Rätt skor
på jobbet

2017

Skor som provas
och levereras på
ditt jobb

Skor för god hälsa och mer ork
Bra jobbskor sitter rätt på just din fot, funkar i din krävande arbetsmiljö,
stödjer, dämpar och underlättar för dig att göra jobbet. En bra jobbsko
främjar din hälsa eftersom den förebygger värk, ledbesvär, belastnings
skador och olyckor. En bra jobbsko gör också att du har energi och ork kvar
när arbetsdagen är slut.
			
			
			
			
			

Nu är den här, Jobis nya hjälte! En ultrabekväm mjuktoffel försedd med
Softsole 8.0. Dina fötter kommer att stortrivas på den 8 millimeter tjocka,
mjuka och stödjande dämpningen. Antistatisk och med högsta halkhämmande egenskaper. Finns i svart, vitt och lack (bilden).
Läs mer på sidan 21.

Fem goda skäl
att boka en JOBI
skovisning

Vad har Softsole 8.0 och Chanel No5
gemensamt?

Vi bryr oss
gränslöst

EU
TA N G R Ä

R

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.

Som vip-kund får du vårt nyhetsbrev som ger förtur på reor och
stenkoll på skonyheter och -mode.
Därtill kampanjer, tävlingar och
annat som kan vara intressant och
kul. Anmäl dig via formuläret på
jobi.se, så får du 10 % rabatt
på ett par skor vid nästa köp!

LÄKA

• 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!

Vill du bli en
av våra
vip-kunder?

ER

EN
BOKA IN G,
IN
SKOVISN
SÅ SES
T!
VI SNAR

En toffelhjälte att vara stolt över

JOBI älskar att göra fötter glada med riktigt bra jobbskor.
Det har vi gjort i mer än 30 år.

NS

		

Hos JOBI hittar du bra jobbskor till riktigt bra priser.
De kommer till dig direkt från europeiska fabriker utan
andra mellanhänder än vårt lager. Och du kan känna dig
trygg. Våra nära samarbeten med fabrikerna garanterar
att produktionen är reko.

Premiär!

Vi stödjer Läkare utan gränsers
värdefulla och outtröttliga arbete
i alla de krig och oroshärdar som
pågår just nu.

Softsole 8.0 är för foten
vad Chanel No5 var för
Marilyn Monroe, o
 skiljaktiga!
Den ultrabekväma Softsole 8.0 med unik ”minnesfunktion” sluter om
och fyller upp under din fots alla hålrum. God stötdämpning avlastar från
tyngd och påfrestning både ovan- och underifrån. Det stödjande men ändå
mjuka materialet gynnar blodcirkulationen. När belastningen på kroppen
minskar, blir du piggare, gladare och orkar mer. Och vem vill inte ha mer
energi?
Nu hittar du god fothälsa med Softsole 8.0 i 13 modeller!
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JOBI Softsole 8.0 – energi i varje steg

JOBI SANDAL SOFTSOLE 8.0

ART: 17070
FÄRG/STL: KHAKIGRÖN, CERISE,
PRÄGLAD SILVER, PÄRLEMOROSA 36-41
FÄRG/STL: SVART 36-46

JOBI Softsole 8.0 är vår specialsula, 8 mm tjock
under hela foten. Det unika materialet ger maximal
stötdämpning och avlastar belastningen på fötter,
knän, ben, nacke och rygg.

598:-

Att minska påfrestningen på kroppen gör att du blir
mindre trött och orkar mer, både på jobb och fritid.
I vår finns Softsole 8.0 i hela 13 modeller. Tacka ja till
god hälsa och extra energi!

Mockaklädd fotbädd håller foten
på plats och
avleder värme.

Nickelfria
spännen.
Reglerbara remmar
gör att skon sitter
bra på just din fot.

8 mm tjockt
mellanlägg
av naturgummi
dämpar väl.

”Sköna fina tofflor!
Ofta fått ont i hälarna
tidigare men aldrig
upplevt det efter jag
fått hem dessa!”
		
EMMA 161030

Fotbädd av naturkork
som avlastar, dämpar
och anpassar sig efter
din fot. Det ger god
bekvämlighet och
personlig passform,
även som stöd vid
överpronation.

Slitsula av
lättviktsmaterial.

Softsole 8.0 – unik 8 mm
sula med minnesfunktion
och extremt bra stötdämpning skonar hela
din kropp.

4

Ovandel av bioflor,
lätt att hålla ren
och med en mjuk
känsla mot foten.

”Så sköna att jag omedelbart beställde ett par till
att gå i hemma. Alltså går
jag på moln både på jobbet
o hemma nu!”
SUSANNE 160909
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L ÄT TA S A N D A L E R

JOBI SANDAL SOFTSOLE 8.0
ART: 98200
FÄRG: PRICKIG, BLÅ, BLOMMIG
STL: 36-41

649:-

DEKORERAD SKINNSANDAL
MED SOFTSOLE
ART: 15516
FÄRG: SVART
STL: 36-41

649:-

498:-

JOBI SANDAL MED SOFTSOLE
ART: 14437
FÄRG: SVART
STL: 35-42

”Ett lyft för min rygg! Jätteskön
dämpning som foten riktigt
”landar” i! Den lilla kilklacken
gör dessutom att jag känner
avlastning för min rygg. Färgen
på sandalerna i präglat skinn
är härligt duvblå!”

BIRKENSTOCK ARIZONA MJUKSULA
ART: 40200
FÄRG: SVART
STL: 35-46

ART: 40210 EXTRA VID
FÄRG: SVART
STL: 35-41

895:-

STINA 160905

6
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Kilklacken gör att vikten
fördelas och belastningen på hälbenet minskar.

Omtänksam komfort för ömtåliga fötter

På en skovisning kan fötterna själva få välja vad som
känns riktigt skönt att gå och stå i.
Boka på www.jobi.se!
Mjukpolstrat
skinnfoder ger
god temperatur
och komfort.
Ovandel
av hållbart
skinn.

Reglerbar
bakrem håller
foten på plats.

Dämpande gelkuddar under
häl och framfot
ger hög komfort
och skonar
kroppen från
belastning.

KOMFORTSANDAL
I SKINN MED GELKUDDE
I HÄL OCH FRAMFOT
ART: 60670
FÄRG: SVART
STL: 36-41

Yttersulan har infällt
antihalk-material
som gör att du kan
känna dig trygg
även på hala golv.

849:-

Mockaklädd fotbädd håller foten
på plats och
avleder värme.

Skinnfodret närmst
foten känns mjukt
och tempererar.

6 mm dämpningsmaterial under hela
sulan ökar komforten ytterligare.

Innersula med främre
pelott och bra hålfotsstöd.

Vridstyv och stabil slitsula gör
sandalen trygg och stadig att gå i.

Innersula med främre pelott
och bra hålfotsstöd.

Uttagbar innersula med
mycket god dämpning
och komfort.

HERRSANDAL I SKINN
MED SOFTSOLE
ART: 14926
FÄRG: SVART
STL: 41-46

SANDAL MED UTTAGBAR
INNERSULA
ART: 16411
FÄRG: SVART
STL: 36-41
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Ovandel av
blankt skinn
som andas och
är lätt att hålla
rent.

Kardborrknäppning ger maximal
passform för just
din fot.

Vissa fötter kräver mer, så är det bara. Om du har
känsliga fötter eller problem med t.ex. hallux valgus
eller hälsporre, är det extra viktigt med passform,
komfort och stötdämpning.

Stretchmaterial på
kritiska ställen ger
behaglig passform
för känsliga fötter.
Skönt för dig som
besväras av t ex
hallux valgus.

S KÖ N A S A N D A L E R

698:-

649:-

KOMFORTSANDAL I SKINN
MED GELKUDDE I HÄLEN
ART: 57700
FÄRG: SVART
STL: 36-41

849:-

”En sko för hela dagen! Underbar sko att ha i jobbet
när man har ”sjuka” fötter. Kan gå en hel dag i dem
utan att ha ont!” 			
A-M 160125
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649:-

SANDAL MED MAGNETSULA
ART: 14517
FÄRG: SVART
STL: 35-41

Sjukt mjukt för en friskare du

Ny magnetsandal!

Som du ser på skissen är magnetsandaler ”himlen”
för trötta fötter och kroppar!
Magnetplattorna stimulerar fotsulan enligt medoden
för zonterapi. Exempel på reflexzoner som kan påverkas är de för hormonbalans och blodcirkulation.

649:-

SANDAL MED MAGNETSULA
ART: 13347
FÄRG: SVART
STL: 36-41

Mockaklädd fotbädd håller foten
på plats och
avleder värme.
Fotbädd av naturkork
som avlastar, dämpar
och anpassar sig efter
din fot. Det ger god
bekvämlighet och
personlig passform,
även som stöd vid.
överpronation.

649:-

SANDAL MED MAGNETSULA
ART: 15002
FÄRG: SVART
STL: 35-41

Nickelfria
spännen.

”Så otroligt skön att gå i mjuk men ändå stabil.
Är stark spekulant på att handla minst ett par
till, lova att ni inte slutar sälja denna modellen,
för då måste jag köpa på mig ett lager :D”
SUSANNE 160818

6 mm dämpnings
material avleder
värme och dämpar
väl.

Kilklacken gör att
vikten fördelas och
belastningen på
hälbenet minskar.

14 stycken infällda
magnetplattor stimulerar
fotsulan.

KLASSISK SPORTSANDAL I SKINN
MED MAGNETSULA

Slitsula av
lättviktsmaterial.

Ovandel av bioflor,
lätt att hålla ren
och med en mjuk
känsla mot foten.
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ART: 13346
FÄRG: SVART
STL: 36-41

749:SKINNSANDALETT MED MAGNETSULA,
50 MM KILKLACK
ART: 14787
FÄRG: SVART
STL: 36-42

749:-
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G R E T E WA I T Z

SPORTIG NUBUCKSANDAL
MED GRETE WAITZ-SULA
ART: 50600
FÄRG: SVART/FUXIA
STL: 36-41

849:-

Förbättrar hållning
och gångmönster.

SANDAL MED WAITZ
ENERGY BALANCE
RULLSULA
ART: 21100
FÄRG: SVART, FUXIA
STL: 36-42

949:-

Vardagslyx

”Köpte skon för en månad sedan
och de är den bästa jobbsko som
jag har haft. Har inte längre ont
i fötterna efter en dag på jobbet.
Rekommenderas starkt!”
Minskar
belastningen
på höft- och
knäleder.

Skor med Grete Waitz innersula är r iktig vardagslyx för
dina fötter. Maximal stötdämpning och hög kvalitet ger
bekväm komfort under många och långa arbetsdagar.

JOSEFIN 161022

Ökar aktiviteten
i sätes-, lår- och
vadmuskler.

Stabiliserar din fot
i sidled (rekommenderas vid
överpronation). Vid
överpronation sker
en inåtvridning av
underbenet som ofta
orsakar överbelastning i underben,
knän och höft.
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SPORTIG
NUBUCKSANDAL
MED
GRETE WAITZ-SULA

Den patenterade ”WEB-rullsulan” Waitz
Energy Balance ger suverän stötdämpning
och har extremt lång hållbarhet. Materialet
som är utvecklat av NASA trycks inte ihop,
utan bevarar sin elasticitet över tiden. Vi
lämnar 2 års stötdämpningsgaranti, men
sulan håller sin funktionalitet mycket längre.
(En ”vanlig” jobbsko förlorar sin maximala
stötdämpningsförmåga efter ca 1 års heltidsanvändning.)

1

2
1

3

4

1

2 st Grete Waitz hälkuddar ger mycket
gott stöd för häl och hålfot samt öker 	
energin i steget.

2

Grete Waitz innersula under hela foten
ger suverän stötdämpning.

3

Stabil gelänk upprätthåller sulans
rullegenskaper.

4

Texon bindsula ger stabilitet.

ART: 40600
FÄRG: SVART
STL: 36-41

SPORTIG NUBUCKSANDAL
MED GRETE WAITZ-SULA

849:-

ART: 43762
FÄRG/STL: SVART 36-46

849:-
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WALKINGSKO MED VIBRAMSULA,
SNABBSNÖRNING OCH INNERSULA
MED SOFTSOLE 8.0
ART: 55561
FÄRG: SVART, BLÅ
STL: 36-41

849:-

14

Energi kick
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PROMENERA MED JOBI SOF TSOLE 8.0
UNISEX WALKINGSKO I NUBUCK,
SNABBSNÖRNING OCH INNERSULA
MED SOFTSOLE 8.0

Unik promenadkomfort för både
dam och herr

849:-

ART: 66030
FÄRG: BLÅ
STL: 36-46

Går du mycket? Om du vill uppleva unik och mycket
funktionell komfort, rekommenderar vi dig att testa
våra walkingskor. Dels är de fodrade med ett andasmembran som håller fötterna torra, dels dämpar nya
innersulan Softsole 8.0 maximalt under dina fötter.
Dessutom kan du känna dig säker på alla underlag
tack vare rejäla slitsulor. Promenera mera!

Softsole 8.0 – unik 8 mm
sula med minnesfuntion
som ger extremt bra stötdämpning och håller hela
kroppen piggare under
långa vandringar.
Se a rtikelnr. 55700.

HERR WALKINGSKO I NUBUCK
MED INNERSULA SOFTSOLE 8.0
ART: 44030
FÄRG: BRUN/GRÅ
STL: 41-46

Mjukpolstrad innerdel gör att du slipper
skav från dag ett.

849:-

Uttagbar innersula som
håller skon fräsch. Låt
den gärna torka utanför
skorna då och då. Den
kan såklart även användas i dina andra skor!

HERR WALKINGSKO MED VIBRAMSULA
OCH INNERSULA SOFTSOLE 8.0

895:-

ART: 44442
FÄRG: GRÅ
STL: 41-46

Waterproof fullsocks
andasmembran runt
hela foten och i bälgplösen håller dig varm
och torr under blöta
dagar.

Tålig ovandel av
skinn och cordura
ger lång hållbarhet
och därmed lågt pris
per användning.

JOBI Softsole 8.0
Nu kan du köpa sulan separat!

DAM WALKINGSKO I NUBUCK,
SNABBSNÖRNING OCH INNERSULA
MED SOFTSOLE 8.0
ART: 66030
FÄRG: RÖD
STL: 36-41

Läderförstärkt tådel
för ökad tålighet.

16

Vridstyv nyutvecklad sula
ger säkert grepp och är
flexibel, stadig och mjuk
även vid m
 inusgrader.

849:-

”Grym sko! Var på Island en weekend
och funkade lika bra att rida Islandshäst som att gå på stan och ha sightseeing. Den isländska naturen rådde
inte på denna sko. Grymt nöjd o till
vilket pris sen...”
TOR 161016

Nyutvecklad sula med minnesfunktion
som anpassar sig efter just din fotsula,
den sluter om och fyller upp hålrummen. Den dämpande och mjuka sulan
gynnar blodcirkulationen och gör att
du blir mindre trött i fot och kropp.

SULA JOBI SOFTSOLE 8.0
ART: 55700
STL: 36-38,
39-41, 42-44,
45-47

179:-

Mockaskinn närmst foten
håller foten på plats och
avleder värme.

Kanaler under sulan leder
fotens värme ut i skon och
ger en fräschare känsla
när dagen är slut.

Perforering under framfoten
ger svalare skoklimat.
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A K T I V O C H R E P R E S E N TAT I V
Mjukpolstrat
foder känns skönt
mot foten.

HIKINGSKO I NUBUCK
MED SOFTSOLE

Extra mjuk innersula med mycket
god dämpning på
hårda underlag.

ART: 17211
FÄRG/STL: SVART 36-46
FÄRG/STL: VINRÖD, GRÅ 36-41

749:-

Snörning med
stretch för 100 %
passform.

Vridstyv och greppsäker yttersula för
säkra steg även när
det blir lite stressigt.

SKECHERS WORK

Empire Take Charge

895:-

Ovandel i mesh och memory foam innersula.

Ovandel av tåligt
stretchmaterial
som formar sig
mjukt runt din fot.

ART: 12704
FÄRG: SVART
STORLEK: 36-41

”Snygg sko med skön dämpning. Härligt lätt
att komma i och ur. Läcker till både byxor
och tuffa kjolar.”
ZENITA 160830

Förstärkt tåparti
skyddar tårna.

”Superbra! En fantastisk sko. Lätt,
luftig och skön. Håller en hel dag på
jobbet med ett hårt golv. Aldrig haft
LOTTE 160922
en skönare jobbsko.”

CORP SKX BLACK LOGO
FILE NAME

CORP_SKX_BLK-logo.eps

CATEGORY /
DESCRIPTION

SKECHERS corporate identity

COLOR SYSTEM

SKECHERS Quipster
BLACK

C=0
M=0
Y=0
K = 100

Ovandel i mesh och memory
foam innersula.
ART: 22672
FÄRG: SVART
STORLEK: 36-41

849:-

BALLERINA I SKINN
MED 4,5 MM GRETE WAITZ-SULA
ART: 54100
FÄRG: SVART
STL: 36-41

18

849:-
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KÖ K , S TÄ D, L I V S M E D E L O C H R E S TA U R A N G

Yrkestoffel för proffs
EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

Vi är stolta över
vår toffelhjälte
JOBIs nya toffel för yrkesproffs gör dig inte besviken.
Med väldämpande Softsole 8.0 under foten och anpassningsbar hälrem sitter den som gjuten. Skinnet avvisar vätska, men andas för att du ska känna sig fräsch.
Antistatisk och med högsta halkhämmande egenskaper
så att du kan känna dig trygg i både vått och torrt.

Premiär!
Softsole 8.0 unik 8 millimeter tjock dämpande
minnessula under hela
foten gör att fötter och
kropp orkar hela dagen.

Antistatisk – fotbädden
leder statisk elektricitet
vidare ut genom yttersulan.

Vattenavvisande
ovandel i läder
som andas håller
fötterna fräscha.

Ställbar bakrem med
både resår och spänne
gör att tofflan sitter som
gjuten.

Självklart är den godkänd enligt europeisk standard
EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC.

Yttersula med högsta halkhämmande egenskaper (SRC) håller
dig trygg i vått och torrt.

YRKESTOFFEL MED
SOFTSOLE 8.0
ART: 20330
FÄRG: SVART, VIT
STL: 35-46
PRIS: 558:- EXKL MOMS

698:-

PANTER TVÄTTBAR KÖKSSKO
O2 HALKKLASS SRC
ART: 39951
FÄRG: SVART
STORLEK: 35-47
PRIS: 558:- EXKL MOMS

YRKESTOFFEL MED
SOFTSOLE 8.0

698:-

ART: 20340
FÄRG: SVART LACK
STL: 36-41
PRIS: 558:- EXKL MOMS

698:-

SIKA FUSION CLOG
HALKKLASS SRC
ART: 19417
FÄRG: SVART, VIT
STL: 35-47
PRIS: 695:- EXKL MOMS

20

869:-
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KÖ K , L I V S M E D E L O C H S K Y D D S S KO R

Var rädd om dig!

SKECHERS WORK DAM

Sure Track Erath

Skor med tåhätta.

Ovandel i skinn. Greppvänlig sula.
ART: 76576
FÄRG: SVART
STORLEK: 36-41
PRIS: 796:- EXKL MOMS

995:-

FTG SNOWBOARD I SKINN,
HALKHÄMMANDE YTTERSULA
S3 ESD SRC
Tåhätta i komposit och metallfritt
spiktrampskydd.

SKECHERS WORK HERR

Flex Advantage SR

Ovandel i skinn/mesh. Greppvänlig sula.
ART: 77040
FÄRG: SVART
STORLEK: 41-46
PRIS: 796:- EXKL MOMS

995:-

ART: 95121
FÄRG: SVART
STL: 34-42
PRIS: 698:- EXKL MOMS

873:-

”Bästa hittills med hätta. Lätt,
smidig, rymlig med hätta som
inte märks. Snygg sko med riktigt
skön komfort. Mycket kräsen när
det gäller skor.”
KOCKEN 150312

FTG GOLF I MESH/SYNTET,
HALKHÄMMANDE, LÄTT, TVÄTTBAR.
S1P ESD SRC
CORP SKX BLACK LOGO
FILE NAME

CORP_SKX_BLK-logo.eps

CATEGORY /
DESCRIPTION

SKECHERS corporate identity

Tåhätta i komposit och metallfritt spiktrampskydd i HRP.

COLOR SYSTEM

ART: 95124
FÄRG: GRÅ
STL: 35-48
PRIS: 698:- EXKL MOMS

BLACK

C=0
M=0
Y=0
K = 100

ARBESKO MED ESD-FUNKTION
Ovandel i skinn.

ART: 13550
FÄRG: VIT, SVART
STORLEK: 35-48
PRIS: 1116:- EXKL MOMS

873:-

1395:-

SIKA FUSION HALKKLASS SRC
ANTISTATISK
Ovandel i skinn.

ART: 19511
FÄRG: SVART, VIT
STORLEK: 36-47
FINNS ÄVEN MED TÅHÄTTA
PRIS: 951:- EXKL MOMS

1189:-

SIKA OPTIMAX I LÄDER
MED ANDASFUNKTION,
HALKHÄMMANDE, LÄTT
S1
Tåhätta i stål.

ART: 17220
FÄRG: SVART
STL: 36-47
PRIS: 951:- EXKL MOMS

1189:22
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Dina fötter bär dig genom många och långa pass i krävande arbetsmiljöer.
De behöver stöttning, dämpning och kärlek i form av bra jobbskor som passar just dina
fötter, på ditt jobb. När de mår bra, får du energi över för fritid och hemmajobb.
JOBI har tagit fram och sålt just bra jobbskor under mer än 30 år, så vi vet att bra fothälsa innebär hälsofördelar även för resten av kroppen.
Enda mellanhanden mellan fabrikerna och dig är JOBI. Det gör att vi jämförelsevis kan
hålla mycket bra priser.
Sugen på att prova bra skor till bra priser?
Välkommen att boka in en skovisning åt dig och kollegorna!

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 ditt personnummer (sparas
inte i vårt kundregister).
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
Ångerrätt 30 dagar och enligt Distansavtalslagen. Vi gör avdrag med 50 % på återbetalningsbeloppet om skon är provad
och använd i omfattning så att den ej kan säljas i nyskick till annan kund. För mer info; vänligen läs våra köpvillkor på
www.jobi.se.
FRAKTKOSTNAD VID RETUR / BYTE
JOBI-fraktsedel och returnota kan beställas via vår hemsida jobi.se under ”Retur och byten”. Vid byte och reklamation
står JOBI för samtliga frakter när man använder JOBI-fraktsedel. Vid ångrat köp tar vi ut en fraktavgift på 50:- när man
använder JOBI-fraktsedel. 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 verklig
heten. Vill du vara riktigt säker, boka in en skovisning till jobbet!
BOKA GRATIS VISNING PÅ WWW.JOBI.SE ELLER RING 042-22 00 60

JOBI Footright AB
Porfyrgatan 2

254 68 HELSINGBORG
042-22 00 60

För mer jobbskor och inspiration –
kolla in www.jobi.se

Eriksson & Risberg. Fotograf: Studio JK. Tack till Seger för lån av kläder på sidan 20. Tryck: Danagård Litho.

Vi bryr oss om dina fötter

