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SKOR SOM BRYR SIG

Nyheter för en
ljusnande vår!
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Trots att pandemin i skrivande stund fortfarande härjar, känner
vi Jobianer härlig positiv framtidstro. Våren är här och med den
kommer ljus, glädje och sköna nyheter!
Under de senaste årens märkliga tider har vi, liksom de flesta andra
företag, drabbats på flera sätt. Jag har inte kunnat besöka mässor
och fabriker i den utsträckning jag brukar. Våra leverantörer har
inte kunnat tillverka i tid på grund av råvarubrist, vilket har inneburit
leveransförseningar och höjda material- och fraktpriser.
Du kommer knappt att märka av detta, vilket vi är mycket glada
över. Det blir något högre priser på ett par Skechers och delar av
vårsortimentet kommer in lite pö om pö. Faktiskt är fler nyheter än
någonsin på väg in!
Här i katalogen hittar du som vanligt JOBI:s bassortiment. På
hemsidan, i våra nyhetsbrev och på sociala medier kommer du att
upptäcka nyheterna när de successivt kommer in, så glöm inte att
titta in då och då.
Bassortimentet är vår styrka, det är riktigt bra arbetsskor som vi lovar
att fortsätta utveckla för just din bransch, fot och arbetsmiljö. Vi är så
glada över att det på senaste tiden varit många kommuner som valt
JOBI när de försett sina medarbetare med förmånsskor. För gladare
fötter och kroppar som håller längre.
I vårens utbud hittar du bland annat flera fräscha nyheter inom
walking. Sköna utomhusskor för både jobb och fritid är något som
ni kunder verkligen efterfrågar. Bland nyheterna hittar du också
trendiga sandalovandelar med polstrade remmar, naturfärger, flätor,
stora länkar samt trendfärgen gul. ALLT kommer du att hitta på vår
nya sajt efterhand som lagret fylls på!
Nu kavlar vi upp ärmarna, stoppar fötterna i ett par sprillans nya
Jobisar och ser fram emot att välkomna dig till vårens skovisning
och till nya användarvänliga jobi.se. Sedan tar vi sommarledigt på
glada lätta fötter!

Joacim Ekholm
CEO/ Creative Director

Hantverk
& tradition.
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Våra skor är anpassade för tuffa förhållanden.
Därför tillverkas de i klassiska europeiska skoländer. Vi har valt ut platser som i århundraden
odlat en rik tradition och kunskap när det gäller
skor och läder. Ett kunnande som gör att du kan
lita på skorna från JOBI.
Det finns många skäl till att JOBIs skor tillverkas i de
traditionella skoländerna Italien, Portugal och Spanien.
De är sedan hundratals år förknippade med läder- och
skotillverkning av hög kvalitet. Här kan man sitt hantverk
utan och innan och vet vilka förhållanden dina sommarsandaler, hikingsandaler, walkingskor och funktionskängor måste klara av.
I Spanien är det sommar större delen av året. Inte undra
på att de är experter på sandaler. Dessutom växer
korken till sandalerna i närheten. På så sätt minskas
avståndet mellan råvara och produktion.
Portugal är det klassiska kork- och skinnlandet.
Här kan man sitt hantverk utan och innan och vet
vilka förhållanden dina funktionskängor, walkingskor
och sandaler måste klara av.
Det finns många fördelar med att producera skor i
det här området. Man slipper långa transporter vilket
sparar både tid och miljö. Återvunnen plast från Medelhavet är en närproducerad textilråvara. Dessutom är
arbetsvillkoren goda och man följer nödvändiga och
stränga kemikalieföreskrifter (REACH).
Vi på JOBI är stolta över att kunna erbjuda skor med hög
kvalitet från kända skoländer. Därför har många av våra
skor fått namn som anknyter till tillverkningsregionerna.

Hållbar
teknik.
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Tillverkning för framtiden
– att bry sig är Reko
Ekologisk bomull
= 1000 L per kg bomull

91%

minskad
vattenförbrukning*

62%

minskad
energiförbrukning*

Dina inköpsvanor styr hur du vill att
framtiden för oss och kommande
generationer ska se ut.

återvunnen plast från Medelhavet och
sulor av återvunna material. Hjälp oss att
ta hand om vår hälsa och Moder Jord!

För att du lätt ska kunna göra smarta och
hållbara val har vi märkt vissa av våra
skor med JOBI Reko. För att kvala in till
märkningen ska materialen vara tillverkade
med hållbarhet och socialt ansvarstagande
i fokus.

GOTS är en internationell miljömärkning
för kläder och textil som ställer både
sociala och miljömässiga krav. GOTS tar
hänsyn till odling, plockning, beredning
och tillverkning av själva plagget.

Några exempel är Eco-leather,
GOTS-certifierad ekologisk bomull,
OEKO-TEX-certifierad polyester, textil av

OEKO-TEX innebär att inga ohälsosamma kemikalier finns i tyget hos en
färdig produkt.

Sulor av
återvunnet
material.

Ovandel av
ekologisk
bomull.

* Källa: PE INTERNATIONAL (2014) The Life Cycle Assessment (LCA) of Organic Cotton Fiber

Softsole 8.0 är 8 millimeter av omtänksam avlastning. Den unika
minnessulan sluter om foten underifrån och ger stöd i valv och hålrum.
Det stödjande men ändå mjuka materialet gynnar blodcirkulationen.
Som att gå på moln!
Mjuk och stödjande
teknologi

Mockaklädd innersula håller
foten på plats och avleder värme.

Fotbädd av kork som avlastar,
dämpar och anpassar sig efter din
fot. Bra stöd även vid överpronation
(rullande rörelse inåt).

8 mm tjock innersula som
dämpar och avlastar för att ge
ork till mer än bara jobb.

Direkt
– för din skull.

Vi tillverkar våra skor i europeiska
fabriker. Leveranserna går sedan från
fabrikerna nästan direkt till dig. Först
behöver skorna packas om hos oss
på lagret i Helsingborg, för att vi ska
kunna samordna dina skoinköp med
andras.
Traditionella märken
Moms

Detaljhandel kostnad

Kostnad/Pris

JOBI
Moms

Kundnytta
Hälsa
Hållbarhet
Funktion
Inga butiker.
Inga mellanhänder.

Driftskostnader

Driftskostnader

Produktionskostnad

Produktionskostnad

Eftersom inga mellanhänder är involverade,
blir priserna lägre och transporterna färre.
Smart för både plånbok och miljö!

Älskade sandaler
Madrid, Murcia och Palma. Och nya Altea!
Sköna sandaler som avlastar och underlättar din vardag i korridorer
och salar. Fritids- och semesterfötterna vill såklart inte ha det sämre.
Alla har Softsole 8.0 och somliga är REKO, som t ex Madrid i ny
brun ovandel.
Nya bruna Murcia är helt skinnfri = vegansk. Och sist men inte
minst nykomlingen Altea, en cool slip in med Softsole 8.0 och delvis
återvunnen sula!
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Madrid
Art: 17070
Färg: beige
Stl: 36-41
Pris 749:-

Madrid
Art: 17070
Färg: vinröd
Stl: 36-42
Färg: nougatbrun
Stl: 36-41
Pris 749:-

Art: 17070
Färg: beige
Stl: 36-41
Färg: rosa
Stl: 36-43
Pris 749:-

Art: 17070
Färg: gråsvart
Stl: 36-42
Färg: blå
Stl: 36-41
Pris 698:-

Art: 17070
Färg: svart, mullvad
Stl: 36-47
Pris 698:-
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Madrid
Art: 17070
Färg: vit
Stl: 36-41
Pris 698:Art: 17071
Färg: svart
Stl: 36-47
Pris 698:-
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Altea
Art: 19255
Färg: röd
Stl: 36-42
Färg: blå
Stl: 36-41
Pris 698:-

Murcia
Art: 98200
Färg: brun VEGAN
Stl: 36-41
Färg: mullvad
Stl: 36-41
Pris 698:-

Murcia
Art: 98200
Färg: svart
Stl: 36-42
Pris 698:-

Elche
Art: 23740
Färg: svart
Stl: 36-41
Pris 895:-

Tarragona
Art: 15002 magnetsandal
Färg: svart, mullvad
Stl: 35-41
Pris 698:-

Zaragoza
Art: 13347 magnetsandal
Färg: svart
Stl: 36-41
Pris 698:-

Bilbao VEGAN
Art: 14437
Färg: svart
Stl: 35-46
Pris 598:-

Alicante
Art: 18389
Färg: Reko svart, blå,
Stl: 36-41
Pris 649:-

Palma
Art: 15516
Färg: brun - blommig
Stl: 35-41

Färg: svart med spänne
Stl: 35-41
Pris 698:-
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WEB
Art: 21100
Färg: rosa/vit
Stl: 36-42
Pris 1095:-

Till dig som älskar ”rullisarna”

”Fantastiska!

Lagom till våren kan du som svävar fram i WEB-sandaler glädjas
åt två nya ljusa färger. Beige funkar till allt och den vita med rosa
detaljer känns superfräsch. Inte provat rullisarna än? Förutom
att de bidrar till förbättrad hållning, bidrar de till aktivare muskler
medan du står och går. Lite gratisträning på jobbet helt enkelt.

Denna sandal är nog
det bästa som hänt mig
på jobbet. Har nu köpt
flera par och kommer
aldrig byta. Dom avlastar
och man är aldrig trött i
fötterna. Rekommenderas
verkligen.”
EMELIE | PUBLICERAT
DEN 2021-10-17
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WEB
Art: 21100
Färg: rosa, beige
Stl: 36-42
Pris 1095:-

WEB
Art: 21100
Färg: svart
Stl: 36-42
Pris 1095:Art: 22000
Färg: röd
Stl: 36-41
Pris 1095:-

Maribor
Art: 20340
Färg: svart, rosa, lila,
röd prickig
Stl: 36-41
Pris 798:-
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Styrkan med
att prova ut
Personliga råd som
räddar kroppen
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Varken din kropp eller dina fötter är likadana
som dina kollegors. Vad din arbetsmiljö kräver
vet bara du. När du berättar för oss, lovar vi
att rekommendera skor som får dina fötter att
längta till jobbet.
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6 fördelar med skovisning:
•

Goda råd som är gratis och personliga.

•

Kollegorna ger dig ärliga smakråd.

•

Miljösmart – tillsammans gör ni ett inköp,
med en leverans.

•

Personalmötet eller fikastunden får guldkant.

•

Du sparar tid eftersom du slipper handla på
din fritid.

•

Sist men inte minst, det är bekvämt att få
leverans till jobbet.

Madrid

El Camino

Art: 17070
Sida 7

Art: 18704
Sida 14

Vattentät
walkingsko
Art: 77050
Sida 15



” För mig som diabetiker är det extra viktigt
med bra skor. Som aktivitetsledare på ett
äldreboende har jag långa dagar på fötter
och då är det jätteviktigt med skor som
både avlastar och har bra grepp.”
- Jenny Bengtsson, aktivitetsledare,
Vardaga Halmstad
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Recensioner
Maribor

Så sköna skor!
Jag jobbar på akut kirurgavd och är mycket rörelse men
man kan inte klaga om ont i fötter eller rygg med dom här
skor. Jag är så så nöjd, dessutom fick jag beundrad av min
chef på fint färg. Så mjuka! Tack Jobi !
RECENSERAD AV ANAMARIA | PUBLICERAT DEN 2021-08-26

Supersköna
Känns som att gå på gelé! Väldigt sköna och behagliga.
Mina gnisslar inte alls. Perfekta i storleken.
RECENSERAD AV EBBA | PUBLICERAT DEN 2021-03-28

Maribor
Art: 20340
Sida 11

Granada
Art: 17554
Färg: svart
Stl: 36-42
Pris 895:-

El Camino
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Art: 18704
Färg: vinröd
Stl: 36-41
Pris 895:-

Art: 18704
Färg: multi, navy
Stl: 36-41
Pris 895:-

Grete Waitz
Art: 25300
Färg: svart
Stl: 36-46
Pris 895:-

Sierra Nevada
Art: 17211
Färg: grön
Stl: 36-42
Pris 849:-

Grete Waitz
Art: 68010
Färg: svart
Stl: 36-41
Pris 895:-

Cortina

Art: 66040
WATERPROOF
Färg: svart
Stl: 36-46
Pris 895:-
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Art: 77050
WATERPROOF
Färg: blå
Stl: 36-42
Pris 895:-

Ortisei

WATERPROOF
Art: 77030
Färg: röd
Stl: 36-41
Pris 895:-

Trento
Art: 55561
Färg: svart, blå
Stl: 36-40
Pris 698:-

Våryra hos Skechers!
Skechers är för alla. Sneakers trendar fortfarande.
Bekväm funktion är på allas fötter. Visst är nya rosa en
riktig karamell?
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Skechers Max
Cushioning Premier
Art: 12860
Färg: Rosa
Stl: 36-41
Pris 1395:-

Art: 14905
Arch Fit - Big Appeal
Färg: navy, vit
Stl: 36-41
Pris 1149:-

Art: 12837
Ultra Flex First Take
Färg: navy
Stl: 36-41
Pris 995:Art: 12814
GOrun Mojo
Färg: svart
Stl: 36-41
Pris 1149:-

Art: 13325
Solar Fuse
Färg: vit
Stl: 36-41
Pris 1149:Art: 14902
Skechers D’lux
Walker Infinite
Motion
Färg: navy
Stl: 36-41
Pris 1149:-

Art: 52758
Men Solar
Fuse Kryzik
Färg: svart
Stl: 41-46
Pris 1095:Art: 54640
Mens GOwalk Max
Färg: navy
Stl: 41-46
Pris 995:-
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Service och representation
Våra bekväma arbetsskor passar perfekt för dig
med långa pass på hårda golv. Du som jobbar inom
HoReCa till exempel. Vi erbjuder inte bara våra egna
SRC-klassificerade tofflor. Vi har också, utifrån högt
ställda branschkrav, valt ut riktigt sköna yrkesskor från
ledande tillverkare.
Mykonos är ultralätt med ovandel av sval och luftig
mesh. Den tjocka och ventilerande minnessulan
avlastar och ger dig stöd för att orka hela passet.
Jobbar du inom kontor eller representativt yrke?
Då rekommenderar vi pumps, som du inte får ont i
trampdynorna av, eller ballerinor som sitter stadigt
och fint på foten.

J’hayber
Mykonos
Art: 80900 A E SRC
Färg: svart
Stl: 36-47
Pris 1095:exkl.moms 876:-

Skechers
Work Erath
Art: 76576 SRA
Färg: svart
Stl: 36-41
Pris 1395:exkl.moms 1116:-

Arbesko
Art: 13555 ESD E SRC
Färg: svart, vit
Stl: 35-48
Pris 1695:exkl.moms 1356:-

J’hayber
Mykonos
Art: 80900 A E SRC
Färg: svart
Stl: 36-47
Pris 1095:exkl.moms 876:-

J’hayber
Palermo
Art: 80902 A E SRC
Färg: svart
Stl: 36-47
Pris 1195:exkl.moms 956:-

Toffel
Art: 20330 A E SRC
Färg: svart, vit
Stl: 36-46
Pris 798:exkl.moms 638:-

Skechers Bright
Horizon
Art: 12831
Färg: svart
Stl: 36-41
Pris 995:exkl.moms 796:-

Grete Waitz
Art: 54100
Färg: svart
Stl: 36-41
Pris 895:-

Pumps
Art: 25700
Färg: svart
Stl: 36-41
Pris 895:-
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Footsoul

Tack för komplimangen!

Art: 19151
Färg: gul
Stl: 36-41
Pris 798:-

Vänj dig vid beundrande blickar. Vårens ursnygga Footsoul-nyheter
prickar verkligen modet och känns så nya och fräscha. Och sköna är
de också! I vår gäller hantverk och stora detaljer. Färger i nästan alla
nyanser där citrustoner är stort. I JOBI:s tappning hittar du lysande gult,
tjocka mjuka remmar, vacker makramé-look alike, nitar samt en riktigt
maffig guldlänk. Självklart på sulor som håller fötterna på riktigt gott
semesterhumör.

Art: 19139
Färg: vit
Stl: 36-41
Pris 698:Art: 19256
Färg: svart
Stl: 36-41
Pris 698:-
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Art: 19151
Färg: beige, gul
Stl: 36-41
Pris 798:-

Art: 16971
Färg: svart
Stl: 36-41
Pris 698:Art: 19141
Färg: svart
Stl: 36-41
Pris 798:-

Art: 18930
Färg: rosa
Stl: 36-41
Pris 598:-

Wanda Panda
Art: 31630
Färg: vinröd
Stl: 36-41
Pris 798:-

22

Sneakers

Modet som aldrig vill ta slut

Art: 19356
Färg: marin
Stl: 36-41
Pris 895:-

Modebranschen kliar sig i håret och vill gärna ha något nytt att
designa. Men konsumenterna vill ha sneakers – och vi förstår
varför!
Sneakers är funktionella och lättmatchade till många klädstilar.
Trenderna har gått mot en mer lättsam och sportig klädsel, och
det strikta har fått stryka på foten.
Sneakers är lättburet för både kvinnor och män.
Hela och låga skor i skinn med bra innersulor är sköna skor.
Designen går att variera i det oändliga med sulor, sömmar,
färger, detaljer och dekorationer.

Sneakers
Art: 19356
Färg: röd, blå, brun,
marin
Stl: 36-41
Pris 895:-
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Art: 28180
Färg: svart
Stl: 36-41
Pris 849:Art: 24850
Färg: beige
Stl: 36-41
Pris 849:-

Art: 28110
Färg: ljusblå
Stl: 36-41
Pris 849:Art: 19362
Färg: marin
Stl: 36-41
Pris 895:-

Jobi.se - Nära dig, alltid

Välkommen in på jobi.se för mer
information, shopping och skovisning.
Där får du också välkomstrabatt när du
anmäler dig till nyhetsbreven som ger
full koll på sortimentet och chans till
tävlingar, reor och kampanjer.
För senaste nytt, håll dig uppdaterad
via sociala medier.

JOBI.SE
042-22 00 60

info@jobi.se

Instagram
@jobijobbskor

Facebook
JOBI Jobbskor som bryr sig

