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SNYGGA OCH  TUFFA

FOOTSOUL

SKOR SOM PROVAS OCH LEVERERAS PÅ JOBBET

”Footsoul är skorna som 

 kombinerar det omöjliga - de 

är snygga OCH sköna.”

 KATA R I NA  A LT H I N ,  ST I L E XPE RT



JOBI är inte som alla andra. Inte du heller. Och framförallt inte dina fötter. 

Nä, alla är vi ju olika. Efter 29 år ute hos er kunder har vi förstått hur viktigt 

det är med rätt jobbskor. Med bra på fötterna under långa och kanske tunga 

dagar, förebyggs onödiga och för både dig och arbetsgivaren kostsamma 

belastningsskador. Med bra jobbskor slipper man värk både här och där och 

trista fotåkommor. Nu och i framtiden. Med fötter som mår bra, mår faktiskt 

hela kroppen bra! Om dina fötter mår bra, är de glada. Och om dina fötter är 

glada, är du troligen en nöjd JOBI-kund. Och om du är en nöjd kund, har vi 

uppfyllt vårt mål; nämligen att leverera riktigt bra och prisvärda jobbskor till 

dig och dina fötter. Därför älskar vi på JOBI glada fötter! 

Vad för slags jobb har du och vilka skor kräver din arbetsmiljö? Oavsett om du 

jobbar inne eller ute, inom kök, vård, städ, omsorg, restaurang, förskola, bygg, 

hotell, logistik, väkteri, kontor eller skola, har vi nog skor som ska funka. Vi har 

jobbskor för de flesta branscher och fötter.

På jobi.se hittar du noggrant  utvalda 
tillbehör som fot- och skovårds-
produkter, strumpor och sulor. 

Varför vi på JOBI 

älskar glada fötter

Jobbskor

Höstens nyheter 

börjar på sid 4

Vårda dina 
trotjänare!
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”Footsoul är skorna som kombinerar 
det omöjliga – de är snygga OCH 
sköna.” Katarina Althin, stilexpert

Under hösten kommer du i varje ny-
hetsbrev att kunna läsa Katarinas ”dos 
and don’ts” beträffande stil, skor och 
skomode. Om du inte vill missa dem, 
anmäl dig som prenumerant NU!

Katarinas 

stilguide



Prenumeranter på våra nyhetsbrev är 
Very Important People som tar del av 
rea och erbjudanden före alla andra. 

Vill du också bli VIP? Anmäl dig på 
jobi.se, så får du som ny prenumerant 
en liten gåva! (Breven kostar ingen-
ting, kommer 10 gånger per år och du 
kan när som helst avsluta prenumera-
tionen.)

Får jobbskor vara hur snygga som helst? 

Självklart! Footsoul by JOBI är vårt varu-

märke för riktigt snygga skor som följer 

trenderna. Vi håller koll på modevärlden 

och det senaste i skoväg. En sak är vi 

extra noga med; de skor som får kallas 

Footsoul måste vara sköna på rätt sätt.

Footsoul

Trendiga

höstnyheter

 sid 24

Vi premierar 
våra VIP-kunder
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Goda skäl för att boka in 
en JOBI skovisning:

• Det är bekvämt att 
prova jobbskor på en 
fikarast, och sedan få dem 
levererade direkt till jobbet. Då 
kan du använda din dyrbara fritid och 
körpengar till annat. 

• Personal som har rätt på fötterna är 
gladare, friskare och orkar mer även 
efter jobbet.

• Det är smart att testa skorna i rätt 
 arbetsmiljö. Funkar sulorna på era 
hårda och kanske hala golv? Felköp är 
både onödigt och dyrt!

• Du får smakråd från dina kollegor.

• Det är kul! För vem gillar inte att fika 
och handla (jobb)skor? Samtidigt!

Våra skovisningar är gratis såklart, och 
alla våra representanter är utbildade 
i fotens anatomi för att du ska hitta skor 
som passar just dina fötter.

Att handla skor 
på jobbet 
sparar både tid 
och pengar

Under hösten 2014 skänker vi 1 kr 

per sålt par till Cancerfonden.

Under våren sponsrade vi ”vår” 

 stil expert Katarina Althin och 

Team Rynkeby Göteborgs cykling 

till Paris, till förmån för 

Barncancer fonden. Forskning kring 

cancer ligger oss fortsatt varmt 

om hjärtat, därför skänker vi 

under hösten 1 kr per sålt par 

till Cancerfonden(vi  säljer ett 

par skor per arbetsminut). 



JOBI JOBBSKOR WATERPROOF HÖST 2014
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I JOBIs funktionskängor kan du vara varm och torr, 
 samtidigt som du följer modet. Det vattenavvisande 
membranet i kängorna både andas och täcker HELA 
foten. Bra va’? 

Funktionella, sportiga och ”waterproof” syntetkängor 
är högsta mode, du är inne samtidigt som du är ute! 

Waterproof = torrt och varmt!



JOBI JOBBSKOR WATERPROOF HÖST 2014
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JOBI JOBBSKOR WATERPROOF HÖST 2014
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JOBI JOBBSKOR WATERPROOF HÖST 2014
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”Härliga skor att ha på sig, varma och skyddar bra mot regn. 
Sitter bra och är lätta jämfört med andra vinterkängor man har 
haft. Helt enkelt SUPERNÖJD!” 

Susann, 131214
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Magnetsandalerna är extremt mjuka 
och sköna att gå och stå i, samtidigt 
som de gör gott. 

De 14 magnetplattorna stimulerar 
fotsulan enligt metoden för zonterapi 
och exempel på reflexzoner som kan 
påverkas är hormonbalansen och 
 blodcirkulationen.

Så här tycker tidigare kunder om 
 magnetsandalerna:

”Har sportsandalen med magnetsula 
på arbetet & denna sandalen hemma. 
Min värkande häl & stela fötter har 
blivit mycket bättre tack vare dessa 
sandaler!”

Lil, 140321

”De här passar perfekt och är både 
sköna och snygga!”

Ann, 130822

”Denna sko är helt underbar. Den är 
jättemjuk i sulan. Pg a ryggproblem så 
funkar denna sko jättebra när jag står 
upp mycket under dagen.”

Sus, 130819

”Superskön och sitter bra på foten.  
Bra med 2 ställbara remmar.” 

Marie, 120204

Mer information om magnet-
sandalerna och fler recensioner hittar 
du på jobi.se – välkommen in!

 

Mjukt ”må-bra” med 

magneter i sulan
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JOBI JOBBSKOR MAGNETSANDALER HÖST 2014



JOBI JOBBSKOR LÄTTA SANDALER MED SOFTSOLE HÖST 2014
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Utan sula, ingen sandal.

JOBI SOFTSOLE är en 6 mm inbyggd 
specialsula som är speciellt framtagen 
för att ge maximal stötdämpning på 
hårda golv.

Softsole skonar knän, höfter och rygg, 
vilket gör att belastningen på din 
kropp minskar och du orkar mer både 
hemma och på jobbet.

BIRKENSTOCKS patenterade fotbädd 
finns för både smala och lite bredare 
fötter.

Sulan 

betyder allt!
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JOBI JOBBSKOR LÄTTA SANDALER MED SOFTSOLE HÖST 2014
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Höstens nya färger har innersula av microfiber, istället för av 
mocka. Det gör sandalerna helt skinnfria för dig som varken kan 
eller vill använda skinn. Alla sandaler i 14437-sortimentet har helt 

nickelfria ovandelar och spännen.

Nyhet – helt skinnfria sandaler!
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Sandaler som är extra snälla mot 
 fötterna kallar vi för komfortsandaler. 

”Jag hade hälsporre och kunde inte 
gå. Köpte dessa skor och hade dom 
på en hel sommar. Det var rädd-
ningen, har inte haft några problem 
sedan dess.”

Rosita, 140425 (57700)

”Köpte dom här sandalerna och det 
blev räddningen, hade svårt att gå 
och på väg till sjukskrivning eller 
behandling. Har dom på mig inne 
hela tiden och tar med dom när jag 
åker bort så jag kan byta. Har haft ont 
i sex månader hittills men nu funkar 
vardagen iaf.”

Ewa, 140302 (60670)

Jobbskor för 

känsliga fötter

JOBI JOBBSKOR KÄNSLIGA FÖTTER HÖST 2014
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JOBI JOBBSKOR KÄNSLIGA FÖTTER HÖST 2014
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Stadig. Mjuk. Luftig. 

Lätt. Täckt tå. Bekväm. 

Och riktigt bra för 

 fötterna!
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• Minskar belastningen på knä- 
 och höftlederna

• Ökar aktiviteten i bakre lår-, vad- 
 och sätesmusklerna

• Förbättrar hållning och gångmönster

• Stabiliserar din fot i sidled 
 (rekommenderas vid överpronation)

JOBI                        SPORTSANDALER HÖST 2014

”En toppen sko för alla långa promena-
der och statiskt arbete på hårt underlag.                             
Köper nu mitt andra par då det första 
paret är utslitna efter mycket användning 
under 3-4år.”

Paula, 130514

”Jag är mkt nöjd med WEB-sandalen! 
Jag jobbar inom vården och springer 
mycket! Min kroppshållning är bättre 
samt ingen nedre ryggvärk eller fotvärk!”

Suzanne, 140425
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Vi har tagit fram vår bästa sula i sam-
arbete med den norska löparstjärnan 
Grete Waitz. Grete Waitz-sulan ger 
maximal tryck avlastning och stötdämp-
ning av  absolut högsta kvalitet. 

Grete lyckades med fantastiska 
idrottsprestationer! Vad sägs om 
åtskilliga VM-guld, 11 st internationella 
 Marathon-segrar och ett par världs-
rekord?

Sin framgång nådde hon i skor som 
tillverkats med just denna typ av unik 
stötdämpning i sulan. 

Tyvärr dog Grete Waitz i april 2011, 57 
år ung, efter en tids kamp mot cancer. 
Låt oss minnas hennes fantastiska 
idrottsframgångar.

Sandaler för 

kräsna fötter

”Fortsätter att gå på moln även efter 
min pension. Köper ett par nya idag.”

Eva, 140403

Sport-

sandaler 

för arbete och fritid

JOBI JOBBSKOR SPORTSANDALER HÖST 2014



16

JOBI JOBBSKOR SKECHERS HÖST 2014

Skechers lätta och sköna skor livar upp 
din tillvaro med kul design och cool 
image.

SHAPE UPS heter de populära skorna 
med rullsula som helt klart är beroende-
framkallande. Rundad sula gör att du 
tvingas balansera i steget och dina 
muskler aktiveras medan du går och 
står. ”Gratisträning” för bättre hållning 
och starkare muskler i lår, säte och rygg! 

GORUN RIDE är en luftig, lätt och flexibel 
walking- och löpsko. Den är byggd för 
att ge en naturlig känsla av markkontakt 
samtidigt som den är ”lagom” dämpad 
och uppbyggd för bra mittfotsisättning. 
JOBIs lager- och säljpersonal jobbar 
gärna i Skechers!

MEMORY FOAM formar sig mjukt och 
följsamt efter din fotsula, som att sväva 
fram!

SKECHERS MODELLER ÄR STORA 

I  STORLEKARNA. Se till att undvik 
felköp genom att prova ut dem 
på en  skovisning. Boka på JOBI.se 
eller 042-22 00 60!

”Det känns som att gå på moln. Känns 
inte som man har någon sko på foten. 
Helt underbar!”

Ywe, 140411 
(11717)

”Skönaste skor i hela världen! Dem är 
mjuka och jättelätta samt superstabila. 
Jag som brukar alltid ha skoskav med 
nya skor hade inga problem med dessa. 
Nästan som att någon gått in dem för 
mig redan :)”

Undersköterska hemtjänsten, 140403 
(22169)

”Står och går mycket på hårda golv på 
jobbet. Problemen med onda fötter och 
leder är inte alls så stora längre. Man 
svävar fram. Köper ytterligare ett par att 
ha utomhus i vår/sommar/höst. 
Dom skönaste skor jag nånsin haft.”

EMH, 140309 
(GoRun)

Skechers håller 

dig i form
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JOBI JOBBSKOR SKECHERS HÖST 2014
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JOBI JOBBSKOR DRESS HÖST 2014

Representativt 

och lättmatchat. 

Klassiskt och 

dressat. Snyggt. 

Och skönt!
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JOBI JOBBSKOR DRESSAT HÖST 2014



Hårda och hala 

golv, mycket 

spring och krav 

på hygien?

Med bra skor 

går det som en 

dans.

20



JOBI SKYDDSSKOR HÖST 2014
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Det finns trista, klumpiga och tunga 
skyddsskor. Och så finns det coola 
skyddsskor. Vi tycker att säkra jobbskor 
ska vara både bekväma och se bra ut.
Vad tycker du?

Coola skyddsskor

som pallar
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”Denna sko passar vid alla tillfällen, jag använder dom när jag går på 
metalkonsert och festival, skorna håller måttet med råge. Superkvalitet!”

Niklas, 140409
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JOBI JOBBSKOR KÖK STÄD LIVSMEDEL RESTAURANG HÖST 2014

”Mycket stabila, lätta och 
sköna arbetsskor! Jag arbetar 
som kock och då krävs det 
bra skor som man inte halkar 
med i köket. Rekommenderas 
verkligen.”

Britt, 140129
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JOBI JOBBSKOR KÖK STÄD LIVSMEDEL RESTAURANG HÖST 2014

På en skovisning får ni prova  skorna 
i dess rätta miljö. Det är viktigt inte 
minst för er som har våta och kanske 
oljiga golv att ta hänsyn till. 

Välkommen in på jobi.se

Boka in en 

gratis visning på 

hemma plan

Både SIKA och Arbesko 
gör halksäkra yrkesskor 
för kök, livsmedel och 
restaurang.

De modeller som vi har 
valt ut, skall kännas  
extra bra för dina fötter 
att jobba i.
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FOOTSOUL TYGLAR 

HÖSTENS MODE 2014

Indianer och indier möter zulu och maorier i multi-
etniska influenser. Frossa i fransar, fjädrar och färg, 
galna mönster och excentriska attiraljer. Päls, äkta 
och fusk, gör comeback. Modet är omsvepande, 
bylsigt, stickat och skräddat – från grått och marin till 
bordeaux. Brunt är stort, beigegrönt trend. Stöveln 
stylas med dragkedjor, spännen, quiltat och päls.



FOOTSOUL HÖST 2014
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Mini möter maxi 
Siluetten är överdimensionerad med  svepande 
silkesrockar och flygande, tunnstickade 
 långkoftor. Sprund i sidan ger svallande, 
 svävande gång. Kjolen är kortkortkort. Volym 
möter minimalism över en café au lait i Paris. 
Färgskalan är pepprig rost, kastanj, konjak 
och marin. Kombinera med blus i finaste silke. 
Maxistöveln har rätt detaljer.

” Jag är lärare och står och går mycket i mitt arbete. För något 
år sedan märkte jag att jag började få ont i höfterna. Jag har 
ofta kjol eller klänning på jobbet så det är snyggt med stövlar 
till. Men när smärtan kom kunde jag inte längre klä mig som 
jag ville eftersom jag var tvungen att ha jympaskor (inte så 
snyggt till klänning) om jag inte skulle få ont. Men så provade 
jag Jobis footsoul stövlar. Helt underbara! Jag har haft dem 
varenda dag sedan i höstas och har inte ont längre. Dessutom 
kan jag åter klä mig i kjol och klänning. ”
      ÅSA, 140317
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FOOTSOUL HÖST 2014

Skinnstövel med justerbar 
skaftvidd, dekordragkedja bak, 

skafthöjd 410 mm, Softsole     

A RT:  83 910 
FÄ RG : S VA RT 

S T L :3 6 - 41

1145:-

Skinnstövel med 
justerbar skaftvidd, 

skafthöjd 410 mm, Softsole     

A RT:  83 9 0 6 
FÄ RG : S VA RT 

S T L :3 6 - 41

1145:-



FOOTSOUL HÖST 2014
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Låna och blanda 
Allt är rätt 
Stora boxiga ytterplagg, lager på lager. 
Trenden passar frusna svenskor perfekt och 
vi drar pälsen över jeansjackan med teddy. 
Bryt med lätt viktiga tyger, för nu erövrar 
mysmodet världen med  pyjamasbyxor 
i silke och blusar i flytande feminin chiffong. 
Mönstermixa hejdlöst med djurmönster 
och färgstänk i varma toner. Våga vägra 
frysa, med stil!

Skinnboots 
med Softsole    

A RT:  83 6 01
FÄ RG : S VA RT

S T L :  3 6 - 41849:-

Boots i nubuckskinn 
med Softsole    

A RT:  83 6 0 2
FÄ RG : B RU N

S T L :  3 6 - 41849:-



FOOTSOUL HÖST 2014
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Stövel i mjukt skinn, 
remmar med tryckknapp, 

skafthöjd 320 mm, Softsole     

A RT:  83 7 0 6 
FÄ RG : B RU N, S VA RT 

S T L :3 6 - 41995:-
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FOOTSOUL HÖST 2014
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Preppy, pojkaktigt, 
pangsnyggt 
Välskräddat elegant är kvinnan mitt i livet. 
I fräck balans mellan maskulint och 
 feminint skapas en cool look. Rocken med 
 klassiskt slimmat snitt är kritstrecksrandig, 
 kostymbyxorna bekväma med fin passform. 
Dova nyanser i grått, jord och bordeaux. 
 Understryk kontrasten med en silkig topp, 
svep boan över axlarna. Jodhpurs? Självklart! 

”Min footsoulfavorit är utan tvekan era jodhpurs. Har ett 
par som är såååå sköna. Man kan gå hur långt som helst i dem 
utan att bli trött. Om jag skulle köpa nya skulle jag välja ett 
par bruna då jag idag har svarta! Jag går varje dag till och 
från jobbet och då behövs ett par bekväma skor som aldrig ens 
verkar bli slitna ens, med andra ord toppenkvalité!”
              ULRIKA, 140307

”Skorna är grymt bekväma och jättevarma och mjuka. Åh, 
ångrar verkligen inte mitt köp.” 

MAJA, 131204
(CURLINGKÄNGA)
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FOOTSOUL HÖST 2014

Jodhpurs i skinn 
med Softsole    

A RT:  83 7 0 5
FÄ RG : B RU N, S VA RT

S T L :  3 6 - 41

849:-

Curlingkänga i mockaskinn 
med Softsole, 

äkta lammullsfoder, 
dragkedja på insidan    

A RT:  5 7 7 8 0
FÄ RG : S VA RT

S T L :  3 6 - 41

1145:-



En sko i minuten 

Varje dag har cirka 150 svenska arbetsplatser 

 skovisning med en av JOBIs representanter. Försälj-

ningen på visningarna innebär att det säljs en sko 

under varje ”arbetsminut”. En arbetssko som ska göra 

både jobb och fritid lättare för dess bärare! 

 Fördelen med att handla på en skovisning är att du 

får prova skon i din arbetsmiljö och därmed undviker 

felköp. Att slippa skicka tillbaks skor är bättre för 

både tid, plånbok och miljö. 

Europeisk kvalitet till riktigt bra priser 

JOBIs skor tillverkas i de klassiska skoländerna 

 Italien, Spanien och Portugal. Tack vare att vi säljer 

våra egna skor direkt från fabrikerna, utan mellan-

händer, kan du handla jobbskor till mycket bra priser.  

 Kollektionen kompletteras med noga utvalda 

modeller från kända varumärken, till bra priser. 

Skorna ska passa DIG

Du kan inte köpa JOBI jobbskor eller Footsoul i butik. 

Vi kommer till er istället, för då vet vi att ni får skor 

som passar era fötter och i just er arbetsmiljö. Alla 

 JOBIs representanter är utbildade i fotens anatomi 

och vet det mesta om belastning. På en JOBI sko-

visning undviker du därför dyra och onödiga felköp 

och all personlig service och rådgivning ingår såklart 

i priserna! 

Vi bryr oss

För att kunna garantera hög kvalitet och god arbets-

miljö tillverkas våra egna modeller i av oss utvalda 

fabriker inom EU. Vi är medlemmar i REPA, närings-

livet system för återvinning av förpackningar, så när 

du handlar av oss bidrar du till minskning av miljö-

belastningen. 

S I NCE 1985

För mer jobbskor 
och inspiration – 

kolla in jobi.se. 
Du kan även ladda 

ner sidan i mobilen.
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För dig som inte orkar 

läsa allt – 

JOBI på 5,8 sekunder

• 30 års erfarenhet

• jobbskor för alla yrken

• 29 fot- och skokunniga säljare   

 över hela landet

• jobbskor som ögat, plånboken   

 och fötterna gillar

Testa oss – boka en skovisning!

LEVERANS- OCH BETALNINGSVILLKOR 

VID SÄLJBESÖK 
Vid köp mot Privatfaktura  (30 dagars kredit)  underlättas hanteringen för dig 
och dina kollegor. Var och en får en egen faktura mot 29:- i avgift (inga andra 
 kostnader tillkommer) när paketet levereras till din arbetsplats. Fakturan bifogas 
i paketet. Vid leverans till din hemadress kostar frakten 49:-. Vid privatfaktura 
behöver vi ert personnummer (sparas inte i vårt  kund register).
Företagsfaktura: 30 dagars kredit, frakt tillkommer med 49:-.
Postförskott: Frakt tillkommer med 95:-.

VID KÖP PÅ JOBI.SE 
Frakt tillkommer med 49:-. Betala med kort eller mot faktura (30 dagars kredit).

RETURRÄTT
30 dagar (gäller oanvända skor). 

FRAKTKOSTNAD VID RETUR / BYTE 
JOBI fraktsedel och returnota kan beställas via vår hemsida jobi.se under 
”Retur och byten”. Vid byte står JOBI för samtliga frakter när man använder 
JOBI-fraktsedel. Vid retur/ånger med JOBI-fraktsedel tar vi ut en fraktavgift om 
50:-. Skorna skall alltid  returneras i sin originalkartong ihop med returnotan.

Samtliga paket skickas med Posten. Samtliga fraktkostnader är inkl. moms. 
Vid outlösta paket debiteras 100:-. 
Priserna i broschyren redovisas inklusive 25 % moms.
Moms registreringsnummer/VAT no./F-skatt SE 556029427301.

Boka gratis visning på jobi.se 
eller ring 042-22 00 60.


