
Lätt piratbyxa med 
högteknologisk, följsam design 
som ger perfekt arbetskomfort 
och rörelsefrihet. Ventilerande 
stretchmaterial.
Storlekar: 44-64
Färger: Svart, Marin/Svart, Grå/
svart

979:-

One stop shop!

Moms tillkommer.

Regnmidjebyxa varsel. Resår och reglerbar 
snodd i midjan. Reglerar knäppning vid fot. 
Svetsade sömmar. EN ISO 20471 klass 2. 
EN 343.
Material: Polyuretanbelagd stretch
Vikt: 190g/m2 ’
Storlek: XS-3XL
Färg: -10 gul, -20 orange

REGNBYXOR 2295

299:-

STRETCH

599:-
Shorts helt av 4-vägs stretch för maximal 
komfort och rörelsefrihet. Moder passform.
Två löst hängande spikfickor. Framflyttad 
tumstocksficka som är släppt nertill för bättre 
komfort. EN ISO 20471 klass 2.
Material: 92% polyester 8% spandex
Storlek: C44-C62 Färg: -010 gul. -020 orange

SHORTS VARSEL 315

Varsel T-shirt med rund hals. 
Skuren reflex med stretch. Kort ärm.
EN ISO 20471 klass 2 XS-S och klass 3 
M-3XL.
Material: 50% bomull 50% polyester
Vikt: 175g/m2
Storlek: XS-4XL
Färg: -010 gul

T-SHIRT VARSEL 268

239:-
Regnjacka varsel, blixtlås med slå 
och tryckknappar. 
Avtagbar huva med knytband. 
Två framfickor med lock. Ventilation 
fram och bak.
EN ISO 20471 klass 3 och EN 343.
Material: Polyuretanbelagd stretch
Vikt: 190g/m2
Storlek: XS-3XL
Färg: -10 gul, -20 orange

REGNJACKA 9394

429:-

Mycket lätta arbetsshorts med hölsterfickor och
kroppsanpassad skärning som kombinerar 
ventilerande stretchtyg med CORDURA®-
förstärkningar för optimal rörelsefrihet, 
temperaturreglering, slitstyrka och komfort.
Storlekar: 44-64
Färger: Svart, Marin/Svart, Grå/Svart, Blå/svart

919:-

WIGGO BYXA HYBRID

Praktisk 5-ficks hybridbyxa i stretchig 
kvalitet för optimal rörelsefrihet och 
komfort. Benfickor samt bakficka har 
dragkedjor försedda med zip-pullers 
i reflex. Knappar nedtill på benet för 
reglering av fotvidd. SW rubberlabel 
bak vid ok. Storlekar C44-C56.

KAMPANJPRIS 649:-ordinarie pris 859:-

Sievis lättstövlar är en behaglig och 
säker lösning under våta förhållanden. 
Mikrofiberkonstruktionen med 
polyuretan gör skorna mycket lätta, 
behagliga att använda och slitstarka. 
Storlek 35-47.

LIGHT BOOT BLACK 04

KAMPANJPRIS 

719:-
ordinarie pris 829:-

SET med både jacka och byxa. 
Regnjacka 80 cm i smidigt stretchmaterial. 
Byxa med resår och reglerbar snodd 
i midjan. Reglerbar knäppning vid fot. 
Svetsade sömmar.
EN 343 3/1. OEKO-TEX
Material: 100% Polyester, PU belagd
Vikt: 190g/m2
Storlek: XS-3XL
Färg: -002 marin

399:-
REGNSTÄLL UNISEX 196

Vår nya 2-lagersväst har en skön 
modern passform med hög krage.  
Modellen är lite längre så att den inte 
åker  upp när du böjer dig framåt. Två 
sidfickor med blixtlås och en dold D-ring 
i höger ficka för passerkort eller nycklar. 
Finns i dam & herr storlekar. 
Färger: svart, marin & röd.

FV79 SOFTSHELL VEST

479:-

Bekväma, rörliga shorts med 
4-vägsstretch över bak, fram. Smart 
benficka med dragkedja. Dolda bakfickor i 
chinosstil, en fraktsedelficka med inbyggd 
tumstocksficka på höger sida och en 
D-ring. 
Färger: svart, grön & marin. 

595:-

Hemligheten bakom våra populära 
t-shirts är den moderna skärningen 
och materialet – en mjuk och 
behaglig 100 % ringspunnen 
kammad bomull. 
Färger: svart, mörkgrå, ljusgrå, 
marin, röd & vit.

TS13 CREW T-SHIRT

69:-

KLÄDER FÖR ALLA VÄDER!

One stop shop!
Arbete & Fritid

@Arbeteofritid 

Strömsvägen 47, Strömsund
070-650 26 83, info@arbeteofritid.se
www.arbeteofritid.se

Med reservation för eventuella tryckfel, prisjusteringar samt slutförsäljning. Moms tillkommer. Giltig till 2022-07-31.



2 3Moms tillkommer. Moms tillkommer.

De komfortabla träskorna försedda med tåskydd och elastisk 
hälrem passar utmärkt för många olika arbetsuppgifter. 
Ovandelens material består av hållbart och vattenavstötande 
skinn. Sula som ger bra grepp, samt tål olja och olika 
kemikalier. ESD-godkänd. 
Storlek 35-48.

RIFF SBAE

KAMPANJPRIS 

649:-
ordinarie pris 749:-

Spray som ger bra täckning av huden som skyddar mot mygg,
fästingar & knott. Skyddar upp till 10h. Vatten, svett & gnidresistent. 
Behaglig doft (DEET 40%). DEET rekommenderas av WHO som 
det mest effektiva insektsskyddet. Testvinnare de senaste 5 åren i 
Australien.

BUSHMAN PUMPSPRAY 90ML

KAMPANJPRIS 

108:-
ordinarie pris 120:-

Tillverkade av furu (kung och kubbar) och eukalyptusträ 
(kastpinnar och hörnpinnar). Förvaringsfodral i bomull medföljer. 
Går att få med logotype, tryck på påsen.

KUBB P453.519

1-24 st
25 st
50 st 
100 st 

265:-/st
255:-/st
249:-/st
239:-/st

PRISEXEMPEL
25 st inkl. 1-färgstryck 

305:-/st
50 st inkl. 1-färgstryck 

275:-/st

SOMMARPRODUKTER

En luftig skyddsko med BOA®, spiktrampskydd & tåhätta. 
Världens mest avancerade häldämpning FlexEnergy binder 
den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin 
återgår till steget. Sulkonstruktionen SieviAir® avlägsnar ur 
skon den fukt som uppstår genom att fötterna blir varma, 
genom flödeskanaler i sidorna av sulans botten. 
Storlek 35-48. 

SIEVIAIR R4 ROLLER S1P

Den bästa sanitära tofflan på marknaden! Unik design som gör att 
vätskor som droppar på skon stannar kvar i mellanskiktet på sulan 
utan att hamna på golvet. Otroligt bra stötdämpning för att slippa 
trötta fötter. En skön toffla som sitter bra på foten med en justerbar 
bakrem som även kan fällas fram. ESD samt ISO certifierad. Nickel 
fri & antislip sula.
Storlek 36-46. 

SCHOLL CLOG EVO

KAMPANJPRIS 

595:-
ordinarie pris 799:-

KAMPANJPRIS 

1895:-
ordinarie pris 2119:-

Corn Hole är ett kul spel där alla kan vara med. 
Perfekt förfikarummet, familjen eller utmana vänner och bekanta.
Material: Furu
Storlek: 30x50x4 cm, ben 11 cm
Förpackning: Väska av non-wovenmed blixtlås
Tryck på väskan.

LORD NELSON CORN HOLE GAME

Prisexempel: 
10st med 1-färgstryck á 544:-/st
50st med 1-färgstryck á 539:-/st

Startkostnad: 395:-

499:-/st

Paraply med böjt trähandtag med glasfiberribbor.

PARAPLY 4243605

25st inkl 1-färgstryck 50st inkl 1-färgstryck
145:-/st   95:-/st

50 st inkl 1-färgstryck med tryckdiameter 100 & startkostnad.

FRISBEE GI6456

35:-/st

SOLHATT, INKL. FULLFÄRGSTRYCK

En klassisk solhatt i bomull inkl ett fullfärgstryck fram 95x50mm. 
Finns i 11 färger. Leveranstid ca. 3 veckor efter godkänt korrektur.

50 st 49:-/st 100 st 39:-/st 250 st 32:-/st

Nu finns Hit som en mjukare flaska och med push-pull kapsyl. Hit Soft 
passar utmärkt i flaskhållaren på cykeln och kommer i flera olika solida 
färger. Du kan använda den väldigt generösa tryckytan till att marknads-
föra just ditt varumärke. Kan även levereras med flipkapsyl. Livsmedels-
godkänd och BPA-fri. Mått: 600 ml. Höjd 200 mm. Max tryckyta: 90 x 211 
mm.

Priser inkl. 1-färgstryck

Antal 80 240 480  

Pris/st 39:- 26:- 22:-  

VATTENFLASKA HIT SOFT 600 ML

• Kombinerad ryggsäck / kylväska
• Ett stort huvudfack
• Isolerad med PEVA / PU skum
• Locket stängs med dragkedja
• Frontficka med dragkedja
• Vadderade och justerbara axelremmar
• Bärhandtag upptill
• Kan fås med tryck
• Färger: Orange, röd, blå, grå & svart

• Volym 16 liter

COOLER BACKPACK

179:-/st
exkl. moms

En lågsko i skyddsklass S3 med sulkonstruktionen SieviAir® 
och BOA®-mekanismen, spiktrampskydd av stål och tåskydd 
av aluminium. Världens mest avancerade häldämpning 
FlexEnergy binder den uppstående rörelseenergin och 
över 55 % av energin återgår till steget. Sulkonstruktionen 
SieviAir® avlägsnar ur skon den fukt som uppstår genom att 
fötterna blir varma, genom luftkanaler i sidorna av sulans 
botten. Storlek 35-48.

SIEVIAIR R3 ROLLER S3

KAMPANJPRIS 

1995:-
ordinarie pris 2287:-


