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Två remmar, Softsole 8.0
Ovandel i Eco-leather*

Art nr 17070 
Färg/stl 

Svart lack 36-42
Bourgogne, brons, navy 36-41

Khakigrön, svart 36-46

32

ELLA 2019-03-02:
”Tycker dom är ganska normala i stor-
lek, tog en storlek större än jag brukar 

men funkar ändå. Sååå sköna o får inte 
ont eller blir stel efter en jobbdag.” 

Ta kontrollen!
Dina fötter och din kropp ska utstå en del prövningar genom livet. 
Och det är DU som bestämmer hur länge de ska hålla sig starka, friska och 
fina! Lyssna på vad fötterna och kroppen säger till dig efter en lång arbets-
dag. Är det gnäll lite här och där? I så fall föreslår vi att du stoppar fötterna 
i ett par JOBI-skor och jämför. 
 Efter snart 35 års erfarenhet av krävande fötter och arbetsmiljöer, kan 
vi utveckla skor som just du behöver. På en skovisning får du hjälp till en 
skönare vardag.

Tre remmar, Softsole 8.0
Ovandel i Eco-leather*

Art nr 98200 
Färg/stl Brons, khaki, röd 36-41, svart 36-42 

698:-

698:-

BOKA VISNING OCH LÄS MER PÅ JOBI.SE

Softsole 8.0 – kärleksfull omtanke
Den 8 millimeter tjocka minnessulan stöttar och dämpar behagligt. Det mjuka men ändå 
stabila materialet avlastar fot och kropp, så att du kan koncentrera dig på jobbet.

BENGT 2019-02-07:
”Vilken fantastisk komfort i denna sandal. 

Supernöjd kund som blev ännu nöjdare 
när jag såg att vi herrar fick en färg till att 
välja mellan, snygg färg dessutom. Tack.” 

* Vi har bytt ut materialet i våra  
 ovandelar till Eco-leather. Det 
 är ett nytt, exklusivt och 
 starkare syntetmaterial som  
 även är snällare mot miljön.



54

Skinnfri sandal Softsole 
Ovandel i Eco-leather*

Art nr 14437
Färg/stl Svart 35-42

598:-

BOKA VISNING OCH LÄS MER PÅ JOBI.SE

JUANITA 2019-01-23:
”Som att gå på moln! För första gången 
på flera år värkte inte fötterna efter ett 

arbetspass. Tack Jobi!”

MALIN 2019-04-11:
”Bästa å skönaste sandalen, 

inne på andra paret nu!”

Skinnsandal 
Softsole

Art nr 15516
Färg/stl Svart 36-41

698:-

Sandal Softsole 
Ovandel i Eco-leather* 

Art nr 18389
Färg/stl Svart, gul, brons 36-41

598:-

Sköna steg varje dag.

* Vi har bytt ut materialet i våra  
 ovandelar till Eco-leather. Det 
 är ett nytt, exklusivt och 
 starkare syntetmaterial som  
 även är snällare mot miljön.



76

Hikingsko i nubuck
Art nr 17211

Färg/stl Svart 36-46, gul 36-41

798:-

BOKA VISNING OCH LÄS MER PÅ JOBI.SE

På lättare fötter. Fin i Skechers.

Luftigt med bra stöd.

PIA 2019-02-24:
”Jag älskar dessa sandaler! Jag använde 

dessa hela den långa och varma sommaren 
2018. Jag har använt dem på jobbet, på 

långpromenader med hunden, på stranden 
och shopping på stan. Alltid lika sköna 

och snygga.”

AMI 2019-04-27:
”De är helt fantastiska. Det är länge 
sedan jag hade så här sköna skor.”

Sportsandal i skinn
Art nr 17554

Färg/Stl Svart, grön 36-42
Röd, navy 36-41

849:-

Skechers Bright Horizon 
Art nr 12831

Färg/stl Svart 36-41

949:-

Skechers Skyline Surefire 
Art nr 13043

Färg/stl Svart 36-41

995:-

MAJ BRITT 2019-04-26:
”Bästa jobbskon! Har aldrig 

haft en sko som denna älskar 
den, har aldrig ont i fötterna 

efter ett jobbskift.”

Extra mjuk innersula 
dämpar på hårda 
underlag.

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

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

Förstärkt tåparti 
skyddar tårna.



8 9

BOKA VISNING OCH LÄS MER PÅ JOBI.SE

”Snygga”

”Jättefina”

”Så sköna”

”Lätt och mjuk”

”Skönaste arbetsskon”

”Som att gå på moln”

”Bästa tofflorna”

Tål att jämföras!
Tofflor kan vara hårda och slamriga och 
alldeles…alldeles underbara!
 I JOBIs tysta  tofflor myser fötterna på 
8 millimeter omtänksam Softsole 8.0-sula.
Färgglatt ska det vara. Vilken färg är du?

PÅ JOBI.SE KAN DU SE VÅRA SKÖNA STÖD- OCH BAMBUSTRUMPOR

Toffel
Art nr 20340

Färg/stl Småblommig, rosa, petrol 36-42
Svart, storblommig, röd, lila 36-41

798:-

Yttersula med högsta halk-
hämmande egenskaper (SRC) 
håller dig trygg i vått och torrt. 

Ställbar rem med 
spänne gör att 
tofflorna sitter 
som gjutna.

Unik 8 mm tjock 
dämpande minnessula.

Vattenavvisande ovandel i skinn 
som andas håller fötterna fräscha.



Förbättrar hållning 
och gångmönster.

Ökar aktiviteten 
i sätes-, lår- och 
vadmuskler.

Stabiliserar din 
fot i sidled, 
rekommenderas 
vid överpronation. 

Minskar 
belastningen 
på höft- och 
knäleder.

Sandal WEB rullsula
Art nr 21100 

Färg/stl Svart 36-42

1 095:-

Sportig nubucksandal
Art nr 25300 

Färg/stl Svart 36-46

895:-

Sandal WEB rullsula
Art nr 21400 

Färg/stl Svart/lila 36-42

1 095:-

BOKA VISNING OCH LÄS MER PÅ JOBI.SE

10 11

DIANA 2019-04-29:
”Bästa skor som jag har haft i mitt liv. 

Jättesköna och bekväma. Jag känner inget 
ont i ryggen, blir inte trött om jag jobbar 

mer än 12 timmar.”

JOHANNA 2019-03-18:
”Den bästa skon jag någonsin haft, skön 

och man får en bra hållning.”

WEB.
På rullande fot för ökad styrka, 
stabilitet och balans.



Mag(net)iskt sköna!

6 mm dämpningsmaterial 
avleder värme och dämpar väl.

14 infällda magnetplattor 
stimulerar fotsulan, enligt 
metoden för zonterapi.

Fotbädd av naturkork som 
avlastar och anpassar sig 
efter din fot.

Mockaklädd fotbädd håller foten 
på plats och avleder värme.

Magnettoffel
Ovandel i Eco-leather*

Art nr 12683 
Färg/stl Svart 36-41

798:-

Fodrad skinntoffel 
Art nr 17073

Färg/stl Svart 36-41

849:-

Komfortsandal i skinn 
Art nr 23740

Färg/stl Svart 36-41

895:-

Birkenstock Arizona med mjuksula
Art nr 40200

Färg/stl Svart 35-46

Art nr 40210 Extra vid
Färg/stl Svart, 35-41

995:-

12 13

BOKA VISNING OCH LÄS MER PÅ JOBI.SE

MONIKA 2019-01-03:
”Bästa toffeln! Jobbar med denna toffel, så skön och varm, 
jobbar dubbelpass och får inte ont i varken fötter eller ben! 
Rekommenderas varmt!”

Magnetsandal
Ovandel i Eco-leather*

Art nr 15002
Färg/stl Svart 35-41

698:-

Magnetsandal
Ovandel i Eco-leather*

Art nr 13347
Färg/stl Svart 36-41

698:-
LENA 2019-3-08:

”Toppenbetyg! Helt underbara arbetsskor. 
Det bästa jag haft, många ++++++++ för 

den här sandalen.”

LISBETH 2019-02-20:
”Trivselskor! Jag har använt denna sko i många år och 
trivs mycket bra med dem.”

ÅSE 2019-03-04:
”Fantastisk kvalitet! Köper nya sandaler av samma 
modell som jag haft i sju år och använt dagligen. Nu är 
det dags för nya...”

* Vi har bytt ut materialet i våra  
 ovandelar till Eco-leather. Det 
 är ett nytt, exklusivt och 
 starkare syntetmaterial som  
 även är snällare mot miljön.



Matglädje 
och ren service 
ska gå lätt!

Grete Waitz
Ballerina i skinn

Art nr 54100 
Färg/stl Svart 36-41

895:-
Skinnpumps med Softsole innersula

Art nr 25700 
Färg/stl Svart 36-41

895:-

Skechers Work DAM 
Sure Track Erath

Halkklass SR
Art nr 76576 

Färg/stl Svart 36-41
Pris exklusive moms: 1 038:-

1 295:-

Sika Bubble
Halkklass SRC  
Art nr 50012

Färg/stl Svart, vit 35-48
Pris exkl moms: 1038:-

1 295:-

Arbesko med ESD-funktion
Art nr 13550 

Färg/stl Svart, vit 35-48
Pris exklusive moms: 1 116:-

1 395:-

Yrkestoffel med Softsole 8.0
OB A E Halkklass SRC

Art nr 20330 
Färg/stl Svart, vit 35-46

Pris exklusive moms: 638:-

798:-

14 15

BOKA VISNING OCH LÄS MER PÅ JOBI.SE

TINTIN 2018-05-01:
”Har haft dessa i snart ett år (jobbar inom handels). Jag 
brukade ha så otroligt ont i ryggen och kunde knappt göra 
något efter en hel dag på jobbet, trots riktigt bra sneakers 
från andra märken. Sedan jag köpte dessa är ryggvärken 
som bortblåst. Förstår inte vad som hänt, det har verkligen 
förbättrat min livskvalitet!”

ELLINOR 2019-02-08:
”Bästa skon jag har haft. 
Har jobbat i kök i 20 år.”
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BOKA VISNING OCH LÄS MER PÅ JOBI.SE

Promenadkompisar att lita på.

Walkingsko med Vibramsula
Art nr 55561 

Färg/stl Blå, svart 36-41 

749:-

Walkingsko
Art nr  66030

Färg/stl Svart, navy 36-46, 
röd 36-41

895:-

Waterproof 
andasmembran 
runt hela foten 
håller dig varm 
och torr.

Läderförstärkt tådel 
för ökad tålighet.

Slitsula av gummi ger 
stadigt och säkert grepp.

Snabbt och enkelt 
i och ur tack vare 
snabbsnörningen.

På barmark, frostnupet, sommarstigar eller vid risk för vattenplaning – 
i JOBIs walkingskor kan du känna dig trygg! 
 Sulan greppar underlaget. Uttagbara sulan Softsole 8.0 ser till att 
fötterna mår bra.
 Andasmembranet håller dig torr och fräsch på vilken promenad 
som helst.
 Härlig energi får du på köpet!

JENNY 2019-03-19:
”Skitbra! Sköna, känns som att gå på mjuka mjuka härliga kuddar och jättebra för mina 
knän! Jag har storlek 36 men tog 37 och de passade bra med mina sockar under vintern. 

Lite hala när man går på is men det är ju is så det är klart det blir halt.  Annars är skorna 
väldigt lätta att gå i och bra att arbeta i. Min katt kissade tyvärr i dem och lukten höll sig 

även efter tvätt så var tvungen att slänga dem men superbra ändå!”

NITA 2018-10-13:
”En otroligt bekväm och nätt walking sko som andas superbra. 

Extra plus för innersulan som ger suverän stötdämpning. Tog en storlek 
större än jag brukar ha.”



18 19

BOKA VISNING OCH LÄS MER PÅ JOBI.SE

Funktionskängor 
i skinn.

Funktionskänga 
Art nr  82070

Färg/stl Svart, rost 36-41

995:-

MARIE 2019-01-09:
”Håller fötterna både varma och torra.”

Funktionskänga 
Art nr  82040

Färg/stl Navy 36-41

1 095:-

Funktionskänga 
Art nr  82060

Färg/stl Svart 36-41

1 095:-

KATARINA 2019-03-08:
”Fantastiska! Fryser aldrig om fötterna, blir 
inte blöt, använt mina mycket i skog och stall 
i två säsonger, de ser fortfarande nya ut.”

CAMILLA 2019-01-08:
”Varma, sköna, bekväma.”
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Footsoul by JOBI 
– sköna modeskor 

på riktigt.

BOKA VISNING OCH LÄS MER PÅ JOBI.SE

Footsoul by JOBI är bekvämt skomode 
som bara finns hos oss. 
 Hållbart producerat i Europa och 
inspirerat av de senaste trenderna.
 Alltid sköna med god funktion och bra 
material.

Skinnstövel  
Art nr 83321

Färg/stl Brun 36-41

1 195:-

Skinnstövel 
Art nr 83322

Färg/stl Svart 36-41

1 295:-

Jodphurs i skinn  
Art nr 83306

Färg/stl Svart, grå 36-41

949:-

ELISABETH 2019-02-16:
”Snygga och sköna med bredare tå. 

Toppenbra med uttagbar sula.”

BRITT 2019-04-30:
”Köpte ett par bruna i vintras. Är 
supernöjd! De är sköna fastän jag 

har Hallux vallgus. Blir nog ett par 
svarta också till nästa vinter.”

YVONNE 2019-01-09:
”Bästa skorna så sköna värda 

varenda krona.”
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BOKA VISNING OCH LÄS MER PÅ JOBI.SE

Användbara 
hela säsongen!

Nubuckkänga   
Art nr 18222

Färg/stl Svart 36-41

995:-

NASREN 2019-01-03:
”De är jättesköna och bekväma. 

Jag är supernöjd med köpet.”

Skinnkänga    
Art nr 19285

Färg/stl Kastanjebrun 36-41

1 195:-

Skinnkänga    
Art nr 19283

Färg/stl Svart 36-41

1 195:-



När du anmält dig får du 10 % rabatt på ett 
par skor vid nästa köp.

Anmäl dig via länken längst ner på jobi.se.

Senaste nytt? Kika på:

ETT MÖTE SOM GÖR SKILLNAD.

JOBI Footright AB, Porfyrgatan 2, 254 68 Helsingborg
042-22 00 60, www.jobi.se

Klockan är 7.43 och Helen är på väg ut till 
sina första kunder.

Idag kommer hon att hjälpa personal på fem 
olika arbetsplatser att prova ut bra jobbskor. 
Vanligaste frågorna som hon får är:

”Jag har jätteont i häl/knä/rygg? Vilka skor 
ska jag ha?”
”Vilka skor är bäst på våra hårda golv?”
”Kan man byta om skorna inte passar?”
”Finns denna i storlek 42?”

Helen är en av JOBIs 27 representanter som 
alla brinner för att göra ditt liv lite lättare, 
friskare, roligare och  kanske smärtfriare, med 
riktigt bra skor på fötterna. 

JOBI.SE – NÄRA DIG, ALLTID.
Inspiration, goda råd och koll på sortimentet 
är så nära som i din mobil.

Där kan du shoppa när du vill. 

Bestäm själv om du vill ha smidig leverans till 
jobbet, eller till närmsta Postnord utlämnings-
ställe.

På sajten hittar du också köpvillkor och vår 
integritetspolicy.

Välkommen in på jobi.se!

TÄVLINGAR, VIP-REOR OCH FULL KOLL 
PÅ SORTIMENTET.

Anmäl ert intresse för skovisning 
på jobi.se, så ringer vi upp 
och hittar ett bra tillfälle.

JOBI–Jobbskor 
som bryr sig

jobijobbskor

Om du vill vara först med det senaste och då 
och då spara en slant när du köper skor, ska 
du prenumerera på vårt nyhetsbrev! 

Då får du ungefär varannan vecka en 
”Jobi-update” med det senaste i sortimentet, 
tillfälliga kampanjer, rea-förtur, tävlingar och 
branschfakta. 
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