
s k o r  s o m  p r o v a s  o c h  l e v e r e r a s  på  j o b b e t

Var 2015
Jobbskor som bryr sig

Vi firar 30-års jubileum 
med massor av vår- &

sommarnyheter!



JOBI har älskat att göra fötter glada i 30 år. 
 För att vara riktigt säkra på att vinna dina fötters kärlek, besöker vi din ar-
betsplats. Då kan vi titta på arbetsmiljö, fötter och personligen  rekommendera 
helt rätt skor till just dig och dina kollegor.  
 På så vis är era fötter nöjda, trygga och säkra på jobbet och ni undviker 
felköpta skor som blir stående eller som måste skickas tillbaks. Att spara in 
på onödiga transporter är bra för din tid, plånbok och allas vår miljö. 
 Vi firar 30 år med en ny fräsch logga som visar vägen in i framtiden. Annars 
känns vi igen. Vi tänker fortsätta att sälja snygga och bekväma jobbskor till 
mycket bra priser. Det kan vi göra tack vare att skorna kommer till dig direkt 
från europeiska fabriker utan andra mellanhänder än vårt lager. 
 Boka in en skovisning, så ses vi snart!

JOBI älskar glada fötter 

Blomma ut på jobbet med 
JOBIs vårnyheter! 

Älska dina
fötter

Dina fötter gör precis som du ett 
storlaget jobb - de bär dig hela 
dagarna.
 Vårda dem därför ömt. Fotbad 
då och då och massage med  en 
vårdande kräm räcker långt.
 Hos JOBI hittar du Gehwols 
fotvårdsprodukter som används av 
fotvårdsproffs i hela världen. 

Vill du ha 
förtur på våra 

reor? 
Det får du som prenumerant på 
våra nyhetsbrev!
 Dessutom kampanjer, tävling-
ar, jobinytt och annat smått och 
gott 10 gånger per år.  

Anmäl dig via formuläret på 
jobi.se, så får du 10 % rabatt 
på ditt nästa köp.
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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 transportpengar 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

Gränslöst

Just nu pågår många oroshärdar i 
vår värld. Därför väljer vi att under 
2015 vara företagsvän med Läkare 
utan gränser.

Footsoul 
har koll på 
det bekväma 
skomodet

LÄKARE  UTAN GRÄNSE
R



Sulan för dig 
som vill orka mer

JOBI Softsole är vår egen 4-6 mm 
specialsula som ger maximal 
stötdämpning på hårda golv. 

För varje steg du tar, skall  kroppen 
dämpa stöten ända upp i din nacke. 
En riktig bra sula skonar hela din 
kropp,  belastningen minskar och 
du  känner dig  mindre trött. Det gör 
att du orkar mer både på  jobbet och 
hemma. 
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489:-

sandal med tåspridare 
softsole 

art: 15065
färg: vitblommig, blåblommig

stl: 36-41

489:-

lätta sandaler med softsole 
art: 98200

färg: svart med vita prickar
stl: 36-41

598:-

dekorerad skinnsandal 
med softsole 

art: 15516
färg: svart

stl: 36-41

Jobbskor som bryr sig l ät ta sandaler vår 2015
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Jobbskor som bryr sig l ät ta sandaler vår 2015
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Jobbskor som bryr sig l ät ta sandaler vår 2015

489:-

lätta sandaler med softsole 
art: 14437
färg: röd
stl: 35-41

färg: vit, cerise lack, kobolt lack, 
rödblommig, vitblommig

stl: 36-41
färg: svart

stl: 35-46
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Jobbskor som bryr sig magne tsandaler vår 2015

Mjukt ”må-bra” med
magneter i sulan

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 hormon balansen och 
 blodcirkulationen.

Så här tycker en av våra kunder om 
 magnetsandalerna: 

”I flera år har jag alltså haft dessa 
magnetsandaler i olika  utföranden. 
De har räddat mig från värk och trött-
het i fötterna. Då jag har trampat ut 
mitt främre fotvalv en smula, känns 
det skönt med dessa mjuka och stadiga 
sulor. Tidigare i andra jobbsandaler 
kändes det som att gå på fotskelettet. 
Tack för dessa.”

Maria, juni 2014 (13347)

749:-

klassisk sportsandal i skinn 
med magnetsula 

art: 13346
färg: svart

stl: 36-41

649:-

sandal med magnetsula 
art: 13347

färg: svart
stl: 36-41

649:-

sandal med magnetsula 
art: 15002

färg: blåblommig 
stl: 36-41

färg: svart 
stl: 35-41

749:-

skinnsandalett 
med magnetsula, 

50 mm kilklack 
art: 14787 

färg: svart 
stl: 36-42
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Jobbskor som bryr sig b irkenstock vår 2015

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

749:-

ariZona mjuksula
art: 40200

färg: svart 
stl: 35-46

art: 40210 extra vid
färg: svart

stl: 35-41

ariZona klassisk
art: 51733
färg: vit 
stl: 35-46

698:-
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Jobbskor som bryr sig sköna jobbskor vår 2015

749:-

komfortsandal i skinn 
med gelkudde i hälen 

art: 57700
färg: svart

stl: 36-41

749:-

komfortsandal i skinn 
med gelkudde i häl 

och framfot 
art: 60670

färg: svart
stl: 36-41

749:-

jobi sandal 
med softsole 

art: 50020
färg: svart

stl: 35-42

549:-

mjuktoffel i skinn 
art: 27910

färg: blommig stl: 35-41
färg: svart, vit stl: 35-46

649:-

herrsandal i skinn 
med softsole 

innersula
art: 14926

färg: svart
stl: 41-46

”Nu kan jag jobba 13 timmar utan 
att få det minsta ont i fötterna, 
riktigt bra skor :)” 

Elin, augusti 2014 (60670)
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Jobbskor som bryr sig ayurveda vår 2015

749:-

sandal ”vatten” 
art: 90006

färg: brun / jeansblå
stl: 36-41 749:-

sandal ”eter” 
art: 90005

färg: natur / grön / jeansblå
stl: 36-41

749:-

sandal ”eld” 
doftfri 
art: 90014

färg: brun / korall / gul
stl: 36-41

För en hälsosam livsstil 

Ayurveda-sandalerna har döpts efter 
den indiska läkekonsten ayurveda.
Sandalernas egenskaper matchar 
ayurvedans tankar om en hälsosam 
livsstil, med naturmaterial, anato-
misk fotbädd och fräsch luft i varje 
steg. Vissa arbetsplatser är ”doftfria”, 
välj då Eld som är doftfri.

”Skon känns som luft och du kan gå   
hur långt som helst i den. Alla andra   
skor har blivit bortglömda.” 

Viveca, augusti 2014 
(Ayurveda Eld)
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Jobbskor som bryr sig wanda panda vår 2015

749:-

skinnsandalett 
med vristrem i resår 
50 mm kilklack och 
komfortinnersula 

art: 31030
färg: beige
stl: 36-41

749:-

ballerina, resår 
skinnfodrad. uttagbar 

komfortinnersula i skinn 
art: 34060

färg: röd / blommönster
stl: 36-42

749:-

skinnsandalett 
med 50 mm kilklack och 

komfortinnersula  
art: 31160
färg: blå
stl: 36-41

”Hallå från Spanien! 
Namnet Wanda Panda har vi inte 
hittat på bara sådär, utan det har 
en betydelse. Namnet återspeglar 
glada och lyckade resor runt om 
i Världen, att ta varje tillfälle i akt, 
att göra det mesta utav våra liv, 
naturen och de underbara  människor 
vi möter. Vi hoppas att våra skor 
kan göra ditt liv lite gladare!”
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Jobbskor                      som bryr sig gre te wait Z vår 2015

949:-

sandal med waitZ 
energy balance 

rullsula 
art: 21100
färg: lila
stl: 36-41

färg: svart
stl: 36-42

”Har haft dessa skor i 5 år nu och köper idag mitt andra par. De 
håller min dåliga rygg i schack och mina värkande fötter mår så 
bra i de här.  Bröt benet för några månader sedan och kunde inte 
ha skorna på några månader. Som jag längtade.” 

Gunilla, augusti 2014 (21100)
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Jobbskor som bryr sig gre te wait Z vår 2015

Sportig sandallyx 
för kräsna fötter 

Vill du ge dina fötter det bästa? 
Då föreslår vi sandaler med Grete 
Waitz innersula eller WEB-sanda-
ler. Maximal stötdämpning, ut-
märkt passform, bra ”rull” och hög 
kvalitet gör att du och dina fötter 
mår riktigt bra under långa arbets-
dagar. Sandalerna passar såklart 
lika bra under fritid och semester!

Välkommen in på jobi.se för att 
läsa mer om Grete Waitz och WEB 
sandalerna.

”En helt underbar sandal har dem 
både på jobbet och hemma. Beställde 
även till min man som är jättenöjd. 
Saknar lite mer färger på denna 
sandal. En mycket hållbar sandal. 
Jag går i mina hela dagen och det 
känns som man går på moln.” 

Jeanette, juli 2014 (25300)

749:-

sportig nubucksandal 
med grete waitZ-sula 

art: 29100
färg: svart

stl: 36-41

798:-

sportig nubucksandal 
med grete waitZ-sula 

art: 34180
färg: vit, mörk blå

stl: 36-41

798:-

sportig nubucksandal 
med grete waitZ-sula 

art: 25300
färg: svart

stl: 36-46

749:-

lätt sandal 
med grete waitZ-sula  

art: 16334
färg: svart

stl: 36-41

798:-

clogs i skinn med 
grete waitZ-sula 

art: 90200
färg: svart

stl: 36-41

798:-

sportig 
nubucksandal med 

grete waitZ-sula 
art: 43762

färg: korallröd
stl: 36-41
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Jobbskor som bryr sig h ik ing vår 2015

749:-

hikingsko i nubuck, 
syntetfoder, softsole 

innersula, vridstyv och 
greppvänlig yttersula

 art: 17211
färg: blå
stl: 36-46 

795:-

walkingsko i nubuck 
och cordura

waterproof membran, 
greppvänlig vibramsula

 art: 44441
färg: lila / grå

stl: 36-41

”Jätteskön sko att gå runt i, perfekt 
med täckt tå. Snygg färg också!” 

Sara, september 2014 (17211)

gå in våren i skor som både du 
             och dina fötter kom mer att älska!
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Jobbskor som bryr sig skechers vår 2015

849:-

skechers 
pure tone  

memory foam 
innersula 

art: 12061
färg: multifärgad blommig

stl: 36-41

gå in våren i skor som både du 
             och dina fötter kom mer att älska!
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Jobbskor som bryr sig skechers vår 2015

849:-

skechers 
gorun ride 

art: 13588
färg: svart

stl: 36-41

949:-

skechers herr 
go run ultra 

art: 53916
färg: svart

stl: 41-46

798:-

skechers 
synergy 

trend setter med 
memoryfoam 

art: 11717
färg: svart

stl: 36-41

Formtoppa i Skechers! 

Skechers ultralätta och sköna skor 
inbjuder till rörelse. God stötdämpning 
och behagliga material som gör dem 
beroendeframkallande. kul och sportig 
design gör dem till ett måste.  Favoriter 
både på jobbet, i träningsspåret, på 
hundrundan och till din sportiga look!

No. 1

COLOR SYSTEM

FILE NAME

CATEGORY /
DESCRIPTION

INTERNATIONAL WF PERF-S SHIFTED DROP SHADOW

intl_WF_perf-s_shift_drpshd_ADS.eps

SKECHERS corporate Identity for international Silver Gray
pms 877 c

White
pms # c

Navy
pms 296 c

”Bästa löparskon jag haft på 
länge! Kommer att köpa den igen 
när mina är utslitna,  synd bara 
att den inte finns i vintermodell.” 

Eva, september 2014 (13588)
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Jobbskor som bryr sig skechers vår 2015

798:-

skechers mary jane, 
memory foam innersula 

art: 22465
färg: svart, grå / beige

stl: 36-41

798:-

skechers in motion  
art: 22169

färg: blå / rosa
stl: 36-41

849:-

skechers 
first glance 

memory foam innersula 
art: 11886

färg: svart / rosa
stl: 36-41

”En lätt och skön sko som ändock 
känns stabil. Passade utan skav 
från dag ett.”   

Erika, september 2014 (22169)
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Jobbskor som bryr sig representat iv t vår 2015

649:-

ballerina soft
ovandel  i hålmönstrad 

nubuck 
art: 50920

färg: svart
stl: 36-41

Att vara snygg 
på jobbet skall vara 
en skön sak
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Jobbskor som bryr sig representat iv t vår 2015

”Kanon till jeansen! 
Funkar bra till kostymen!” 

Uffe 130824 (12020)

698:-

tysta pumps med 60 mm klack 
art: 14054

färg: svart skinn, brun nubuck
stl: 36-41

798:-

herrsko 
med innersula som 
absorberar värme 

art: 12020
färg: svart

stl: 41-46

749:-

ballerina i skinn 
med softsole 

art: 24090
färg: blå
stl: 36-41

798:-

ballerina i skinn och 4,5 mm 
grete waitZ-sula 

art: 54100
färg: svart

stl: 36-41
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Hårda och 
hala golv, 

mycket spring 
och krav på 

hygien?
Med bra skor 

går det som en 
dans

Att vara säker på jobbet skall inte 
göra avkall på vare sig stil eller 
 bekvämlighet. 

Välkommen in på jobi.se för att se 
vårt breda sortiment av yrkes- och 
skyddsskor. Där kan du välja utifrån 
vilket yrke och behov som just du 
och din arbetsplats har.
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Jobbskor som bryr sig sk yddsskor vår 2015

catwoman
i slipat skinn

s3
tåhätta i stål och metallfritt 

spiktrampskydd
art: 12050  

färg: svart
stl: 36-41

pris: 599:- exkl moms

749:-inkl moms

ftg soul 
sneaker i skinn

s3
tåhätta i stål och metallfritt 

spiktrampskydd
art: 95095  

färg: svart
stl: 38-47

pris: 698:- exkl moms

873:-inkl moms

ftg lesser
i vattenavvisande läder

s3
tåhätta i komposit och metallfritt 

spiktrampskydd. även esd
art: 95020  

färg: svart
stl: 34-48

pris: 549:- exkl moms

686:-inkl moms

”Perfekt. Jätteskön, lätt, 
något varm, true to size.” 

Sandra 140522 (12050)
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Jobbskor som bryr sig kök,  städ,  l ivsmedel &  restaur ang vår 2015

Skor för yrkesproffs 
med höga krav 

Hos Jobi hittar du skor för yrkes-
proffs som ställer höga krav. 
Halk säkert och bekvämt. Egna 
 varumärken såväl som noga utvalda 
från välkända marknadsledare. 

Eftersom din arbetsmiljö är 
 krävande, föreslår vi att ni på din 
arbetsplats bokar in en rådgivande 
sko visning med analys av era sko-
behov. kostnadsfritt såklart!

sika fusion clog
halkklass src 

art: 19417 
 färg: svart, vit 

stl: 35-47

pris: 599:- exkl moms

749:-inkl moms

arbesko med 
esd-funktion

art: 13550 
färg: vit, svart 

stl: 35-48

pris: 1116:- exkl moms

1395:-inkl moms

mjuktoffel i skinn med 
extra halksäker yttersula 

art: 20320
färg: vit, svart

stl: 35-46

pris: 439:- exkl moms

549:-inkl moms
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Jobbskor som bryr sig kök,  städ,  l ivsmedel &  restaur ang vår 2015

codeor 
tvättbar loafer med 

tempererande innersula
art: 15000 

färg: svart 
stl: 35-47

pris: 519:- exkl moms

649:-inkl moms

899:-inkl moms

panter kökssko o2 
halkklass src

art: 39951 
färg: svart 

stl: 35-47

pris: 558:- exkl moms

698:-inkl moms

sika fusion 
halkklass src

antistatisk 
art: 19511 

färg: svart, vit
 stl: 36-47

pris: 719:- exkl moms
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Små, lätta moln, ljusblå skyar, brygga och mygga. 

Sommarmodet sneglar mot det fria 70-talet då allt var möjligt. 

kjolarna har svepande längd som ger elegant siluett. 

En härlig helhet skapas med volanger, lager på lager och frasigt 

tyll i mjuka pasteller; duvblått och rosarött. 

Solgult sticker upp. ränder är rätt och missmatchas vilt, 

galet, roligt mot romantiska blommor. 
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Jobbskor som bryr sig footsoul vår 2015

Just ad sun and sea

Längtan går söderut där ”små citroner gula” växer på stranden. 
Flörten med 70-talets strikta ränder fortsätter längs strand-
promenaden i rimini och San remo, i fräscht marin och vitt. 
Stilen är flickig med kort, vippig kjol och självklar 
halmhatt. En perfekt kombo till retrostora solglasögon. 
nätt sandal med fina, rundsydda läderremmar till 
brunbränd fot.

Skinnsandalett 
med kilklack    

A rt : 1632 2
Fä rG: nAV y /  Gr å

St L : 36-41749:-

598:-

698:-

695:-

Sandalett med platåsula, 
präglat skinn och Softsole    

A rt : 16360
Fä rG: BL å
St L : 36-41

Sandal i skinn
med Softsole    

A rt : 162 39
Fä rG: S VA rt

St L : 36-41Sandalett i skinn 
med kilklack 

i linnestruktur 
och Softsole    

A rt : 15790
Fä rG: S VA rt

St L : 36-41
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Jobbskor som bryr sig footsoul vår 2015

Sandal med 
rundsydda remmar 
i skinn och Softsole    

A rt : 162 36
Fä rG: S VA rt

St L : 36-41

598:-
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Jobbskor som bryr sig footsoul vår 2015

Punkigt elegant

Vitt i vitt är sommarens supertrend till blusar med 
asymmetriska linjer och snedskurna flikar eller 
overzised knappt knäppt skjorta där huden får skymta. 
Byxorna hänger lågt på höften, luftigt lösa, lätta och 
korta. Jumpern i flytande, mjuk jerseysilke utmanar 
med nitar kring halslinning, likaså den svarta sandalen 
med nitar i trotsig, punkig stil.

Sandal i skinn med nitar 
och gummisula    

A rt : 3 4500
Fä rG: S VA rt

St L : 36-41

849:-
Det här är JOBIs Jubileumssandal. Den röstades 
fram av våra nyhetsbrevsprenumeranter hösten 2014.
Tack för hjälpen alla som medverkat!
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Jobbskor som bryr sig footsoul vår 2015

Sneaker i skinn    
A rt : 4 0010

Fä rG: S VA rt
St L : 36-41

695:-

598:-

698:-

Platåsandal 
i fodrat skinn    

A rt : 16281
Fä rG: nAV y
St L : 36-41

Platåsandal 
i fodrat skinn    

A rt : 16308
Fä rG: S VA rt

St L : 36-41
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Jobbskor som bryr sig footsoul vår 2015

Modemåste: massor av mocka

Mocka dyker upp på nytt; hypermodern i både 
midi- och maxikjolar och vida byxor. Helrätt 
i kombination med skira, tunna tyger med tryckta 
mönster. kjolens längd ger en stilfull, sofistikerad 
linje och sidenränder den rätta känslan. Snyggaste 
sandalen twistar med spetsmönstrad bred 
läderslejf och kaxig sneakersula.

649:-

598:- 598:-

Sandal i skinn 
med fuskpäls på slejf    

A rt : 3 4200
Fä rG: Bru n
St L : 36-41

Ballerina i mocka    
A rt : 8789 7

Fä rG: BE IGE 
St L :  36-41

Loafer i skinn med 
uttagbar innersula    

A rt : 8 8707
Fä rG: Bru n, Or A nGE

St L : 36-41
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Jobbskor som bryr sig footsoul vår 2015

698:-

Skinnsandal med sneakersula 
och slejf i spets     

A rt : 36780
Fä rG: BE IGE , S VA rt

St L : 36-41
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OBI JUBILEUM

  2015

för mer jobbskor 
och inspiration – 

kolla in jobi.se. 
du kan även ladda 

ner sidan i mobilen.

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. 
outlösta paket debiteras med 100:-. 

priserna i broschyren redovisas inklusive 25 % moms.
moms registreringsnummer/vat no./f-skatt se 556029427301.

tänk på att färgåtergivningen på tryckt papper eller på en dataskärm 
inte till 100% kan stämma överens med verkligheten. vill du vara riktigt 
säker, boka in en sko visning till jobbet!

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

jobi.se

För dig som inte orkar läsa allt. 
Här är JOBI på 5,8 sekunder:

30 års erfarenhet

Jobbskor för alla yrken

29 fot- och skokunniga säljare över hela landet

Bra jobbskor som gillas av såväl ögon 
som plånbok och fötter 

TesTa oss – boka en skovisning!

I år fyller JOBI 30 år. Ett företag kan så-
klart inte gifta sig, men ända sedan vårt 
allra första par sålda skor har en 
bra relation med våra kunder 
varit vår ledstjärna och är 
det som gör att vi fort-
farande besöker mer än 
150 arbets platser per 
dag. Alla relationer går 
som bekant både upp 
och ner. Oftast funkar 
det bra att vi kommer för 
en skovisning, men ibland 
passar det inte. Precis som 
i ett äktenskap. 
 Vi passar på att uppdatera vår 
 logotyp och grafiska profil. Vi hoppas 
att du samtidigt som du känner igen 

dig, upplever att den visar att vi tän-
ker fortsätta att leverera bekväma och 

 moderna arbetsskor ett bra tag 
in i  framtiden. 

 ny logga, men vår 
 affärsidé kommer att 
bestå: ”Att erbjuda bra, 
bekväma och  snygga 
arbetsskor genom  sko -
visningar i kundens ar-
betsmiljö. Vi ska sälja 

 europeisk kvalitet till 
riktigt bra priser.” 

    Vi är ödmjuka över vår 
framgång och tackar för dessa 

år. Vi är tacksamma över fortsatt 
 för troende och ser fram emot rubin- 
och så småningom guldbröllop!

Ps! På sidan 28 hittar du vår jubileumsmodell.

Pärlbröllop!
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