LYSANDE
PÅ JOBBET.

SYNS MAN INTE
FINNS MAN INTE.
Efter att ha varit på jobbet sedan 1905 har vi lärt oss mycket. Bl.a.
att det är viktigt för dig att synas på jobbet, även om du inte jobbar i
en miljö där det krävs varselplagg. För syns man inte finns man inte
och det kan vara farligt i vissa jobbsituationer. Med det i åtanke har
vi tagit fram kläder till dig som jobbar vid en hylla på lagret, kör ut
varor, sköter gräset i en park eller trycker tidningar.
Vi har skapat den här kollektionen så att du kan känna dig trygg
och sedd på jobbet. Varje dag. Hoppas det syns.

ÄR DU BEKVÄM
SYNS DET.
Som vanligt har vi sytt in lite extra omtanke i våra
kläder. T.ex. ventilationstyg i armhålan, tejpade sömmar på skaljackan och en kombination med jacka och
byxa som håller dig torr i det värsta av regnväder. Och
elastiska reflexer som inte hindrar dig från att sköta ditt
jobb. Vi tror att det märks om man mår bra på jobbet
och nu kommer det även att synas.

Snygga t-shirts
med ventilationstyg i armhålan.

Hoodie med dragkedja
och säkerhetsficka.

Vattentät regnjacka
med avtagbar huva och
justerbart ärmslut.

SYNLIG
PÅ JOBBET
SEDAN 1905.

NYHET!

NYHET!

NYHET!

Hoodie

T-Shirt

T-Shirt lång ärm

Dragkedja, säkerhetsficka i höger ficka, mörkgrå reflexer, synbarhetstyg. Material: 80%
Bomull 20% Polyester. Vikt: 320g. Tvätt: 60 °C.

Ventilationstyg i armhålan, mörkgrå reflexer,
synbarhetstyg upptill. Material: 100% Bomull
(Gul 55% Bomull 45% Polyester). Vikt: 190g .
Tvätt: 60 °C.

Ventilationstyg i armhålan, mörkgrå reflexer,
synbarhetstyg upptill samt ärmar. Material: 100%
Bomull (Gul 55% Bomull 45% Polyester). Vikt: 190g.
Tvätt: 60 °C.

Storlek: XS - 4XL
Best.nr: 073019599
073029599

Storlek: XS - 4XL
Best.nr: 075019599
075029599

Storlek: XS - 4XL
Best.nr: 944019899
944029899

Svart/Gul
Svart/Orange

Skaljacka

NYHET!

Tejpad skaljacka, delvis nätfodrad insida, vattentät dragkedja, bröstficka med id-kortshållare, sidfickor med dragkedjor,
justerbar och avtagbar huva
med dragsko. Dragsko även
nedtill på jackan, justerbara
ärmavslut. Inneficka med
dragkedja. Vind och vattentät, 10.000 mm/10.000 gram.
Material: 100% Polyamid. Vikt:
150g. Tvätt: 40 °C.
EN 343

Storlek: XS - 4XL
Best.nr:
EN 381-5 - SÅGNINGSSKYDD, FORDRINGAR FÖR BENSKYDD
719015899
Svart/Gul
Plagg godkända enligt EN 381-5 är avsedda att användas vid skogsavverkningsarbete / arbete med motorsåg.
Klass 1: 20 m/s
Det finns tre klasser där klassningen beskriver hur skyddet i byxan står emot hastigheten på motorsågkedjan.
Klass 2: 24Svart/Orange
m/s
Val av design: Både design A och B täcker framsidan av benen och är avsedd att användas i normalt skogsavverknings-719025899
Klass 3: 28 m/s

Svart/Gul
Svart/Orange

Jacka
Jacka med varselfärgade
partier, reflexer på axlar och
ärmar. Bröstficka, pennficka,
två sidfickor varav den högra
med säkerhetsficka och
D-ring. Två innerfickor varav
den ena stängs med dragkedja. Förlängd i ryggen
för god komfort. Material
100 % bomull, 350 g/m²,
varselytor 80 % polyester/
20 % bomull 300 g/m².
Tvätt 60°.
Storlek: XS - 3XL
Best.nr:
712010499 Svart/Gul
712010469 Marin/Gul

arbete av proffesionella skogsarbetare som är väl utbildade och kunniga inom området. Dock skiljer sig design A och B
åt när det gäller skyddet på insidan av benen. Se skiss. Design C täcker hela benen och är till för att användas av
personer som normalt inte arbetar med motorsågar eller extraordinära situationer, t.ex vid arbete i träd.
Försäkra Dig om att byxans sågskydd överlappar sågskyddet i fotbeklädnaden.
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NYHET!

Skalbyxa, Dam
Tejpad skalbyxa, resår och dragsko
i midjan, sidfickor, benficka med
dragkedja, förböjda knän, justerbar
fotvidd, reflex baktill på vänster ben.
Vind och vattentät, 10.000 mm/10.000
gram. Material: 100% Polyamid. Vikt:
150g. Tvätt: 40 °C. Mycket bra regnbyxa, certifierad mot dåligt väder.

Dragkedja. Reflexer på
ärmarna. Synbarhetstyg på
axlar och ärmar. Sidfickor.
En säkerhetsficka i den
högra sidfickan. D-ring.
Mudd i ärmar och midja.
Material: 100% Bomull
(Synbarhetstyg 50% Bomull,
50% Polyester). Vikt: 300g.
Tvätt: 40g

EN 343
Storlek: XS - 3XL
Best.nr:
580005899 Svart
EN 381-5 - SÅGNINGSSKYDD, FORDRINGAR FÖR BENSKYDD
Klass 1: 20 m/s
Klass 2: 24 m/s
Klass 3: 28 m/s

Plagg godkända enligt EN 381-5 är avsedda att användas vid skogsavverkningsarbete / arbete med motorsåg.
Det finns tre klasser där klassningen beskriver hur skyddet i byxan står emot hastigheten på motorsågkedjan.
Val av design: Både design A och B täcker framsidan av benen och är avsedd att användas i normalt skogsavverknings-arbete av proffesionella skogsarbetare som är väl utbildade och kunniga inom området. Dock skiljer sig design A och B
åt när det gäller skyddet på insidan av benen. Se skiss. Design C täcker hela benen och är till för att användas av
personer som normalt inte arbetar med motorsågar eller extraordinära situationer, t.ex vid arbete i träd.
Försäkra Dig om att byxans sågskydd överlappar sågskyddet i fotbeklädnaden.
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Sweatshirt
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Storlek: XS-4XL
Best.nr:
936019869 Marin/gul
936019899 Svart/gul
936029899 Svart/orange

Svart/Gul
Svart/Orange

För mer information om vårt sortiment
samt hur vi kan profilera dina kläder besök
grolls.se eller kontakta din säljare.

Grolls 31 yrkesbutiker hittar du från norr till söder: Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Uppsala,
Västerås, Eskilstuna, Solna (Stockholm), Årsta (Stockholm), Lunda (Stockholm) Örebro, Karlstad, Norrköping, Motala,
Skövde, Linköping, Jönköping, Vimmerby, Uddevalla, Borås, Falköping, Backa (Göteborg), Högsbo (Göteborg),
Halmstad, Helsingborg, Kristianstad, Fosie (Malmö) och Toftanäs (Malmö).
Kundtjänst: 020-59 98 48 • www.grolls.se

