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Skor som provas 
och levereras på 
ditt jobb

Vår &
sommar



LÄKARE  UTAN GRÄNSE
R

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 före-
bygger värk, ledbesvär, belastningsskador och olyckor. 
En bra jobbsko gör också att du har energi och ork kvar 
när arbetsdagen är slut. 
 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. 
 JOBI älskar att göra fötter glada med riktigt bra jobbskor. 
Det har vi gjort i mer än 30 år. 

Boka in en skovisning, så ses vi snart!

Skor för god hälsa och mer ork

Fem goda 
skäl att boka 

en JOBI
skovisning

• Det är bekvämt att prova  
	 jobbskor	på	en	fikarast,		
 och sedan få dem levere- 
 rade direkt till jobbet. Då  
 kan du använda din dyr-
 bara fritid och transport- 
 pengar till annat. 

• Personal som har rätt på  
 fötterna är gladare, friska- 
 re 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 onö- 
 digt 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 re-
presentanter 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 sko nyheter 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 ditt nästa köp!

Vill du bli en av våra 
vip-kunder?

Vi bryr oss gränslöst

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

Beroendeframkallande sneakers
          Sätt fötterna i ett par JOBI	sneakers	och	de	vill	inte	flytta	ut	igen.		 	
                          Vi lovar!
     I varje sneaker ligger vår sula Softsole 8.0. Den bjuder på  
               unik ”minnesfunktion”, god stötdämpning och mjukt men 
ändå stadigt material under foten. 
 Förutom sulan trivs fötterna som hand i handske 
tack vare mjukt skinn och mjuk polstrat skinnfoder 
som smeker även barfotafötter.

Footsoul by JOBI är för dig som älskar mode och har full koll på senaste trenden. Det är 
för dig som klär dig stilmedvetet och vet att detaljer höjer helhetsintrycket. Till dig har vi 
valt ut de allra senaste och snyggaste skorna. För du vet ju; skor som syns förstärker din 
personlighet.
 Nu blommar modet romantiskt och är böljande med volanger, svepande tyger och bara 
axlar	–	i	sand	och	solgult	med	accent	i	blått.	Stilen	bryts	i	en	härlig	kollision	med	tuffa	
rockar, joggingbyxor, metall- och skinndetaljer. Nytt för säsongen är sandaler i präglat 
skinn, som skimrande kopparsnokar. Kollektionen är generös med många sandfärgade 
sneakers. Detaljer i vitt och silver.
 Kvalitet syns. Därför är vi extra noga och väljer äkta material till våra skor, som läder 
och mocka. Footsouls skor tillverkas dessutom i de klassiska skoländerna Italien, Portugal 
och Spanien. Det är en anledning till att våra skor är både snygga, sköna, välsydda och 
sitter rätt på foten.

Footsoul – för dig med stil!

Som sagt, vi älskar att göra dina fötter glada. Är de glada, 
mår du bra. Förutsättningen för glada fötter är att dina 
jobbskor är funktionella. I vår huvud katalog hittar du alla 
funktionella jobbskor.
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Ovandel i skinn. 

Nyutvecklad sula med extra 
mjukt stödjande material 
som ger mycket hög 
 komfort. ”Som en dröm 
för fötterna” sa våra test-
personer.

En riktig lättviktare. 
Storlek 38 väger 
endast 148 gram!

Fler modeller på 
sidan 9.

Den anatomiska 
sulan är framtagen för 
skandinaviska fötter. 

Slitsulan har en 
liten kil för att 
avlasta hälbenet.

”Som en dröm för fötterna”



FOOTSOUL sneaker 
i mjukt skinn 
och Softsole 8.0
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798:-
ART: 24600 
FÄRG: VIT MED SILVERDETALJER 
STL: 36-41

En sidenblank, metallisk look går som en blänkande tråd genom världens modehus. 
	Viktiga	inslag	är	asiatiskt	snirkliga	ornament	som	flörtar	med	folksagans	blommiga	
 broderier. Stilen blir härligt personlig när glansigt möter klassiska sommarränder på 
byxan med slag. Ränder är rätt, och snackisen är blankt mot randigt. Färgerna är torr 
sand,	våt	sand,	puder,	vitt	och	blått.	Sneakern	i	skönaste	skinn	har	fina	detaljer.

Metallica!

FOOTSOUL 
sneaker i mjukt 
skinn och 
Softsole 8.0
ART: 24850   
FÄRG: SAND/BEIGE 
STL: 36-41

798:-

FOOTSOUL sneaker i mjukt 
skinn och Softsole 8.0
ART: 24830   
FÄRG: GRÅ 
STL: 36-41 798:- ” Otroligt skön sko, med en sula 

som trollat bort min hälsporre! 
Dessutom ursnygg! En riktigt 
”must have”!”              LIS 160919

FOOTSOUL sneaker i mjukt skinn

798:-ART: 22890    
FÄRG: SVART 
STL: 36-41

FOOTSOUL sneaker i canvas med 
skinnfoder och SoftSole 8.0

ART: 24820   
FÄRG: SVART 
STL: 36-41 798:-
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Kasta dig ut i färgsprakande blomsterkaskader. 
Våga vara vild och blanda ängens små blommor 

med tropiska blad och prunkande pioner. 
Luft och volym bryts av den markerade 
midjans breda band. Gult lyser som ett 

varmt soligt stråk genom hela mode-
världen. Sandalen, med glimmande 
gulddetaljer, är skimrade accessoar 

som	gör	dig	extra	fin.

Wild	wild	flower

598:-
ART: 16933
FÄRG: SVART 
STL: 35-41

FOOTSOUL sandal 
med ovandel i skinn 
och resår med 
gulddetaljer

798:-ART: 15210
FÄRG: BRUN
STL: 36-41

FOOTSOUL sandalett med 
ovandel i präglat skinn, 
skinnfodrad. 100 mm kilklack.

598:-ART: 16934
FÄRG: BRUN
STL: 35-41

FOOTSOUL sandal med 
ovandel i skinn

798:-ART: 17212 
FÄRG: SVART
STL: 36-41

FOOTSOUL sandalett i mjukaste 
mocka med 90 mm klack

6
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”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 under-
bara  människor vi möter. Vi hoppas att våra 
skor kan göra ditt liv lite gladare!”

849:-ART: 47210
FÄRG: ROST
STL: 36-41

WANDA PANDA skinnsandalett 
med toffelklack

849:-
ART: 31110
FÄRG: ORANGE 
STL: 36-41

WANDA PANDA 
skinnsandalett

ART: 31030
FÄRG: RÖD 
STL: 36-41

WANDA PANDA sandalett med 
vristrem i resår 

798:-

FOOTSOUL sandal med ovandel i skinn. 
Resår i bak- och vristrem
ART: 16910
FÄRG: METALLIC/SVART, METALLIC/FUXIA, METALLIC/BRUN
STL: 36-41 698:-

ART: 16911
FÄRG: KOPPARSVART
STL: 36-41

FOOTSOUL sandal med ovandel i präglat skinn  

698:-

ART: 17040
FÄRG: SVART/SILVER
STL: 36-41

FOOTSOUL sandal med ovandel i präglat skinn   

698:-

698:-ART: 16543
FÄRG: SVART
STL: 36-41

FOOTSOUL sandal med ovandel 
i mockaskinn
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SKECHERS 
GoRun 400
ART: 14353
FÄRG: SVART/MULTI
STL: 36-41

895:-

SKECHERS Flex Appeal
ART: 12753
FÄRG: GRÅ
STL: 36-41 895:-

SKECHERS Simply sweet 
ART: 12076
FÄRG: GRÅ
STORLEK: 36-41 895:-

SKECHERS Wildflowers  
ART: 12448
FÄRG: NAVY
STORLEK: 36-41 895:-

SKECHERS 
GoRun 400
ART: 14353
FÄRG: ROSA/MULTI
STL: 36-41

895:-

798:-
ART: 55551
FÄRG: RÖD, BLÅ 
STORLEK: 36-41

FOOTSOUL sneaker 
med ovandel 
i mocka skinn. 
Yttersula från 
Vibram och 
Softsole innersula.

I solen blir färgerna starka och 
intensiva. Plaggen är luftigt fräscha 
med bara axlar och vidd i byxa och 
kjol. Missa inte årets trendigaste 
accessoar: scarfen! Vira ett varv 
runt halsen eller knyt om håret 
innan du hoppar upp på vespan 
och kör iväg längs en slingrig 
medelhavsväg. Kontrastfärgen 
rött går som en tråd genom alla 
modehus. Vi möter med en 
fräck mockasneaker.

Italian sun
CORP SKX BLACK LOGO COLOR SYSTEM

FILE NAME CORP_SKX_BLK-logo.eps

SKECHERS corporate identityCATEGORY /
DESCRIPTION

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



Eriksson & R
isberg. Fotograf: Studio JK. Tryck: D

anagård Litho.

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 jämförelse-
vis kan hålla mycket bra priser. 

Sugen på att prova bra skor till bra priser? 
Välkommen att boka in en skovisning åt dig och kollegorna!

Vi bryr oss om dina fötter

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

JOBI Footright AB
Porfyrgatan 2 
254 68 HELSINGBORG
042-22 00 60

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  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
Ångerrätt 30 dagar och enligt Distansavtalslagen. Vi gör avdrag med 50 % på åter betalningsbeloppet 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 rekla-
mation 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 retur-
notan. 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 sko visning till jobbet! 

BOKA GRATIS VISNING PÅ WWW.JOBI.SE ELLER RING 042-22 00 60

Leverans- och betalningsvillkor


