
egenskaber, der var perfekt til regulering 
af kropstemperaturen”, siger Haggquist. 

Haggquist opdagede, at aktivt kul, 
der er indlejret i tekstiler, fremskynder 
omdannelsen af væske til damp, og 
derved køler dig ned, når det er varmt 
og varmer dig op, når det er koldt. 
I modsætning til konventionelle 
fugtstyrende materialer handler 37.5® 
teknologien i første omgang om at 
forhindre sved. 

“Problemet med materialer, der 
absorberer fugt, er, at de løser problemet, 
efter det er opstået; du sveder, og så 
begynder materialet at arbejde,” siger 
han. “Det er for sent. Du vil gerne have 
et materiale, der på forhånd ved, hvad din 
krop har brug for.”

Udledt af vulkansk sand og aktivt kul 
fra kokosnøddeskaller, bliver de aktive 
partikler dybt indlejret i fibrene og sikrer 
en hurtigere tørring og mere effektiv 
afkøling af kroppen. De mikroskopiske 
kulpartikler kan både absorbere og frigive 
infrarødt lys udsendt fra kroppen, og på 

den måde enkelt opvarme eller nedkøle 
huden efter behov. 

“Vi startede med fritidstøj, udvidede 
til livsstils- og træningstøj, og nu 
arbejdstøj,” siger Haggquist. “Jo mere 
komfortable håndværkerne er, jo mere 
produktive bliver de. Det reducerer også 
risikoen for fejl og ulykker.”

“Henry Lundberg, udviklingschef hos 
Snickers Workwear, siger, at det handler 
om at forbedre komforten og skabe en 
bedre arbejdsoplevelse. “Denne teknologi 
passer perfekt til vores arbejdstøj med 
dens overlegne absorberende evne,” 
siger han. “Vi testede flere lignende 
teknologier på markedet, men ingen af 
dem var på højde med 37.5®.”

Iflg. Lundberg er der et stigende 
antal brugere, der ønsker arbejdstøj med 
bedre køleegenskaber, ventilation og 
fugtabsorbering. 

“Inkluderingen af 37.5® i vores 
sortiment er en respons på vores kunders 
efterspørgsel - specielt fra håndværkere i 
regioner med lange perioder med varmt 
vejr, som Centraleuropa,” siger han.

Snickers Workwear udførte både 
laboratorietests og brugertests på 37.5® 
før teknologien blevet taget i brug 
i produkterne. “Vi har fået mange 
positive tilbagemeldinger fra brugerne, 
der fremhæver den øgede komfort i 
materialet, specielt under varme forhold,” 
siger Lundberg. 

“Denne banebrydende moderne 
teknologi passer fint ind i vores strategi 
om at tilbyde det bedste arbejdstøj 
på markedet med det mål at forbedre 
brugerens effektivitet og komfort,” siger 
Lundberg. “Den har unikke egenskaber 
og det føles fantastisk at være en af de 
første arbejdstøjsproducenter, der lancerer 
den på markedet.”  

Fugt

Kropsvarme

MIKROKLIMA

Hud

37.5® teknologi

37.5® Den aktive partikelteknologi opfanger og 
frigiver vanddamp og opretholder den optimale 
relative fugtighed i dit mikroklima.

SÅDAN VIRKER DET: 
 I materialer med 37.5 teknologi 

opfanger og frigiver patenterede naturlige 
aktive partikler, der er permanent indlejret 
på fiberniveau, fugt. Disse aktive partikler 
giver ikke alene fibrene et 800 % større 
overfladeareal, men har også en 
enestående funktion, når det gælder 
bortledning af fugt fra huden. Via en aktiv 
reaktion på kropsvarmen udnytter 
partiklerne kroppens energi til at 
fremskynde dampbevægelsen og øge 
omdannelsen fra fugt til vanddamp, 
hvilket får tøjet til at tørre betydeligt 
hurtigere. Det betyder, at jo varmere 
brugeren bliver, jo mere effektiv bliver 
funktionen til fjernelse af fugt, og jo mere 
behageligt er tøjet .

FORDELE VED 37.5® TEKNOLOGI:
Det opretholder  kroppens ideelle 

kernetemperatur, så brugeren kan 
performe bedre.

Materialer med 37.5® teknologi tørrer 
op til fem gange hurtigere end andre 
fugttransporterende materialer.

De aktive partikler er permanent 
indlejret i garnet, hvilket betyder, at de 
aldrig vaskes ud eller nedbrydes.

Teknologien er lavet med naturligt 
afledte materialer.

JO MERE KOMFORTABLE 
HÅNDVÆRKERE ER, JO MERE  
PRODUKTIVE VIL DE SAND- 
SYNLIGVIS VÆRE,  HVILKET  
REDUCERER RISIKOEN FOR 
FEJL OG ULYKKER

2519 FlexiWork, 37.5® teknologi T-shirt, side 71



 PATENT 
INFO

 REG.
DESIGN

EN 388

EN 511

EN 14404

EN 407

EN 471

EN 343

EN 20471

04 Sort  05 Orange 06 Gul 

07 Askegrå 08 Aluminiumsgrå 09 Hvid 

12 Brun 14 Sand 16 Chilirød 

17 Oceanblå 18 Grå 20 Khaki 

26 Sennepsgul 28 Lys gråmeleret 32 Olivengrøn 

48 Stengrå 51 Petroleumsblå 54 Himmelblå 

55  Orange med høj synlighed  58 Koksgrå  65 Denim

66 Gul med høj synlighed  74 Gråmeleret  86 Camo navy  

87 Camo grå 95 Navy 98 Mørk gråmeleret

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 47)

EN 471 Synlighed på  
advarselsbeklædning 
(se side 87)

EN 20471 Synlighed på 
advarselsbeklædning 
(se side 87)

EN 388 Handsker der beskytter 
mod mekaniske risici (se side 119)

EN 511 Handsker der beskytter 
mod kulde (se side 119)

EN 407 Handsker, der beskytter 
mod termiske risici (se side 119)

EN 14404. Standard vedr. 
knæbeskyttelse (se side 33)

Innovation

Flexi Attachment System

MultiPocket™

Mobiltelefon

KneeGuard™

Mechanical Air Flow™

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

Beskyttelse mod varme

Knobeskyttelse

Fingerbeskyttelse

Tommelfingerbeskyttelse

Komfortabelt læder

Isolering

Oliebeskyttelse

Plejesymboler

Håndvask

Maks. vaske temperatur 40°C

Maks. vaske temperatur 60°C

Maks. vaske temperatur 70°C

Blegemiddel må ikke anvendes.

Må ikke tørretumbles

Tørretumbling  
normal temp.

Dryptørres

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.
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IN EVERY WAY, A PARTNER TO RELY ON.

HULTAFORS GROUP

Hvert varemærke repræsenterer ekspertise inden for 
henholdsvis arbejdstøj, stiger og værktøj. Vi bestræber 
os på at tilegne os detaljeret viden og indsigt i de unikke 
udfordringer, håndværkere møder på jobbet. Kun ved 
at være tæt på brugerne, bliver vi i stand til at opfylde 
og nogle gange forudsige de udfordringer håndværkere 
mødes af. Vores målsætning er at udvikle og designe 
innovative og avancerede produkter, som gør deres ar-
bejdsdag sikrere, lettere og mere produktiv.

Vi tilbyder stærke varemærker med produkter til indu-
stri-, bygge- og anlægssektoren, der er udviklet på bag-

grund af de behov, professionelle håndværkere har til 
deres udstyr, og med det formål at sikre en førsteklas-
ses oplevelse. Med vores kvalitetsprodukter kan hånd-
værkere være på forkant og stolte af deres arbejde – 
hver dag. 

Hultafors Group består af Snickers Workwear, Wibe 
Ladders, Hultafors, Solid Gear, Toe Guard og Dunder-
don. Sammen danner de en unik produktserie til pro-
fessionelle håndværkere.

EN UNIK PRODUKTSERIE
HULTAFORS GROUP tilbyder en dynamisk række af varemærker, der er til at stole på – 
såvel for distributører som for håndværkere. De enkelte varemærker i Hultafors Group 
forenes gennem en fælles passion: At sikre håndværkere det ultimative inden for funk-
tionalitet, sikkerhed, beskyttelse og produktivitet.

hultaforsgroup.dk

Snickers Workwear
– INVENTING WORKWEAR 

Snickers Workwear er et af Europas førende va-
remærker indenfor arbejdstøj og er repræsenteret 
i mere end 20 lande. Snickers Workwear tilbyder 
avanceret arbejdstøj til professionelle håndværke- 
re, som ønsker den ultimative sikkerhed, beskyt-
telse og funktionalitet på jobbet.

Hultafors
– TOOLS TO RELY ON. 

Hultafors er et førende varemærke, der tilbyder 
innovativt håndværktøj med optimal funktion, 
præcision og pålidelighed. Designet til bygge- og 
anlægssektoren og industrien.

Wibe Ladders
– SAFETY IN EVERY STEP. 

Wibe Ladders er Nordens førende producent af 
innovative stiger, arbejdsbukke og stilladser, som 
hjælper håndværkere til at arbejde på et mere 
sikkert og effektivt plan. 

Solid Gear
– ONE STEP AHEAD. 

Solid Gear tilbyder sikkerhedsfodtøj til profes-
sionelle håndværkere. Når perfektion og hver en  
detalje tæller. Prøv vores sko og oplev ægte pas-
sion for fodtøj.

Dunderdon
– THE PRODUCT MAKES THE BRAND. 

Dunderdons målsætning er at skabe et ærligt, 
enkelt og tidløst design. Produkterne er innova-
tive og førsteklasses håndværk, der aldrig går på 
kompromis med pasform og stil.

Toe Guard
– SAFETY WITHOUT COMPROMISE. 

Toe Guard repræsenterer sikkerhed uden kom-
promis og tidløst design. Vores fokus er at tilbyde 
gode produkter til konkurrencedygtige priser.



www.snickersworkwear.dk
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