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PROJOB VÅRKAMPANJ HOS MERi:

PROUD SUPPLIER TO NEW WAVE PROFILE



FUNKTIONSBYXA i full stretch med ventilationskanaler på utsida ben och i knäveck. Bredare 
bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid ryggslut. Avtagbara hängfickor, förstärkta invändigt 
med Cordura®. Förstärkta och sömlösa benslut för ökad slitstyrka. Bensluten går att reglera via dragsko. 
Förböjda knän förstärkta i Cordura®stretch. Knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning 
inifrån. Reflexdetalj på baksida knä samt utsida ben. Två benfickor, den högra med tumstocksficka och 
den vänstra med telefonficka samt D-ring. Hammarhank. Bakfickor med övervidd.

Art. nr 3513 • Material 1: 97% nylon, 3% elastan 265 g/m2 
Material 2: 94% nylon, 6% elastan 290 g/m2, Cordura® 
• C44-C62, D84-D120, C146-C156
Ord. rek pris st. 1352 kr

SWEATSHIRT med hel dragkedja framtill 
med hakskydd för att förhindra skav. Borstad 
insida. Förstärkt nacksöm. Bröstficka med 
dragkedja och hål anpassat för handsfree, 
även sidfickor med dragkedja. Ribbstickad 
mudd i nederkant samt ärmslut.

Art. nr 6103 • 65% polyester, 35% bomull • 
XS-4XL • EN ISO 20471 Klass 3
Ord. rek pris st. 846 kr

SOFTSHELLJACKA som är vind- och 
vattenavvisande. Dragkedja framtill med både 
invändig och utvändig vindslå för att förhindra 
vinddrag, även fleeceforder i kragen för ökad 
komfort. Bröstfickor med dragkedja, den vänstra 
med invändig telefonficka samt hål för hands-
free. Sidfickor med dragkedja. Mindre ficka på 
vänster ärm för nycklar, nyckelkort etc. Rymliga 
innerfickor på båda sidor med dragkedja, även 
telefonficka på vänster sida. Fäste för ID-kort-
shållare. Ventilationskanaler med mesh i sidorna. 
Avtagbar, reglerbar huva. Förlängd i rygg. Regler-
bar midja med snodd samt reglerbara ärmslut 
med kardborre.

Art. nr 6419, Dam 6423 • 100% polyester 
• XS-4XL, Dam XS-3XL • EN ISO 20471 Klass 3/2
Ord. rek pris st. 1407 kr

MIDJEBYXA med Cordura®stretch i grenen, baksida knä och under linningen bak för ökad slitstyrka 
och optimal rörelseförmåga. Avtagbara hängfickor förstärkta i Cordura®, den vänstra med extra fickor 
och den högra med hållare för verktyg. Dubbla tyg över låren för ökad slitstyrka. Benfickor, på vänster 
sida ficka med lock som försluts med kardborre, invändig telefonficka samt fäste för ID-kort. På höger 

sida ficka för tumstock samt verktygsficka med knivknapp. Två reglerbara hammarhankar, en på vardera 
sida. Två D-ringar, fästa i linningen. Bakfickor med övervidd. Förböjda knän för ökad komfort. Knäskydds-

fickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. Fickor, på baksida ben samt knäna är förstärkta 
med Cordura® för ökad slitstyrka.

Art. nr 6513 • 75% polyester, 25% bomull, Cordura® 
• C44-C62, D84-D120, C146-C156 • EN ISO 20471 Klass 2/1

Ord. rek pris st. 1242 kr

SKALJACKA som är helt vind- och vattentät med 
god andningsförmåga. VentAir-materialet i tre lager 
släpper ut fukt och överflödig värme och står emot regn 
och blåst. Tejpade sömmar. Aquaseal®-dragkedjor från 
YKK®, dragkedjan framtill har invändig vindslå för att 
förhindra vinddrag samt hakskydd. Hög krage framtill. 
Bröstficka på höger sida med invändigt fäste för ID-
kort. Sidfickor. Ventilationskanaler under ärmarna med 
tvåvägsdragkedja. Förlängd i rygg. Huvan är reglerbar i 
två lägen, samt konstruerad för att passa över en hjälm. 
Reglerbar midja med snodd och reglerbara ärmslut med 
kardborre.

Art. nr 3416 • 100% polyester • XS-4XL
Ord. rek pris st.1814 kr

T-SHIRT med rund hals i “spun-dyed” polyester. 
Förstärkt, ribbad halslinning och nackband för ökad 
slitstyrka. Funktionsmaterialet transporterar snabbt 
bort fukt från huden. Det gör att plagget torkar snabbt, 
vilket gör dig torr och fräsch hela dagen. Krymp- och 
skrynkelfri. 

Art. nr 2030, Dam 2031 • 100% polyester 
• XS-4XL, Dam XS-3XL
Ord. rek pris st. 65 kr
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T-SHIRT med rund hals och förstärkt 
ribbad halslinning och nackband. Trans-
ferreflex för ökad rörlighet. Funktionsma-
terialet transporterar snabbt bort fukt från 
huden. Det gör att plagget torkar snabbt, 
vilket gör dig torr och fräsch hela dagen. 
Krymp- och skrynkelfri.
 
Art. nr 6030 • 100% polyester • XS-4XL • 
EN ISO 20471 Klass 3/2
Ord. rek pris st. 219 kr

SHORTS med sidfickor. Benfickor, på 
vänster sida ficka med övervidd och invändig 
telefonficka samt fäste för ID-kort, försluts 
med kardborre. På höger sida tumstocksficka 
samt verktygsficka med knivknapp. Två ham-
marhankar, en på vardera sida. Bakfickor med 
lock, försluts med kardborre. Förstärkning i 
tumstocksfickan för ökad slitstyrka.

Art. nr 6536 • 80% polyester, 20% bomull 
• C42-C64 • EN ISO 20471 Klass 2/1
Ord. rek pris st. 439 kr

MIDJEBYXA med sidfickor. Benfickor, på vänster 
sida ficka med övervidd samt telefonficka, försluts med 
kardborre. På höger sida tumstocksficka. Bakfickor med 
lock, försluts med kardborre. C42-C64 kan förlängas med 
5 cm genom ett utvik i benslutet.

Art. nr 6533 • 65% polyester, 35% bomull • C42-C64 
(C142-C164), D84-D120 • EN ISO 20471 Klass1
Ord. rek pris st. 461 kr

SOFTSHELLJACKA med dragkedja 
med invändig vindslå framtill, även hakskydd 
för att förhindra skav. Sidfickor och bröstficka 
med dragkedja. Tumgrepp i ärmslut. Elastisk i 
ärmslut och nederkant.

Art. nr 6105 • 100% polyester • XS-4XL 
• EN ISO 20471 Klass 3
Ord. rek pris st. 549 kr

SERVICEJACKA med dragkedja upp i kragen 
framtill, med invändig vindslå för att förhindra vinddrag 
samt hakskydd för att förhindra skav. Fleecefoder i 
kragen för ökad komfort. Bröstfickor, i den vänstra 
invändigt fäste för ID-kort. Sidfickor med dragkedja. 
Rymliga innerfickor, även en invändig telefonficka som 
försluts med kardborre. Förlängd i rygg. Reglerbara 
ärmslut med kardborre. Reflexpipings i nederkant 
baktill samt på fickorna framtill för ökad synbarhet. 

Art. nr 5425 • 65% polyester, 35% bomull 
• XS-4XL
Ord. rek pris st. 439 kr

T-SHIRT med rund hals i “spun-dyed” 
polyester. Förstärkt, ribbad halslinning och 
nackband för ökad slitstyrka. Funktions-
materialet transporterar snabbt bort fukt 
från huden. Det gör att plagget torkar 
snabbt, vilket gör dig torr och fräsch hela 
dagen. Krymp- och skrynkelfri. 

Art. nr 2030, Dam 2031 • 100% polyester 
• XS-4XL, Dam XS-3XL
Ord. rek pris st. 65 kr

HANTVERKSBYXA i bomull med undanstoppningsba-
ra hängfickor, den ena med dragkedja. Bakfickor med lock 
och kardborrestängning. Benficka med extra fack och lock 
med kardborrestängning. Tumstocksficka med knivhållare. 
Förstärkning i hängfickor, tumstocksfickan och på knäskydds-
fickor. Förböjda knän med knäskyddsfickor som går att 
reglera i två höjder, öppning inifrån. C42-C64 kan förlängas 
med 5 cm genom ett utvik i benslutet.

Art. nr 5530 • 100% bomull • C42-C64 
(C142-C164), D84-D120
Ord. rek pris st. 494 kr
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PROJOB.
THE FUTURE OF 

WORKWEAR.
Gränser suddas ut. Kraven ökar.

I morgon behöver du kunna 
hantera mycket mer än igår.

Du behöver även göra 
rätt val av arbetskläder.

Då väljer du ProJob.

MERi

MERi Textil & Reklam
Chaufförvägen 23, 831 48 Östersund
Öppettider:  Mån-Tor 07-17, Fre 07-15 
Telefon: 063-55 61 00
Mail: info@meri.se 
www.meri.se 

ProJob är en av våra huvudleverantörer på arbetskläder. 
Med ett fokus på  funktion, kvalitet och ergonomi utvecklar 
detta svenska företag framtidens arbetskläder för en bred 
och kräsen målgrupp.

I detta erbjudande har vi valt att presentera både premium 
produkter och ProJobs lite mer prisfokuserade kollektion 
PRIO, bra basplagg i många färger och modeller och en 
storsäljare på den europeiska exportmarknaden!

Välkommen till oss på MERi när du behöver varumärkta och 
utmärkta kläder profilprodukter och exponeringslösningar 
till ditt företag!

DU HITTAR 
MERA HOS MERi


