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Gosh är Sveriges ledande medlemsägda kedja och en fullserviceleverantör till 
företag, föreningar, kommuner, stat och landsting. Vi finns på 31 platser i landet 
och är specialister på profilkläder, profilartiklar och yrkeskläder. Vårt breda 
nätverk av leverantörer ger tillgång till ett världsomspännande utbud – från 
personalpresent till komplett företagsprofil. www.gosh.nu

Det finns saker din lokala leverantör kan göra bättre än 
andra: personlig service och smarta lösningar för just 
dina behov. När våra styrkor kombineras får du idéer, 
kunskap och kraften att sticka ut i konkurrensen.  
Snabbt levererat, till rätt pris och med varumärken av 
högsta kvalitet. Välkommen att besöka oss för att se hela 
vårt sortiment.

GOSH GER DIG FULL KOLL 
PÅ  FÖRETAGSPROFILEN
HÄR HITTAR DU  
ETT URVAL AV VÅRT 
BREDA SORTIMENT  
AV YRKESKLÄDER

HITTA

DIN LOKALA GOSH 

ÅTERFÖRSÄLJARE 

PÅ SISTA SIDAN
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3PROFILERING OCH YRKESKLÄDER

2015
INNEHÅLL

GOSH WORKWEAR
Katalogen innehåller ett urval av allt vi 
kan erbjuda. Kontakta din lokala Gosh 
återförsäljare för mer information.
Tryck: Strokirk-Landströms AB
Adress: Gosh AB Segelbåtsvägen 2, 112 64 
Stockholm, Sweden 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel 
eller slutförsäljning.

GOSH
WORKWEAR

INNEHÅLL WORKWEAR NR 1 2015

5

13

23

27

31

10

19

16

5

31

19

Slitstarka byxor
Vårt omsorgsfullt utvalda sortiment av byxor kombinerat med vår 
expertis gör att vi vet vad som passar dig bäst.

Snygga överdelar
En enhetlig stil bland kollegorna på arbetsplatsen skapar seriositet 
och synlighet – vi hjälper dig att välja rätt!

Personlig skyddsutrustning
Att använda rätt hörsel-, ögon-, och andningsskydd kan vara 
livsavgörande i vissa utsatta miljöer.

Bra service
Arbetslivet inom servicebranschen kan variera.  
Vi anser att kläder inom servicebranschen ska kännas  
välkomnande och professionella.

Viktiga tillbehör
När ni hittat de rätta plaggen som sätter prägeln på ditt företag 
är det viktigt att fullborda klädselns funktionalitet med de rätta 
tillbehören.

Rätta varselkläder
I en utsatt miljö kan du genom rätt klädsel behålla säkerheten på 
ett tryggt sätt.

Funktionella arbetsskor
Våra fötter ska bära oss genom hela livet. Vårda dem så mycket du 
kan genom att använda skor med rätt funktion för dig.

Gångbara jackor
Hos oss hittar du gångbara jackor för alla tänkbara väderförhål-
landen.

www.gosh.nu
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SLITSTARKA 
BYXOR
Vi har valt ut de bästa varumärkena för att 
kunna erbjuda en bra variation av byxor med 
olika funktionaliteter. En viktig aspekt som vi har 
tagit hänsyn till är din arbetsmiljö, som ser olika 
ut beroende på vilket typ av jobb man utför. Vårt 
omsorgsfullt utvalda sortiment kombinerat med 
vår expertis gör att vi vet vad som passar dig bäst. 
Detta axplock av byxor är testade för att vara 
slitstarka, ha rätt passform och design. Profilering 
och val av tryck hjälper vi självklart till med på 
bästa sätt. 
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5PROFILERING OCH YRKESKLÄDER

BYXOR

HANTVERKSBYXA MED HÖLSTERFICKA
Bomull när den är som bäst. Avancerad hantverksbyxa i tvättad mjuk bomull för 
fantastisk komfort och snyggt utseende. Nyskapande skärning ger perfekt pass-
form. Cordura® förstärkning för extra hållbarhet samt flera smarta fickor, bl.a. 
hölsterfickor.

Artikel: 3215
Material: Tvättad mjuk bomull. Ett kraftigt bomullstyg för utmärkt arbetskomfort. 
100% Bomull 2/2 Twill, 380 g/m².  
Med 100% Cordura® Polyamid förstärkning.
Storlekar: 42-62, 84-120, 144-160, 184-204, 248-256
Färg: Svart/Svart, Marin/Marin

GOLVLÄGGARBYXA MED HÖLSTERFICKOR
Avancerad och funktionell golvläggarbyxa. Innovativ skärning för perfekt passform 
och Kevlar®-förstärkningar på knäna ger extra slitstyrka. Avancerad skärning 
med Twisted Leg™ och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för skön arbets-
komfort i varje rörelse. Justerbar resår håller dina golvläggar knäskydd på plats. 
Tillverkade i slitstarkt rip-stop-material med dubbelt tyg på låren gör att byxan 
håller extra länge. 

Artikel: 3223
Material: 65% Polyester, 35% Bomull. (Förstärkningar) 100% Polyamid Cordura®, 
54% Polyester, 24% Aramid, 13% Polyamid  
9% Polyuretan-knäförstärkningar 
Storlekar: 42-62, 84-120, 144-160, 184-204, 248-256
Färg: Svart/Svart, Grå/Svart, Stålgrått/Svart

HANTVERKSBYXA MED HÖLSTERFICKOR
Extremt slitstark hantverksbyxa tillverkad i smutsavvisande DuraTwill tyg. Byxan har avancerad skärning med Twisted Leg™ design, Cordura® förstärkningar 
som ger extra slitstyrka samt en rad olika fickor. Avancerad skärning med Twisted Leg™ och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för skön arbetskomfort i 
varje rörelse. Slitstark Cordura® förstärkning på knän och insidan hölsterfickorna för extra hållbarhet. Suveränt knäskydd genom knäskyddsfickor utformade 
för positioneringssystemet KneeGuard™. 

Artikel: 3212
Material: DuraTwill. Slitstarkt material med mjuk bomull på insidan, lätt impregnerad utsida för att skydda bättre. 52% Bomull, 48% Polyamid 240 g/m². Med 
förstärkningar i 100% Cordura®-polyamid.
Storlekar: 42-62, 84-120, 144-160, 184-204, 248-256
Färg: Svart/Svart, Chili röd/Svart, Havsblå/Svart, Grå, Olive grön/Svart, Dämpad svart/Svart, Marin

yrkesklader_vt_2015_inlaga.indd   5 2015-03-03   13:26



6 PROFILERING OCH YRKESKLÄDER

BYXOR

HANTVERKSSHORTS MED HÖLSTERFICKOR, RIP-STOP
Hantverksshorts i superlätt och slitstarkt rip-stop material. Byxan har avancerad 
skärning med Twisted Leg™ design Cordura® förstärkningar som ger extra slit-
styrka samt en rad olika fickor, bl.a. hölsterfickor och fack för mobiltelefonen.
 
Artikel: 3023
Material: Slitstarkt och lätt Rip-Stop material. 65% Polyester, 35% Bomull,  
200 g/m². 100% Cordura®- Polyamid förstärkningar
Storlekar: 44-64
Färg: Svart/Svart, Grå/Svart, Khaki/Svart, Marinblå/Svart, Olivgrön/Svart

PIRATBYXA MED HÖLSTERFICKOR, RIP-STOP
En avancerad modell med maximal komfort, suveränt knäskydd, Cordura® 
förstärkningar samt flera lättåtkomliga fickor. Avancerad skärning med ledig pass-
form, Twisted Leg™ design och Snickers Workwear Gusset™ i grenen för maximal 
ventilation och arbetskomfort när vädret är varmt. Suveränt knäskydd genom 
knäskyddsfickor utformade för positioneringssystemet KneeGuard™.
 
Artikel: 3923
Material: Slitstarkt och lätt Rip-Stop material. 65% Polyester, 35% Bomull,  
200 g/m². 100% Cordura®- Polyamid förstärkningar
Storlekar: 44-62, 84-104
Färg: Svart/Svart, Grå/Svart, Khaki/Svart, Marinblå/Svart

CARGOBYXA
Byxor i easy-care material, inspirerade av vår 3-serie byxa. Kombinerar modern 
design med optimal arbetskomfort. Har en mängd fickor, bl.a. en ficka för mobil-
telefonen. ”Bältestunnel” i mitten bak håller bältet på plats och hindrar det från  
att glida upp över byxorna.

Artikel: 3813
Material: Slitstarkt, lättskött material som tål industritvätt, behåller formen  
och färgen länge. 65% Polyester 35% Bomull, 250 g/m².
Storlek: 42-62, 84-120, 144-160, 184-204, 248-256
Färg: Svart, Marin, Grå
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7PROFILERING OCH YRKESKLÄDER

BYXOR

BYXA 288 FAS
FAS® bomull. Två löst hängande, undanstoppningsbara CORDURA®-förstärkta 
spikfickor – den ena med extra ficka, den andra med 3 mindre fickor och verk-
tygshällor. Två framfickor och två bakfickor – förstärkta i botten med CORDURA® 
– med extra tygvidd. Två hammarhankar och två D-ringar. Tumstocksficka bekvämt 
placerad i sidan och lös i botten – med knapp/hälla för kniv och pennficka. 
Telefonficka med lock och benficka med lock och dold id-kortsficka. Förböjda ben 
med knäfickor i CORDURA®, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. 
OEKO-TEX® certifierad.

Artikel: 100293
Material: FAS® 100% bomull. Utsatta fickor förstärkta med  
100% CORDURA®
Storlek: C146 - C156, C44 - C62, D92 - D120
Färg: Svart, Mörkgrå

BYXA 255K FAS
Två löst hängande CORDURA®-förstärkta undanstoppningsbara spikfickor – den 
ena med extra ficka, den andra med tre mindre fickor och verktygshällor. Två fram- 
och bakfickor med extra tygvidd. Dold ID-kortsficka och olika fickor för tumstock, 
pennor, telefon och verktyg. Benficka med lock. Två hammarhankar, varav en 
justerbar. Knapp och hälla för kniv. Knäfickor av CORDURA®, öppning utifrån och 
reglerbar höjd av knäskydden. OEKO-TEX® certifierad.

Artikel: 100282
Material: FAS® 100% bomull. Förstärkningar av CORDURA® 100% polyamid.
Storlek: C144 - C156, C44 - C60, D84 - D120
Färg: Svart, Mörkblå, Grön

BYXA 2122 CYD
Byxa med en rad olika CORDURA® förstärkta fickor. D-ring och hammarhank. 
Extra ficka med dragked ja, telefonficka och id-kortsficka. Tumstocksficka i COR-
DURA® bekvämt placerad över sidsömmen och lös i botten. Förböjda ben med 
knäfickor i CORDURA® med öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. 
CORDURA®-förstärkning i benslut och reglerbara benslut med tryckknappar. 
Reflex passpoal fram och bak på nederdel av ben. 

Artikel: 110313
Material: 65% polyester, 35% bomull, canvas. Förstärkningar i CORDURA®.
Storlek: C44-C62, C146-C156, D9-D120.
Färg: Svart, Mörk marinblå

3/4-BYXA 283 FAS
Byxa med en rad fickor för spik, telefon, verktyg och id-kort. Två hammarhankar 
och två D-ringar samt tumstocksficka. Förböjda ben med knäfickor i CORDURA®, 
öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. Reglerbart benslut och OEKO-
TEX® certifierad.

Artikel: 100291
Material: FAS® 100% bomull, utsatta fickor förstärkta med 100% CORDURA®.
Storlek: C44-C62
Färg: Mörkblå, Svart
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8 PROFILERING OCH YRKESKLÄDER

BYXOR

JEANS 273 DY
Två framfickor, varav en med myntficka. Två bakfickor och multificka med 
tumstocksficka, stor ficka, telefonficka och pennficka. Benficka med dragkedja. 
Förböjda ben. OEKO-TEX®-certifierade.

Artikel: 100264
Material: 100 % bomull, rå otvättad denim. 
Storlek: C44–C62, C146–C156, D92-D120.
Färg: Indigoblå, Svart

VISBY HANTVERKSBYXA
Hantverksbyxa med justerbar midja med en rad olika fickor – tummstocksficka, 
lårficka, hängfickor i Cordura® med dubbel botten för extra hållbarhet,  
två bakfickor och knäfickor med Cordura öppning på insidan som kan justeras  
+/- 5 cm för bättre passform.

Artikel: 76487
Material: 100 % bomullstwill - 375 g/m2. Förstärkning: 100 % polyamid  
Cordura - 220 g/m2

Storlek: C44-C64, D96-D116
Färg: Svart/Charcoal, 540 

CHELSEA HANTVERKSBYXA 
Byxorna är utrustade med reflexdetaljer och knäfickor i Cordura® och är åtkom-
liga från insidan. Knäskyddens position kan justeras +/- 5 cm för bättre komfort. 
Byxorna har en tumstocksficka med dubbel förstärkning i Courdura® och avtagbar 
knapp för kniv. Bälteshällor med Click.on™-funktion för ytterligare accessoarer.

Artikel: 76441
Material: 79% Bomull / 21% Polyester - 295 g/m²  
Förstärkningar: 100% Nylon Cordura® - 219 g/m² 
Storlek: C44-C64, D96-D116
Färg: Svart, Mörkgrå/Svart, Svart/Grå
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ER RÄTTA  
VARSEL-
KLÄDER
Många lagar och restriktioner gör valet av 
varselkläder till ett mer avancerat köp än många 
andra. I en utsatt arbetsmiljö kan du genom rätt 
klädsel behålla säkerheten på ett tryggt sätt. Vi 
anser att funktionalitet i kombination med design 
och passform har stor betydelse vid valet av 
klädsel. Hos oss finner ni kunskapen om vad som 
krävs för er och det plagg som passar bäst för er 
miljö.

yrkesklader_vt_2015_inlaga.indd   9 2015-03-03   13:26



10 PROFILERING OCH YRKESKLÄDER

VARSELKLÄDER

BYXA 2025 PLU
Två löst hängande CORDURA®-förstärkta invikbara spikfickor – den vänstra 
med extra ficka, den högra med tre fickor och verktygshällor. D-ring vid lin-
ningen och hammarhank. Benficka med lock, telefonficka med lock, D-ring och 
id-kort,shållare i plast. Dubbel förstärkt grensöm och förstärkning på lår och 
förböjda ben. CORDURA®-förstärkta benslut. Godkänd enligt EN ISO 20471 
 klass 2. Testad för industritvätt enligt ISO 15797 / OEKO-TEX®-certifierad.

Artikel: 100974
Material: Fluorescerande material av vattenavvisande 80% polyester, 20% bomull. 
Övrigt material av 65% polyester, 35% bomull med ruggad insida. Förstärkningar 
av Cordura® 100% polyamid.
Storlekar: D84, D88, C146-C156, C44-C66, D92-D120
Färg: Varsel gul/Svart, Varsel gul/Marinblå, Varsel orange/Marinblå, Varsel röd/
Svart

3/4-BYXA 2027 PLU
Två löst hängande CORDURA®-förstärkta invikbara spikfickor – den vänstra med 
extra ficka, den högra med tre fickor, verktygshällor och två framfick or med tryck-
knapp. Två bakfickor, D-ring vid linningen och hammarhank. Benficka med lock, 
telefonficka med lock, D-ring och id-kortshållare i plast. CORDURA®-förstärkt 
tumstocksficka med verktygsficka och två knappar, hällor för knivar. Godkänd 
enligt EN ISO 20471 klass 2. Testad för industritvätt enligt ISO 15797. OEKO-TEX® 
certifierad.

Artikel: 100976
Material: Fluorescerande material av 80% polyester, 20% bomull, smuts-,  
olje- och vattenavvisande. Övrigt material av 65% polyester, 35% bomull.  
Förstärkningar av CORDURA® 100% polyamid.
Storlekar: C44-C62
Färg: Varsel gul/Marinblå, Varsel gul/Svart, Varsel orange/Marinblå,  
Varsel röd/Svart

BYXA 2029 PLU
Två löst hängande CORDURA®-förstärkta invikbara spikfickor – den vänstra med 
extra ficka, den högra med tre fickor och verktygshällor. D-ring vid linningen och 
hammarhank. Benficka med lock, telefonficka med lock, D-ring och id-korts-
hållare i plast. Dubbel förstärkt grensöm och förstärkning på lår. Förböjda ben 
och knäfickor i CORDURA®, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. 
CORDURA®-förstärkta benslut. Godkänd enligt EN ISO 20471 klass 1. Testad för 
industritvätt enligt ISO 15797 / OEKO-TEX®-certifierad.

Artikel: 100978
Material: 65% polyester, 35% bomull. Fluorescerande material av 80% polyester, 
20% bomull, smuts-, olje- och vattenavvisande. Förstärkningar av CORDURA® 
100% polyamid.
Storlekar: D84, D88, C146-C156, C44-C60, D92-D120
Färg: Varsel orange/Marinblå, Varsel gul/Svart, Varsel gul/Marinblå,  
Varsel röd/Svart

BYXA 247 FAS
Reflexer och partier i varselfärg, klass 1. Två fram- och bakfickor med bälg för ex-
tra vidd. Två löst hängande CORDURA®-förstärkta undanstoppningsbara spikfick-
or – den ena med extra ficka, den andra med tre mindre fickor och verktygshällor. 
Benficka med telefonficka, verktygsficka och id-kortsficka. två hammarhankar, två 
D-ringar och tumstocksficka i CORDURA® – bekvämt placerad över sidsömmen 
– med verktygsficka och pennficka. Två knappar och hällor för kniv. Förböjda ben 
med knäfickor i CORDURA®, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. 
Godkänd enligt EN ISO 20471 klass 1, OEKO-TEX® certifierad.

Artikel: 100279
Material: FAS® 100% bomull. Utsatta fickor förstärkta med 100% polyamid  
CORDURA®. Fluorescerande material i 80% polyester, 20% bomull.
Storlek: D84, D88, C146-C156, C44-C60, D92-D120
Färg: Varsel röd/Svart, Svart, Mörkblå
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11PROFILERING OCH YRKESKLÄDER

VARSELKLÄDER

SOFTSHELL JACKA 4840 SSL
Dragkedja ända upp i kragen med dragkedjeskydd. Telefonficka med dragkedja och öppning och hälla för öronsnäcka. Två framfickor. Bandkant med stretch i ärmslut 
och nederkant. Tumgrepp och förlängt bakstycke. Godkänd enligt EN ISO 20471 klass 3.

Artikel: 101006
Storlekar: XS - 3XL
Material: 100% polyester, softshell.
Färg: Varsel röd, Varsel orange, Varsel gul

SÄKERHETS T-SHIRT
Fluorescerande T-shirt i bekväm pikékvalitet. Ärmmuddar och halskrage i kon-
trast. Godkänd enligt EN 20471-standard.

Artikel: 1904
Material: 100 % polyester
Storlek: XS/S-3XL
Färg: Varsel orange, Varsel gul

SÄKERHETSSWEATSHIRT
Fluorescerande sweatshirt. Manschetter, hals och nederkant i kontrast. Godkänd 
enligt EN ISO 20471:2013.

Artikel: 1908
Material: 65 % polyester och 35 % bomull
Storlek: XS/S-3XL, S/M: klass 2, L/XL och 2XL: klass 3
Färg: Varsel orange, Varsel gul
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ÖVERDELAR 
En enhetlig stil bland kollegorna på arbetsplatsen 
skapar seriositet och synlighet. Här presenteras 
funktionella och bekväma överdelar som lämpar 
sig enskilt med även kombinerat. Låt oss hjälpa 
dig med valet mellan passform, funktion och 
material. 
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13PROFILERING OCH YRKESKLÄDER

ÖVERDELAR

SWEATSHIRT MED KORT DRAGKEDJA CODE 1705 
Kort dragkedja. Kontrastfärg på insida krage och i sidorna. Ribbstickade muddar 
och magficka.

Artikel: 100209 
Material: 80 % kammad bomull, 20 % polyester.
Storlek: XS-3XL. 
Färg: Royal blå/Svart, Mörk marinblå, röd, ljusgrå, Sand/Beige, Turkos, Marinblå/
Grå

SWEATSHIRT MED BORSTAD INSIDA CODE 1734
Rund hals. Ribbstickad mudd i hals, ärmslut och nederkant.

Artikel: 100225 
Material: 80% kammad bomull, 20% polyester, borstad insida. 
Storlek: S-3XL (Marinblå, Mörkgrå och Svart S-4XL)
Färg: Finns i flertal färger.

T-SHIRT CODE 1911 
Rundstickad, inga sidsömmar. Dubbelstickad halskant med elastan.  
Säljs i 10-pack per storlek och färg. 

Artikel: 100239 
Material: 100% bomull.
Storlek: S-4XL, Vit, Marinblå, Mörkgrå, Röd samt XS-4XL Svart
Färg: Finns i flertal färger.

HEAVY T-SHIRT CODE 1912 
Rundstickad, inga sidsömmar. Dubbelstickad halskant med elastan. 

Artikel: 100240 
Material: 100% bomull. 
Storlek: XS-4XL 
Färg: Finns i flertal färger, dock inte i alla storlekar.
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14 PROFILERING OCH YRKESKLÄDER

ÖVERDELAR

HAY RIVER JACKET
Dragkedja framtill med slå. Två fickor framtill med dragkedja.
Dragskojustering i nederkant. Chinguard.

Artikel: 72111
Material: 100% Polyester.
Storlek: S-3XL
Färg: Marin, Racer Blue, Svart

CHESTER POLO
Helly Hansen piké, 100 % bomull med mudd i krage och i ärmavslut. Tre knappar 
fram och Helly Hansen logo på högra bröstet. 

Artikel: 79104
Material: 100% Bomull 
Storlek: S-3XL
Färg: Marinblå, Mörkgrå, Svart

FLEECEJACKA HERR CODE 1411 & DAM CODE 1402
Två sidofickor och ärmficka, alla med dragkedja. Dragsko i nederkant.  
Dammodellen lätt figursydd. Foder i framstycke.

Artikel: Herr 100171, Dam 100167
Material: Fleece av 100 % polyester, antipillingbehandlad, 240 g/m².
Storlek: S-2XL
Färger: Herr Antracitgrå, Mörk marinblå, Röd, Svart,  
Dam Mörk marinblå, Off-white, Svart.
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JACKOR 
Hos oss hittar du gångbara jackor för alla tänkbara 
väderförhållanden. Vi erbjuder en mängd olika 
modeller med anpassade funktioner som har det 
som krävs för just dig. Jacka är det yttersta plagget 
du bär och fullföljer funktionen av de som du bär 
under. Vi hjälper dig att ta fram alla delar för att 
vara klädd rätt inifrån och ut! 
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16 PROFILERING OCH YRKESKLÄDER

JACKOR

CHELSEA SOFTSHELLJACKA
Vattentät Softshell med tejpade sömmar. Ögla för ID-
kort vid nedre kant. Reflextejp på axlar och ärm.

Artikel: 74014
Material: 87% Polyester, 13% Elastan
Storlek: XS-4XL
Färg: Svart, Racer Blå, Ljusgrå

SEATTLE POWER STRETCH  
FULL ZIP SHIRT
CF-dragkedja med sprund. Två hand fickor med YKK-
dragkedja under lock. Förstärk ning fram, på axlar, 
rygg och under ärm. Reflexkanter. Hål för tumme vid 
ärmslut.

Artikel: 75120
Material: 88 % polyester, 12 % elastan.  
Förstärkning 100 % polyester - 200 g/m2.
Storlek: XS-4XL
Färg: Svart 

HAAG SKALJACKA HERR & DAM 
Helly Tech® Huva med dragskojustering fram och kardborreband bak. Stormklaff med dragkedja och bröstficka med tejpade sömmar runt dragkedja. 
Två framfickor fram med dragkedja samt innerficka med dragkedja. Kardborrejustering på ärmavslut. Dragskojustering i nederkant med knapp för 
ökad säkerhet. Förlängd rygg. Ögla på insida för ID-kort.

Artikel: Herr 71043, Dam 74044
Material: Helly Tech® Protection100% polyester. 
Storlek: Herr XS-3XL, Dam XS-2XL.
Färg: Herr Marinblå, Mörk oliv, Mörkgrå, Svart, Dam Svart

OSLO H2 FLOW INSULATOR
H2 Flow-teknik. YKK Vislon-dragkedja fram med 
ventilationsdragkedja. Elastisk och justerbar söm 
nedtill. Ögla för ID-kort på insidan framtill. Lättviktig 
and ningsbar och varm.

Artikel: 73363
Material: 100 % polyamid. Foder 100 % polyester.  
Vaddering Primaloft Synergy - 100 g Polartec Fleece, 
100 % polyester – 200 g/m2.

Storlek: XS-4XL
Färg: Svart
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17PROFILERING OCH YRKESKLÄDER

JACKOR

COCONA® SOFTSHELL- 
JACKA 4824 SCY
Cocona® – vindtät och vattenavvisande, transpor-
terar fukt, Cocona® – vindtät och vattenavvisande, 
transporte rar fukt, torkar snabbt. Reglerbart ärm-
slut. Regler bar dragsko i nederkant. Reflexpasspoal 
i nederkant.

Artikel: 100959
Material: 100% polyester, 3,5 lagers Cocona® 
softshell-material, vindtät och vattenavvisande med 
andasfunktion.
Storlek: XS-3XL
Färg: Svart, Mörk marinblå, Röd, Royalblå

GORE-TEX® SKALJACKA  
4863 GXB
GORE-TEX®-material, vatten- och vindtät med an-
dasfunktion. Tejpade sömmar. Nitförstärkt på utsatta 
punkter. Avtagbar, reglerbar huva. Förlängd rygg. 
Godkänd enligt EN 343 klass 3/3.

Artikel: 110098
Material: 100% polyester, 2-lagers GORE-TEX®-
material, vatten- och vindtätt med andasfunktion. 
Taft- och nätfoder.
Storlek: XS-3XL
Färg: Svart

VINDTÄT SOFTSHELL- 
JACKA 4807 SCM
Vindtät och vattenavvisande med andasfunktion. 
Förstärkningar på utsatta ställen. Stretchmaterial och 
förlängd rygg. Ärmficka och bröstficka med blixtlås 
och öppning för öronsnäcka.

Artikel: 100770
Material: 100% polyesterstretch softshell, vindtätt och 
vattenavvisande med andasfunktion. Insida i mikro-
fleece. Förstärkningar av 100% polyamid.
Storlek: XS-4XL
Färg: Svart, Mörk marinblå, Grå

KIRUNA JACKA 
Förstärkningar på axlar, armbåge, muddar och fåll i midjan. Micro fleece på 
insidan av kragen för bättre komfort. Click on™ hällor under bröstfickelocket för 
fastsättning av ID kort. Höger bröstficka med extra mobiletelefonficka. Två midje-
fickor med dragkedja. Expansionskil i ryggen för bättre rörelsefrihet och komfort. 
Reflexstripes på armbågar och axlar fram och bak.

Artikel: 71333
Material: 100% polyamid – 250 g/m2. Foder i quiltad polyester.
Storlek: XS-XL.
Färg: Svart/Cobolt, Marinblå/Svart, Mörkgrå/Svart, Mörkröd/Svart, Svart

HUVJACKA 7783 LYS
Pikéstickat material med ytstruktur. mjuk borstad insida och 2 fram-
fickor i ripstop-material med tryckknapp. Ripstop-för stärkning på 
armbågar och Reflex-passpoal på ärm

Artikel: 110309
Material: 100% polyester. Fickor och förstärkningar av 100% polyamid 
ripstop.
Storlek: XS-3XL. 
Färg: Svart, Mörk marinblå, Mörkgrå
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FUNKTIONELLA 
ARBETSSKOR
Våra fötter ska bära oss genom hela livet. Vårda 
dem så mycket du kan genom att använda skor som 
dämpar, balanserar och skyddar. Varje dag utsätts 
dina fötter för belastningar som är påfrestande, vi 
tycker det är viktigt att ta hänsyn till detta. För att 
undvika slitskador vid för tidig ålder gör du en lönsam 
investering om du låter oss hjälpa dig vid valet av skor. 
Din kropp kommer tacka dig.
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19PROFILERING OCH YRKESKLÄDER

SKOR

INDUSTRI SHOE ESD
Toe Guard industri sko är en mycket lätt och smidig sko, framtagen för lager och 
logistik. Ovandelen är designad för att minimera sömmar och maximera luftighet. 
Yttersulanär tillverkad i antistatisk och oljebeständig tvåkomponents PU. Alumi-
nium Tåhätta och komposit spiktrampskydd.

Artikel: TG80285
Skyddsklass: EN 20345 S1P ESD
Storlek: 36-48

REVOLT SKYDDSSKO
Revolt GTX är en revolutionerande skyddssko, tillverkad med den senaste tekniken 
som kombinerar superlätt direktinsprutad EVA och ett tunt men kompakt lager 
av halkbeständigt gummi. Ovandelen är tillverkad utan sömmar för att maximera 
luftigheten samt ge ökad hållbarhet. GORE-TEX® membranet säkerställer vat-
tentätheten utan att kompromissa på luft genomströmningen. Aluminium tåhätta 
och komposit spiktramp för maximal säkerhet.

Artikel: 80113
Skydd: Mjukt spiktrampskydd och aluminiumtåhätta
Storlek: 36-48

TRIUMPH SKYDDSSKO
Triumph GTX är en revolutionerande skyddssko, tillverkad med den senaste 
tekniken som kombinerar superlätt direktinsprutad EVA och ett tunt men kompakt 
lager av halkbeständigt gummi. Ovandelen är tillverkad utan sömmar för att maxi-
mera luftigheten samt ge ökad hållbarhet. GORE-TEX® membranet säkerställer 
vattentätheten utan att kompromissa på luft genomströmningen. Aluminium 
tåhätta och komposit spiktramp för maximal säkerhet.

Artikel: 80111
Skydd: Mjukt spiktrampskydd och aluminiumtåhätta
Storlek: 36-48

CLOUD SKYDDSSKO
Förmodligen världens lättaste skyddsko, då ovandelen är tillverkan av ett starkt 
och smidig nättexttil. Yttersulan är en kombination av superlätt direktinsprutad 
EVA och ett kompakt lager av gummi.

Artikel: 80110
Skydd: Aluminiumtåhätta
Storlek: 36-48
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SKOR

Sievi Roller +S3
Sievi Roller är försedd med den lättanvända och hållbara, patenterade snörnings-
mekanismen Boa®. Boa®-mekanismen ger komfort till bärare av skyddsskor: 
vrid bara på ratten och dina skors passform anpassas till just dina fötter. Skorna är 
också snabba och enkla att ta av: snörningen frigörs behändigt när ratten lyfts.

Artikel: 43-52156-113-08M
Material: EN ISO 20345:2011 - standardens krav
Storlek: 36-47

SIEVI ZONE HIGH +S3
Ankelsko med tåskydd och spiktrampskydd fria från metall, samt med bälgplös. 
Spetsen skyddad med en elegant PU-tåhätta. Ovandelen är av slitstarkt skinn 
och mikrofiber. 3D-dry-fodret andas och håller fötterna torra. Den elastiska 
FlexStep®-sulan ger skorna en utmärkt stötdämpning och sulans mönster med 
bra grepp förbättrar friktionsegenskaperna. De lösa Dual-sulorna ökar använd-
ningskomforten.

Artikel: 43-52142-112-08M
Material: EN ISO 20345:2011 - standardens krav
Storlek: 36-47

SIEVI ZONE +S3
Skyddssko fri från metall, med tåskydd och spiktrampskydd av komposit. Tåhättan 
av PU ger ytterligare skydd. Ovandelen är av hållbart skinn och mikrofiber. 3D-
dry-fodret förflyttar fukten bort från fotens yta, vilket gör att fötterna hålls torra. 
Den elastiska FlexStep®-sulan ger skorna en utmärkt stötdämpning och sulans 
mönster med bra grepp förbättrar friktionsegenskaperna. De lösa Dual-sulorna 
ökar användningskomforten.

Artikel: 43-52140-112-08M
Material: EN ISO 20345:2011 - standardens krav
Storlek: 36-47

OSLO SPORT WW 
Gjuten stödkonstruktion i PU som ger överlägsen slitstyrka och andningsförmåga. 
De är tillverkade i Aerpluss-mikrofiber med extra god andningsförmåga. De har 
en Vibram®-yttersula med en kärna av gummi, för halkskydd och en TPU-ram 
för extra slitstyrka. Dessutom ingår ett lätt och flexibelt Enigma Zero(k)®-
spiktrampskydd i komposit samt tåhätta i komposit.

Artikel: 78210
Material: (S3 SRC) Ovandel - Aerpluss 3D BZBI-mikrofiber. Gjuten stödkonstruk-
tion av PU. Tåhätta i lätt komposit. Dualmicro®-hälförstärkning. Meshfoder som 
andas. Hälla baktill. Plös med extra vaddering. Löstagbar innersula. Sula - Enigma 
Zero(k)®-spiktrampskydd i komposit. Oljebeständig Vibram® gummi- och TPU-
yttersula. Stötupptagande hälparti. Antistatiska egenskaper.
Storlek: 40 - 47
Färg: Svart/Orange
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SKOR

KOLLEN WW 
Vattenavstötande skor med god andningsförmåga, ovandel i nubuckläder och meshtyg. De har ett lätt tåskydd och spiktrampskydd i komposit och är utrustade 
med bakkappa som ger extra stöd samt reflexdetaljer.

Artikel: 78201
Egenskaper: (S3 SRC) Ovandel - Tåhätta i lätt komposit. Ovandel i mesh och nubuckläder. Bakkappa med stöd. Meshfoder som andas.Reflekterande detaljer. 
Öljettförankring. Hälla baktill. Plös med extra vaddering.  
Sula - Spiktrampskydd i komposit. Oljebeständig direktgjuten yttersula i PU. Stötupptagande hälparti. Antistatiska egenskaper.
Storlek: 36-48
Färg: Svart/Orange, Svart/Blå

TRACKFINDER 2 HT, DAM & HERR
Vattentäta walkingskor som är lätta, bekväma och ger ett bra stöd åt foten.  
EVA-mellansulan ger utmärkt stötdämpning och den kraftiga yttersulan i gummi 
skyddar foten i tuff terräng. Ej skyddsskor.

Artikel: Herr 78204, Dam 78206
Material: Ovandel: Helly Tech® Performance-membran HellyWear Extra stabilitet 
i sidled. Sula:HellyWear HellyGrip yttersula TPU-stabilisering för mellanfoten EVA-
mellansula av högsta kvalitet 
Storlek: Herr 40-48 Dam 36-42
Färg: Herr Svart/Orange, Svart/Blå, Dam Svart/Orange

RABBORA TRAIL MID HT WW
Lätta löparskor med förhöjt skaft för terränglöpning. De har utmärkt stötdämp-
ning och extra stabilitet, som samtidigt ger god kontakt med underlaget, så att 
du blir ett med stigen. C-Zone teknologin ger extra stötdämpning och yttersulan i 
gummi har ett grovt mönster som ger perfekt grepp. Ej skyddsskor.

Artikel: 78253
Storlek: 40-48 
Färg: Svart/Orange
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PERSONLIG 
SKYDDS- 
UTRUSTNING 
Att använda rätt hörsel-, ögon-, och andningsskydd 
kan vara livsviktigt i vissa utsatta miljöer. Med den 
senaste teknologin och med produkter av hög kvalité 
kan du vara säker på att din personal arbetar under 
säkra förhållanden med vårt utbud. Tillsammans 
med våra samarbetspartners gör vi kontinuerliga 
riskanalyser på de produkter som erbjuds för att 
vara säkra på att vi erbjuder de bästa produkterna 
på marknaden.

yrkesklader_vt_2015_inlaga.indd   22 2015-03-03   13:27



23PROFILERING OCH YRKESKLÄDER

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

NY STANDARD INOM DESIGN, KOMPORT OCH SKYDD
3M™ PELTOR™ X SERIEN HÖRSELSKYDD
3M Peltor X bygger på helt nya, banbrytande dämpningstekniker för att uppnå 
maximal dämpning utan att ge avkall på en mätt och smidig design.

Modeller:  
3M Peltor X1 hörselskydd (SNR 27 dB) – för skydd mot lättare industribuller, 
gräsklippning, borrning etc.
Artikel: X1A 
 
3M Peltor X2 hörselskydd (SNR 31 dB) – för skydd mot medelhögt till höga ljudni-
våer inklusive många industriapplikationer, vägarbeten, byggnadsplatser etc.
Artikel: X2A 
 
3M Peltor X3 hörselskydd (SNR 33 db) – för skydd mot buller inom skogsindustrin, 
flygplatser, tung industri etc.
Artikel: X3A 
 
3M Peltor X4 ear muffs (SNR 33 dB i en smal kåpa) – för skydd mot höga ljudnivåer 
inom ett brett spektrum av industriapplikationer.
Artikel: X4A 
 
3M Pletor X5 hörselskydd (SNR 37 dB) – för användning i extremt kraftigt buller 
som ofta annars kräver dubbelt skydd i form av kåpor och proppar. T.ex. gruvor, 
stenbrott, pappersbruk, gasturbiner etc.
Artikel: X5A

FM-RADIOLÖSNINGARNA FRÅN PELTOR™
Med 3M Peltor WS Alert XP har du FM-radio med suverän mottagning tack vare en 
ny uppgraderad radiokrets. Via Bluetooth® talar du obehindrat i mobiltelefon eller 
strömmar musik. Samtidigt som du skyddar din hörsel från alla skadliga ljud har 
du en oöverträffad medhörning och kan kommunicera med människor i din närhet 
på en normal samtalsnivå. Med den smarta USB-laddaren laddar du snabbt och 
enkelt ditt hörselskydd utan att du behöver ta ut batterierna - bara sätt in laddka-
beln i vägguttaget! (Obs! tillbehör)

Artikel: MRX21AWS5
Egenskaper: Anslutning till mobiltelefon via Bluetooth® för telefonsamtal  
eller för att strömma musik. 

3MTM är ett av Gosh-kedjans varumärken och är världsledande tillverkare av personlig 
skyddutrustning och ser som sin uppgift att hjälpa sina kunder att få arbeta i en säker och 
hälsosam arbetsmiljö. 3M tillhandahåller innovativa produkter av högsta kvalité och alltid 
finnas till hands för att utbilda och träna sina kunder för att säkerställa rätt val av produkt samt 
användning och hantering av sin personlig skyddsutrustning. 

Då 3M arbetar med hela bredden av personlig skyddsutrustning (besök din återförsäljare för fullständigt sortiment) 
och hela värdekedjan kan företaget säkerställa att produkterna fungerar utmärkt tillsammans, dvs har hög 
kompatibilitet. Målet är att produkterna ska användas och då måste de vara bekväma, kompatibla och inte hindra 
några moment i arbetet som ska utföras. 

Vi gör alltid vårt yttersta för att våra användare ständigt ska arbeta under tryggare förhållanden.

3M Peltor X1 3M Peltor X2 3M Peltor X3 3M Peltor X4 3M Peltor X5
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PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Filtrerande halvmasker från 3M 
kombinerar ergonomisk design för 
överlägsen komfort med patenterad 
teknologi som gör det lättare att 
andas och ger ett bekvämt skydd mot 
farliga partiklar.

3M™ High Performance Filter 
Media kombinerar fördelarna hos 
traditionell mekanisk filtrering 
med elektrostatisk filtrering för att 
effektivt fånga upp partiklar och 
3M™ Cool Flow™ utandningsventil 
minskar värmeutvecklingen.

3MTM AURA™ 9300+ FILTRERANDE HALVMASKER
Aura™ egenskaperna inkluderar en helt ny filterteknik med lågt andningsmot-
stånd, ett präglat övre fält som bidrar till att förebygga imma på glasögon, en 
skulpterad näspanel som förbättrar passformen med glasögon och en ny designad 
hakfält som förenklar inpassningen.

Artikel: 9310
Typ: Vikbar
Egenskaper: Filterteknik med lågt andningsmotstånd, smart trefältskonstruktion, 
skulpterad näspanel, nytt designat hakfält, präglat övre fält, individuella förpack-
ningar
Typiska användningsområden (Andning): Byggindustri, jordbruk, stenbrytning, 
porslinstillverkning/keramik, verkstadsindustri, läkemedel, sågverk, kemikalier, 
fordonsindustri, järn-stålgjuterier, skeppsvarv, metallarbete

3MTM 4000-SERIEN UNDERHÅLLSFRIA HALVMASKER
3M ™ 4000-serien andningsskydd har en välbalanserad design av mjuka och 
icke-allergiframkallande material. Det har ett inbyggt underhållsfritt filter. 
Utandningsventilen är centralt placerad för effektiv borttagning av värme och fukt 
som ansamlats i skyddet. Det justerbara nackbandet säkerställer en stabil säker 
passform.4000-serien används tills den går sönder, partikelfiltren sätts igen eller 
gasfiltren mättas.

Artikel: 4200
Egenskaper: Underhållsfri konstruktion, ostört synfält, lågvikt
Typiska användningsområden: Biltillverkning, kemiska processer och  
sprutmålning.

3MTM HF6500QL HALVMASK
3M HF6500QL halvmask är mycket bekväm att använda tack vare mjuk silikon in 
maskstomen och lätt vikt. Vidare så medger filterplaceingen längs sidorna ett bra 
synfält och Quick Latch funktionen gör att användare kan sätta masken i ventila-
tionsläge (hänga den på bröstet) utan att ta av skyddshjälm eller hörselkåpor.

Artikel: 6500
Egenskaper: Justerbart bandställ, ansiktstätning i silikon, 3M Cool Flow utand-
ningsventil, Quick Latch (QL), Drop Down-funktion. 3M bajonettfattning till alla 3M 
filter.
Typiska användningsområden: Byggindustri, gruv- och metallindustri samt repe-
ration och underhåll.
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PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

3M:s utbud av skyddsglasögon erbjuder skydd, 
komfort och stil.

•  Skydd – Vårt utbud håller högsta optiska kvalitet med 
produkter som inkluderar 

hållbara beläggningar mot repor och mot imma.
•  Komfort – Med många av våra produkter följer 

justerbara funktioner och mjuka material vid 
kontaktpunkter för att förbättra passform och 
komfort för olika ansiktsstorlekar och former.

•  Stil – Vårt utbud ger dig en mängd moderna och 
snygga produkter att välja bland; en viktig faktor när 
det gäller att öka användarens acceptans att bära 
personlig skyddsutrustning.

3M™ SECUREFIT™ 400 SKYDDSGLASÖGON
3M Sercurefit 400 skyddsglasögon har en unik skalmteknologi som gör att de sitter bekvämt och bra på de allra flesta ansiktstyper. Vidare är de designade för att mini-
mera risken för förlorad dämpning för de som samtidigt bär hörselkåpor. 

Nya 3M™ SecureFit™ 400 Skyddsglasögon 
•  Samma Pressure Diffusion Temple Technology för säker och bekväm passform
•  Mjuka justerbara näsbryggor för ännu bättre personlig passform
• Tilltalande design
• Ökad komfort
• Bekväma att bära 

Artikel: SF401AF, SF402AF, SF403AF
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Arbetslivet inom servicebranschen är beroende 
av funktionalitet för specifika behov. Inte nog med 
att kläderna ska vara hållbara och komfortabla de 
ska dessutom vara anständiga, snygga och utstråla 
erfarenhet och seriositet. Vi anser att kläder inom 
servicebranschen ska kännas välkomnande och 
professionella. I vårt utbud hittar du den kvalitét 
och komfort som främjar din arbetsplats ansikte 
utåt. 
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HERRBYXOR
Slitstarka herrbyxor i jeansmodell med två framfickor, 
två bakfickor och hällor. 

Artikel: 205127100 
Material: 65 % Polyester, 35 % Bomull
Storlek: 40-68
Färg: Svart 

UNISEX-KOCKJACKAN
Klassisk unisex-kockjacka i slitstark kvalitet, för kul-
knappar. Den genomarbetade passformen säkerstäl-
ler komforten. Kulknappar beställs separat. 

Artikel: 201000900
Kvalitet: 65 % Polyester, 35 % Bomull
Storlek: 42-68 
Färg: Grafit grå, Svart, Vit 

DAMKOCKBYXOR 
Slitstarka damkockbyxor med reglerbar resår i lin-
ningen, vilket ger god komfort och längre livslängd. 
Modellen har snedfickor och två bakfickor.

Artikel: 110091900
Material: 65 % Polyester, 35 % Bomull
Storlek: 34-58
Färg: Vit randig, Grå randig, Svart/Vit rutig

HERRKOCKBYXOR 
Slitstarka herrkockbyxor med veck och fickor. Byxorna 
har hällor, två snedfickor samt bakfickor.

Artikel: 202004900
Material: 65 % Polyester, 35 % Bomull
Storlek: 44-64
Färg: Vit randig, Grå randig, Svart/Vit rutig

DAMBYXOR
Slitstarka dambyxor med justerbar resår i linningen 
för ökad komfort. Allsidig och klassisk byxserie med 
många olika egenskaper. 

Artikel: 110056100
Material: 65 % Polyester, 35 % Bomull
Storlek: 34-52
Färg: Vit, Marinblå, Neptune, Petrolgrön, Smoke-
berry, Svart

FÖRKLÄDE MED FICKA
Bröstlappsförkläde med bröstficka och knytband som 
kan knytas bak eller dras runt midjan för bättre form. 
Längden på nackbanden kan justeras med tryckknap-
par, vilket säkerställer bättre passform, och därmed 
större arbetsglädje. 

Artikel: 610001900
Material: 65 % Polyester, 35 % Bomull
Storlek: 70 x 89 cm 
Färg: Röd, Svart, Vit, Navy

yrkesklader_vt_2015_inlaga.indd   27 2015-03-03   13:28



28 PROFILERING OCH YRKESKLÄDER

SERVICE

DAMBYXA
Linning med hällor samt D-ring för t ex nyckelkedja. Dragkedja i gylf. Tre sidfickor, varav en på höger sida med dragkedja. Påstickade 
bakfickor. Benfickor med pennficka samt telefonficka. Tre benlängder i samma modell, två justerbara med tamp och tryckknapp. Grenhöjd 
fram inkl. linning ca 25 cm i stl C38. Fotvidd ca 45 cm.

Artikel: 102191
Material: 100% bomull
Storlek: C32-52
Färg: Off-white, Ljusgrå, Svart

DAMVÄST
Lätt insvängd modell. Vadderad. Dragkedja fram. Krage. Två sidfickor med drag-
kedja. Längd mitt bak ca 63 cm i stl C38.

Artikel: 104130
Material: 65/35% polyester/bomull
Storlek: 36-48
Färg: Vit

UNISEXJEANSKJORTA
Normal passform. Insnitt på rygg. Stickningar ton-i-ton. Tryckknappar fram. 
Bröstfickor med lock, öppning för penna i det högra ficklocket. Längd mitt bak ca 
76 cm i stl M.

Artikel: 103052
Material: 100% bomull
Storlek: XS-2XL 
Färg: Mörk marinblå 
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SERVICE

HERRBYXA
Linning med hällor samt D-ring för t ex nyckelkedja. 
Dragkedja i gylf. Sidfickor. Påstickade bakfickor. 
Benfickor med pennficka samt telefonficka. Tre 
benlängder i samma modell, två justerbara med tamp 
och trycknapp. Grenhöjd fram inkl linning ca 26 cm, 
fotvidd ca 44cm i stl C50.

Artikel: 102192
Material: 100% bomull
Storlek: C44-60 
Färg:, Offe-white, svart

DAMJEANS
Klassisk femficksmodell med stretch. Gula stick ningar.Sidfickor och bakfickor. 
Grenhöjd fram inkl. linning ca 24 cm i stl C38. Fotvidd ca 40 cm. Plaggtvättad.

Artikel: 102419
Material: 75/23/2% bomull/polyester/spandex
Storlek: 34-52
Färg: Blå

DAMJEANS
Klassisk femficksmodell. Svarta stickningar. Linning runt om med hällor. Grenhöjd 
fram inkl. linning ca 24 cm i stl C38. Fotvidd ca 38 cm. Plaggtvät tad.

Artikel: 102420 
Material: 80/18/2% bomull/polyester/spandex
Storlek: 34-52
Färg: Svart

HERRJEANS
Klassisk femficksmodell med stretch. Gula stick-
ningar och sidfickor samt bakfickor. Grenhöjd fram 
inkl. linning ca 27 cm i stl C50. Fot vidd ca 48 cm. 
Plaggtvättad.

Artikel: 102421
Material: 78/19/3% bomull/polyester/spandex
Storlek: C46-C60 
Färg: Blå

HERRJEANS
Normal passform. Klassisk femficksmodell. Svarta 
stickningar. Linning med hällor. Dragkedja i gylf. 
Sidfickor. Bakfickor. Grenhöjd fram inkl. linning ca 27 
cm i stl C50. Fotvidd ca 42 cm. Plaggtvättad.

Artikel: 102423
Material: 80/18/2% bomull/polyester/spandex
Storlek: C46-C60 
Färg: Svart
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TILLBEHÖR 
När ni hittat de rätta plaggen som sätter prägeln 
på ditt företag är det viktigt att fullborda klädselns 
funktionalitet. Skydda de områden på kroppen som 
är utsatta för påfrestningar. I vårt urval av tillbehör 
hittar du väl testad utrustning för att fullborda din 
säkerhet och komfort.
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TILLBEHÖR

UNDERSTÄLLSTRÖJA
Underställströja i Lifa ® Stay Dry Technology™.
Den har inga axelsömmar och har mudd i ärmav-
slut
Ribb i hals och förlängt ryggslut.

Artikel: 75016
Material: 100% Polypropylen.
Storlek: XS-4XL.
Färg: Svart, Marinblå

UNDERSTÄLLSBYXA
Underställsbyxa med mudd i kant och resår i 
midja. Förstärkning i gren.

Artikel: 75415
Material: 100% Polypropylen.
Storlek: XS-4XL.
Färg: Svart, Marinblå

UNDERSTÄLL GOSH SET
Underställ i funktionsbehandlad polyester, perfekt för 
den aktive! Ligger förpackad i presentkartong. 

Artikel: Gosh621
Storlek: 128, 140, 152, 164cl, XS-4XL
Färg: Svart

LAGER PÅ LAGER-PRINCIPEN – KLÄ DIG RÄTT!
När temperaturen är låg eller man utsätts för påfrestningar utomhus är det viktigt att klä sig med rätt 
utrustning och på rätt sätt. Att använda ”lager på lager”-metoden är ett bra sätt att klara av hårt arbets-
klimat.

Lager 1 - grundlager med underställ
Det första lagret utgör innerskiktet, det vill säga de plagg som sitter närmast kroppen. Exempelvis långa 
ullkalsonger, ett underställ, liner-strumpor, tunna innervantar etc. Första lagrets huvudsakliga uppgift 
är att hålla dig torr genom att transportera bort fukt och svett från kroppen samtidigt som det håller din 
värme uppe.

Lager 2 - värmelager med isoleringsplagg
Det andra lagret, ska isolera och förstärka isoleringen och behålla värmen som lager 1 bidrar med 
samtidigt som det ventilerar kroppen. Det är även viktigt att plagg som utgör mellanskiktet effektivt kan 
transportera vidare fukt och svett bort från kroppen – precis som med lager 1.

Lager 3 - skyddslager med skalplagg
Lager 3 är det skyddande lagret, även kallat ytterskiktet, som ska hålla snö, blåst och regn borta. Detta 
lagret kan innefatta allt från skor med funktion eller läderkängor till en kraftig skaljacka, regnställ eller 
överdragsbyxor. Samtidigt som ytterskiktet ska skydda dig mot väta och vind så är det viktigt att det släp-
per ut den fukt som lager 1 och 2 avleder från kroppen. Ett skalplagg kan även användas för isolering.

Lager 4 - förstärkningslager för extra värme
För att isolera dig extra mycket finns det även ett så kallat förstärkningslager, eller lager 4, som används 
vid till exempel stillastående arbeten eller raster där man ibland kan vara stilla i timmar.

Vi hjälper dig hela vägen med val av plagg – tveka inte att kontakta oss!
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TILLBEHÖR

SKÄRSKYDDSHANDSKAR MED TYPHOON® 
Belagda med polyuretan på handskarnas innerhand och fingertoppar. Extra smi-
diga. Typhoon® är en av världens starkaste fiber. Särskilt slitstarka. Lämplig för: 
monteringsarbete med extremt höga krav på handskens böjlighet och töjbarhet 
samt för miljöer där det kan förekomma stor risk för skärskador. Skärmotstånd: 
5. EN 388, 420

Artikel: 116.560t
Längd: 24-28 cm
Material: Typhoon®/PU
Storlek: 8 - 11

ARBETSHANDSKAR 
Svinnarv, A-kvalitet. Med manchett. Halvfodrade. Särskilt utvalt skinn som inte fär-
gar av sig. Svinnarv behåller sin mjukhet även efter torkning. Lämplig för: allsidig 
användning inom verkstads industri. Standard: EN 388, 420

Artikel: 101.9510
Foder: Bomullsfleece
Längd: 24-27 cm
Tjocklek: 1,0-1,2 mm
Storlek: 8 - 11

ARGONHANDSKAR 

Getnarv. Ofodrade. Mjuka och slitstarka.
Ger utmärkt fingerkänsla. Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd Lämplig för: 
TIG-svetsning. Standard. EN 388, 407, 420, 12477/01+A1/05 Type B

Artikel: 106.3700K
Längd: 29-32 cm
Material: Getnarv
Tjocklek: 0,9-1,0 mm
Storlek: 8 - 11

MONTAGEHANDSKAR 
Med särskilt skumfoder i nitrilgummi. Anpassade för detaljmontering, inspektion, 
arbete med små delar etc. Tätslutande modell. Bekväm. Elastiskt material. Mate-
rial med goda ventilerande egenskaper. Standard: EN 388, 420

Artikel: 114.0755
Längd: 23-27 cm
Material: Nylon/PU/Nitril
Storlek: 8 - 11
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TILLBEHÖR

MONTAGEHANDSKE
Montagehandske från Greenstripe med innerhand, förstärkningar i PU och förböjda fingrar. Mjuk och flexibel med perfekt pass-
form och fingertoppskänsla. Stötdämpande material i innerhand med bakhand av lycra. Tvättbar och kromfri.

Artikel: 11270 
Storlek: 8-11

MONTAGEHANDSKE MED GETSKINN
Handske från Greenstripe av hög kvalitet och bakhand 
av nylon. Perfekt för dig som söker en smidig och 
mjuk v-handske med bra känsla.

Artikel: 11280 
Storlek: 8-11

MONTAGEHANDSKE I THINSULATE
Smidig thinsulate/fleecefodrad getskinnshandske 
med bakhand av kraftig nylonmaterial. Idealisk för 
kalla vinterdagar.

Artikel: 12280 
Storlek: 8-11

ARBETSHANDSKE
Klassisk arbetshandske i smidig nötnarv. Halvfodrad 
och slitstark. Fungerar som bäst när man vill ha en 
allroundhandsk

Artikel: 11290 
Storlek: 7-11

Greenstripe är Gosh-kedjans egna exklusiva varumärke. Greenstripe 
står för kvalité och komfort. Vi testar noggrant våra produkter 
innan de lanseras på marknaden och väljer med omsorg ut seriösa 
samarbetspartners för produktion och tillverkning för bästa resultat. 
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TILLBEHÖR

XTR D3O® KNÄSKYDD
Flexibelt knäskydd vid arbete på tuffa underlag. Aktivt knäskydd med stötdämpan-
de D3O® material ger maximalt skydd och slitstyrka. Extremt slitstarkt, sticktåligt 
knäskydd av avancerat stötdämpande D3O® material på insidan som stelnar vid 
stötar och slag. Behåller sin form under hårt arbete och varar dubbelt så länge 
som andra knäskydd. Ergonomiskt böjd design som följer knäets form. Flexibielt 
då du går, men sluter väl om knät när du böjer dig ner. Kan placeras på olika höjd i 
knäskyddsfickan så att det garanterat får det läge som ger dig ett maximalt skydd.

Artikel: 9191
Material: 100% Polyolefin och 100% D3O® 
Storlekar: One-size

HANTVERKSKNÄSKYDD
Spara dina knän med bekväma, effektiva och certifierade knäskydd.Slitstarka och 
tåliga på utsidan och mjukare på insidan för maximal komfort, tryckfördelning och 
skydd. Flexibelt när du går, men sluter väl om knäet då du arbetar knästående. 
Kan placeras på olika höjd i knäskyddsfickan så att du garanterat får det läge som 
ger dig maximalt skydd. Alltid på plats. Höga sidor förhindrar att knäet glider av 
knäskyddet. 

Artikel: 9110
Material: 100% Polyeten 
Storlekar: One-size

GREENSTRIPE WORKER
Sockor i 3-pack med frottéförstärkt fot i hög bomullskvalitet.

Artikel: Worker 37-39, Worker 40-42, Worker 43-45, Worker 46-48
Material: 90% Bomull, 15%, Polyamid, 5% Lycra.
Storlek: 37-39, 40-42, 43- 45, 46-48

GREENSTRIPE FUNCTION
Coolmax/ull socka för året-runt bruk. Stickad av finfibrig, kammad merinoull 
som är krympfribehandlad. Ullen har en mycket god värmeisoleringsförmåga 
och absorberar fukt utan att kännas våt och kall. För högre slitstyrka har fotdelen 
förstärkts med polyamid.

Artikel: Function 37-39, Function 40-42, Function 43-45, Function 46-48
Material: 60% Coolmax, 20% Ull, 16% Polyamid, 4% Lycra
Storlek: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
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Även om Gosh är Sveriges ledande medlemsägda kedja 
så är det lokalt vi är som allra starkast. 
Med stor förståelse för den lokala marknaden och dina 
unika behov presenterar vi smarta och kostnadseffektiva 
lösningar för din profilering. Katalogen innehåller 
endast ett urval av allt vi kan erbjuda, kontakta eller 
besök oss för mer information.

EN LOKAL 
PARTNER SOM 
GER DIG KRAFTEN 
ATT STICKA UT I 
KONKURRENSEN. 

Gärdevägen 6, 865 50 Sundsvall, 060-56 68 00, info@backmarks.com, www.backmarks.com




