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WORKSAFE
Montagehandske Konstläder 
Worksafe M28 
Blåsigt och kallt kan det vara även på 

sommaren, och även om fingrarna inte lär 

ådra sig amputationskrävande skada kan 

det vara nog så obehagligt. Worksafes 

M28:or håller dig torr och varm när vädret 

lämnar övrigt att önska, och funkar med 

pekskärm gör det också. 

Material: Polyester Thinsulate. 

Pris: 199 kr.

BLÅKLÄDER 
Sommarjacka Cordura 
Denim 
Det må se ut som en vanlig 

jeansjacka, men precis såsom 

den köttätande orkidé som 

medelst kamouflage lockar 

till sig intet ont anande 

flugor är det i själva verket 

något helt annat: En 

förstärkt jeansjacka, vars 

Cordurafibrer gör tyget 

avsevärt mycket mer 

motståndskraftigt mot 

allsköns våld. Kommer 

plaggtvättat för en lätt 

patinerad framtoning.

Material: 88% bomull, 12%  

Cordura (375 g/m2). 

Pris: 899 kr.

ROBUSTOR 
Brooklyn -90 
Robustor tolkar nittiotalets Brooklyn, 

grogrund för hiphop, grafitti och 

breakdance, på det enda sätt som 

skulle kunna göra denna klassiska New 

York-stadsdels historia rättvisa: Med en 

lättviktig skyddssko, väl stötdämpad, 

med mjukt spiktrampskydd och en 

tåhätta i lätt aluminium. Word!

Material: Fullnarvigt läder. 

Pris: 1 098 kr.

FRISTADS KANSAS
Hängselbyxa 1177 Dambyxa 
I Fristads satsning på en linje bekväma 

och praktiska kläder för den kvinnliga 

hantverkaren ingår även ett par stadiga 

hängselbyxor, denna av tidens tand 

välbeprövade konstruktion som låter dig 

bli för skiftnyckel och skruvmejsel vad 

granen är för julpyntet.

Material: 100% bomull (275 g/m2). 

Pris: 798 kr.

CATERPILLAR 
Armor Banner Full Zip 
Sweatshirt 
Redig huvtröja med dragkedja, 

som dessutom bemödat sig 

att lämna utrymme för inbyggt 

hörlursförvaring. Generöst tryck över 

ärmarna lämnar minimalt med utrymme 

för tvivel om var tröjan införskaffats.

Material: 65% polyester, 35% bomull. 

Pris: 999 kr.

L.BRADOR Boxerkalsong 599B
På ett så känsligt ställe hade man väl kunnat önska sig både 

spiktrampskydd och aluminiumhätta, men får nöja sig med ett schysst 

mönster som inte heller går av för hackor. 

Material: 95% bomull, 5% elastan. Pris: 327 kr.

Äntligen sommar, denna årstid där man kan 

slita av sig alla kläder och hopsa barfota över 

bygget, såvida man inte bryr sig om allmänt 

åtal och fötter fulla med spik. Gör man det 

har vi sammanställt en hjälpsam guide över 

vad som gäller i år.

T EXT :  N I K LAS  NAT T  OCH  DAG

BEACH 
2015
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CATERPILLAR 
Reflective Mesh Cap  
Lika kändiskompatibelt anonymiserande som den är 

i dagsljus är Caterpillars reflekterande smäck när den 

ställs framför en strålkastare. Att bära något annat vore 

huvudlöst. 

Material: 100% polyester, bomullsfodrad. Pris: 150 kr.

L.BRADOR 
T-shirt 731P 
L.Bradors t-shirt, med sina sömlöst stickade 

zoner i kontrasterande färger, avsedda 

att fördela kroppstemperaturen på bästa 

tänkbara sätt, har den stora fördelen att 

den inte skulle se malplacerad ut om du bar 

den när du bekämpar brott om nätterna. 

Material: 71% polyester, 21% polyamid, 8% 

elastan. Pris: Ej angivet.

BJÖRNKLÄDER 
T-shirt Carpenter Nordic 
Förtvättad, kroppsnära och vältryckt 

t-shirt i bomull. Alla konstens regler är 

uppfyllda, och hade den bara kunnat vara 

självjobbade hade lyckan varit total, men ack.

Material: 100% bomull (90 g/m2). 

Pris: 187 kr.

JALAS 
Exalter Easyroll  
Jalas Boasystem fungerar precis lika bra för dig som aldrig lärt 

dig knyta skorna som för dig som bara inte tycker att det är kul 

och/eller tidseffektivt att göra det. Ett hjul med tillfredsställande 

klick drar åt skosnörena tills komforten är den optimala.

Material: Mikrofiber, textil, polyamid, aluminium. Pris: Ej angivet.

FRISTADS KANSAS 
2077 NAS Dambyxa  
Byxor för tjejer kan du bära som 

ett åskådliggörande av feministiskt 

ställningstagande, som protest mot att 

tjejer tydligen inte ska bära samma byxor 

som män, för den fina passformens 

skull, för färgen eller helt enkelt för 

att skyla underkroppen. Helt upp till 

dig. Finns i fyra färger, alla med gängse 

hantverkarfunktioner.

Material: 100% bomull (275 g/m2). För-

stärkningar av Cordura. Pris: 595 kr.
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TEGERA 
9102 
En tunn och greppsäker handske i syntetläder 

med en fingertoppskänsla av Yngwie 

Malmsteen-mått. Kromfri, dessutom, till fördel 

för dig som lider av allergi. Förböjda fingrar och 

specialdesignad tumme för en passform så bra 

att du kanske aldrig vill gå barhänt igen.

Material: Polypropen, microthan, GripForce. 

Pris: Ej angivet.

BLÅKLÄDER 
Shorts Målare
Vitt som målartraditionen bjuder, 

med utanpåliggande fickor i Cordura 

som dessutom tjänstgör som 

utomordentligt slitstarka friktionsytor, 

vilka förlänger shortsens livslängd 

avsevärt.

Material: 100% bomull (320 g/m2). 

Pris: 619 kr.resistenta sulan. 

Pris: 1 279 kr.

HULTAFORS SNICKERS 
1673 Servicejacka 
En servicejacka för dig som ser 

varje tom textilyta som en tänkbar 

plats för en företagslogotyp, 

komplett med en uppsjö 

praktiska fickor och ergonomisk 

skärning. Ärmarna är förböjda 

så att du slipper själv. 

Material: 65% polyester,  

35% bomull. 

Pris: Ej angivet.

HULTAFORS SNICKERS 
6700 Servicebyxa Dam
Vid tillfällen då företaget behöver någon typ av uniform och kravet på enhetlig klädsel är större 

än exempelvis kravet på att kunna hänga halva verktygslådan i diverse hällor och d-ringar är 

ett par servicebyxor av nöden, dessa med sidofickor, stretchigt och slitstarkt tyg samt gott om 

plats för företagsprofilering.

Material: 65% polyester, 35% bomull (260 g/m2). Pris: Ej angivet.

FRISTADS KANSAS 
T-shirt 7005 LZT
Ett vilda västern-betonat motiv 

kompletteras av ett redigt städ, i sin tur 

prytt med adressen nordvästra Ohio 

och en uppsättning svårdeschiffrerbara 

siffror – allt hjälper dig att odla myten 

om dig själv som en outgrundlig herre 

med eklektiska intressen.

Material: 100% bomull. Pris: 179 kr.
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L.BRADOR
Piratbyxa L.Brador 
125PB
En smalare och mer 

kroppsnära passform gör 

det enklare för byxorna att 

stanna på avsedd plats i denna 

värld där det är ett välkänt 

faktum att tyngdlagen verkar 

lite extra just på hantverkarbyxor, 

tidvis på sedlighetens bekostnad. 

Stretchmaterial ser samtidigt till att 

komforten inte blir lidande.

Material: 65% halvpanamaväv, 35% 

bomull, med stretch och stretchkevlar. 

Pris: 760 kr.

FRISTADS 
Kansas 2090 NYC 
Ventilation under den varma årstiden ombesörjs 

av ett nät mellan linningen, samt i bakfickor 

och knäveck, och man har vinnlagt sig om ett 

lätt bomullstyg för att ytterligare garantera att 

det inte ska se ut som scenen där nazisterna 

öppnat Förbundsarken i slutet av Jakten På Den 

Försvunna Skatten så fort du öppnat gylfen. 

Finns även i varselversion (klass 1).

Material: 50% bomull, 50% polyamid (240 g/m2). 

Pris: 739 kr (varsel, 859 kr).

JOBMAN 
Regnjacka 1566
Pessimist? Räknar stenhårt med att det kommer 

börja strila ur snabbt förtätade moln i samma sekund 

som du tackar ja till altanbygget och visar din 

bleka nuna i dörrspringan? Håll dig både torr och 

lättupptäckt i Jobmans klass 3-jacka, vars sömmar är 

svetsade för att hålla vätan väck. 

Material: Polyuretanbelagd polyestertrikå (170 g/m2). 

Pris: 599 kr.

MONITOR Ultra Cyan 
Sömlös textil håller skavsåren på behörigt avstånd, medan en 

finurligt utformad torsiongaffel i mellanfoten stabiliserar och 

bidrar till ökad komfort. Trots en stadig 

tåhätta i metall har vikten hållits 

uppseendeväckande låg: En 42:a tippar 

vågen vid endast 480 gram – som gjort 

för dig som inte bryr dig om att folk kallar 

dig lättfotad. Material: Textil, mikrofiber, 

tåhätta i aluminium. Pris: 1 250 kr.

GUIDE 346 
Guide gör handskar för verkligt hårda tag, och paradgrenen är 

handskar som gör dig osårbar mot skärsår och stickskador. 346:an 

har skärskydd av femte nivån, är helfordrad med skärskyddsfiber 

och hopsydd av kevlar. Det värmebeständiga materialet gör 

handsken gångbar vid lättare svetsjobb.

Material: Skärskyddsfiber, kalvläder. Pris: Ej angivet. 

CATERPILLAR 
Plate Tee  
Du som gått på bio på sistone 

och tagit del av senare tiders 

tredimensionella utveckling kan 

glädja dig åt att även Caterpillar 

följt med i tidens anda: På Plate 

Tee-arbetströjan har man valt ett 

tryck som låter den godtrogne 

betraktaren tro att du skruvat fast 

tillverkarens logotyp, stämplad på 

en bit plåt, rakt ner i bröstbenet.

Material: 100% bomull. Pris: 349 kr.

BJÖRNKLÄDER 
Softshelljacka Carpenter Nordic  

Tre lager softshelltyg ger en jacka som avvisar 

vatten lika enkelt och nonchalant som en 

innerstadsdörrvakt en överförfriskad lantis, 

och till på köpet med god andningsförmåga. 

Dragskor finns i såväl huva som underkant, och 

även ärmsluten är justerbara.

Material: 100% polyester (195 g/m2).

Pris: 1 029 kr.
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FRISTADS KANSAS 
Farfarströja 7007 LZT  
Nostalgiskt blickar man bakåt i tiden, 

helt i linje med vår nutids trendiga 

vintageideal, och erbjuder därför 

en farfarströja av klassiskt snitt 

som låter den överhettade 

lufta bringan med en snabb 

knappjustering.

Material: 100% bomull. 

Pris: 269 kr. 

BLÅKLÄDER
Denimskjorta
En denimskorta 

av klassiskt snitt, en 

gång norm för arbetarklassen, 

men idag även mycket gångbar hos 

skrivbordsjockeys som inte kan skilja en rubank från en ångvält. 

Funkar med andra ord både till vardags och fest. 

Material: 100% bomull (185 g/m2). Pris: 349 kr.

WORKSAFE 
Hi-Vis Waistcoat 20471 
Varmfodrad varselväst för 

nattliga pass, eller dito i väderlek 

där vädrens makter liksom 

tittat ner från sin himmel, sagt 

”haha, en svensk!”, hånskrattat 

elakt och plockat fram sin allra 

kallaste störtskur på pin kiv. 

Klass 2.

Material: 70% bomull, 30% 

polyester. Pris: 999 kr.

JOBMAN 
Piratbyxa 2281 

Såväl spikrädd takläkt som 

konkurrerande fribytare på karibiska 

sjön kommer att skälva som asplöv 

när du materialiserar dig på bygget/

däcket i ringspunnen bomull blandad 

med polyester, samt med förstärkta partier 

i Cordura som med all önskvärd tydlighet 

visar att du inte fruktar hårda tag.

Material: 55% bomull, 45% polyester (305 g/

m2). Pris: 799 kr.

ARBESKO 983  
Detta lilla konstverk av olika material, vart och ett placerat 

där det gör din fot mest nytta, ser till att varken fallande 

cementblandare eller den egna tåbärsen vållar dig minsta 

omak. Gelbaserad stötdämpning i klacken gör varje fjät lika 

njutbar som vore bygget en enda stor hoppborg. Nitrilgummi 

i klacken gör dig sånär osårbar för halkning även om 

skojfriska kollegor lagt sina bananskal där du minst anar det.

Material: Mocka, polyamid, PU, aluminiumtåhätta, skumfoder. 

Pris: 1 400 kr.

L.BRADOR 6001PS  
Följsam tröja med fyrvägsstretch och god 

passform, vilka tillsammans samverkar 

för ett fullgott rörelsemönster även vid 

krävande applikationer. Andningsfunktion 

förpassar tallrikarna under armarna till 

diskmaskinen illa kvickt.

Material: 87% polyester, 23% spandex. 

Pris: 423 kr.

HOUSE OF FAR EAST 
Grips Viz 5609 
För det facila priset fyrtio kronor kan du investera 

i en handske som inte bara låter dig gå opåkörd 

över gatan, utan också sms:a medan du inte blir 

det. Varselfärger och touchscreenfunktion, alltså. 

Andas gör den också. 

Material: Nylon/skummad nitril. Pris: 40 kr.
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CATERPILLAR Infrastructure ST S1P HRO SRC
Äntligen en sko för dig som vill se många bokstavskombinationer i modellnamnet! 

Detta är emellertid inte skons enda existensberättigande: Här finns 

spiktrampskydd, värmetålig (< 300°) yttersula, stötdämpning, 

halkskydd, antistatiska egenskaper samt oljebeständighet.

Material: Nylonmesh, mocka, PU. Pris: 1 194 kr.

HULTAFORS  
SNICKERS 
Zip Hoodie Dam 
Damanpassad munkjacka med 

dragkedja, som seden bjuder 

försedd med en känguruficka 

som välkomnar frusna eller 

rastlösa händer när andan faller 

på. Lyra i halsremmen borgar 

för bibehållen form trots idog 

tvättning.

Material: 80% polyester, 20% 

bomull (300 g/m2). 

Pris: Ej angivet.

HULTAFORS SNICKERS 
8063 Varselmicrofleecejacka 

Varm och väl synlig är de två (tre, när vi 

tänker efter) ledorden för jacka 8063, 

som uppfyller kraven för varselklass 

3. Reflexerna är placerade så att du 

syns ur alla vinklar oavsett om du 

böjt dig framåt med ryggen mot 

ankommande trafik, kanhända 

för att demonstrera ditt missnöje 

med deras närvaro.

Material: 100% polyesterfleece 

(260 g/m2). 

Pris: Ej angivet.

HULTAFORS 
SNICKERS
4373 Serviceväst 
Håll kroppsvärmen nära 

dig och låt armarna klara 

sig själva. Mervärde: Större 

rörlighet. Bröstficka som 

sydd för mobiltelefon 

och med omtänksamt 

pennfack.

Material: 65% polyester, 

35% bomull (260 g/m2).

Pris: Ej angivet.

HULTAFORS SNICKERS
2510 T-Shirt Limited Edition
Hör du till oss lyckostar som hamstrade fjolårets 

Limited Edition-arbetskläder, och nu gjort stora 

pengar genom att kränga dem till köpstarka samlare? 

Missa då heller ej denna, som enligt framstående värderar 

mycket väl kan bli ditt livs investering och befria dig från 

ångesten över det orangea kuvertets årliga dråpslag.

Material: 100% bomull (195 g/m2). Pris: Ej angivet. 

HULTAFORS SNICKERS
6100 Serviceshorts 
Trots värmen kan ett städat intryck 

vara till gagn inte bara artighets- 

utan även finansmässigt. Därmed 

inte sagt att komforten ska behöva 

offras på artighetens och finansens 

gemensamma altare, varför Hultafors 

Snickers serviceshorts stoltserar 

med stretchtyg, stram passform och 

välplacerade fickor. 

Material: 65% polyester, 35% bomull 

(260 g/m2). Pris: Ej angivet.

HOUSE OF 
FAR EAST
Amara 5640 
Generöst prissatta 

montagehandskar i slitstark 

syntet, och dessutom helt kromfria. 

Handsvetten hålls på behörigt avstånd 

tack vare god andningsfunktion. 

Material: Amara, polyester. Pris: 25 kr.

FRISTADS KANSAS Shorts 2102 CYD
Den modeintresserade hantverkaren känner säkert igen 

dessa shorts från fjolårets Gen Y-kollektion, och om du slet 

ut dina under hårda pass förra sommaren lär du knappast 

kunna undgå att upplåta ett litet tjut av glädje över att de 

återkommer även denna säsong.

Material: 60% bomull, 40% polyester. Förstärkningar i Cordura. 

Pris: 549 kr.
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GRUNDÉNS 
Vega Jacka 305 
Rejäla doningar var det här: Dubbel stormklaff! 

Droppskydd! Reglerbar hjälmanpassad huva! Skulle 

vädergudarna plötsligt komma till insikt om att du 

går säker mot regnskurar och vilja pröva något nytt 

kan du även vara säker i insikten om att jackan även 

är flamklassad.

Material: PU-belagd polyester. Pris: 899 kr.

GRUNDÉNS 
Vega Midjebyxa 213 
Reglerbart i midjan, vad är det jag ser/också i 

bensluten inställningar fler!/du som är tjockvadad 

klarar dig lätt/men ock du som är finlemmad passar 

de rätt (mycket fritt efter Carl Michael Bellman).  

Material: Pu-belagd polyester. Pris: 599 kr.

HULTAFORS SNICKERS
6073 Serviceoverall 
Satt du i limousinen på väg till 

nobelfestligheterna iklädd frack när ett 

plötsligt VVS-larm tvingade dig att rycka 

ut och rensa ett igensatt avloppsrör? Hade 

du bara haft en serviceoverall inom räckhåll 

hade du sluppit frackuthyrarens alla 

mordhot och okvädingsord: Bara att skutta 

i benen och dra upp dragkedjan, och vips är 

du skyddad från topp till tå. 

Material: 65% polyester, 35 bomull (195 g/m2). 

Pris: Ej angivet.

HELLY HANSEN Alna Leather Boa
Läderboan, som vi väljer att kalla den med en sorts 

kittlande känsla av avsmak, är ett skomakarmässigt 

mästarprov som förenar funktionsmaterial med mer 

klassiska dito. Ett vattentätt membran låter dig hoppa 

jämfota i precis vilken vattenpuss du känner för.

Materal: Läder, textil, PU. Pris: 1 299 kr.

HELLY HANSEN Alna Leather Boa 
Även Helly Hansen har valt att anamma det 

hjulbaserade Boasystem som ersätter konventionella 

skoförslutningslösningar. I övrigt är svårt att hitta 

saker att klaga på: En lätt tåhätta i kompositmaterial 

finns där den ska, inbyggda reflexer kan komma väl 

till pass och spikar kan man trampa på hur många 

man vill utan att riskera surben.

Material: Nubuck, PU. Pris: 1 199 kr.

BLÅKLÄDER Pikétröja 
Tre färger har du att välja mellan, 

och tillverkaren är inte dummare 

än att ha försäkrat sig om 

komplementfärger som 

matchar de egna 

X1500-byxorna 

mycket väl. Logotyp 

på bröstet och märke 

på ärm uppmärksammar 

omgivningen på dina köpvanor.

Material: 60% bomull, 40% poly-

ester (220/m2). Pris: 199 kr.

WORKSAFE 
Hi-Vis Shorts 20471 
I takt med att sommaren blir längre 

och soligare – hoppas vi – kommer dina 

bländvita ben att förlora den reflexverkan 

de tillgodogjort sig under vintermånaderna, 

och du kommer på grund av solbränna inte 

kunna förlita dig på att de gör dig synlig i 

trafikerad miljö. Ett par varselshorts (klass 

2) är ett fullgott substitut, och Worksafes 

variant är rentav ett utmärkt sådant.

Material: 85% polyester, 15% bomull.

Pris: 529 kr.

BLÅKLÄDER 
Piratbyxa X1900 
Blåkläders ambition är 

här att skapa ett par 

trekvartsbyxor med samma 

komfort som det pålitliga 

par jeans som de har 

fräckheten att ta för givet 

att du bär till vardags. 

För att göra shortsen mer 

lämpade för byggets 

umbäranden har man 

förstärkt tyget med invävd 

Cordura.

Material: 88% bomull, 12% 

Cordura (375 g/m2). 

Pris: 1 099 kr.

SNICKERS 
HULTAFORS
2702 Pikétröja Dam 
En trevlig och representativ 

pikétröja för den kvinnlige 

hantverkaren, med 

förstärkt söm i axlar och 

nacke för att skänka den 

ett långt och produktivt liv. 

Plats för logotyp finns det gott 

om, och tvätt i hela 70° är inget 

problem.

Material: 65% polyester, 35% 

bomull (220 g/m2). 

Pris: Ej angivet.

FRISTADS KANSAS Huvtröja 7454 PFKN 
Lika funktionsduglig som återhållet vardagsplagg som i spontana 

imitationer av Döden ur Ingmar Bergmans Det Sjunde Inseglet 

(tips: Erbjud schackpartier och upprepa presentationen ”Det är 

jag som är Döden!”). 

Material: 100% polyester. Pris: 379 kr.

HULTAFORS SNICKERS 
2818 Zip Sweatshirt 
Som stolt köpare av ovan 

namngivna plagg ställs du inför 

tvenne möjligheter: Antingen 

att förvalta plaggets inre 

potential i förtagsexponerande 

syfte, eller att behålla den 

svart och minimalistiskt, 

om än med risken att bli 

misstagen för arkitekt när 

du rör dig på bygget.

Material: 80% polyester, 20% 

bomull (300 g/m2). 

Pris: Ej angivet.


