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Familievirksomheden med klar vision 

Familievirksomheden Nybo Workwear A/S har siden 1962 været en af hovedaktørerne
på markedet for let arbejdsbeklædning og arbejder med udvikling, produktion og salg af 
lettere arbejdstøj til industrielle vaskerier, hoteller, restauranter, detailhandel, servicefag, det 
danske kongehus samt forhandlere på mange europæiske markeder. Slutbrugerne af tøjet 
er eksempelvis hjemmeplejen, tjenere, kokke, sygeplejersker, læger, m.m.

Visionen er 100% klar - vi ønsker at fastholde og udbygge vores position på det europæiske 
marked. Gennem nytænkning og udvikling stræber vi efter at være på forkant med branchens 
skiftende krav til mode, design og kvalitet. I dag er Nybo Workwear repræsenteret i alle 
nordeuropæiske lande. Hovedkontoret ligger i Viborg, hvorfra salg, lager, produktionsplan-
lægning og administration samt udviklings- og konstruktionsarbejdet varetages. Produktion 
af tøjet sker i Europa og i Østen, men altid med det udgangspunkt at samtlige kollektioner 
både kan produceres i store mængder i Østen men samtidigt i mindre mængder og hurtigt i 
Europa. Nybo Workwear beskæftiger ca. 25 medarbejdere i Viborg.
Det højteknologiske produktionsapparat skal styrke vores konkurrenceevne i fremtiden og 
sikre, at kvaliteten opfylder de kriterier, som vores strenge interne kvalitetskontrol fordrer. 
Vores moderne procesteknologi gør det muligt for os at følge og styre produktionen, så den 
lovede levereringstid overholdes.

OM OS
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Nybo Workwear tilbyder:

Hurtige leveringer fra vores produktioner i Europa (både af prøver og bestil-
linger).

Fleksibelt produktions-set up imellem Europa og Asien.

Hurtige leveringer fra vores eget lager i Viborg.

Stort lagerprogram med dertil hørende online BtB webshop.

Vi kan håndtere langtidsprojekter og dermed sikre leveringerne gennem mange 
år i samme ensartede kvalitet, materiale og model.

Sikker proces styring af projekter fra start til slut.

Vi udvikler løbende nye kollektioner og høje standarder i vores Nybo Workwear 
program, som tilfredsstiller brugerens løbende behov.

Vi udvikler helt unikke specialkollektioner efter behov.

Vores 5 fokusværdier er kvalitet, komfort, funktion, design og tilgængelighed, 
som vi efterlever i alle vore gøremål.

Vi er altid til stede både internt og eksternt med vores professionelle konsu-
lenter, så vi sammen med jer kan planlægge fremtidige projekter ned til mindste 
detalje.

HVORFOR OS
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  M
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DESIGN  LAB
I et godt samarbejde mellem leverandør og kunde indgår der mange faktorer. 
Udover naturligvis forhold som god service, rettidig levering, reelle suppleringsmuligheder, relevant pris på produktet 
m.m., bør nedenstående emner være en vigtig del af samarbejdet og afgørende for vores kunders efterfølgende ud-
vælgelse af rette beklædning. 

Hos Nybo Workwear A/S arbejdes med erfarne underleverandører af råvarer til industrielt vaskbare produkter og alle 
specifikationer på stof og tilbehør fastlægges og kontrolleres efter internationale normer, herunder ISO 15797 (ETSA) 
(retningslinier for test af industrielt vaskbare produkter). Samarbejdet omfatter kontrol af indfarvningsmetoder og der sker 
en løbende opfølgning omkring opfyldelse af aftalte krav og aftaler. 
De fleste af vores underleverandører af metervarer har certifikat på den miljømæssige del, som certifikaterne STEP eller 
bluesign, med henblik på miljøforhold i produktionen og hensyntagen til offentlige krav og normer omkring f.eks. 
sundhedsskadelige stoffer, arbejdsforhold m.m. 
Vi anvender OEKO-TEX 100-certificerede metervarer og tilbehør og har vores egen OEKO-TEX 100 – Class 2 certifice-
ring på det færdige arbejdstøj. 
Udover ovenstående, samarbejder Nybo Workwear A/S med underleverandører på andre områder f.eks. sociale forhold 
på produktionsstedet, og der ydes markante bidrag til bedre forhold for både mennesker og miljø. Vi samarbejder med 
underleverandører, som er certificerede med standarder som SA8000 og Amfori BSCI, som garanterer, at arbejdsfor-
holdene er på den korrekte niveau og standard. Regelmæssige besøg på produktionssteder sikrer overholdelse af aftalte 
forhold. 
På denne måde tager vi ansvar over for både miljø og mennesker på egne produktionssteder samt hos underleve-
randører og tilstræber at imødekomme realistiske krav og forventninger hos vore kunder. 

NYBO WORKWEAR A/S prioriterer CSR og miljøet

Nybo Workwear A/S arbejder ud fra CSR-principperne – Corporate Social Responsibility og vi er 
medlem af Global Compact under FN. Vi forpligter os dagligt til at prioritere menneskerettigheder, 
arbejdsforhold, miljøbeskyttelse og korruptionsforebyggelse. Venligst besøg vores website www.nybo.com, 
hvor vores CSR rapport er tilgængelig. Vi har vores egne Code of Conduct retningslinjer, som dækker over 
de 10 vigtigste i FN’s Global Compact og alle vores underleverandører, som producerer for os, skal leve op til disse. 
Vi gør det bedste for at sikre, at metervarer og tilbehør er produceret med mindst mulig belastning af miljøet, da miljøhen-
syn er et af vore store fokusområdet. 

KVALITET, ETIK OG MILJØ
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HEALTH - CARE - SERVICE GASTRONOMY LIGHT INDUSTRY/HACCP CORPORATE WEAR

VI TILBYDER  PRODUKTER TIL  ET BREDT 
SPEKTRUM AF KUNDER I FORSKELLIGE BRANCHER 

I denne sektion finder du løsninger til en 
bred vifte af personale inden for sund-
hed, pleje og service. Her finder du tøj 
til:

• Sygeplejersker
• Plejepersonale & hjemmepleje
• Læger
• Tandlæger
• Klinikpersonale
• Antistatisk
• Thermo
• Rengøring og service 
• Lager og logistik

I tæt samarbejde med brugerne har 
vi udviklet et sorti-ment, der matcher 
kravene til funktion og til præsentabel 
beklædning – fra chefkok til tjener. Her 
er både det klassiske og moderne til 
alle, der arbejder med tilberedning og 
servering: 

• Kokke
• Køkkenassistenter
• Tjenere

Beklædning, der bruges i produktionen, 
er ofte underlagt meget høje krav til 
funktion og holdbarhed. Vi leverer løs-
ninger til nogle af de mest krævende 
kunder inden for levnedsmiddelin-
dustrien, biotech og elektronik. Du vil 
finde produkter med særlige karakte-
ristika, designet med fokus på sikker-
hed i fødevareproduktion

• Funktionelt Design

På tværs af faggrupper og brancher 
har næsten alle ansatte brug for nogle 
basisvarer. Vi har sammensat et min-
dre sortiment fra kvalitetsleverandører. 
Vi ønsker, at du skal få den samme 
oplevelse af god kvalitet, som når du 
køber vores egne produkter. Mange af 
varerne er ve-legnede til industriel vask 
og tørring. Her kan du dække dine bru-
geres behov indenfor:

• T-shirts
• Polo shirts
• Sweat shirts
• Fleece
• Outdoor overtøj
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Nybo Workwear A/S - timeline

Nybo Jensen Konfektion A/S 1962 - 2012 , 50 års jubilæumsfilm.
https://www.youtube .com/watch?v=5ltRz-3jurU&t=169s
 

Grundlagt i 1962 af 
Margit & Peder Nybo 
Jensen.

1962 

Nybo Jensen Konfektion 
A/S første leverandør til 
vaskerierne.

11968 

Den første eksport 
kunde underskriver 
handelsaftale. 

1968

Nybo Jensen Konfektion 
A/S’ vindmølle bliver rejst 
til at skabe vores egen 
energi til produktion og 
skabe banebrydende 
miljøtænkning. 

1980 

Produktion i Letland 
etableres.

1993 

Nybo Jensen 
Konfektion A/S bliver 
Kongelig 
Hofleverandør. 

2002

Nybo Jensen 
Konfektion A/S 
solgte mere end 
1 million stykker tøj 
i Europa.    

2007

Nybo Workwear A/S 
fastholder fokus på kvalitet, 
funktion og design til 
kunderne indenfor: Sundhed 
& Omsorg, Mad & Catering, 
Rengøring & Service. 

2013

I slutningen af 2015 
lancerede vi den 
bæredygtige 
arbejdstøjskollektion: 
”Nature”. 

2015

Nybo Jensen 
Konfektion A/S 
realiserer nyt navn 
og logo, Nybo 
Workwear A/S.

2013

Nybo Workwear A/S 
etablerer produktion 
i Laos

2015 

Nybo Workwear A/S 
vokser og forstærker 
bestyrelsen.

2018

Vi har igangsat 
kollektion produceret af 
TENCEL  
50/50% pes/CLY TENCEL.

2010
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Lande, hvor Nybo Workwear A/S er repræ senteret
Oversigt    
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PASSION
Vi vil med lige dele innovation, dynamik og handlekraft, sikre vores kunder optimale løsninger og dermed ska-
be merværdi for kunderne. Dette vil vi opnå ved

• at være 100 procent dedikerede
• at være idérige, opfindsomme og kreative
• være tro mod ”Nybo-åndens” positive traditioner 
• at løfte i flok, tage ansvar og arbejde sammen til gavn for vores kunder
• at være stolte af vores arbejdsplads og optræde som dens ambassadører.

TROVÆRDIGHED
Ærlighed og ordentlighed skal være en ledetråd i alt, hvad vi gør. Dette vil vi opnå ved

• at gøre, som vi siger, og holde, hvad vi lover
• at møde vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere med loyalitet, respekt og åbenhed
• at efterleve de beslutninger, vi træffer
• at handle etisk korrekt og leve op til god og sund forretningsmoral
• at behandle andre, som vi gerne selv vil behandles.

KVALITET
Vi vil levere kvalitet i alt, hvad vi foretager os. Dette vil vi opnå ved

• at sætte kunden i centrum med det mål at leve op til eller overgå vores kunders forventninger 
• at levere optimal kvalitet inden for aftalt pris – og til aftalt tid
• løbende at udvikle vores faglige og menneskelige kompetencer 
• at benytte effektive kvalitetsstyringssystemer
• at tage ansvar – for både mennesker, miljø og klima
• altid at stræbe efter at undgå fejl. Hvis fejl opstår, retter vi dem straks – og lærer af dem
• at håndtere eventuelle reklamationer og andre henvendelser hurtigt, korrekt og fyldestgørende.

Nybo Workwear A/S VÆRDIGRUNDLAG
“Overordnede værdier for Nybo Workwear A/S.”
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TROVÄRDIGHET  
MISSION
• Nybo Workwear A/S leverer let og funktionel arbejdsbeklædning af høj kva-
       litet til industrielle vaskerier, hoteller, restauranter, detailhandel, servicefag,          
       det danske kongehus samt forhandlere på mange europæiske markeder. 
 
• Vores produkter udvikles i tæt samarbejde med kunder, leverandører og 

fagfolk med det mål at give arbejdsglæde og velvære hos brugerne.

• Gennem et opdateret og effektivt kvalitetsstyringssystem sikrer vi, at vores 
produkter til stadighed lever op til kundernes krav til holdbarhed og lønsom-
hed.

• Nybo Workwear A/S er en dynamisk virksomhed med en passioneret 
       medarbejderstab. Vi har et højt serviceniveau og tilbyder vores kunder kom    
       petent rådgivning i alle faser af samarbejdet.
  

VORES VISION
Nybo Workwear A/S vil være den foretrukne leverandør af let og funktionel ar-
bejdsbeklædning af høj kvalitet-inden for vores produktsegmenter på nøglemar-
keder i Nordeuropa. Vi vil realisere vores vision ved

• at fastholde og videreudvikle et tæt partnerskab med vores samarbejdspart-
nere

• at udvikle innovative og miljøvenlige produkter til alle segmenter

• at fokusere på høj kvalitet og høj leveringssikkerhed

• at være en attraktiv, udviklende og udfordrende arbejdsplads, som kan fast-
holde og tiltrække kvalitetsbevidste, kvalificerede og passionerede medar-
bejdere.

MISSION & VISION 
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Nybo Workwear A/S ER STADIG FORAN MED 
BÆREDYGTIG ARBEJDSTØJ

NATURE er en skjorte-kollektion i en bæredygtig 
metervare – økologisk bomuld og genbrugspolyester. 

Nybo Workwear A/S ønsker ikke kun at være producent af let arbejdsbeklædning. I 2015 vi markeds-
førte vores allerførste bæredygtige kollektion: NATURE.
NATURE er en kollektion af overdele produceret i genanvendelig polyester og økologisk bomuld. 
NATURE kan leveres i 5 farver, som indikerer renhed, friskhed og sundhed derved understøtter de 
god kvaliteter i den bæredygtige metervare. Vi har også udvidet kollektionen med en model mere 
til kvinder. 
Genanvendelig polyester er f.eks. fremstillet af gamle, smidte plastik flasker fra naturen eller fra af-
faldsdepoter.  Modsat til produktion af traditionel polyester, så bruges der ikke olie ved produktionen 
af genanvendelig polyester, og derfor er forbruget af energi og CO2 udledninger markant mindre. 
Økologisk bomuld beskytter miljøet fordi ingen pesticider bliver brugt under dyrkningen. Dyrkning 
uden brug af pesticider bidrager naturligvis også til forbedret miljø og arbejdsforhold for bomulds-
dyrkerne.
Med NATURE, får brugerne ikke kun en produkt med høj kvalitet. De får også et produkt, som er 
produceret under miljømæssige og ressource besparende forhold og brugeren bakker op om sådan 
en produktion med god samvittighed og som tager ansvar for vores kommende fremtid. 
Hos Nybo Workwear A/S tror vi, at bæredygtighed er tvingende nødvendig i fremtidens produktion 
af arbejdstøj og vi har nu taget det første skridt. Vi vil fokusere på at have et totalt koncept af bære-
dygtige kollektioner, som vi kan tilbyde på forskellige måder til vores kunder. 

Vi har fokus på bæredygtige produkter – og for os er det ikke kun bæredygtige metervarer men også 
at kunne producere kvalitets produkter med en lang levetid, så kunderne kun behøver supplere op 
få gange i sin kontrakt med slutbrugeren. 
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TENCEL™ mærket lyocel og modale fibre fremstilles ved miljøansvarlige processer fra det 
bæredygtige fremstillede naturlige råmateriale træ. TENCEL™  fibre findes i samlingerne af 
mange førende designere og anderkendte detailhandlere.  

Da fordelene ved høj styrke, naturlig råmateriale og miljøansvarlig produktion får større 
betydning, er TENCEL™ fibre et stærkt alternativ til konverteringsmaterialer i mange an-
vendelser. 
TENCEL™ fibre fremstår godt i industriel vaskeri. Den høje brugsværdi er slående såvel 
som den attraktive udseende på arbejdstøjet – selv efter gentagne vask.  TENCEL™ fibre  
og polyester viser sig at være den bedste fiberkombination. Tencel Tm giver her komfort og 
naturlighed. 

Fordele ved TENCEL™ fibre:

• Føles kølig og tør/temperaturregulerende 
• Modstandsdygtig over for bakterievækst       
       (således svedlugt formindskes)
• Biologisk nedbrydelige
• Langvarig blødhed
• Glathed
• Forbedret åndbarhed 
• Styrke
• Minimal statisk ladet

Nybo Workwear A/S ER STADIG FORAN MED 
BÆREDYGTIG ARBEJDSTØJ
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STANDARD 100 af OEKO-TEX®
OEKO-TEX 100 standarden regulerer og kontrollerer brugen af 
skadelige stoffer i tekstilproduktion, blandt andet at der ikke er 
nogle pesticider eller tungmetaller. Godkendelse indenfor denne 
standard sikrer, at tekstilerne ikke forårsager nogen helbreds-
mæssig risiko og er en garant for hudvenlige tekstiler. 

REACH
REACH er EU’s regulativ, der er skabt for at beskytte mennesker 
og miljøet imod de risici, som kemikalier kan udgøre, samtidig med 
at det forøger konkurrenceevnen af EU’s kemi-industri. Det frem-
mer også alternative metoder til at foretage risiko-bedømmelser 
med det formål at reducere antallet af tests på dyr. 

ISO 15797
Som en af de første i vores industri bruger vi den internationale 
teststandard ISO 15797 (European Textile Services Association 
ETSA). Et særligt udvalg af råmaterialer garanterer, at Nybo 
Workwears produkter lever op til krav om industrivask. 

STeP AF OEKO-TEX®
STeP står for Sustainable Textile Production (bæredygtig tekstil-
produktion) og er et verdensomspændende certificeringssystem 
for miljøvenlig og socialt ansvarlig produktionsfaciliteter i tekstilin-
dustrien. Certificeringen udføres af ejeren af OEKO-TEX®, 
Hohenstein Institutet.  

Beklædning fra Nybo Workwear A/S  opfylder 
følgende standarder

MADE IN GREEN af OEKO-TEX®
MADE IN GREEN-mærket bekræfter, at en artikel er blevet testet for skade-
lige stoffer. Dette bliver udført gennem certificering i overensstemmelse med 
OEKO-TEX® STeP. Det garanterer også, at tekstilproduktioner er blevet pro-
duceret ved bæredygtige processer under miljøvenlige og socialt ansvarlige 
arbejdsforhold. 

TENCEL™
TENCEL™ -mærket lyocell og modalfibre er produceret under miljøven-
lige forhold af det bæredygtige naturlige materiale træ. TENCEL™ fibre 
findes i kollektioner af mange førende designere. 

En af de mest prominente kvaliteter ved TENCEL™  fibre er dets evne til at 
forstærke åndbarheden. Den glatte fiberoverflade absorberer og frigører 
effektivt fugt og støtter derfor kroppens naturlige termiske regulering. 

bluesign®
 
Bluesign® systemet er en løsning for bæredygtig tekstil produktion. Det 
udskiller skadelige stoffer fra starten af fremstillingsprocessen og sætter 
og kontrollerer standarden for en miljøvenlig og sikker produktion. Dette 
sikrer ikke blot, at det endelige tekstilprodukt møder meget stringente 
verdensomspændende forbruger-sikkerhedskrav, men garanterer også 
en bæredygtig produktion. 
   

37.5® TECHNOLOGY
37.5 Technology er en dynamisk termo-regulerende teknologi, som på-
virkes af luftfugtigheden. 37.5 Technology hjælper til, at din krop har den 
ideelle kernetemperatur. 
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The Social Accountability-8000 standard 
(SA8000)
Det førende certifikat indenfor socialt ansvarlige produktioner, der sikrer 
ordentlige arbejdsforhold ved at teste firmaerne på mange parametre: 
Der sørges blandt andet for, at medarbejderne har en helbredsmæssig 
sund og sikker arbejdsplads med gode arbejdstider, ordentlige lønforhold 
og retten til at organisere sig i forhold til forhandlinger. Der sikres også, 
at der ikke foregår tvunget arbejde, børnearbejde eller diskrimination. 

• Retten til en fair mindsteløn
• Ingen tvungen arbejde
• Ingen diskrimination 
• Ordentlige arbejdstider 
• Retten til at organisere sig (i forhold til eksempelvis forhandlinger)
• Et sund og sikkert arbejdsmiljø 
• En værdig og respektfuld behandling af medarbejderne - ingen fy-

sisk eller psykisk vold
• Ingen børnearbejde
• En ordentligt og veldefineret organisation og daglig drift 

Amfori BSCI 
Baseret på FN’s principper om erhvervslivet og menneskerettigheder 
har Amfori udviklet 11 principper, der skal overholdes for at sikre or-
dentlige arbejdsforhold. Heriblandt at de ansatte har gyldige kontrakter, 
ordentlige arbejdstider, at ungarbejdere har særlige arbejdsbetingelser, 
og at produktionen er miljøvenlig. 

• Retten til at organisere sig (i forhold til eksempelvis forhandlinger)
• Retten til en fair mindsteløn
• Særlige betingelser for og ekstra beskyttelse af ungarbejdere 
• Ingen tvungen arbejde
• Et etisk virksomheds-kodeks: Ingen korruption, afpresning eller 

lignende   
• Ingen diskrimination 
• Ordentlige arbejdstider 
• Ingen børnearbejde 
• Kun ansættelser via gyldige kontrakter
• Miljøvenlige produktionsforhold
• Et sundt og sikkert arbejdsmiljø

UN Global Compact siden 2010

Sikrer menneskerettigheder, ordentlige arbejdsforhold, en miljøvenlig produk-
tion og anti-korruption. 

Menneskerettigheder: 
1. Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationale 
    menneskerettigheder. 
2. Virksomheder bør sikre, at de ikke bryder med menneskerettighederne. 

Arbejdsforhold: 
3. Retten til at organisere sig 
4. Ingen tvungen arbejde 
5. Ingen børnearbejde 
6. Ingen diskrimination 

Miljø: 
7. Virksomheder bør have en præventiv tilgang til miljømæssige udfordringer;      
    være på forkant   
8. Tage initiative til at fremme ansvarlighed for miljøet 
9. Tilskynde til udviklingen og spredningen af miljøvenlige teknologier 

Anti-korruption: 
10. Virksomheder bør arbejde for at eliminere korruption i alle dets former,       
      heriblandt afpresning og bestikkelse. 

ISO 9001
Som en styrkelse af vores Øst Europæiske produktions setup, er vores Let-
tiske ejet produktionsselskab SIA Nybo Dobele blevet ISO 9001 certificeret 
som sikkerhed i at Nybo Workwears kvalitetsmæssige krav mod markedet 
opfyldes, samt optimere de daglige processer i den Baltiske organisationen.
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ustainable

N
ybo Workwear A

/S
Stof lavet af miljøvenligt organisk bomuld, hvilket 
fremmer en god livskvalitet for alle involverede. 

Stof lavet af genbrugt polyester, produceret af øko-
logisk bæredygtigt garn, der er lavet af materialer, 
som ellers ville gå til spilde .

Bæredygtigt stof lavet af økologisk bomuld og gen-
brugt polyester. Vi er de første producenter af let 
arbejdstøj, der har lanceret bæredygtigt stof.

Elastisk rygstykke, skabt af diagonal brug af ma-
terialer.

Produkt testet og dokumenteret for høj åndbarhed.

Elastisk ribkant. 

Elastisk og komfortabelt stof. Mobil-lomme.

Nøglestrop i lommen. 

Justerbar benlængde .

Justerbar ryg.

Nakkestrop i ryggen til kuskeforklæde.

Service-strop til viskestykke.

Nybo Workwear A/S
symboler
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