
SUCCÉ
FÖR JOBI SOFTSOLE 8.0

”Heaven for 
my feet”

Gladare fötter

  VÅR &
SOMMAR

2018Mästare på

 sandaler

Din fot är   
UNIK

VI KOMMER TILL DITT 

JOBB OCH HJÄLPER

DIG HITTA RÄTT SKOR



Dina fötter är inte likadana som kollegans. Och er arbetsmiljö är inte 
 densamma som grannens.
 Under de senaste 32 åren har vi hjälpt otaliga fötter och lyssnat på 
 massor av kunders olika skobehov. 
 Vår erfarenhet gör att vi två gånger per år kan presentera ett unikt 
 sortiment bra arbets- och fritidsskor. Vårt nära samarbete med 
 europeiska fabriker ger kvalitetsskor till bra priser.
 JOBIs skor designas och utformas för olika fötter, smaker och arbets-
miljöer. Vilka skor är rätt för DIG? 

Låt våra säljare hjälpa dig att välja rätt – boka er skovisning på www.jobi.se!

Med fokus på DIG!

Softsole 8.0 – när 
dina fötter själva får 

bestämma.
Softsole 8.0 har blivit en riktig succé. 
 I vår har vi lagt den 8 millimeter tjocka 
minnessulan i ännu fler modeller, för att 
stötta och avlasta i vardagen. 
 Visst är det skönt att ha energi över till 
annat när arbetsdagen är slut? 
 Leta efter JOBI skor med Softsole 8.0!
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5 smarta skäl 
till en JOBI 
skovisning.

• Det är smart att testa skor i rätt 
 arbetsmiljö. Felköp är dyrt och 
 onödigt.

• Personal med rätt på fötterna är 
 gladare, friskare och orkar mer. 
 Även efter jobbet.

• Det är bekvämt att prova ut jobbskor  
 på en rast och sedan få dem 
 levererade direkt till jobbet. På så 
 sätt hjälps vi åt att spara tid, pengar  
 och miljö.

• Du får smakråd av dina kollegor.

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

Självklart är våra skovisningar gratis 
och förutsättningslösa. Våra represen-
tanter är proffs på att hjälpa er hitta 
skor som passar just era fötter.

Boka in er visning på www.jobi.se.



Softsole 8.0 - gör vilken 
fot som helst glad.

8 millimeters minnessula med extremt bra stötdämpning som skonar 
hela din kropp. Om du inte hunnit testa än, passa på att sticka fötterna 
i en sko med Softsole 8.0 nästa gång ni har visning.

Nickelfria spännen.

Slitsula av 
lättviktsmaterial.

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

Unik 8 mm 
dämpningssula med 

minnesfunktion.

”Känns som att gå 
på moln hela dagen.”
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”Kanon! Verkligen en skön toffel när 
man går och står mkt i jobbet. Färgen 
är underbar också! Rekommenderas 
varmt.” 

TES 171110

”Profylax mot trötta fötter och ben. 
 Fantastiskt sköna skor för oss som 
går och står mycket på jobbet. Härlig 
mjukhet och svikt under fotsulan gör 
att ben och fötter inte är lika trötta 
efter arbetsdagens slut.”

LOTTA 170825

598:-

SANDAL 
      MED SOFTSOLE 8.0 

ART: 17070 

FÄRG: PÄRLEMOROSA 
 GUL

FÄRG: BLOMMIG ROSA
 BLOMMIG LILA

 STL: 36-41

649:-
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598:-

SANDAL 
 MED SOFTSOLE 8.0 

ART: 17070 

FÄRG/STL: SVART 36-46. FUXIA 36-42 

FÄRG/STL: KHAKIGRÖN, RÖD,
 PRÄGLAD VINRÖD 36-41

”Toppen! Den skönaste arbetsskor någonsin. 
Toppen för onda fötter.”  

SARA 170708



SKINNSANDAL
MED SOFTSOLE 8.0 
ART: 23130
FÄRG: SVART
STORLEK: 36-41 795:-
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SPORT-
SANDAL

I SKINN 
MED SOFTSOLE 8.0

ART: 17554
FÄRG: SVART/CERISE
STL: 36-41795:-

Premiär för en smartare 
sportsandal.

”Lättare, nättare, skönare.”  
JOHANNA 171103

Premiär!

MOCKASANDAL
MED SOFTSOLE 8.0 
ART: 17530
FÄRG: SVART
STORLEK: 36-42 649:-

Yttersula i mjukare och lättare material. 
Ovandel i design som stabiliserar foten 
samtidigt som den är luftig. Innersula 
Softsole 8.0 med minnesfunktion 
dämpar och skonar i varje steg. 
Det är smart att ha energi över 
när jobbpasset är slut!



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

Ställbar bakrem 
med spänne gör 
att tofflorna sitter 
som gjutna.

Unik 8 mm tjock 
dämpande minnessula.

”Otroligt mjuk och 
lätt toffel som gör 

att mina fötter orkar 
en hel arbetsdag.”

Stolt toffelhjälte!
Mjuktofflorna med Softsole 8.0 har 
blivit en succé. Vi är glada och tackar 
ödmjukt för allt beröm, men gladast 
är alla fötter som jobbar bekvämt 
i färger som piggar upp!

Vattenavvisande 
ovandel i skinn 
som andas håller 
fötterna fräscha.
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MJUK-
TOFFEL
MED SOFTSOLE 8.0 

ART: 20340 
FÄRG/STL: RÖD 36-41. SVART SE SID 20 
FÄRG/STL: PETROL, LILA, ROSA 36-42

698:-

”Skönaste arbetsskon! Fantastiskt 
mjuk och skön sko, halksäker och 
håller fötterna torra i föskoleköket 
hela dagen. Dessutom blir alla barn 
jätteglada av den fina röda färgen!” 

KARIN 170828

”Supersköna och lätta.” 
ANETTE 170923
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Uttagbar 8 mm 
dämpande minnessula.

Kan köpas separat. 
ART: 55700 

179:-

Bästa skon 
till uteliv.

Walkingskor med uttagbar innersula, 
Softsole 8.0. Unik 8 mm sula med 
minnesfunktion, ger fräscha skor 
och mycket god dämpning för ökad 
energi.

Fötterna håller sig 
svala tack vare 
luftig ovandel av 
mesh.

Läderförstärkt 
tådel för ökad 
tålighet.

Wibramsula 
ger stadigt och 
säkert grepp.

Snabbt och enkelt 
i och ur tack vare 
snabbspännet.

”Trendig och 
så stadig.”
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WALKINGSKO 
MED SOFTSOLE 8.0 INNERSULA 
ART: 55561
FÄRG/STL: SVART 36-42
FÄRG/STL: BLÅ 36-41 749:-

WALKINGSKO 
MED SOFTSOLE 8.0 INNERSULA
WATERPROOF 
ART: 66030
FÄRG/STL: SVART 36-46. RÖD 36-42

849:-

”Promenadsko som är färgstark och bra att gå i. En perfekt jobbsko 
då man är mycket på olika hembesök. Lätt att ta av och lätt att ta 
på, utan snörning. Bästa jobbsko för min del. Tål alla väder.”
KLING 170903
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SKECHERS ESTATES 
MEMORYFOAM INNERSULA
ART: 12899
FÄRG: BLÅ 
STL: 36-41

SKECHERS OMBRE 
MEMORYFOAM INNERSULA 
ART: 12763
FÄRG: SVART/LILA
STL: 36-41

SKECHERS ELITE FLEX HARTNELL
MEMORYFOAM INNERSULA
ART: 52642
FÄRG: BLÅ 
STL: 41- 46

895:-

949:-

895:-
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Extra mjuk innersula 
dämpar på hårda 
underlag.

HIKINGSKO 
I NUBUCK 

ART: 17211 
FÄRG/STL: VINRÖD 36-41
FÄRG/STL: MARINBLÅ 36-46

749:-

Hikingskon med mycket god 
dämpning 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.

”Kanonbra, kan varmt rekommenderas. 
Är sjuksköterska. Har haft väldigt 
mycket besvär med hälsporre! Efter 
att jag köpt dessa sandaler så är 
hälsporren helt borta. Så bra att 
de till och med fick följa med på 
semester till Kroatien med 
lååånga promenader.” 
MARITA 170826

”Störtskön sko med bra stöd. Bästa 
arbetsskon jag nånsin haft! Bytte från 
Foppatofflor till dessa, nu kan jag inte 

tänka mig nåt annat. Högsta betyg! 
Underbart luftiga och ger bra stöd för 

trötta slitna fötter!”  
MS LI 170827



BALLERINA  
I SKINN 
ART: 54100
FÄRG: SVART
STL: 36-41 849:-
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SKECHERS BURST 2.0
SUNNY SIDE 
ART: 12659
FÄRG: SVART/SILVERGLITTER
STL: 36-41

SKINNPUMPS 
MED SOFTSOLE INNERSULA 
ART: 25700
FÄRG: SVART
STL: 36-41 895:-

949:-

”Skön och fin. Jätteskön och snygg sko. Passar både 
vardag och fest.”  

MALLA 170830
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Glada fötter efter 
långa arbetspass.

Halksäkrad 
yttersula under 
framfoten ger 
tryggare steg.

Skinnet 
i ovandel 
och foder 
känns mjukt 
och skönt 
mot foten.

Klassisk stilfull 
design som 
döljer tårna. 

Mjukpolstrad 
väldämpande 
sula under både 
häl och framfot.

”Finaste skon. Nu kan jag känna 
mig fin utan att lida pin.”  

GIAN 170830
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BIRKENSTOCK ARIZONA  
MED MJUKSULA 
ART: 40200
FÄRG: SVART
STL 35-46
ART: 40210 EXTRA VID
FÄRG: SVART
STL: 35-41 949:-

SKINNFRI SANDAL 
MED SOFTSOLE
ART: 14437
FÄRG: SVART
STL: 35-42 498:-

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

SKINNSANDAL 
MED SOFTSOLE 
ART: 16315
FÄRG: BRUN
STL: 35-41 649:-

649:-
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BIRKENSTOCK ARIZONA  
MED MJUKSULA 
ART: 40200
FÄRG: SVART
STL 35-46
ART: 40210 EXTRA VID
FÄRG: SVART
STL: 35-41

Mag(net)iskt sköna!
Förr gick vi barfota och fick del av jordens naturliga 
magnetism. JOBIs magnetsulor håller 0,5-1 gausse, 
 samma som i jordytan. När gick du barfota senast…?

SPORTSANDAL  
I SKINN
ART: 13346
FÄRG: SVART
STL: 36-41

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.

749:-

SANDAL  
ART: 13347
FÄRG: SVART
STL: 36-41 689:-

SANDAL  
ART: 15002
FÄRG: SVART
STL: 35-41 689:-

”Toppen, funkar bra, äntligen får fötterna 
vila. Fyller upp min trötta hålfot. Verkar 
som magneterna gör skillnad.”  

KARIN 160327

”Skönaste sandalen jag haft och jag har provat 
åtskilliga! Sitter som ett smäck och känns inte som 
man trampar ur dom som vissa kan kännas!”  
ELISABETH 170825

Mockaklädd fotbädd 
håller fotbädd på plats 
och avleder värme.
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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.

”WEB Sandalen vill jag rekommen
dera starkt då det är en fantastisk 
ergonomisk sko som ger mig rak och 
fin hållning, bra bål kontroll och 
en stark rygg utan ryggproblem. En 
sko man kan vandra i genom livet, 
helt klart!” 

JEANETTE 170827
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Norska Grete vann bl a nio New York Marathon, 
ett OS-silver och flera VM-guld i skor med samma 
unika stötdämpning under fötterna. Energi och 
styrka i varje steg!

SANDAL WEB RULLSULA  
ART: 21100 
FÄRG: SVART, FUXIA
STL: 36-42 949:-

SKO WEB RULLSULA  
ART: 32000 
FÄRG: SVART
STL: 36-42

SPORTIG NUBUCKSANDAL  
ART: 43762 
FÄRG: SVART
STL: 36-46

995:-

849:-

”Utan dessa klarar jag inte jobba. 
Mycket sköna arbetsskor, det känns 
som jag studsar fram i dem!” 

TARU 171027
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På lätt och 
säker fot i köket.

”Skönaste arbetsskon! Fantastiskt 
mjuk och skön sko, halksäker och 
håller fötterna torra i förskole
köket hela dagen.” 

KARIN 170828

YRKESTOFFEL   
MED SOFTSOLE 8.0
OB A E HALKKLASS SRC
ART: 20340 
FÄRG: SVART LACK
STL: 36-41
PRIS: 558:- EXKL MOMS 698:-
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Unik 8 mm dämpande 
minnessula.

Antistatisk.

Vattenavvisande 
ovandel i läder 
som andas håller 
fötterna fräscha.

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

Ställbar bakrem gör att toffeln 
sitter som gjuten.

YRKESTOFFEL   
MED SOFTSOLE 8.0
OB A E HALKKLASS SRC
ART: 20330
FÄRG: SVART, VIT
STL: 35-46
PRIS: 558:- EXKL MOMS 698:-

PANTER 
TVÄTTBAR LOAFER    
02 HALKKLASS SRC
ART: 39951
FÄRG: SVART
STL: 35-47
PRIS: 558:- EXKL MOMS 698:-

SIKA FUSION CLOG    
HALKKLASS SRC
ART: 19417
FÄRG: SVART, VIT
STL: 35-47
PRIS: 695:- EXKL MOMS 869:-
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”Ultimata kockskon. Väldigt bekväm sko att gå och stå 
i, i många timmar i sträck. Generös i storlek, även på 
bredden. Vattentät, halksäker och andas bra!”  

OKÄND 170825 

SIKA BUBBLE    
HALKKLASS SRC
ART: 50012
FÄRG: SVART, VIT  
STL: 35-48
PRIS: 951:- EXKL. MOMS

ARBESKO    
MED ESD-FUNKTION
ART: 13550
FÄRG: VIT, SVART
STORLEK: 35-48
PRIS: 1116:- EXKL MOMS1 395:-

SKECHERS WORK 
HERR    
FLEX ADVANTAGE
HALKKLASS SR
ART: 77040
FÄRG: SVART
STORLEK: 41-46
PRIS: 796:- EXKL MOMS

SKECHERS WORK 
DAM    
SURE TRACK ERATH
HALKKLASS SR
ART: 76576
FÄRG: SVART
STORLEK: 36-41
PRIS: 796:- EXKL MOMS 995:-

995:-

1 189:-
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Var rädd om dig! 
Skor med tåhätta.

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

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

SIKA OPTIMAX 
I LÄDER    
S1 SRC
Tåhätta i stål.
ART: 17220
FÄRG: SVART
STL: 36-47
PRIS: 951:- EXKL MOMS 1 189:-

873:-

FTG SPRINT    
S3 SRC BOA-SYSTEM
Vattenavvisande ovandel. Tåhätta i komposit 
och metallfritt spiktrampskydd.

ART: 95125
FÄRG: BLÅ
STL: 38-47  
PRIS: 885:- EXKL MOMS 1 106:-



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  privatfaktura behöver 
vi ditt personnummer (sparas inte i vårt  kund register).

Företagsfaktura: 30 dagars kredit, frakt tillkommer 
med 29:-. 

Postförskott: Frakt tillkommer med 95:-.

VID KÖP PÅ WWW.JOBI.SE 
Frakt tillkommer med 29:-. 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 hem-
sida www.jobi.se under ”Kundtjänst-returfraktsedel”. 
Vid byte och reklamation står JOBI för samtliga frakter 
när man använder JOBI-fraktsedel. Vid ångrat köp tar vi 

• Löparskor byts ut efter 50 mil eller ett år. Arbetsskor får jobba hårdare. 
 Hur många mil har dina jobbskor gått?

• Stötdämpningen i skorna avtar successivt med åren.

• ”Rätt” skor i bra skick skyddar mot värk och belastningsskador.

• Bra skor förebygger olyckor och fotproblem. 

• Fötterna svettas ca 2 dl per dygn. En hel del sugs upp av skorna.

• Skor som du känner dig fin i bidrar till arbetsglädje och ger dig god energi.

När bytte du senast? Är det dags för skovisning? Förutsättningslöst och gratis, såklart. 
Boka på www.jobi.se. Vi ses!

Är det dags? 6 skäl att byta jobbskor då och då.

Full koll och förtur 
på JOBIs reor.

Våra nyhetsbrev kommer ut ungefär varannan vecka un-
der säsong. Som prenumerant får du full koll på nyheter, 
 säsongens skomode, tävlingar och inte minst förtur till 
våra reor. Självklart gratis och så länge du själv vill. Gå 
in och anmäl dig via länken på www.jobi.se, så får du 
10% rabatt på ett par skor vid nästa köp.

Vi bryr oss gränslöst.

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

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

JOBI Footright AB
Porfyrgatan 2, 254 68 Helsingborg

042-22 00 60

Leverans- och betalningsvillkor.

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

anagård Litho.

ut en fraktavgift på 50:- när man använder JOBI-frakt-
sedel. Skorna skall alltid  returneras i sin originalkartong 
ihop med retur notan. 

Samtliga paket skickas med Posten. Samtliga fraktkost-
nader är inkl. moms. 

Outlösta paket debiteras med 100:-. 

Priserna i broschyren visas 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.


