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KONTAKT

B2B Web shop:
Vores nye B2B webshop finder du på vores hjemmeside www.nybo.com
hvor du med dit personlige brugernavn og adgangskode kan følge vores 
disponible lagre, og hvor I kan afgive jeres bestilling.

Nybo Workwear A/S
Industrivej 24-26
DK-8800 Viborg
Tlf. +45 8727 3000
Fax +45 8727 3001
E-mail: info@nybo.com

Salgsafdelingen har åbent: 
Mandag til torsdag fra kl.8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 15.30
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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 udvælgelse 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 op-
fyldelse 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 of-
fentlige 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 – klasse 
2 certificering 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 arbejdsforholdene 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 underleverandører 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 pro-
duceret med mindst mulig belastning af miljøet, da miljøhensyn er et af vore store fokusområdet. 

KVALITET, 
MILJØ 
OG ETIK
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Familievirksomheden Nybo Workwear A/S har siden 1962 været en af hoved aktørerne 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, syge-
plejersker, 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 Asien, men altid 
med det udgangspunkt at samtlige kollektioner både kan produceres i store mængder i Asien 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 kvalitets kontrol fordrer. Vores moderne procesteknologi gør det muligt for os at følge og styre produktionen, så den 
lovede levereringstid overholdes.

Alle vores produkter er certificeret efter   OEKO-TEX 100 Standard - klasse 2. 

Nybo Workwear tilbyder:

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

Fleksibelt produktions-set up imellem Europa og Asien.

Hurtige leveringer fra vores eget lager i Viborg.

OM OS

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 konsulenter, så vi sammen med jer kan planlægge fremtidige 
projekter ned til mindste detalje.
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KATEGORISERING AF
VORES PRODUKT PROGRAM

PROGRAM Betingelser Produktionstid Europa Produktionstid Fjernøsten 
  (metervare ikke iberegnet) (metervare ikke iberegnet)

NYBO PROGRAM Er enten på lager eller i produktion i de størrelser, X X
 der tilbydes på webshoppen eller i kataloget

NYBO SPECIAL Udvalg inden for Nybo standard-metervarer, modeller, mål & yderstørrelser.  4-6 uger Indhent tilbud
(igangsættes med minimumsmængde (MOQ) -  og tillæg) Kan tilbydes med tillæg og MOQ

KUNDE SPECIAL Kan tilbydes med tillæg og MOQ 4-6 uger Indhent tilbud
(igangsættes med MOQ og tillæg)

UDGÅENDE Model på vej ud. Kan tilbydes med tillæg og MOQ,   4-6 uger Indhent tilbud
(igangsættes med MOQ og tillæg) men gælder kun EU-modeller

OUTLET Lager tilbydes til nedsat pris. Kan ikke genbestilles X X

PROJEKT Ordrer på over 500 stk. - specialmodel, metervare eller besætning Indhent tilbud Indhent tilbud
 - fjernøstproduktion - logo og chip - udbud

PRODUKTPROGRAM NYBO WORKWEAR A/S

STØRRELSESTABEL:
Damestørrelser 52 - : + 20%

Herreoverdele 124/62 - : + 20%

Herrebukser: 108/60 -: + 20%

Unisex-størrelser fra 2XL: + 20%

EKSTRA LÆNGDER:
Ekstra benlængde maks. +10 cm:     15 kr.

Ekstra ærmelængde maks. +10 cm:  15 kr

Ekstra  bodylængde maks. +10 cm:  15 kr.
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Tillæg og MOQ Europa                                               
KATEGORI                                Hovedordre MOQ                                                                  Tillæg start-up hovedordre             Genbestilling pr. ordre MOQ                    Tillæg pr. ordre genbestilling
                                                       Europa                                                                                         Europa                                              Europa                                                       Europa     

NYBO PROGRAM                         Se lagerstørrelser på webshoppen eller I kataloget                             X                                                 Yderstr.: Min. 25 stk.                                  <5-25 stk: 185 kr.                                 
                                                                                                       & 5 stk. pr. str. u/tillæg                                           

NYBO SPECIAL                             Farve- eller metervareskift - min. 50 stk.                                     Farve: 375 kr.                                    Min. 25 stk. & 5 stk. pr. str. u/tillæg            <5-25 stk: 185 kr.
(igangsættes med MOQ og tillæg         Lille ændring - min. 100 stk.                                                        Lille: 750 kr.                                          
                                                       Større ændring - min. 500 stk.                                                     Stor: 1.875 kr.

KUNDE SPECIAL                         Min. 1000 stk.                                                                2.250 kr.                                            Min. 25 stk. & 5 stk. pr. str. u/tillæg            <5-25 stk: 185 kr.
(igangsættes med MOQ og tillæg

LAVET EFTER MÅL                                           1 stk.                                                                        Lavet efter mål: 1.500 kr. +                                   X                                                          X                                        
(igangsættes med MOQ og tillæg)                                                                                                                            dobbelt pris pr. stk. tøj

UDGÅENDE                                                        X                                                                                             X                                         Min. 25 stk. & 5 stk. pr. str. u/tillæg            <5-25 stk: 185 kr.                                                                   
(igangsættes med MOQ og tillæg)                                                 

OUTLET                                                              X                                                                                             X                                                             X                                                          X                              

PROJEKT                                                            X                                                                                            X                                                             X                                                           X               

Tillæg og MOQ Fjernøsten
LAGERKATEGORI                             Hovedordre                                                                             Tillæg start-up hovedordre              Genbestilling ordre MOQ                        Tillæg genbestilling
                                                            MOQ Fjernøsten                                             Fjernøsten                                         Fjernøsten                                                Fjernøsten                                        

NYBO LAGERPROGRAM                  Indhent tilbud                                                                             Indhent tilbud                                       Indhent tilbud                                            Indhent tilbud

NYBO SPECIAL                                  Indhent tilbud                                                                             Indhent tilbud                                       Indhent tilbud                                            Indhent tilbud
(igangsættes med MOQ og tillæg)

KUNDE SPECIAL                                Indhent tilbud                                                                            Indhent tilbud                                        Indhent tilbud                                            Indhent tilbud 
(igangsættes med MOQ og tillæg)
 
UDGÅENDE                                        Indhent tilbud                                                                            Indhent tilbud                                        Indhent tilbud                                            Indhent tilbud
(igangsættes med MOQ og tillæg)

OUTLET                                              Indhent tilbud                                                                            Indhent tilbud                                        Indhent tilbud                                            Indhent tilbud

PROJEKT                                            Indhent tilbud                                                                            Indhent tilbud                                        Indhent tilbud                                            Indhent tilbud
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ANBEFALINGER VEDR. INDUSTRIEL VASK/TØRRING 
AF BEKLÆDNING

Følg anvisninger på vaskeanvisning i beklædning –  vask altid  mindst 1 gang før brug  på grund af krymp, overskudsfarve og restkemikalier. 
Vask størrelsesprøver/-kollektion før opmåling og altid samme antal vask (f.eks. min. 2).

1.   Vask mørk denim beklædning 3-4 gange før brug. Farvetab må påregnes. 
2.   En vis ”blødning” kan forekomme i første vask, specielt ved mørke farver. Kontakt kemileverandør for evt. anvendelse af ”farvebinder” ved udvask.
3.   Specielt bør der tages hensyn til antal vask af mørkt farvet beklædning (herunder bl.a. også rød- og bordeauxfarvet), hvis sådan skal anvendes sammen med hvid beklædning.  
       (f.eks. overdel/buks) for at undgå farveafsmitning (min. 3 gange forvask før brug).
4.    Sortér og vask/tør altid efter farve og tekstiltype og efter type af besmudsning. 
5.    Reducer krøl ved at sænke fyldningsgrad i vask og tørring til max. 75%. Restfugtprocent før tørring  bør ligge på ca. 35%. Lav vandstand kan øge risiko for krøl/pilling.
6.    Mindst mulig “ventetid” mellem vask og tørring og i tumbler (efter tørring) for at minimere krøl, f.eks. ½ time.
7.    *Vælg tørreprogram (tidslængde og temperatur) efter tekstiltype. Undgå overtørring. Tilsæt damp ved steamertørring. Tencel-/polyesterholdige varer tørrer markant hurtigere end bomuld   
       sholdige kombinationer og bør derfor tørres separat (kortere tid/lavere temperatur).  Brug ”Cool-down” funktion samt restfugtighedsmåling ved tumblertørring.
8.   *Meget høje tørretemperaturer kan medføre krymp på ca. 5% (bl.a. varer med høj bomuld- og/eller med Tencel-andel + strikvarer).
9.   Tag højde for forskelle i krymp samt for konfektioneringstolerancer (jfr. branchekutyme op til +/- 2 cm), især ved størrelseskollektioner og specielt ved valg af beklædning som puljetøj (på         
      grund af brugernes forskelle i kropsmål).

Beklædning fra Nybo Workwear A/S (inkl. tilbehør som f.eks. knapper og lynlåse) testes jfr. ISO 15797 (se beskrivelse på vor hjemmeside (www.nybo.com), og evalueres efter 5 testrunder, som 
anbefalet af ETSA (European Textile Service Association), men det anbefales altid at udføre egne vasketests på helt nye varetyper eller i tvivlstilfælde på eksisterende - før brug for at vurdere evt. 
virkning af variationer i vaske- og tørremetoder, kemityper, -sammensætninger og -mængder.
Der tages forbehold for virkning af sådanne variationer i forhold til ISO 15797 testresultater. 

Optimering af levetid og funktionaliet af beklædningen:
Visse kemikalier (f.eks. med indhold af klor, lud, aktiv ilt og optisk hvidt), desinficeringsmidler samt skyllemidler/blødgører, kan reducere/ påvirke beklædning levetid og -udseende (f.eks. farve og 
pilling), knapper, lynlåse og andet tilbehør. Det er vigtigt at sikre tilstrækkeligt antal skyl samt korrekt neutralisering i sidste skyl. Ikke udvaskede/ikke neutraliserede kemirester kan påvirke farven 
og i visse tilfælde forårsage hudreaktioner ved brug af beklædning.
Derfor - check altid kemityper og anvendelse (herunder doseringer) med kemileverandør.
Vejledende temperaturer, industriel vask/tørring - med mindre andet fremgår af vaskemærke i beklædning: 

                                                                                                                                                 Hvid        Farvet +         Tumbler      Steamer
                                                                                                   Hvid/farvet     tørring        tørring

Polyester/bomuld, f.eks. 65/35%, 50/50%, 60/40% med/uden stræk (EOL) samt termotøj (quilt)                
Polyester/Lyocell TENCEL®, f.eks. 50/50%, 35/65%, 30/70%                             
Bomuld 100%                                                                                                
Polyester/carbon 99/1%, antistatisk                                                                     
Polyester 100% (bukser, jakker m. fleece inderside, tæpper)                  
PRO wear polo og T-shirts                                                                    
Fleecejakker, Polyester 100%                                                                       
Denim, herunder T400 og TENCEL®                                                    
T-shirts, poloshirts, strik, skjorter                                                  
Overtøj, softshell                                                                                                                      

85°C           75°C              Høj             150°C
75°C           75°C              Medium      150°C
85°C           60°C              Høj             150°C
85°C           75°C           Høj             125°C                 
75°C           60°C           Høj             125°C  
60°C           60°C           Høj             150°C
40°C           40°C              Medium      Nej
60°C           60°C              Medium      125° Max. 
Følg instrukser på indsyet anvisning
Følg instrukser på indsyet anvisning
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Alle angivne informationer er vejledende. Praksis kan give variationer - afhængig af ud-
styr, rutiner, metoder m.m. i vaskerierne. Ovenstående vasketemperaturer er max. tempe-
raturer i hovedvask.

Tumblertørring: ovenstående data angiver udgangstemperatur: Høj=80°C, 
Medium=60-70°C, Lav=50°C.
Steamertørring (tunneltørrer): ovenstående data angiver indgangstemperatur og forudsæt-
ter altid tilsætning af damp og en max. tørretid på ca. 5 minutter (ISO 15797). *Se punkt 7. 
og 8. ovenfor: Det anbefales at kontrollere faktiske temperaturpåvirkninger på selve teksti-
lerne i tunneltørreprocessen, f.eks. ved brug af datalogger eller infrarød temperaturmåling.  

Optimal levetid for logo:
•  Vælg logotype efter kundens behov - og industriel vaske-/tørremetode. 
•  Broderi kan være et alternativ til print/transferlogo. 
•  Logoer bør kun stryges på vrangsiden. 

Hjemmevask: se anvisninger i vaskemærke i beklædningen.

Nybo Workwear kvalitetsmanual, afsnit 5.10.DK – rev.4.3.2021

HJEMMEVASK 

Vaskesymboler:

             Alm. vask. 40, 60, 75 eller 85 °C

             Tåler ikke blegning. Gælder for alle kulørte varer

             Tørretumbles ved lav varme - max. 50º
  
             Tørretumbles ved høj varme - max. 70º 

             Tørretumbles ved høj varme - max. 95º

             Må ikke stryges.

            Strygning ved lav varme - max. 110º  

            Strygning ved middel varme - max. 150º

            Rens i perchlor, mineralsk terpentin eller lignende
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SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER

Nybo Workwear A/S’ salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle ordrer, medmindre andet er aftalt skriftligt. 

Ordremodtagelse
Enhver ordre modtages med forbehold for force majeure, for lavt indsalg af det pågældende dessin og svigt fra råvareleverandører. For specialartikler gælder det, at endelig aftale om levering 
først er indgået, når Nybo Workwear A/S har modtaget kopi af ordrebekræftelse med forpligtende underskrift retur fra kunden. 
Kunden er berettiget til at annullere en ordre i op til 8 dage efter afgivelsen af ordren. Herfra er undtaget ordrer på specialartikler, hvor produktion er påbegyndt. Nybo Workwear A/S er berettiget 
til at afvise en ordre, når der ikke kan opnås en tilfredsstillende kreditoplysning på kunden.

Leveringsbetingelse
Alle varer leveres i overensstemmelse med Incoterm’s 2010 Ex Works-klausul, medmindre anden konkret aftale fremgår af ordrebekræftelsen. Nybo Workwear A/S er berettiget til efter eget 
valg at udskyde leveringen af en ordre eller at annullere ordren, såfremt kunden er i restance med betaling for tidligere leverancer.

Leveringstid, forsinkelse
Nybo Workwear A/S skal indenfor rimelig tid informere kunden skriftligt om forsinkelser. 

Priser
I de anførte priser tages der forbehold for ændringer i toldafgifter og forbrugsskatter af enhver art samt pludselige valutaudsving og råvareprisstigninger. Såfremt Nybo Workwear A/S ønsker at 
påberåbe sig sådanne ændringer, skal der straks gives meddelelse herom til kunden. 

Betaling, renteberegning
Købesummen forfalder til betaling, medmindre andet er aftalt skriftligt, 14 dage fra fakturadato at regne. Ved for sen betaling beregnes automatisk renter 1,5 % pr. påbegyndt måned fra for-
faldsdato. Når købesummen betales efter, at kravet har været ved retslig inkasso, skal kunden afholde alle inkassoomkostninger. 

Ejendomsforbehold
De leverede varer forbliver Nybo Workwear A/S’ ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Enhver omkostning til håndhævelse af ejendomsforbeholdet afholdes af kunden. 

Produktansvar
Forvolder en vare skade på kundens eller tredjemands person eller ejendom og løsøre, er Nybo Workwear A/S ansvarlig i det omgang, det bevises, at varen er defekt, at skaden skyldes denne 
defekt, og at der er årsagssammenhæng, herunder påregnelighed, mellem skaden og defekten. Nybo Workwear A/S er dog ikke ansvarlig for tingskade på kundens eller tredjemands ejendom 
og løsøre, der anvendes til erhvervsmæssigt brug. 

Nybo Workwear A/S’ erstatningsansvar omfatter aldrig tab som følge af avancetab, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller øvrige indirekte tab, og et eventuelt købe- eller immaterialretligt 
erstatningsbeløb vil ikke kunne overstige den fakturerede værdi af den leverede, reklamerede vare. 
I det omfang Nybo Workwear A/S måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Nybo Workwear A/S skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.  
Kunden er til enhver tid forpligtet til at søge at begrænse sit eventuelle tab. 

Der tages forbehold for angivne krymp- og måltolerancer som følge af bl.a. ændringer i normer for industriel vask og for forhold (forskelligheder/udsving) i praksis hos industrielle vaskerier 
(herunder bl.a. kemityper/-mængder, anvendte vaske- og tørremetoder og opmåling/-størrelsesforhold) i relation til ISO 15797.
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SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER

Reklamation 
Reklamation skal ske skriftlig senest 8 dage efter varens modtagelse. Det er et krav i reklamationshåndteringen, at kunden samarbejder og leverer alle informationer om varens håndtering i 
den relevante sag, inkl. specifik information om vaske- og tørreforhold (hvor nødvendig) . Sådanne informationer behandles naturligvis som fortrolig information. Reklamation for dellevering 
berettiger ikke til annullering af restordren. Reklamationer efter ibrugtagning og vask accepteres kun såfremt den reklamerede fejl var skjult og umulig at opdage ved modtagelsen og sådanne 
reklamationer følger i øvrigt de internationale reklamationsregler på 24 måneder fra dato for varemodtagelse. 

Ved en returnering og/eller en reklamation henvises til vores returneringsregler som er at finde på www.nybo.com, hvor der skal udfyldes en returseddel med alle de ønskede informationer på, 
som derefter indsendes til info@nybo.com, hvorefter returneringen vurderes og efterfølgende returneres returseddelen med de godkendte returneringer. En reklamation er dog først godkendt 
efter den er modtaget og blevet behandlet. Nybo Workwear A/S skal ved en reklamation have tilsendt prøver til vurdering af reklamationen. 
Uhensigtsmæssig eller forkert brug eller håndtering jvf. vaskeanvisning på www.nybo.com berettiger ikke til reklamation. 

På vores hjemmeside findes gældende forskrifter (tryk på link) for returvarer, anvisninger for industriel vask samt salgs- og leveringsbetingelser, som er vigtige og integrerede i alle ordrer. Her 
opdateres løbende, hvorfor vore kunder anbefales at ajourføre sig der.  

Returnering og ombytning af varer
Hvis varen er falmet, brugt, vasket eller returneret for sent, kan denne ikke ombyttes/krediteres. Det samme gælder for specialvarer samt varer med tryk og broderi. 
Returvarer modtages kun i samme stand som ved forsendelse, og fakturakopi/følgeseddel skal vedlægges. Er varen specielt indpakket i pose, skal denne returneres i samme emballage. 
Ellers sker der ingen kreditering.   
Såfremt varerne returneres senere end 3 måneder efter modtagelse, vil der blive reduceret i varens pris efter gældende satser, se i øvrigt regler for returvarer på www.nybo.com. 

Ansvarsfrihed (herunder force majeure)
Nybo Workwear A/S forbeholder sig ret til at udskyde leveringsfristen. Hvis forsinkelsen skyldes omstændigheder, der kan betegnes som force majeure eller skyldes udeblevne eller forsin-
kede leverancer fra underleverandører, forlænges leveringstiden lige så længe, som hindringen har bestået.  

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som 
parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på 
transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, naturkatastrofer, COVID-19 og andre lignende pandemier, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleve-
randører uanset årsag hertil. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. 
Hvis nogle af ovennævnte omstændigheder, som hindrer aftalens opfyldelse, vedvarer i 6 måneder fra oprindelig leveringsdato, har begge parter ret til at hæve aftalen. Nybo Workwear 
A/S er dog berettiget til - ved manglende leverancer fra underleverandør - at opfylde aftale ved at finde erstatning (stof, tilbehør) til tilsvarende pris, kvalitet og egenskaber, hurtigst muligt og 
senest indenfor 3 måneder fra oprindelig aftalt leveringsdato. 

Værneting og lovvalg
Enhver tvist skal afgøres ved Retten i Viborg efter danske regler undtaget de til enhver tid gældende regler om international privatret. 

Nybo Workwear A/S, September 2021
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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®, Ho-
henstein Institutet.  

NYBO WORKWEAR A/S FOKUSERER PÅ 
BÆREDYGTIGHED OG SOCIALE STANDARDER
Vi henviser til kataloget, hvor certificeringer vedrørende hvert enkelt produkt fremgår.

BC (Better Cotton)
Better Cotton Initiative (BCI) er en nonprofitorganisation, der eksisterer for 
at gøre den globale bomuldsproduktion bedre for de mennesker, der pro-
ducerer den, bedre for det miljø, den vokser i, og bedre bæredygtig fremtid 
for bomuldssektoren. Gennem BCI og dets partnere får landmænd uddan-
nelse i, hvordan man bruger vand effektivt, tager sig af jordens sundhed 
og naturlige levesteder, reducerer brugen af de mest skadelige kemikalier 
og anvender anstændige arbejdsprincipper. BCI-landmænd, der imple-
menterer dette system, har licens til at sælge bedre bomuld. 

TENCEL™
TENCEL™ mærket lyocell og modalfibre er produceret under miljøvenlige 
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. 
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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  

Sikrer menneskerettigheder, ordentlige arbejdsforhold, en miljøvenlig pro-
duktion 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
Vores produktionsselskab i Letland, “Sia” Nybo Dobele, er ISO 9001 certifi-
ceret, hvilket giver sikkerhed for at kvalitets kravene i produktionen opfyldes. 
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Stof lavet af miljøvenligt økologisk bomuld, hvilket 
fremmer en god livskvalitet for alle involverede. 

Stof lavet af genanvendt polyester, produceret af 
økologisk garn, der er lavet af materialer, som ellers 
ville gå til spilde.

Produkter lavet af økologisk bomuld og genanvendt 
polyester. Vi er blandt de første producenter af let 
arbejdstøj, der har lanceret tekstiler baseret på 
bæredygtige tiltag. 

Elastisk rygstykke, skabt af diagonal brug af mate-
rialer.

Produkt testet og dokumenteret for høj åndbarhed.

Elastisk ribkant. 

Elastisk og komfortabelt stof. Mobil-lomme.

Nøglestrop i lommen. 

Justerbar benlængde.

Justerbar linning.

Justerbar ryg.

Nakkestrop i ryggen til kuskeforklæde.

Service-strop til viskestykke.

Nybo Workwear A/S
symboler
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I denne sektion finder du løsninger, til en bred vifte af perso-
nale inden for sundhed, pleje og service. Her finder du tøj til:

• Sygeplejersker
• Hjemmepleje- og plejepersonale
• Læger
• Tandlæger
• Klinikpersonale
• Servicemedarbejder
• Lager- og logistikmedarbejder

Den hvide farve er klassisk inden for sundhed. 
Den signalerer ro, renhed og kompetence. De senere år har 
vi set, at flere også vælger at bruge farverne mere. Vi giver 
jer mulighed for at kombinere hvidt og farver, således de 
klassiske dyder stadig fremgår af tøjet.

Ansatte inden for pleje og service løser mange forskellige op-
gaver og har kontakt med mange forskellige typer af menne-
sker. Ofte har de ’værktøjet’ med sig - kugle pen, blok, nøgler, 
id-kort, mobiltelefoner eller tablet - når de kører, gør rent, 
løfter, flytter eller lignende. Det stilles høje krav til komfort 
og funktionalitet, ligesom tøjet skal signalere både imøde-
kommenhed og kompetence. Vi arbejder med komfort og det 
praktiske ligesom det er udviklet til industriel vask og tørring.  
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Cross   
CROSS kollektionen er lavet i en velkendt metervare, men i en helt ny og moderne farvekombina-
tion. Kollektionen består af to modeller: en dametunika og en unisex-busseronne. Begge modeller 
har strækbar metervare i ryggen giver optimal bevægelsesfrihed. Kollektionens diskrete melange 
farve kombineres nemt med mange forskellige bukser. Alle modeller opfylder kravene til industriel 
vask.

   

• Justerbar talje
• Pencilåbning i højre brystlomme
• Indvendig nøglestrop i hoftelommerne
• Rummelig mobillomme, som opfylder brugerens behov
• Smarte detaljer som giver en “3D-effekt”

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Se dem på vores hjemmeside  www.nybo.com
 
 
 
 
 

Hjemmevask:  

FAKTA



- 20 - - 21 -

www.nybo.com

APPROVED FOR INDUSTRIAL LAU
N

D
ERIN

G  ·  APPROVED FOR INDUSTRIA
L 

LA
U

N
D

ER
IN

G  ·

ISO
15797

    

     
key strap

N
ybo Workwear A

/S

    

mobile pocket

N
ybo Workwear A

/S

   a

djustable back

N
ybo Workwear A

/S

   
   

    
diagonal stretch

N
ybo Workwear A

/S

2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

136105120  DAMETUNIKA, CROSS
Lettaljeret dametunika i et trendy look. Tunikaen har en flot formet V-hals, som 
giver et slankende udtryk til hals og ansigt. Modellen har slidser i siderne, som øger 
bevægelsesfriheden. 

50/50% polyester/bomuld - 180 g/m2

XS - 4XL  

547076120  UNISEX-BUSSERONNE, CROSS 
Den perfekte allround busseronne. Fremstillet i en velkendt metervare, men i en ny 
moderne farvekombination. Stropper i siderne til justering af rygbredden.  

50/50% polyester/bomuld - 180 g/m2

XS - 4XL  

29-Blå

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Nature  
NATURE er en elegant og diskret skjorte-kollektion i genanvendt polyester/ økologisk bomuld. 
Bæredygtighed er blevet et fælles socialt initiativ, som giver os mulighed for at anskue og tilgå 
udfordringer fra et mere videnskabeligt og kreativt synspunkt. Designet signalerer kompetence og 
omsorg. Inspireret af naturens smukke farvespektrum. Den lette og slidstærke metervare er yderst 
behagelig i brug. Kollektionen er perfekt til pleje - og servicesektoren. 

         

• Nøglestrop indvendig i hoftelommerne
• Pencilstrop indvendig i brystlomme  
• Mobil- og brystlomme, der opfylder brugernes nuværende behov
• Justerbar talje i dame modellen. Regulerbar ryg i unisex modellen 
• Elegant look i genanvendt polyester/ økologisk bomuld 
• Testet og har beviseligt høj åndbarhed

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

 
 
 
 
 
 
Hjemmevask:  

FAKTA
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Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

136085920  DAMETUNIKA, NATURE
Det feminine snit, som du kender fra Nybo. Signalet om kom-
petence er stærkt, men designet i øjenhøjde. Perfekt til dig, der 
arbejder med pleje og service. Modellerner har stræk i ryggen. 

50/50% genanvendt polyester/ økologisk bomuld  - 140 g/m2

XS - 4XL

13-Lyseblå 45-Mørkegrå 50-Lysegrøn 70-Gul

147030920  DAMEBUSSERONNE, NATURE
Det feminine snit, som du kender fra Nybo. Signalet om kom-
petence er stærkt, men designet i øjenhøjde. Perfekt til dig, der 
arbejder med pleje og service. Modellerner har stræk i ryggen. 

50/50% genanvendt polyester/ økologisk bomuld - 140 g/m2

XS - 4XL

536018920  UNISEX-SKJORTE, NATURE
Den perfekte all-round skjorte. Regulérbar i ryggen. Signalet om 
kompetence er stærkt, men designet i øjenhøjde. Perfekt til dig,  
der arbejder med pleje og service. Modellerner har stræk i ryg-
gen. 

50/50% genanvendt polyester/ økologisk bomuld - 140 g/m2

XS - 4XL

547044920  UNISEX-BUSSERONNE, NATURE 
Den perfekte all-round busseronne. Regulérbar i ryggen. Signalet 
om kompetence er stærkt, men designet i øjenhøjde. Perfekt til 
dig, der arbejder med pleje og service.

50/50% genanvendt polyester/ økologisk bomuld - 140 g/m2

XS - 4XL

11-Navy 67-Bordeaux
NY FARVE!

147037920  DAMEBUSSERONNE, NATURE
Feminin damebusseronne med fine detaljer, god pasform og flot 
formet V-hals, som giver et slankende udtryk til hals og ansigt. 
Strækbar ryg med indvendig regulering.

50/50% genanvendt polyester/ økologisk bomuld - 140 g/m2 

XS - 4XL

NY FARVE!
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Sporty  
Fitness og velvære er en trend, der får stadig flere tilhængere, som dyrker motion og holder sig 
i form. Ønsket om at udvikle sig er tydeligt. SPORTY-kollektionen er inspireret af moderne løbetøj. 
Modellerne er designet med en rummelig pasform og et dynamisk snit med kontraststikning i friske 
farver. Alle detaljer bidrager til et sporty visuelt udtryk og et look med masser af smarte og be-
hagelige detaljer.  

         
• Nøglestropper indvendigt i hoftelommerne
• Pencilstrop indvendigt i brystlommen  
• Mobil- og brystlomme, der opfylder brugerens aktuelle behov
• Alle lommer har trykknapper for at sikre deres indhold
• Strækbar ryg med indvendig regulering i damemodellerne 
• Stropper i unisex-modeller kan justeres og øge bevægelsesfriheden  
• Sporty linjer og fladsømme i kontrastfarve giver et smart look 
• Anden kvalitet med stretch giver bedre komfort 
• Testet og har beviseligt høj åndbarhed
• Med BC-bomuld

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

 

Hjemmevask:  

FAKTA
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Dessin no. 136077

This model is developed by Nybo Workwear A/S. We reserve the rights of production of this model. Not to be copied.

This model is developed by Nybo Workwear A/S. We reserve the rights of production of this model. Not to be copied.

Dessin no. 147027
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Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

136077920  DAMETUNIKA, SPORTY 
Let taljeret dameskjorte med mulighed for ekstra taljering via smart justerings effekt i ryg-
gen. Skjorten har en længde, der dækker godt bagtil ved buk og løft. Modellen har desuden 
en rundet bund med rib i siderne for ekstra fleksibilitet.
XS - 4XL

50/50% polyester/BC-bomuld - 140 g/m2

50/50% polyester/bomuld - 140 g/m2 

147027920  DAMEBUSSERONNE, SPORTY
Let taljeret dame-busseronne med en stor åbning foran, der gør det muligt at tage busseron-
nen af via benene, så kontakt mellem ansigtet og uren beklædning undgås. Busseronnen har 
mulighed for ekstra taljering via smart justerings effekt i ryggen. Skjorten har en længde, der 
dækker godt bagtil ved buk og løft. 
XS - 4XL

50/50% polyester/BC-bomuld - 140 g/m2

50/50% polyester/bomuld - 140 g/m2 

50-Grøn

10-Blå 64-Bordeaux11-Navy 42-Grå 54-Mørkegrøn

50-Grøn

10-Blå 64-Bordeaux11-Navy 42-Grå 54-Mørkegrøn

NY FARVE!

NY FARVE!
NY FARVE!

147041920  DAMEBUSSERONNE, SPORTY 
Let taljeret damebusseronne med halsåbning, der har skjult trykknapslukning i stolpen og blød 
rib i nakken. Busseronnen har mulighed for ekstra taljering via smart justering i ryggen. Busse-
ronnen har slidser i sidderne, for øget komfort, og en længde, der dækker godt bagtil ved buk 
og løft.
XS - 4XL

50/50% polyester/BC-bomuld - 140 g/m2

NY FARVE!

NY MODEL!

64-Bordeaux11-Navy 42-Grå 54-Mørkegrøn

NY FARVE!
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Dessin no. 536012

This model is developed by Nybo Workwear A/S. We reserve the rights of production of this model. Not to be copied.

This model is developed by Nybo Workwear A/S. We reserve the rights of production of this model. Not to be copied.

Dessin no. 547029
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Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

536012920  UNISEX-SKJORTE, SPORTY 
Skjorte til både mænd og kvinder. Faconen er skåret lige og modellen dækker godt bagtil ved buk og 
løft. Skjorten har slidser i siderne for ekstra fleksibilitet samt stropjustering i ærmer og overvidde, så 
modellen kan justeres til et mere feminint udtryk, hvis det ønskes.
XS - 4XL 

50/50% polyester/BC-bomuld - 140 g/m2

50/50% polyester/bomuld - 140 g/m2 

547029920  UNISEX-BUSSERONNE, SPORTY 
Busseronne med rundet spri-hals. Modellen til både mænd og kvinder. Faconen er skåret lige og 
modellen dækker godt bagtil ved buk og løft. Busserone har slidser i siderne for ekstra fleksibilitet 
samt stropjustering i ærmer og overvidde, så modellen kan justeres.
XS - 4XL

50/50% polyester/BC-bomuld - 140 g/m2

50/50% polyester/bomuld - 140 g/m2 

50-Grøn

10-Blå 64-Bordeaux11-Navy 42-Grå 54-Mørkegrøn

50-Grøn

10-Blå 64-Bordeaux11-Navy 42-Grå 54-Mørkegrøn

NY FARVE!NY FARVE!
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This model is developed by Nybo Workwear A/S. We reserve the rights of production of this model. Not to be copied.

Dessin no. 150049 

This model is developed by Nybo Workwear A/S. We reserve the rights of production of this model. Not to be copied.

Dessin no. 550008 
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Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt. Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

150049920  DAMEVEST, SPORTY 
En let damevest med både strækfunktion og taljejustering i ryggen, samt skjult trykknaplukning foran. 
Slidser i siden giver øget bevægelsesfrihed og komfort, sammen med kvaliteten, der har høj åndbar-
hed. Stoffets tone-i-tone farver giver en flot effekt, der samtidig har et ekstra holdbart. 
XS - 4XL

50/50% polyester/BC-bomuld - 140 g/m2

42-Grå 

550008920  UNISEX-VEST, SPORTY  
En let og praktisk unisex vest med både strækfunktion og taljejustering i ryggen, samt skjult tryk-
knaplukning foran. Den korte længde, der når til hoften, gør modellen velegnet til både mænd og 
kvinder. Vestens længde giver god bevægelsesfrihed og komfort, sammen med kvaliteten der har høj 
åndbarhed. Stoffets tone-i-tone farver giver en flot effekt, der samtidig har et ekstra holdbart.
XS - 4XL

50/50% polyester/BC-bomuld - 140 g/m2

42-Grå 
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Sporty Mix   
SPORTY MIX kombinerer det bedste fra to verdner; blandingen af superlet vævet stof med strikket piqué. 
High performance, funktionalitet og komfort er nøgleelementer i denne serie. Med fuld fokus og opgradering 
af funktionelle detaljer, imødekommer SPORTY MIX efterspørgslen på allround overdele, der passer perfekt 
til pleje- og omsorg segmentet. Mikset af to farver understreger en klædelig og slankende silhuetter til alle 
kropstyper. Farvesammensætningen fuldender et professionelt look i kombination med mørke underdele. 
Strækbar og lette kvaliteter, store lommer og slidser i alle overdele er med til at opfylde behov for komfort i 
en travl hverdag.
Bæredygtige kvaliteter er specielt udviklet til at være flotte og præsentable, samt at kunne bevare kvalitet, 
åndbarhed og farveægthed på et high performanceniveau. Vævet kvaliteter i garnfarve tone-i-tone kom-
bineret med let piqué, der har cotton-rich inderside, smudsafvisende yderside samt svedtransporterende 
effekt, som også kendes fra sportstøj.

• Ærmer og sidepaneler i let, blødt og svedtransporterende piqué med cotton-rich inderside
• Strækbarhed foran og i ryg, med indvendig justering i talje
• Blød og bæredygtig rib i halsåbning
• Skjult trykknapslukning foran
• Lukkebar hoftelommer med store lommer til mobiltelefon, og med nøglestropper
• To store brystlommer, hvoraf en lomme har strop til Id-kort og skjult pen-strop
• Funktionel og præsentabel længde, der dækker hofte og bag
• Slidser i side
• Testet og påvist høj åndbarhed
• Med BC-bomuld 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 
 

Hjemmevask:  

NY KOLLEKTION!
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Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

136116900  DAMETUNIKA, SPORTY MIX  
Let taljeret dametunika med skjult trykknapslukning og blød rib i 
halsåbning. Konstrueret stræk både foran og i ryggen giver dejlig 
stabilitet og komfort. Overdelen har skjult justering af talje-vidde, 
i ryggen, som giver mulighed for individuel pasform. Tunikaen har 
en god længde, der dækker hofter og bag, i alle arbejdssituationer. 
Slidser i siden giver øget komfort og bevægelsesfrihed.
XS - 4XL

50/50% polyester/BC-bomuld - 140 g/m2

64-Bordeaux11-Navy 12-Lyseblå        42-Grå 54-Mørkegrøn

536024900  UNISEX SKJORTE, SPORTY MIX    
Rummelig unisex-skjorte med skjult trykknapslukning og blød rib i 
halsåbning. Konstrueret stræk både foran og i ryggen giver dejlig 
stabilitet og komfort. Skjorten har justerbare stropper i ryggen, som 
giver mulighed for individuel pasform. Skjorten har en god længde, 
der dækker hofter og bag, i alle arbejdssituationer. Slidser i siden 
giver øget komfort og bevægelsesfrihed.
XS - 4XL

50/50% polyester/BC-bomuld - 140 g/m2. 
 

547088900  UNISEX BUSSERONNE, SPORTY MIX   
Rummelig unisex-busseronne med skjult trykknapslukning og blød 
rib i halsåbning. Konstrueret stræk både foran og i ryggen giver dejlig 
stabilitet og komfort. Overdelen har justerbare stropper i ryggen, som 
giver mulighed for individuel pasform. Overdelen har en god længde, 
der dækker hofter og bag, i alle arbejdssituationer. Slidser i siden 
giver øget komfort og bevægelsesfrihed.
XS - 4XL

50/50% polyester/BC-bomuld - 140 g/m2

NY KOLLEKTION! NY KOLLEKTION! NY KOLLEKTION!
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Flair  
FLAIR er en skjortekollektion i klassiske og levende farver med inspiration fra de trends, der er 
vigtige i moden lige nu. Inspirationen kommer fra moderne arkitektur og bylivet, hvor grafiske linjer 
leger med forskellige overflader. Vores FLAIR er en definition på harmoniske og afbalancerede 
kreationer. Værdier og interesser får langt større vægt. En ny tid åbner sig. 

• Nøglestropper indvendigt i hoftelommer
• Blyantstrop indvendigt i brystlomme  
• Mobil- og brystlomme, der opfylder brugerens aktuelle behov
• Strækbar ryg med indvendig regulering i damemodellerne 
• Stropper i unisex-modeller kan justeres og øge bevægelsesfriheden  
• Casual hverdagslook med høj komfort  
• Let metervare i totonede farver anbefales til mange ganges vask 
• Testet og har beviseligt høj åndbarhed

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside  www.nybo.com 

Hjemmevask:  

FAKTA
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136099900  DAMETUNIKA, FLAIR
Feminin skjorte med fine detaljer og god pasform. Strækbar ryg med 
indvendig regulering, så den kan tilpasses lige præcis dine ønsker. 
XS - 4XL

50/50% polyester/BC-bomuld - 140 g/m2

50/50% polyester/bomuld - 140 g/m2

11-Navy 12-Lyseblå 42-Grå

71-Orange

147033900  DAMEBUSSERONNE, FLAIR 
Feminin damebusseronne med fine detaljer, god pasform og udstig-
ningsfunktion. Strækbar ryg med indvendig regulering, så den kan 
tilpasses lige præcis dine ønsker.
XS - 4XL

50/50% polyester/BC-bomuld - 140 g/m2

50/50% polyester/bomuld - 140 g/m2

11-Navy 12-Lyseblå 42-Grå

71-Orange

516005900  UNISEX-SKJORTE, FLAIR  
Unisex-skjorte med gode funktionelle detaljer. Strækbar ryg 
med regulering i begge sider, så den kan tilpasses lige præcis 
dine ønsker.
XS - 4XL

50/50% polyester/BC-bomuld - 140 g/m2

50/50% polyester/bomuld - 140 g/m2

547059900  UNISEX-BUSSERONNE, FLAIR  
Unisex-busseronne med gode funktionelle detaljer. Strækbar ryg 
med regulering i begge sider, så den kan tilpasses lige præcis 
dine ønsker. 
XS - 4XL

50/50% polyester/BC-bomuld - 140 g/m2

50/50% polyester/bomuld - 140 g/m2

11-Navy 12-Lyseblå 42-Grå

71-Orange

11-Navy 12-Lyseblå 42-Grå

71-Orange

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

NY FARVE!

54-Mørkegrøn
NY FARVE!
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Fresh  
Maritim og casual skjorteserie med fokus på et moderne look og afslappethed. Serien er udarbejdet 
med afsæt i det nordiske og enkle udtryk, hvor netop de maritime striber og klassiske designs altid 
har været fremtrædende. Kan bruges inden for mange forskellige områder. Vores designere har 
valgt at give serien et casual look i form af detaljer, der er inspireret af trekking – funktionelt og med 
et sporty, ungt look. Navnet Fresh, fordi serien er et friskt pust til garderoben til travle arbejdsdage. 
Serien er et udtryk for smukt og funktionelt design, der giver velvære på jobbet.

         

• Praktiske hoftelommer med trykknapper og plads mtil notesblok 
        eller mobil
• Indvendig nøglestrop i hoftelommer 
• V-udskæring giver et bedre, slankere look og komfort
• Lange slidser i siden for bedre komfort
• Justering bagpå i damemodellen
• Damemodeller er let taljerede, men har stadig et rummeligt snit
• Ekstra let metervare
• Smarte, rummelige lommer
• Metervare med høj komfort
• Smuk pastelfarvet serie i fint stribet metervare 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com
 

 

Hjemmevask:  

FAKTA
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136061920  DAMETUNIKA - LANG, FRESH
Lang lettaljeret dameskjorte med kjolelook. Modellen har jus-
terbar elastik i ryggen, hvilket gør det muligt at tilpasse pas-
formen.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 140 g/m2

136062920  DAMETUNIKA - NORMAL, FRESH  
Kort lettaljeret dameskjorte med justerbar elastik i ryggen. Ved 
hjælp af elastikken kan modellens pasform tilpasses den en-
kelte bruger, så der opnår større arbejdsglæde. 
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 140 g/m2

547003920  UNISEX-BUSSERONNE, FRESH 
Unisex busseronnen er skåret lige op og ned og har gode 
forstærkede slidser, som sikrer stor bevægelsesfrihed. 
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 140 g/m2

536002920  UNISEX-SKJORTE, FRESH  
Unisex skjorten er skåret lige op og ned og har gode forstærkede 
slidser, som sikrer stor bevægelsesfrihed. 
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 140 g/m2

95-Blå stribet 96-Grøn stribet 97-Pink stribet

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Picnic     
Serien skaber en nostalgisk hyggelig og uhøjtidelig atmosfære. Den er inspireret af udendørs 
funktionel og praktisk beklædning, der giver indtryk af en vandreskjorte. Det ternede mønster er 
klassisk både i størrelse og farver, og serien har et positivt og let udtryk. De mange farvekombina-
tioner giver mulighed for at engagere og vække brugerforventninger. Da vores designere skabte 
denne kollektion, fokuserede de på håndplukkede detaljer – en perfekt kombination af det smarte 
og praktiske. Det flerfarvede ternede mønster er det perfekte valg til bukser i mange farver.

• Justeres bagpå 
• Pencilstrop indvendigt i brystlomme
• Nøglestropper indvendigt i hoftelommer  
• Aflukkelig mobillomme, der opfylder brugerens aktuelle behov
• Metervare med blød børstet overflade 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:  

FAKTA



- 34 - - 35 -

www.nybo.com

   a

djustable back

N
ybo Workwear A

/S

    

     
key strap

N
ybo Workwear A

/S

    

mobile pocket

N
ybo Workwear A

/S

APPROVED FOR INDUSTRIAL LAU
N

D
ERIN

G  ·  APPROVED FOR INDUSTRIA
L 

LA
U

N
D

ER
IN

G  ·

ISO
15797

This model is developed by Nybo Workwear A/S. We reserve the rights of production of this model. Not to be copied.
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136073920  DAMETUNIKA - BASIC, PICNIC 
Skjorten har justerbar elastik i ryggen, som øger komforten hos den enkelte bruger.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 140 g/m2

536008920  UNISEX-SKJORTE, PICNIC  
Unisex-skjorte med mulighed for justering på ærmer og i ryggen, således pasformen 
optimeres for den individuelle bruger. 
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 140 g/m2

86-Blå/Beige 87-Blå/Grå

547021920  UNISEX-BUSSERONNE, PICNIC  
Unisex-busseronne med mulighed for justering af ærmerne og i ryggen, således pas-
formen optimeres for den enkelte bruger. 
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 140 g/m2

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Tennis   
Trendy, stærk serie af overdele. Designet med et sporty, ungt look, der passer til alle aldre.  Frem-
stillet i den innovative og miljøvenlige TENCEL®-metervare, der produceres med minimal miljøbe-
lastning og desuden er varmeregulerende, så det er et fremragende valg til brugere med sart hud. 
Serien er sporty og funktionel og sender positive og overbevisende signaler til omverdenen.  Mode-
bevidsthed tilsat et tennis- og golflook. Tennisinspirerede detaljer understreger udtrykket og giver 
kollektionen et ægte, klassisk sporty og frisk pololook. 

• Nøglestropper indvendigt i hoftelommer
• Udvendigt nakkestrop   
• Pencilstrop indvendigt i brystlomme  
• Mobillomme, der opfylder brugerens aktuelle behov
• Skjulte FlexFix-trykknapper  
• Slidser i siden for bedre komfort
• Miljøvenlig og blød TENCEL®-metervare 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:  

FAKTA
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136066120  DAMETUNIKA, TENNIS
Flot taljeret dametunika med polokrave i lækker pique-kvalitet. Den smarte lodrette 
piping i stolpen giver et friskt og slankende polo-lignende udtryk - resten af gennem-
knapningen er skjult. Slidser i siden for øget bevægelsesfrihed. FlexFix trykknapper 
specielt udviklet til industriel vask. TENCEL® metervaren er slidstærk, blød og lækker 
og tørrer hurtig i vask.
XS - 4XL

50/50% polyester/TENCEL® - 200 g/m2

547006120  UNISEX-BUSSERONNE, TENNIS   
Unisex busserone med polo krave i lækker pique kvalitet. Rund og pæn halsud-
skæring. Mulighed for taljering ved hjælp af stropper i siderne. Slidser i sidernefor 
øget bevægelsesfrihed. Udvendig nakkestrop. FlexFix knapper specielt udviklet til 
industriel vask. TENCEL® metervaren er slidstærk, blød og lækker og tørrer hurtig i 
vask.
XS - 4XL

50/50% polyester/TENCEL® - 200 g/m2

26-Petrolgrøn

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Feel free  
Denne praktiske serie af overdele med helt unikke egenskaber og et look, der passer til sundhedsse-
ktoren. Fremstillet af satin metervare med det højeste bomuldsindhold ind mod kroppen. Serien 
består af hvide overdele med fint afbalanceret og elegant piping. Tydeligt, behageligt budskab, der 
skaber et klassisk rent udtryk med en sporty finish. Kollektionen er god til firmatøj, hvor firmaets 
logofarve kan bruges som kontrastfarve. 

        
• Gode, rummelige lommer  
• Udvendig nakkestrop  
• Mobillomme og nøglestrop i hoftelomme 
• Slidser for bedre komfort
• Lækker og praktisk farvekombination  

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:  

FAKTA
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116032120  DAMETUNIKA, FEEL FREE 
Dametunika med fint afbalanceret og elegant piping. 
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 215 g/m2

203033120  UNISEX-BUSSERONNE, FEEL FREE  
Unisex-busseronne med fint afbalanceret og elegant piping. 
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 215 g/m2

01-Hvid/ 
Lyseblå/
Lysegrøn/
Lysegrå

02-Hvid/ 
Grå/ 
Rød/ 
Lysegrå

03-Hvid/ 
Gul/ 
Orange/ 
Rød

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Agave     
Denne praktiske og tidløse serie til sundhedssektoren byder på ægte klassikere i satin metervare 
med det højeste bomuldsindhold ind mod kroppen. AGAVE er en kollektion, hvor klassiske dyder 
møder det ukonventionelle. Et ungt og smart look, der fremhæves af dristige kurver. Overdelene er 
hvide med en frisk bordeauxfarvet tværstribe på den ene side og et bordeauxfarvet skakmønster 
på den anden. Denne smarte serie passer ideelt til firmatøj, da besætningens farver kan tilpasses 
ethvert firmalogo.  

• Pencilstrop indvendigt i brystlomme
• Nøglestropper indvendigt i hoftelomme   
• Mobillomme i højre hoftelomme 
• Udvendig halsstrop 
• Slidser i siden for bedre komfort

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:  

FAKTA
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2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

116035120  DAMETUNIKA, AGAVE 
Dametunika med et ungt og smart look, der fremhæves af dristige kurver. 
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 215 g/m2

203034120  UNISEX-BUSSERONNE, AGAVE   
Unisex-busseronne med et ungt og smart look, der fremhæves af dristige kurver. 
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 215 g/m2

05-Hvid/Bordeaux/Bordeaux-hvid

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Sunshine   
Denne praktiske serie til sundhedssektoren byder på ægte klassikere i satin metervare med det 
højeste bomuldsindhold ind mod kroppen. Serien består af hvide overdele med farvet besætning. 
Fine og levende farveserier, der spiller blødt mod en hvid baggrund og skaber glæde i kollektionen. 
Dette udtryksfulde og funktionelle koncept er fyldt med dristig, morsom og ladet energi.  Det passer 
ideelt til firmatøj, da besætningens farver kan tilpasses ethvert firmalogo. SUNSHINE-kollektionen 
er vores mangeårige bestseller på det tyske marked. 

• Gode, rummelige lommer  
• Udvendig nakkestrop  
• Mobillomme og nøglestrop i hoftelomme 
• Slidser i siden giver bevægelsesfrihed 
• FlexFix-trykknapper  
• Lækker og praktisk farvekombination  

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

 
Hjemmevask:  

FAKTA
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2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

116033120  DAMETUNIKA, SUNSINE 
Dametunika med et ungt og smart look, der fremhæves af dristige kurver. Tunikaen har 
slidser i siderne for øget bevægelsesfrihed og lukkes foran med trykknapper. Modellen 
har FlexFix-knapper, der er specielt udviklede til industriel vask.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 215 g/m2

203035120  UNISEX-BUSSERONNE, SUNSHINE   
Busseronne med et ungt og smart look, der fremhæves af dristige kurver. har slidser i 
siderne for øget bevægelsesfrihed. Modellen har FlexFix-knapper, der er specielt ud-
viklede til industriel vask.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 215 g/m2

01-Hvid/
Gul/
Orange/
Bordeaux

02-Hvid/
Grå/
Rød/
Lysegrå

03-Hvid/
Lyseblå/
Lysegrøn/
Lysegrå

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Nova 
Premium
Nova Premium er en kollektion med fokus på et opmuntrende, beroligende og sofistikeret look. 
Farverne er nøje udvalgt for at matche modetrends i dag. Livlige og glade nuancer er sammensat i 
et geometrisk udtryk. Kollektionen er meget behagelig at have på og lavet i holdbart stof, 
TENCEL®, der sikrer behagelig temperaturregulerende komfort. Den er permanent modstands-
dygtig over for bakterier, og minimerer enhver svedlugt. TENCEL® metervaren, der produceres 
med minimal miljøbelastning. Supersmart og farvestrålende plejeserie med et positivt udtryk i de-
taljerne. Glade farver og blødt stof passer perfekt til det lækre snit. En god pasform ser godt ud, 
sikrer høj komfort og tilfredse brugere. Fremragende og alsidig løsning til sundheds- og plejesek-
toren samt servicesektoren.

• Brystlomme med funktionel strop til pen eller ID-kort
• To dybe hoftelommer
• Nøglestropper i begge hoftelommer
• Mobil-lomme i den ene hoftelomme
• Feminin silhuette og pasform

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 
 

Hjemmevask:  
NY KOLLEKTION!

FAKTA
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2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

136115100  DAMETUNIKA, NOVA PREMIUM 
Smukt taljeret tunika med god længde, der dækker hofter pænt. Ærmerne dækker over-
arme med flot moderne udseende. Modellen har lange slidser på siderne for optimal be-
vægelsesfrihed. Tunikaen har en formet V-hals, som giver et slankende udtryk til hals og 
ansigt. 
XS - 4XL

Hvid:     50/50% polyester/TENCEL® - 225 g/m2

Kulørt:  50/50% polyester/TENCEL® - 200 g/m2

547087100  UNISEX-BUSSERONNE, NOVA PREMIUM  
Alsidig unisex busseronne med god længde, der dækker hofter pænt. Ærmerne dækker 
overarme med flot moderne udseende. Modellen har lange slidser på siderne for optimal 
bevægelsesfrihed. Unisex silhuette og pasform. 
XS - 4XL

Hvid:     50/50% polyester/TENCEL® - 225 g/m2

Kulørt:  50/50% polyester/TENCEL®  - 200 g/m2

01-Hvid/Grøn/
Lyseblå

13-Lyseblå/
Hvid/
Grøn

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

11-Navy/
Lysegrøn/Blå

59-Lysegrøn/
Navy/Lyseblå

64-Bordeaux/
Rød/Orange

60-Rød/Navy/
Grå

NY KOLLEKTION! NY KOLLEKTION!
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Charisma 
Premium
Kollektionen er en alternativ løsning til den sikre hvide farve og giver fantasien frit løb med et 
stærkt, muntert look. En lækker palet af mættede pastelfarver, der reflekteres i et blødt og ekstremt 
komfortabelt og slidstærkt stof i behagelig temperaturregulerende TENCEL®, som er permanent 
modstandsdygtig over for bakterier, således svedlugt i tøjet formindskes. TENCEL® metervaren, 
der produceres med minimal miljøbelastning. Supersmart og farvestrålende plejeserie med et 
minimalistisk nordisk udtryk i detaljerne. Glade farver og blødt stof passer perfekt til det lækre snit. 
En god pasform ser godt ud, sikrer høj komfort og tilfredse brugere. Fremragende og alsidig løsning 
til sundheds- og plejesektoren samt servicesektoren.

• Justering bagpå i unisex-modellen 
• Nøglestropper indvendig i hoftelommer  
• Mobillomme, der opfylder brugerens aktuelle behov 
• Slidser for bedre komfort
• FlexFix-trykknapper  
• Temperaturregulerende stof  
• V-udskæring giver hals og ansigt et slankere udtryk
• Fås i et bredt udvalg af farver, der er nemt at matche til forskellige bukser  

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:  

Hvid -                                       Kulørt - 

FAKTA

Hvid -                                       Kulørt - 
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This model is developed by Nybo Workwear A/S. We reserve the rights of production of this model. Not to be copied.
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2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

136086120  DAMETUNIKA, CHARISMA PREMIUM 
Lettaljeret dametunika i et moderne look. Tunikaen har en flot formet V-hals, som giver et 
slankende udtryk til hals og ansigt. Modellen har slidser i siderne, som øger bevægelses-
friheden. 
XS - 4XL

Hvid:    50/50% polyester/ TENCEL® - 225 g/m2

Kulørt:  50/50% polyester/ TENCEL® - 200 g/m2

547065120  UNISEX-BUSSERONNE, CHARISMA PREMIUM  
Unisex-busseronnen er skåret lige op og ned. Kombineret med slidserne i siderne, giver 
faconen stor bevægelsesfrihed. Ønskes modellen taljeret for et mere feminint udtryk, kan 
dette gøres ved hjælp af den smarte trykknapsløsning, som findes på ryggen. 
XS - 4XL

Hvid:    50/50% polyester/ TENCEL® - 225 g/m2

Kulørt:  50/50% polyester/ TENCEL® - 200 g/m2

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

10-Blå 13-Lyseblå 59-Lysegrøn 67-Bordeaux 70-Gul 71-Orange11-Navy00-Hvid 60-Rød 64-Lys-
bordeaux

NY FARVE!

NY 
FARVE!

NY FARVE!

NY 
FARVE!

22-Turkis
NY 
FARVE!

66-Lyselilla
NY 
FARVE!
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536021120  UNISEX TUNIKA / SKJORTE, CHARISMA PREMIUM   
Elegant unisex tunika/skjorte har justerbar stropper i ryggen og slidser i siderne, 
som giver god pasform og større bevægelsesfrihed. Med sit enkle og klassiske 
snit, kan modellen også fungere som en kort kittel. 
XS - 4XL

Hvid:     50/50% Polyester/ TENCEL® -  225 g/m2

Kulørt:   50/50% Polyester/ TENCEL® -  200 g/m2

13-Lyseblå11-Navy00-Hvid

105125100  UNISEX-BUKS, CHARISMA PREMIUM    
Unisex-buks med elastik i taljen.  Behagelig og klassisk pasform til både damer og herrer. 
Praktisk lårlomme, som nemt lukkes og åbnes.
XS - 4XL

Hvid:     50/50% Polyester/ TENCEL® -  225 g/m2

Kulørt:   50/50% Polyester/ TENCEL® -  200 g/m2

11-Navy00-Hvid

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Charisma         
Kollektionen er en alternativ løsning til den sikre hvide farve og giver fantasien frit løb med et 
stærkt, muntert look. Supersmart og farvestrålende plejeserie med et minimalistisk nordisk 
udtryk i detaljerne. De lækre, glade farver og det bløde, men samtidig slidstærke stof passer 
perfekt til det lækre snit. En god pasform ser godt ud, sikrer høj komfort og tilfredse brugere. 
Fremragende og alsidig løsning til sundheds- og plejesektoren samt servicesektoren.

• Justering bagpå i unisex-modellen 
• Pencilstrop indvendigt i brystlomme
• Nøglestropper indvendigt i hoftelommer  
• Mobillomme, der opfylder brugerens aktuelle behov 
• Slidser i siden for bedre komfort
• FlexFix-trykknapper  
• V-udskæring giver hals og ansigt et slankere udtryk
• Fås i et bredt udvalg af farver, der er nemt at matche til forskellige slags bukser  

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:  

FAKTA
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This model is developed by Nybo Workwear A/S. We reserve the rights of production of this model. Not to be copied.

Dessin no. 136074 

This model is developed by Nybo Workwear A/S. We reserve the rights of production of this model. Not to be copied.

Dessin no. 136074 

2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

136074120  DAMETUNIKA, CHARISMA 
Lettaljeret dametunika i et trendy look. Tunikaen har en flot 
formet V-hals, som giver et slankende udtryk til hals og an-
sigt. Modellen har slidser i siderne, som øger bevægelses-
friheden.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 180 g/m2

Hjemmevask:

147024100  KJOLE, CHARISMA  
Kjole med flot V-udskæring. Flot taljeret og med god 
længde til lige over knæene. Denne længde, sammen med 
den feminine taljering, er et smart frisktbud på et nyt alter-
nativ til den almindelige tunikalængde, med enten bukser 
eller leggins under.
XS - 4XL

547066120  UNISEX-BUSSERONNE, CHARISMA  
Unisex-busseronnen er skåret lige op og ned. Kombineret 
med slidserne i siderne, giver faconen stor bevægelses-
frihed. Ønskes modellen taljeret for et mere feminint udtryk, 
kan dette gøres ved hjælp af den smarte trykknapsløsning, 
som findes på ryggen.  
XS - 4XL

22-Turkis

50/50% polyester/bomuld - 180 g/m2

Hjemmevask:

25-Navy 58-Lysegrøn

63-Pink 67-Bordeaux

22-Turkis

50/50% polyester/bomuld - 180 g/m2

Hjemmevask:               

25-Mørkeblå 58-Lysegrøn 63-Pink

67-Bordeaux

14-Sailor blue

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

22-Turkis 25-Navy 58-Lysegrøn

63-Pink 67-Bordeaux

14-Sailor blue
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105113100  UNISEX-BUKS, CHARISMA    
Unisex-buks med elastik i taljen.  Behagelig og klassisk pasform til 
både damer og herrer. Praktisk lårlomme, som nemt lukkes og åbnes.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 180 g/m2

Hjemmevask:               

14-Sailor blue

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Denne kollektion er det perfekte valg til fysioterapeuter, spa og wellness samt personer, som arbejder i hjemmeplejen. Asiatisk inspireret spa-serie i materiale med stretch og en luksusfølelse 
af glat satin. Wellnesscentrenes interiør og atmosfære er ofte påvirket af østens minimalistiske, rene look. Ro, balance og enkelthed er noget, kunderne søger, og beklædningen er en vigtig 
del af det generelle indtryk. Serien fejrer, hvordan sindets, kroppens og sjælens skønhed forenes i en behagelig metervare og kollektionens rene linjer. 

• Asiatisk inspireret stil
• Mange smarte detaljer
• Behagelig metervare 
• Store, dybe lommer  
• Indvendig nakkestrop 
• Slidser for bedre komfort
• Praktiske nøglestropper 
• Justering på ærmerne giver god fleksibilitet   
• Klassiske farver 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com

 Hjemmevask:  

136060120  DAMETUNIKA, WELLNESS   
Dametunika med enkle visuelt slankende lodrette snit. Stræk-metervaren giver god 
komfort og en høj grad af bevægelsesfrihed. Slids på ærmet giver god flexibilitet og 
bevægelsesfrihed. Lukkes foran med tre synlige trykknapper og to skjulte under strop-
perne.
XS - 4XL

65/32/3% polyester/bomuld/EOL stretch - 215 g/m2

00-Hvid 72-Sort

FAKTA

Hvid -                                       Kulørt - 
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Frame
FRAME-kollektionen består af en række praktiske og enkle overdele til sundhedssektoren. Det 
rene og professionelle look er designet til at opfylde de forventninger og krav, der stilles i et travlt 
arbejdsmiljø.
Modellerne er designet i et behageligt og flatterende snit. Der er lagt vægt på en optimal pas-
form og anvendt materialer med høj åndbarhed og styrke for at give den bedste komfort. Kva-
liteten egner sig til alle tidspunkter på året.

        

• Klassisk pasform som passer til de fleste brugere
• Gode rummelige lommer
• Brystlomme med udvendig strop til navneskilte og blyanter
• Mobillomme i hoftelommen
• Nøglestrop i begge hoftelommer
• Slidser i siden for optimal komfort
• Kvalitetstestet for høj åndbarhed

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:  

Hvid -                                       Kulørt - 

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

FAKTA

Hvid -                                       Kulørt - 
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00-Hvid 11-Navy  

136114200  DAMETUNIKA, FRAME 
Denne tunika er lettere taljeret med en klassisk pasform og god længde, som dækker 
godt bagtil i enhver arbejdssituation. Ærmerne dækker overarmene med et praktisk, 
flot og moderne udtryk. V-halsen har en moderat dybde og den giver et slankende 
udtryk til hals og ansigt. Lange sideslidser giver optimal bevægelsesfrihed.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld – 180 g/m²

547085200  UNISEX-BUSSERONNE, FRAME   
Denne busseronne har et lige snit, som giver en rummelig pasform samt god længde, 
der dækker godt bagtil i enhver arbejdssituation. Ærmerne dækker overarmene godt 
og fremstår sporty og moderne. Halsen er med V-udskæring, som har en bred kant der 
giver en stabil og flot åbning. Lange sideslidser giver optimal bevægelsesfrihed.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld – 180 g/m²  

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Aqua 
Kollektion, der er skabt med en historie, som kombinerer raffinerede farveudtryk med et klas-
sisk, tidløst look. Alsidig hvid serie med besætning i smarte farver og et interessant snit. Stoffet 
har et højt indhold af bomuld på indersiden for at sikre optimal komfort. Disse overdele passer 
perfekt til sundheds- og hospitalssektoren. Hele serien passer ideelt til firmatøj, da besætnin-
gens farver kan tilpasses ethvert firmalogo.

  
• Gode, rummelige hoftelommer  
• Indvendig nakkestrop  
• Slidser i siden for bedre komfort
• Dametunika i moderne snit foran 
• Ærmer med påsyet besætning i kontrastfarver 
• Meget slidstærke trykknapper  
• Lækker farvekombination  

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 
 

Hjemmevask:  

136002100  DAMETUNIKA, V-UDSKÆRING, AQUA 
Tunika med V-udskæring i friske farver. Ærmerne har påsyet kant i hver sin farve. Tunikaen 
har slidser i siden for øget bevægelsesfrihed. Modellen lukkes foran med trykknapper i stolpen. 
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 215 g/m2

01-Hvid/
Lysegrøn/
Petrolgrøn

02-Hvid/
Petrolgrøn

207083100  UNISEX-BUSSERONNE, AQUA  
Busseronne med V-udskæring med farvet kant. Busseronnen har slidser i siden for 
øget bevægelsesfrihed.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 215 g/m2

FAKTA
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Collage 
2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

Moderne serie af hvide overdele med besætning i smarte farver og et interessant snit. Kollektionen passer ideelt til firmatøj, da besætningens farver kan tilpasses ethvert firmalogo. Kontrasttoner 
afgrænses grafisk og skaber et tydeligt og genkendeligt budskab. Kubistiske look minder om store kunstpionerer som fx Georges Braque eller Pablo Picasso. COLLAGE er en moderne, smuk 
og legende historie med en forventet charme og et raffineret look. 

     

• Funktionelle og smarte detaljer 
• Store praktiske lommer 
• Brystlomme med snaplukning  
• Nøglestropper indvendigt i hoftelommer
• Penciltrop indvendigt i brystlomme  
• Mobillomme
• Skjulte trykknapper foran  

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:  

152000100  DAMETUNIKA, COLLAGE  
Dametunika med grafisk mønster. Lukkes foran med skjulte trykknapper.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 215 g/m2

01-Hvid/Beige/Grå/Lysegrå

FAKTA
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Sporty-Chic 
Kollektion, der er skabt med en historie, som kombinerer raffinerede farveudtryk i klassisk hvid. 
Serien har besætning i smarte farver og er i et interessant snit, hvor grafiske kontrasttoner spil-
ler fint sammen. Kontrastfarver og et interessant snit inspireret af sporty beklædning giver disse 
praktiske overdele til sundhedssektoren et frisk og nyskabende udtryk. Det er ægte klassikere 
i en let metervare. Hele serien passer ideelt til firmatøj, da besætningens farver kan tilpasses 
ethvert firmalogo. 
 

         

• Smarte detaljer 
• Gode, rummelige lommer 
• Mobillomme i hoftelomme  
• Moderne udvendig strop i nakken og ved brystlommen 
• Slidser i siden for bedre komfort
• Unik udskæring i damemodellen  
• Lækker farvekombination  

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:  

FAKTA
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136039120  DAMETUNIKA, SPORTY CHIC  
Tunikaen har slidser i siderne for øget bevægelsesfrihed og lukkes foran med 
trykknapper. Modellen har FlexFix-knapper, der er specielt udviklede til industriel 
vask.
34 - 58

50/50% polyester/bomuld - 180 g/m2

207061120  UNISEX-BUSSERONNE, SPORTY CHIC   
Modellen har slidser i siderne for øget bevægelsesfrihed. Halsåbningen kan lukkes 
med en trykknap, og så har modellen en praktisk udvendig nakkestrop. Modellen har 
FlexFix-knapper, der er specielt udviklede til industriel vask.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 180 g/m2

02-Hvid/
Grå/
Lysegrå/
Rød

05-Hvid/
Grå/
Lysegrå/
Lime

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Little Princess
& Princess
Harmonisk og feminin hospitalskollektion med gennemtænkte detaljer. Fås i tunikaer med re-
trolook. For mange er denne taljerede serie indbegrebet af den klassiske sygeplejeuniform. 
Med særligt fokus på de feminine modetrends præsenteret i enkle og tidløse klassikere. Hvid er 
en traditionel firmafarve – både som aktuel eksklusiv mode eller i arbejdsdagen. Navy-detaljer 
på en af tunikaerne fremhæver det smukke snit.  

     

• Fås i dametunika 
• Lækkert feminint snit  
• Gode, rummelige lommer  
• Nakkestrop indvendigt  
• Lukkes foran med trykknapper

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:  

FAKTA
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118000102  KJOLE, RAGLANÆRMER, PRINCESS
Kjole med reverskrave. Lukkes foran med trykknapper. 
34-54

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

119000100  DAMETUNIKA, RAGLANÆRMER, LITTLE PRINCESS  
Tunikaen er med revers og lukkes foran med trykknapper.
34-54

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

00-Hvid

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Heartbeat 
Harmonisk og elegant hospitalsserie med gennemtænkte detaljer. Komplet serie i hvide nu-
ancer signalerer renhed, hygiejne og harmoni. Moderigtige trends afspejlet i enkle og tidløse 
klassikere. Hvid er en traditionel firmafarve – både som aktuel eksklusiv mode eller i arbejds-
dagen. 

• Mange forskellige detaljer
• Gode, rummelige lommer  
• Skjult stolpe   
• Nakkestrop indvendigt  
• Justering bag på linningen på visse modeller  
• Fås også med kort ærme   

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

FAKTA
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508024100  BESØGSKITTEL, HEARTBEAT    
Lang besøgskittel velegnet til beskyttelse af besøgendes tøj, på arbejdspladser. Besøgskittel, i let kva-
litet, har rummelig pasform og raglanærmer, så den passer over de fleste påklædninger. Bløde ribber 
ved håndled sikrer tæt pasform. Trykknapper bagpå gør det nemt at tage kittel af og på. Funktionel na-
kkestrop bekvemt placeret indvendig. Besøgskittel er uden lommer for at respektere hygiejne regler. Det 
vævede stof yder beskyttelse af tøj, I arbejdsmiljøer med støv og generelt snavs.
One-Size (XL) 

65/35% polyester/bomuld - 150 g/m2

00-Hvid

Hjemmevask:               

508004120  UNISEX-KITTEL, HEARTBEAT  
Unisexkittel efter Intex-mål. Modellen har skjult lukning, kinakrave og slids.
XS-4XL

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

Hjemmevask:

00-Hvid

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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103047200  DAMEKITTEL, KINAKRAVE, 
HEARTBEAT 
Ekstra lang og slidstærk damekittel med skjult trykknaps-lukning. 
34-62

00-Hvid

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

109000900  DAMEKITTEL, REVERS, HEARTBEAT 
Klassisk slidstærk damekitte. I ryggen er der mulighed for justering, 
hvilket giver øget komfort og bedre pasform.
34 - 58

65/35% polyester/bomuld - 245 g/m2

209000900 HERREKITTEL, 1/1 ÆRME, HEARTBEAT   
Klassisk slidstærk herrekittel med revers og rummelige lommer. 
I ryggen er der mulighed for justering, hvilket giver øget komfort 
og bedre pasform.
80 - 128  

65/35% polyester/bomuld - 245 g/m2

208031200  HERREKITTEL, KINAKRAVE, HEARTBEAT   
Ekstra lang herrekittel med kinakrave, og skjult trykknaps-lukning. 
Metervaren er slidstærk og særdeles vaskeriegnet.
80-128

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

Hjemmevask:
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Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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135023100  DAMETUNIKA, CLOUD  
Elegant hvid tunika med to rummelige hoftelommer samt en bryst-
lomme på venstre bryst. Tunikaen har rygindsnit og slidser i siderne, 
som giver god pasform og større bevægelsesfrihed. 
XS - 4XL  

65/35% polyester/bomuld - 180 g/m2

Hjemmevask:

95-Hvid-
Mint/Hvid

96-Hvid-Lyse-
blå/Hvid

00-Hvid

135076100  DAMETUNIKA, CLOUD   
Elegant hvid tunika med to rummelige hoftelommer samt en brystlomme 
på venstre bryst. Tunikaen har rygindsnit og slidser i siderne, som giver 
god pasform og større bevægelsesfrihed. 
XS - 4XL 

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

Hjemmevask:

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Hvid -                                       Kulørt - 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 
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136064920  DAMETUNIKA, BASIC CARE 
136064120  DAMETUNIKA, BASIC CARE 
Elegant hvid tunika med to rummelige hoftelommer samt en brystlomme på venstre bryst. Tuni-
kaen har rygindsnit og slidser i siderne, som giver god pasform og større bevægelsesfrihed. 
Metervaren er blød og lækker med bomuld på indsiden, så komforten er i top.
XS - 4XL

247012900  UNISEX-BUSSERONNE, (00, BASIC CARE 
247012100  UNISEX-BUSSERONNE, (02), BASIC CARE   
Herrebusseronne med to rummelige hoftelommer samt en brystlomme i venstre side med indbygget 
pencillomme. Modellen har en klassisk V-udskæring, der lukkes med en trykknap med blank hvid 
kappe. Modellen har slidser i siderne for øget bevægelsesfrihed og god pasform. Metervaren er blød 
og lækker med bomuld på indsiden, så komforten er i top.
2XS - 4XL

00-Hvid

00-Hvid

02-Hvid

136064920  
50/50% polyester/bomuld - 215 g/m2

Hjemmevask: 247012900
50/50% polyester/bomuld - 215 g/m2

Hjemmevask:

247012100
50/50% polyester/bomuld-satin  - 215 g/m2

Hjemmevask:

00-Hvid

136064120  
50/50% polyester/bomuld - 215 g/m2

Hjemmevask:

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt. Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 
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Nature Jeans  
Nature jeans  
NATURE JEANS er en bæredygtig kollektion af slidstærke jeans, med stræk. Et velkendt jeans 
look i klassisk snit, der aldrig går af mode. Vores designere har lavet bæredygtige jeans med 
fokus på god pasform og ydeevne, så du får høj komfort i de daglige arbejdssituationer; du vil 
altid have et tidssvarende look, kombineret med funktionalitet i alle detaljer. Metervare med 
høj holdbarhed i både farve og slidstyrke, er specialudviklet med en høj kvalitet af stræk fibre – 
specielt egnet til industriel vask og samtidig med evnen til at holde faconen gennem en hel dag, 
på grund af dens langvarige strækbarhed. Stoffet, i en ultra-blød kvalitet, højner den daglige 
komfort og giver et afslappet og imødekommende look.

 

• Klassisk 5-lommet jeans model
• Linning med knap og lynlås foran
• Justerbar elastik indvendig i linning bag
• Horisontal bæltestrop til f.eks. nøgler
• Normal/moderat højtaljet
• Behagelig bevægelsesfrihed ved hofte- og lårområde
• Forlommer med ekstra plads og nem adgang
• To jeans baglommer
• Rummelig dobbelt lårlomme med skjult trykknap lukning
• Smal ben-vidde
• Farve med høj farveægthed og lang holdbarhed
• Med genanvendt polyester og BC-bomuld

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:  
NY KOLLEKTION!

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

FAKTA
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105124200 DAME JEANS, NATURE JEANS  
Disse jeans er perfekte til kvinder, der foretrækker bukser med 
feminint snit. Taljen er smallere end hofteområdet. Horisontal 
bæltestrop til f.eks. nøgler eller adgangskort er placeret tæt på 
de rummelige forlommer.XS - 4XL

56/42/2% Genanvendt polyester/BC-bomuld/EOL strækfiber 
– 260 g/m2

205177200 JEANS, NATURE JEANS  
Disse jeans har en god og ung pasform. Passer til mænd i alle 
aldre og til kvinder der foretrækker en unisex pasform. 
XS - 4XL

56/42/2% Genanvendt polyester/BC-bomuld/EOL strækfiber 
– 260 g/m2

10-Blå 

505036200 PULL-ON JEANS, NATURE JEANS  
Disse pull-on jeans har bred elastik i livet. Det giver optimalt 
komfort og plads til bevægelse, til mænd og kvinder, som for-
trækker en afslappet pasform med smallere hofter og lår. Denne 
model kan også bruges tidligt i en gravi-ditet. Den specialde-
signede ”flat-front” talje giver et stilfuldt og moderne udseende. 
XS - 4XL

56/42/2% Genanvendt polyester/BC-bomuld/EOL strækfiber 
– 260 g/m2

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

NY KOLLEKTION! NY KOLLEKTION! NY KOLLEKTION!

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Super cool 
SUPER COOL er en stilsikker kollektion af super holdbare slidstærke jeans og veste, i stræk, 
for alle aldre og kropstyper. Bukserne har et alsidigt og afslappet design med et klassisk jeans-
snit, der aldrig går af mode.
Vores designere har lavet SUPER COOL modellerne med fokus på komfort og bevægelighed, 
så du føler dig komfortabel i daglige arbejdssituationer; du vil altid have et moderne og trendy 
look, kombineret med funktionelle detaljer i et afslappet udtryk med enkle og pæne propor-
tionerede silhuetter.Metervaren er specialudviklet med en høj kvalitet af stræk fibre – specielt 
egnet til industriel vask og samtidig med evnen til at holde faconen gennem en dag, på grund 
af dens langvarige strækbarhed. Stoffet, i en blød og moderne kvalitet, højner den daglige 
komfort og giver et frisk look.

        
• Klassisk 5-lomme jeans / PULL-ON model med 5-lomme detalje
• Justerbar elastik indvendig i linning bag / PULL-ON med bred elastik i livet
• Knapper i front og med lynlås i både dame og herre
• Horisontal bæltestrop til f.eks. nøgler
• Dybe forlommer med ekstra plads og nem adgang
• To jeans baglommer
• Normal/moderat højtaljet
• Lårlomme med trykknap lukning. Lommemål passer til smartphones og andre tablets
• Justerbar benlængde med praktisk trykknap detalje, giver mulighed 
        for at bukserne kan bruges året rundt 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:  

FAKTA
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105115211  JEANS, KLASSISK PASFORM, 72 CM - 190 G/M2

105115200  JEANS, KLASSISK PASFORM, 82 CM - 190 G/M2

105115202  JEANS, KLASSISK PASFORM, 92 CM - 190 G/M2  

SUPER COOL - LETVÆGT 
Disse fleksible jeans, er perfekte for kvinder, som foretrækker bukser 
med et feminint snit. Taljen er smallere end hofteområdet.
XS - 4XL

63/34/3% polyester/bomuld/EOL stretch – 190 g/m2

205173211  JEANS, 74 CM - 190 G/M2

205173200  JEANS, 84 CM - 190 G/M2

205173202  JEANS, 94 CM - 190 G/M2

SUPER COOL  -  LETVÆGT 
Disse justerbare  jeans har en god og ung pasform. Passer til 
mænd i alle aldre og til kvinder der foretrækker en unisex pasform. 
XS - 4XL

63/34/3% polyester/bomuld/EOL stretch – 190 g/m2

11-Navy

105116211  JEANS, PULL-ON, 72 CM - 190 G/M2

105116200  JEANS, PULL-ON, 82 CM - 190 G/M2

105116202  JEANS, PULL-ON, 92 CM - 190 G/M2 

SUPER COOL  -  LETVÆGT 
Disse PULL-ON jeans er specielt lavet med en 4 cm bred elastik i livet 
og giver et optimalt fit og plads til bevægelse til mænd og kvinder. 
Denne model kan også bruges tidligt i en graviditet. Den specialde-
signede ”flat-front” talje giver et stilfuldt og moderne udseende. 
XS - 4XL

63/34/3% polyester/bomuld/EOL stretch – 190 g/m2

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

105118200  JEANS, KLASSISK PASFORM, 82 CM - 245 G/M2

SUPER COOL 
Disse fleksible jeans, er perfekte for kvinder, som foretrækker bukser 
med et feminint snit. Taljen er smallere end hofteområdet.
XS - 4XL

63/34/3% polyester/bomuld/EOL stretch – 245 g/m2

205174200  JEANS, 84 CM - 245 G/M2

SUPER COOL
Disse justerbare  jeans har en god og ung pasform. Passer til 
mænd i alle aldre og til kvinder der foretrækker en unisex pasform. 
XS - 4XL

63/34/3% polyester/bomuld/EOL stretch – 245 g/m2

105119200  JEANS, PULL-ON, 82 CM - 245 G/M2

SUPER COOL  
Disse PULL-ON jeans er specielt lavet med en 4 cm bred elastik i livet 
og giver et optimalt fit og plads til bevægelse til mænd og kvinder. 
Denne model kan også bruges tidligt i en graviditet. Den specialde-
signede ”flat-front” talje giver et stilfuldt og moderne udseende. 
XS - 4XL

63/34/3% polyester/bomuld/EOL stretch – 245 g/m2

Fås i flere længder - Fås i to kvaliteter
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505051200  UNISEX BUKSER,  SUPER COOL - LETVÆGT 
Alsidige servicebukser i let strækmateriale, udviklet til allround brug er en stærke 
favorit blandt mænd og kvinder. To rummelige skrålommer og to skjulte baglom-
mer. Stor, lukkebar dobbeltlomme på højre lår, giver optimal opbevaring af de 
nødvendige redskaber og hjælpemidler i hverdagen. Ved knæ og i bag er paneler 
i 4-vejsstræk, der sikrer perfekt bevægelsesfrihed. Indvendig, bag i linningen er 
en justerbar elastik, som i kombination med udvendige bæltestropper, tilfører op-
timal komfort i arbejdssituationer. Smal benvidde understreger det minimalistiske 
og klassiske look.
XS - 4XL

63/34/3% polyester/bomuld/EOL stretch – 190 g/m2

11-Navy

NY MODEL!

105122200  PULL-ON CAPRI JEANS 
SUPER COOL - LETVÆGT 
Denne korte model Capri har slidser på benet for ekstra komfort og bevægelses-
frihed og er specielt lavet med en 4 cm bred elastik i livet og giver et optimalt fit 
og plads til bevægelse til mænd og kvinder, som fortrækker et afslappet fit med 
smallere hofter og lår. Denne model kan også bruges tidligt i en graviditet. Den 
specialdesignede ”flat-front” talje giver et stilfuldt og moderne udseende. 
XS - 4XL

63/34/3% polyester/bomuld/EOL stretch – 190 g/m2

NY MODEL!
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This model is developed by Nybo Workwear A/S. We reserve the rights of production of this model. Not to be copied.
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2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

150050200  LANG VEST  
SUPER COOL - LETVÆGT 
En alsidig og flot vest med flatterende og praktisk V-halsudskæring, specielt 
tilpasset så pasformen er designet til at hvile korrekt omkring nakke- og 
skuldreområde i forskellige arbejdssituationer og gennem en travl arbejds-
dag. Med en god, passende længde der dækker hoften og slidser i siden, 
er denne model et sikkert valg for de fleste brugere. Vesten er regulerbar 
i ryggen og kan justeres til en individuel og perfekt pasform til den enkelte 
bruger.
XS - 4XL

63/34/3% polyester/bomuld/EOL stretch – 190 g/m2

550010200  KORT VEST
SUPER COOL - LETVÆGT 
En smart, kort vest med praktisk V-halsudskæring, specielt tilpasset så 
pasformen er designet til at hvile korrekt omkring nakke- og skuldreom-
råde i forskellige arbejdssituationer og gennem en travl arbejdsdag. Med 
en kort ryglængde, der afslutter lige over hoften, passer denne vest til 
mange brugere i forskellige højder eller med individuelle præferencer. 
Vesten er regulerbar i ryggen og kan justeres til en individuel og perfekt 
pasform til den enkelte bruger.
XS - 4XL

63/34/3% polyester/bomuld/EOL stretch – 190 g/m2

11-Navy
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2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

NEW GEN er springet mod nye generationer og forventninger. Multifunktionalitet og fleksibilitet er 
nøgleordene for de nye favoritter til service- og arbejdstøj. Slidstærke metervare og designdetaljer 
udviklet til at løfte pasform og komfort, der komplimenterer det minimalistiske udtryk - specielt eg-
net til industriel vask og samtidig medevnen til at holde faconen gennem en dag, med langvarige 
strækbarhed.

  
• Linning med bæltestropper, knap og lynlås-lukning
• Justerbar elastik indvendig i linning, bag
• Moderat taljehøjde
• 4-vejs skræk med kølende effekt, ved knæ og bag
• To rummelige skrålommer foran
• To lukkebar baglommer
• Dobbelt cargo-lomme med lukkebar lommeklap, på højre side
• Smal benvidde for slankende silhuet

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:  

NY KOLLEKTION!

505040200  UNISEX BUKSER, NEW GEN  
Bukser i let materiale udviklet til all-round og stærke favoritter til mænd og kvinder. 

65/35% polyester/BC-bomuld.  4-vejsstræk i 68/32% polyester/elastomultiester – 210 g/m2

72-Sort

FAKTA
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Perfect fit  

Hvid -                                           Kulørt - 

PERFECT FIT er en buksekollektion, der er udviklet af vores designere. Målet var at skabe 
bukser med den bedst mulige pasform og en fin silhuet. PERFECT FIT bukser sikrer, at du 
føler dig moderne, smart og velklædt i enhver arbejdssituation. Udforsk vores urbane verden 
med høj komfort, fleksibilitet og nye metoder til identitetsopbygning. Slankt og moderne look i 
buksernes slanke og moderne pasform. 

      
• Smarte detaljer   
• Indvendig justerbar linning i dame- og herremodel  
• Elastik i linningen på PULL-ON buks 
• Aflukkelig cargolomme på låret  
• Baglommer med knapper
• Knaphulssting i kontrastfarver 
• Smarte kontrastbindinger inde i bukserne

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:  

FAKTA

Hvid -                                       Kulørt - 
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105099200  DAMEBUKS, PERFECT FIT  
105099202  DAMEBUKS (+10CM), PERFECT FIT  
Dame chinos med virkelig god pasform. Sidder rigtig flot og 
med moderigtig mellemlang livhøjde. Indvendig regulerbar 
talje, så den nemt kan tilpasses dine mål. Lukbar lomme 
på låret. 
34 - 62

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

205166200  HERREBUKS, PERFECT FIT  
205166202  HERREBUKS (+10CM), PERFECT FIT  
Herre chinos med virkelig god pasform og som sidder 
rigtig flot. Indvendig regulerbar talje, så den nemt kan til-
passes dine mål. Lukbar lomme på låret.
72 -128

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

505021200  UNISEX PULL-ON CHINO, PERFECT FIT  
505021202  UNISEX PULL-ON CHINO (+10CM), PERFECT FIT  
Pull-on chinos med virkelig god pasform og som sidder rigtig flot. 
Elastik i taljen, så den altid er behagelig at have på. Lukbar lomme 
på låret.
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

01-Hvid 11-Navy 72-Sort

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Harmony 

7575

Harmony er en innovative serie af stretch jeans. Serien er designet med alle klassiske karakter-
træk, såsom buet forlommer med møntlomme, og traditionelle jeans-baglommer, saddleback, 
dobbeltstikninger og smart pasform. Velafbalanceret serie af smukt skræddersyet modeller er et 
enkelt og klassisk tema, med et moderne look, som vises i et nyt lys. All-round udvalg af jeans 
inspireret af urban livsstil, med et anerkendende nik til det autentiske. Harmony er den optimale 
mulighed for brugere, der foretrækker jeans, men som gerne vil have et smart og solidt alternativ 
til denim. Seriens jeans i hvid, er exceptionelle, da de ikke er gennemsigtige.
  

   

• For og baglommer.
• Klassiske jeans-detaljer.
• Elastik indvendig i linning.
• Strækbar metervare.

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hvid -                                       Kulørt - 

FAKTA

Hvid -                                       Kulørt - 

Hjemmevask:
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2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

105038100  JEANS, TWIGGY, HARMONY
105038102  JEANS, TWIGGY (+10CM), HARMONY 
Twiggy-pasformen er velegnet til hende, som ønsker en buks, der har 
lidt lavere talje og smalle lår.
34 - 62

64/33/3% polyester/bomuld/EOL stretch - 285 g/m2

01-Hvid 72-Sort

105039100  JEANS, MONROE, HARMONY
105039102  JEANS, MONROE (+10CM), HARMONY  
Monroe henvender sig til kvinder med timeglasfigur med forskel på talje- 
og hoftevidde. Der er desuden lagt god lårvidde ind.
34 - 62

64/33/3% polyester/bomuld/EOL stretch - 285 g/m2

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

205123100  JEANS, HARMONY
205123102  JEANS (+10CM), HARMONY
Herrebuks med ung og smart pasform. Modellen passer til mænd i alle 
aldre.
76 - 128
64/33/3% polyester/bomuld/EOL stretch - 285 g/m2

105040100  PULL-ON JEANS (01, 72), HARMONY  
105040102  PULL-ON JEANS (+10CM) (01), HARMONY 
Den specielt udviklede 4 cm brede elastik-linning sørger for, at brugeren 
har optimal komfort hele dagen. Den fleksible PULL-ON kan bruges af 
både herrer og damer, og kan endda bruges tidligt i graviditeten.
XS - 4X

64/33/3% polyester/bomuld/EOL stretch - 285 g/m2
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505042100  PULL-ON JEANS, HARMONY 
Disse stretch PULL-ON jeans med bred rib, elastik og snøre i tal-
jen, giver optimal pasform og plads til bevægelse til både kvinder 
og mænd, der foretrækker et casual fit med slankende hofte og lår. 
Den specialdesignet rib-linning og low-cut taljehøjde, giver et rent 
og moderne udseende. Smal benåbning tilføjer et ungt og afslappet 
look.
XS - 4XL

64/34/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 245 g/m2

02-Hvid

NY MODEL!

505050100  JEANS, HARMONY 
Fleksible stretch jeans med en god og ung pasform. Modellen er 
perfekt for mænd i alle aldre og til kvinder, der foretrækker en uni-
sex pasform. Justerbar elastik indvendig i linning bag.Pasformen er 
udviklet så bukserne ikke trækker ned i bag, når man sidder eller be-
væger sig i forskellige arbejdsstillinger. Bæltestropper til f.eks. 
nøgler eller adgangskort er placeret tæt på de rummelige lommer. 
Designet giver et rent og moderne udseende. Smal benåbning tilfø-
jer et ungt og afslappet look
XS - 4XL

64/34/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 245 g/m2

02-Hvid

NY MODEL!

105132100  JEANS, MODERNE, 82 CM, HARMONY
105132110  JEANS, MODERNE, 77 CM, HARMONY
105132111  JEANS, MODERNE, 72 CM, HARMONY
Fleksible stretch jeans med moderat/lav taljehøjde, er perfekt for 
dem som foretrækker et sporty og feminint snit. Justerbar elastik
 indvendig i linning bag, giver praktisk mulighed for individuel jus-
tering i pasform og optimal komfort i arbejdssituationer. Pasformen 
er udviklet så bukserne ikke trækker ned i bag, når man sidder eller 
bevæger sig i forskellige arbejdsstillinger. Horisontal bæltestrop til 
f.eks. nøgler eller adgangskort er placeret tæt på de rummelige 
lommer. Smal benåbning tilføjer et ungt og afslappet look.
XS - 4XL

64/34/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 245 g/m2

02-Hvid

NY MODEL!
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2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

105043100  PULL-ON JEANS, PIRAT, HARMONY  
Capri-modellerne er praktiske og flexible i længden, da de har mulighed for opsmøg, 
som fæstnes medtrykknapper. PULL-ON har “snydegylp” og ligner de andre bukser 
i serien. Den specielt udviklede 4 cm brede elastik-linning sørger for at brugeren har 
optimal komfort hele dagen. Den flexible PULL-ON kan bruges af både herrer og 
damer, og kan endvidere bruges tidligt i graviditeten.
XS - 4XL

64/33/3% polyester/bomuld/EOL stretch - 285 g/m2

01-Hvid

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Bliss   
BLISS-kollektionen er skabt til medarbejdere i service- eller plejesektoren, som foretrækker et 
afslappet look på arbejdet. En original æstetisk kollektion baseret på lækker denim look og i en 
ekstremt blød tekstilkvalitet med stretch i brug.  En blød farvepalet af gråt med et interessant 
og velafbalanceret strukturlook. BLISS looket er en poetisk refleksion af vejrforandringerne og 
modetøj.  Kollektionen er utrolig funktionel med mange smarte detaljer.    

     

• Ekstremt blødt stof med stretch og denimlook. Utrolig komfortabelt i brug og efter flere 
ganges vask    

• Nøglestropper indvendigt i vestens hoftelommer  
• Justerbar elastik i linningen i buks 
• Lårlomme med trykknap lukning. 
• Benene kan foldes op og fæstnes med trykknap. 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com

Hjemmevask:  

FAKTA
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This model is developed by Nybo Workwear A/S. We reserve the rights of production of this model. Not to be copied.

Dessin no. 205147  

This model is developed by Nybo Workwear A/S. We reserve the rights of production of this model. Not to be copied.

Dessin no. 205147  
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105083100  DAMEBUKS - TWIGGY, BLISS  
Smarte og elegante damejeans Buksen er ideel til brugere, 
der gerne vil have smallere lårvidde.
34 - 58

56/42/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 220 g/m2

105084100  UNISEX-BUKS, PULL-ON 
105084102  UNISEX-BUKS, PULL-ON (+10CM)
Smart og elegant PULL-ON buks med saddle back og jeans 
baglommer. Buksens silhuette giver brugeren en optimal pas-
form og bevægelsesfrihed.
XS - 4XL

56/42/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 220 g/m2

205147100  HERREBUKS, BLISS  
Smart og elegant herrejeans. Optimal komfort og kan an-
vendes af brugere, som ønsker en traditionel jeans-pasform.
76 -128

56/42/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 220 g/m2

 

72-Grå
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Inside-Out    
Praktisk og komplet serie med mange smarte trekkingdetaljer. Serien er udført i en lækker og let 
metervare, som medvirker til velvære på jobbet. Historien tager dig med på en ekspedition, der 
går opad – på jagt efter eventyr og en idé om at skabe en ny kobling til naturen. Dette velvære gør 
arbejdsdagen nemmere – eller gør det nemmere at campere eller vandre. Tøjet er funktionelt med 
justeringer på benene og praktiske lommer. 

• Store lommer
• Praktiske lårlommer
• Justering i bukselinningen  
• Justerbar benlængde 
• Nøglestropper 
• Let og slidstærk kvalitet  

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 
 

Hjemmevask:  

150023100  DAMEVEST, INSIE-OUT  
Damevest med lynlås Slidser i siderne for øget 
bevægelsesfrihed.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 180 g/m2

110062100  DAMEBUKS, FLEX, INSIDE-OUT 
Let damebuks med elastik i linningen. Benlængden 
kan reguleres ved hjælp af trykknapper.
76 - 128 

50/50% polyester/bomuld - 180 g/m2

25-Navy

205063100  HERREBUKS, FLEX, INSIDE-OUT 
Let herrebuks med elastik i linningen. Benlængden 
kan reguleres ved hjælp af trykknapper.
76 - 128

50/50% polyester/bomuld - 180 g/m2

FAKTA
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2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

805033900  BUKS MED OPSMØG, FUSION 
Let og fleksibel unisex-buks med kombineret elastik og fast linning, som 
kan reguleres med en trykknapsløsning. Buksen kan smøges op og hol-
des oppe af en strop. Modellen er udstyret med gode rummelige lommer 
med lynlås, samt en praktisk lårlomme med trykknap.
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 190 g/m2

11-Navy

813004100  CARDIGAN, OTTOMAN, EQUIPMENT  
Cardigan i lækker blød og kraftig kvalitet. Modellen har to gode store 
lommer foran til en blok papir eller lignende. Modellen lukkes foran 
med seks trykknapper med blank kappe.
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 315 g/m2

00-Hvid

Hjemmevask:

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 
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Club 
Classic

Hvid -                                     Kulørt - 

CLUB CLASSIC kollektionen er skabt til et bredt udvalg af brugere og fungerer perfekt både 
i plejesektoren og i service- og gastronomisegmentet. Her har vi en meget alsidig og klassisk 
bukseserie med masser af forskellige funktioner, hvor alle kan finde noget, der opfylder deres 
behov. Fleksible og slidstærke produkter i forskellig kvalitet og pasform.  Hold dig til den klas-
siske palet – sort og hvid er traditionelle firmafarver, der nemt kan kombineres med tøj i andre 
toner. 

      

• Slidstærke og komfortable kvaliteter  
• Afhængigt af den valgte model har bukserne funktioner såsom:   
• Nitter på lommerne for et afslappet look
• Dybe, gode lommer 
• Bæltestropper 
• Komfortable og klassiske læg 
• Jeansknap 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

 
Hjemmevask:  

FAKTA

Hvid -                                       Kulørt - 
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2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

110081100  UNISEX-BUKS, ELASTIK (00, 07, 16, 41, 48)
110081102  UNISEX-BUKS, ELASTIK (00, 04)  (+10CM)
110081200  UNISEX-BUKS, ELASTIK, CLUB CLASSIC (04) 
110081900  UNISEX-BUKS, ELASTIK, CLUB CLASSIC (00) 
CLUB CLASSIC
Bukserne har en god pasform og kan bruges af både mænd og kvinder. Modellen har elastik i taljen 
og bindesnor, der snøres udvendigt foran. Bukserne er syet i en dejlig blød metervare, og der er lagt 
vægt på, at modellen ikke bliver gennemsigtig.
XS - 4XL 
(110081200, XS - 6XL) 

65/35% polyester/bomuld - 210-215 g/m2

00-Hvid 41-Grå 16-Blå  

50/50% polyester/bomuld - 215 g/m2

04-Hvid

07-Hvid

00-Hvid
07-Hvid
16-Blå  

48-Lysegrå

04-Hvid
41-Grå 

48-Lysegrå
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160000100  DAMEBUKS, ELASTIK BAG (11,51,72), CLUB CLASSIC  
160000102  DAMEBUKS, ELASTIK BAG (00) (+10CM), CLUB CLASSIC  
160000200  DAMEBUKS, ELASTIK BAG (00), CLUB CLASSIC   
Fleksibel damebuks med presfold. Modellen har elastik i den bagerste halvdel 
af linningen, to hoftelommer og bæltestropper. Modellen lukkes foran med 
knap og knaphul samt med lynlås i gylpen.
34 - 58

65/35% polyester/bomuld - 180-210 g/m2

110056100  DAMEBUKS (00, 72), CLUB CLASSIC  
110056102  DAMEBUKS (00, 72) (+10CM), CLUB CLASSIC 
Slidstærk damebuks med justerbar elastik i linningen for øget 
komfort. Buksen er produceret med Jeansknap i linning og med 
nitter ved lommer, hvilket giver bukserne et mere casual look.
34 - 58  

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

00-Hvid 72-Sort
11-Navy 51-Mint 72-Sort00-Hvid

105056200  UNISEX-BUKS, MOBILLOMME, CLUB CLASSIC 
Buks med god anvendelig pasform til både mænd og kvinder. Elas-
tik i taljen og bindesnor, som snøres udvendig foran. Lårlomme 
med trykknapslukning.
XS - 6XL

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

00-Hvid

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

110058100  DAMEBUKS, ELASTIK I BAG
CLUB CLASSIC
Damebukser med elastik i taljen bagpå og fast linning foran. 
Modellen har to gode store forlommer, lynlås i gylpen og luk-
kes foran med to trykknapper med blank hvid kappe.
34 - 58

00-Hvid

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

Hjemmevask - Hvid:

110090100  DAMEBUKS, FAST LINNING
CLUB CLASSIC
Damebuks med god pasform i jeans-snit med stræk og fast 
linning. For- og baglommer med detaljesyning. Metervaren 
øger komforten og bevægelsesfriheden.
34 - 58

64/34/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 245 g/m2

Hjemmevask - Kulørt:

160005100  VENTEBUKS, JUSTERBAR ELASTIK 
CLUB CLASSIC
Justerbar ventebuks i lækker stretch-kvalitet, som sikrergod 
komfort og stor bevægelsesfrihed.
XS - 4XL

Hjemmevask - Hvid:
Hjemmevask - Kulørt:

72-Sort
00-Hvid

65/35% polyester/bomuld - 260 g/m2

11-Navy

64/34/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 245 g/m2
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Dessin no. 205090Mens wear IP./BH. 16.11.06          
Customer: StockMade from pattern size M

Side length 110 cm
Crotch length 85 cm
Foot width 20.5 cm
(Copy from 20541, but different measures,
New  back pockets. No thigh -and phone pocket.)
(16.11.06 change exist S1814 aut. pocket no. 10 , BH. )
(Change exist: 2.11.11.IP.)
(Change exist: New back pockets. 24.11.11.IP.)  

(B length)

,

APPROVED FOR INDUSTRIAL LAU
N

D
ERIN

G  ·  APPROVED FOR INDUSTRIA
L 

LA
U

N
D

ER
IN

G  ·

ISO
15797

APPROVED FOR INDUSTRIAL LAU
N

D
ERIN

G  ·  APPROVED FOR INDUSTRIA
L 

LA
U

N
D

ER
IN

G  ·

ISO
15797

    

     
  stretch

N
ybo Workwear A

/S

su
sta

inable initiatives

N

ybo Workwear A

/S

105054100  UNISEX-BUKS, PULL-ON, CLUB CLASSIC  
Den specielt udviklede brede elastik-linning sørger for, at brugeren har 
optimal komfort hele dagen. Modellen har to forlommer, to baglommer 
og bælte-stropper. Den fleksible PULL-ON kan bruges af både herrer 
og damer, og kan endda bruges tidligt i graviditeten. 
XS - 4XL

00-Hvid

65/35% polyester/ TENCEL® - 210 g/m2

205060100  HERREBUKS , CLUB CLASSIC 
Klassisk herrebuks med læg og gode lommer.
76 - 128

65/35% polyester/bomuld - 210-245 g/m2

00-Hvid 72-Sort

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

72-Sort

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

205090100  HERREBUKS, JEANS, STRETCH, CLUB CLASSIC 
Herrebuks i jeans-snit med stræk og fast linning. Modellen har to for-
lommer og to baglommer med detaljesyning. Metervaren øger kom-
forten og bevægelsesfriheden, og sikrer desuden en god pasform.
76 - 128

64/34/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 245 g/m2

Hjemmevask - Kulørt:

205127100  HERREBUKS, CLUB CLASSIC   
Slidstærk herrebuks med jeans-facon. Metervaren har høj-
farveægthed og mister således ikke farve ved høje vaske tem-
peraturer.
76 - 128

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

Hjemmevask - Kulørt:

72-Sort

72-Sort
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2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

205000100  HERREBUKS, STUKKET PRESSEFOLD
CLUB CLASSIC
Slidstærk herrebuks med stukket presfold. Modellen lukkes med 
to trykknapper og har lynlås i gylpen. Modellen har bæltestropper, 
gode dybe hoftelommer og baglommer.
205000100_00, 76 - 128
205000100_14, XS - 4XL

00-Hvid

65/35% polyester/bomuld - 245 g/m2

205002200  HERREBUKS, LÅRLOMME
CLUB CLASSIC 
Buks i slidstærk kvalitet med lang levetid. Buksen har indven-
dig justerbar linning. På venstre lår er der mobillomme med 
strop med trykknap. På højre lår er yderligere en lomme. 
Modellen har derudover bæltestropper, gode dybe hoftelom-
mer og baglomme i højre side.
205002200_00, XS - 6XL
205002200_72, XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

205016230  HERREBUKS (69CM)
205016231  HERREBUKS (77CM)
205016232  HERREBUKS (85CM)
CLUB CLASSIC 
Herrebukser med gode store påsyede lommer. Modellen har 
desuden bæltestrop, to forlommer og baglomme i højre side. 
Bukserne lukkes foran med to trykknapper i linningen samt tryk-
knapper i gylpen.
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

00-Hvid

14-Blå  

72-Sort00-Hvid
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Move 

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Denne eksklusive MOVE kollektion er ideel til alle typer personale i klinikker, pleje 
& omsorg og fysioterapi sektorene. Hele kollektionen er en række af performance-
modeller; nogle modeller er lavet i 100% microfiber med blød micro fleece foring og 
andre er lavet i 4-vejs stretch – Alle har det til fælles at de er meget bløde og behagelige 
at have på. Kernefunktionen i denne kollektion er funktionalitet med høj holdbarhed, 
kombineret med et elegant og sporty look. Overdele har flot og enkelt bånd omkring 
kanterne for at sikre en blød og ren fornemmelse. Med inspiration fra sport og aktivitet er 
alle overdele og bukser lavet i behagelige og åndbare kvaliteter med fokus på 
funktionalitet og ydeevne igennem en hel dag. MOVE kollektionen er let at kombinere 
med alle vores andre kollektioner inden for sundhedspleje, pleje & omsorg og service. 
Kollektionen består af: Jakke, vest, sjælevarmer og bukser Smarte og funktionelle 
detaljer Skjulte syninger og lommer i jakke og vest Meget blød microfiber og microfleece 
kvalitet Let at kombinere med andre dele fra Nybo kollektioner. 

Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:  
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Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

140006900  CARDIGAN MED ZIP-LUKNING, ¾ ÆRMELÆNGDE, MOVE 
Superblød og lækker cardigan med fleece-for og 3/4 ærmer. Jakken har en brystlomme i 
venstre side til kuglepen, navneskilt mv. Jakken har en blød og behagelig ribkant på ærmerne, 
der hjælper brugeren med at holde varmen. Modellen har en god længde, der effektivt dækker 
bagtil, selv når brugeren bukker sig fremover. Jakken lukkes foran med lynlås.
XS - 4XL

100% polyester - 322 g/m2

01-Hvid

140051900  CARDIGAN MED KNAPLUKNING, LANGÆRMET, MOVE  
Superblød og lækker cardigan med fleece-for og lange ærmer. Jakken har en brystlomme 
i venstre side til kuglepen, navneskilt mv. Jakken har en blød og behagelig ribkant på 
ærmerne, der hjælper brugeren med at holde varmen. Modellen har en god længde, der 
effektivt dækker bagtil, selv når brugeren bukker sig fremover. Jakken lukkes foran med 
hvide knapper som er kogefaste. 
XS - 4XL

100% polyester - 322 g/m2

00-Hvid
11-Navy

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 
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805040900  UNISEX BUKS, MOVE 
Klassisk fritidsbuks/joggingbuks i 100 % glat polyester til ham 
og hende. Buksen har elastik og snøre i taljen samt juster-
bar i benene med trykknapper. Desuden har modellen lynlås 
i lommerne, og metervaren er åndbar, vind- vand- og smud-
safvisende.
XS - 4XL  

140055900  SJÆLEVARMER, MOVE  
Lun sjælevarmer, der dækker overkroppen og med korte ærmer, 
samt læg i ryggen for øget bevægelsesfrihed. Kinakraven beskytter 
nakke og skuldre mod træk og kølig luft. Yderstof er i glat mikrofiber 
med smudsafvisende effekt. Foer i blødt fleece, som holder kroppen 
varm og skaber en termoeffekt.
XS-M, L-2XL, 3XL-4XL

11-Navy       

100% polyester - 320 g/m2

72-Sort         

100% polyester - 160 g/m2

505033900 UNISEX TRÆNINGSBUKSER, MOVE 
Flotte og funktionelle bukser i meget strækbar 4-vejs stretch kvalitet. 
Praktisk elastik og funktionelt bånd med reguleringsdetalje i livet, 
som øger komforten for alle kropstyper. Denne model har elastik 
med reguleringsdetalje indvendig i ben-åbningen, så benvidde kan 
justeres. Elastik er fastgjort i siden af buksebenet så man undgår at 
elastik hæmmer brugeroplevelsen eller hænger uden for benåbnin-
gen.
XS - 4XL  

00-White            72-Sort  

88/12% polyamide/elastane – 190 g/m2

     

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

NY MODEL!

Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 
* Ikke industriel vaskbar, kun tørretumbling med lav temperatur. 

Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 
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2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

401002100  TERMOJAKKE, RYGKLAP, CLIMA SPORT
Funktionel quiltet termojakke med gode lommer og rygklap. 
Rygklappen kan stikkes i bukserne således, at man ikke skil-
ler på midten, når der arbejdes i køkken eller lignende.
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 380 g/m2

00-Hvid

401001100  TERMOBUKS, CLIMA SPORT
Funktionel termobuks med elastik i taljen og ribkant i buk-
sebenet.
XS - 4XL

00-Hvid:   65/35% polyester/bomuld - 380 g/m2

11-Navy:  65/35% polyester/bomuld - 330 g/m2

401030100  TERMOJAKKE, CLIMA SPORT
Funktionel termojakke med høj krave og 3/4 ærmer med 
trykknap-regulering. Modellen har gode store lommer. Højre 
lomme har en smart indbygget mobillomme, mens der i den 
venstre findes en praktisk nøglestrop. Jakken lukkes foran 
med trykknapper. Jakken er velegnet til industriel vask.
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 380 g/m2

00-Hvid

00-Hvid

11-Navy

00-Hvid 11-Navy

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Hvid -                                     Kulørt - 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:
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401013100  TERMOVEST, CLIMA SPORT 
Funktionel termovest med gode store hoftelommer samt en praktisk 
brystlomme i venstre side til kuglepenne mv. Vesten lukkes foran 
med trykknapper.
XS - 4XL

00-Hvid:   65/35% polyester/bomuld - 380 g/m2

11-Navy:  65/35% polyester/bomuld - 330 g/m2

401000100  UNISEX-TERMOJAKKE, RYGKLAP, CLIMA SPORT  
Funktionel quiltet termojakke med gode lommer og rygklap. Rygklappen kan 
stikkes i bukserne således, at man ikke skiller på midten, når der arbejdes i 
køkken eller lignende.
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 330 g/m2

11-Navy
00-Hvid 11-Navy

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

00-Hvid 11-Navy

Hvid -                                     Kulørt - 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:
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Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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147020100  BUSSERONNE, RIB, MICRO SPORT 
Let og behagelig antistatisk Mikrofiber busseronne med elastisk ribkant 
ved ærme og linning. Brystlomme og gode store hoftelommer med prak-
tisk nøglestrop i højre lomme.
XS - 4XL

99/1% pes. microfiber/carbon - 150 g/m2

349020100  UNISEX-BUKS, RIB VED BUKSEBEN, MICRO SPORT 
Let og antistatisk mikrofiberbuks med elastisk ribkant i benet. Modellen har elastik og 
snørelukning indvendigt i linningen.
XS - 4XL

99/1% pes. microfiber/carbon - 150 g/m2

50-Grøn

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

11-Navy

NY FARVE!

NY FARVE!

NY FARVE!

Hjemmevask:

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 
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345006100  TØRKLÆDE, NADIA 
Lækkert microfibertørklæde. Kvaliteten gør det muligt at anvende tørklædet hele dagen, 
da det aldrig bliver varmt. One-size 110x110 cm.
One Size

100% polyester microfiber - 102 g/m2

11-Blå

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt. Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Hjemmevask:

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 
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I tæt samarbejde med brugerne har vi udviklet et sortiment, 
der matcher kravene til funktion og til præsentabel beklæd-
ning – fra chefkok til tjener. Her er både det klassiske og 
moderne til alle, der arbejder med tilberedning og servering: 

• Kokke
• Køkkenassistenter
• Tjenere

Perfektion, præcision og et højt tempo. Medarbejderne in-
den for gastronomi og catering stiller store krav til sig selv 
og deres beklædning. I tæt samarbejde med brugerne har 
vi skabt et koncept, der matcher både køkken- og ser-
vicemedarbejdernes krav og forventninger til behagelig, 
funktionel og præsentabel påklædning. Fælles for både 
de klassiske og de moderne modeller er optimal pasform 
og slidstærke materialer ligesom de er udviklet til industriel 
vask og tørring.
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Performance 
Den perfekte skjortekollektion til alle medarbejdere inden for servicesektoren. Den passer godt inden for 
restaurant-, hotel-, logistik-, reception- eller lignende områder. Skjorten fremstilles i EU og er baseret på 
stærke europæiske metervarer. Disse allround-produkter passer også perfekt til industrivask. Universelt 
design er først og fremmest godt design for alle. Denne tankegang er hurtig ved at blive mantraet for da-
gens kreationer og sikrer æstetik på øverste hylde. PERFORMANCE - kollektionen er i klassiske farver 
som vinterhvid og klassisk standard sort. 

• Fås i modeller med lange og korte ærmer
• Brystlomme på venstre side  
• God pasform 
• Casual hverdagslook med høj komfort  

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. V
askeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hvid -                                       Kulørt - 

FAKTA

Hvid -                                       Kulørt - 

Hjemmevask:
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Dessin no. 116058

xxxxxx

Dessin no. 116057

Dessin no. 216005
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116058100  DAMESKJORTE, 1/1 ÆRME, PERFORMANCE 
Klassisk dameskjorte med feminin krave og lange ærmer. Taljeret og med brystlomme i 
venstre side. Perfekt til industriel vask.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 120 g/m2

116057100  DAMESKJORTE,  1/4 ÆRME, PERFORMANCE 
Klassisk dameskjorte med feminin krave og korte ærmer. Taljeret og med brystlomme i 
venstre side. Perfekt til industriel vask.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 120 g/m2

00-Hvid 72-Sort00-Hvid 72-Sort

216006100  HERRESKJORTE, 1/1 ÆRME, PERFORMANCE 
Klassisk og stilfuld herreskjorte med lange ærmer. Brystlomme i venstre side.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 120 g/m2

00-Hvid 72-Sort

216005100  HERRESKJORTE, 1/4 ÆRME, PERFORMANCE 
Klassisk og stilfuld herreskjorte med korte ærmer. Brystlomme i venstre side.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld - 120 g/m2

00-Hvid 72-Sort

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.



GASTRONOMY 

- 104 -

    
    n

eck strap

N
ybo Workwear A

/S

APPROVED FOR INDUSTRIAL LAU
N

D
ERIN

G  ·  APPROVED FOR INDUSTRIA
L 

LA
U

N
D

ER
IN

G  ·

ISO
15797

Taste 
Funktionel og moderigtig serie af kokkejakker med fremragende pasform, til både mænd og kvinder. 
Serien har et smart, sporty og æstetisk look, der afspejles i dens navn. Denne harmoniske kollektion 
er et udtryk for almindelig god smag. Til kokke, som føler sig godt tilpas i et ungt og smart look. Sport-
sinspireret kollektion med forståelse for tempoet i køkkenet og serviceområdet. Tempoet og varmen 
afbalanceres fint af den behagelige og lækre beklædning.   

• Fås i herre- og damemodel
• Fås med lange og korte ærmer
• Med funktionelle detaljer     
• God og behagelig pasform 
• Praktisk lomme på ærmet
• Nakkestrop til kuskeforklæde  
• Kinakrave  
• Slidstærk og smudsafvisende kvalitet  
• Passer perfekt til alle vores kokkebukser 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

FAKTA

Hvid -                                     Kulørt - 

Hvid -                                       Kulørt - 

Hjemmevask:
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101008100  DAMEKOKKEJAKKE, 1/4 ÆRME, TASTE 
Lækker figursyet kortærmet damekokkejakke med specielt ud-
viklet pasform, der øger komforten. Jakken har korte ærmer, 
og på venstre ærme findes en pencillomme, mens der i na-
kken er placeret en strop til kuskeforklæder. Kvalite-
ten er slidstærk. 
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

00-Hvid 41-Grå 72-Sort

101007100  DAMEKOKKEJAKKE, TASTE 
Lækker figursyet langærmet damekokkejakke med specielt ud-
viklet pasform, der øger komforten. Jakken har lange ærmer, 
og på venstre ærme findes en pencillomme, mens der i nakken 
er placeret en strop til kuskeforklæder. Kvaliteten er slidstærk.  
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

201074100  KOKKEJAKKE, 1/4 ÆRME (41, 72), TASTE 
201074200  KOKKEJAKKE, 1/4 ÆRME (00), TASTE 
Unisex-kokkejakke med trykknapper og korte ærmer. På ven-
stre ærme findes en praktisk pencillomme, mens der i nakken er 
en strop til kuskeforklæde. Kvaliteten er slidstærk.  
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

201076100  KOKKEJAKKE, TASTE 
Unisex-kokkejakke med trykknapper og lange ærmer. På ven-
stre ærme findes en praktisk pencillomme, mens der i nakken er 
en strop til kuskeforklæde. Kvaliteten er slidstærk. 
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

00-Hvid 41-Grå 72-Sort

00-Hvid 41-Grå 72-Sort 00-Hvid 41-Grå 72-Sort
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00-Hvid 00-Hvid41-Grå 72-Sort 72-Sort

201000100  KOKKEJAKKE, DELIGHT  
Klassisk unisex-kokkejakke i slidstærk kvalitet til kugleknapper. 
Den gennemarbejdede pasform sikrer en høj grad af komfort i 
arbejdet. Kugleknapper bestilles særskilt.
84 - 128

65/35% polyester/bomuld - 210-245 g/m2

201000900  KOKKEJAKKE, DELIGHT   
Klassisk unisex-kokkejakke i slidstærk kvalitet til kugleknapper. 
Den gennemarbejdede pasform sikrer en høj grad af komfort i 
arbejdet. Kugleknapper bestilles særskilt.
84 - 128

65/35% polyester/bomuld - 210-245 g/m2

201026100  KOKKEJAKKE, TRYKKNAP, MANCHET, DELIGHT   
Unisex kokkejakke med trykknapper og manchetærmer. Modellen 
har en praktisk påsyet brystlomme ved venstre bryst. Kvaliteten er 
slidstærk, hvilket sikrer en lang levetid.
84 -  128

65/35% polyester/bomuld - 245 g/m2

00-Hvid

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Hvid -                                     Kulørt - 

Hvid -                                       Kulørt - 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:
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201058100  KOKKEJAKKE, MANCHET, DELIGHT   
Jakke med manchetter, åben kinakrave og en praktisk pencillomme på venstre ærme. Na-
kkespejl, nakkestrop og kugleknaplukning. Kugleknapper bestilles særskilt. Fremstillet i den 
innovative og miljøvenlige TENCEL®-metervare, der produceres med minimal miljøbelast-
ning og desuden er varmeregulerende, så det er et fremragende valg til brugere med sart hud.
XS - 4XL

50/50% polyester/TENCEL® - 200 g/m2

00-Hvid

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

201082100  KOKKEJAKKE, PIPE  
Kokkejakke med manchetærmer og piping. Den gode pasform sikrer en høj 
grad af komfort og arbejdsglæde. Kugleknapper bestilles særskilt.
84 - 120 

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

01-Hvid/Sort

Hjemmevask:

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 
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Gourmet  

85

Klassisk kokkeserie, som udstråler oprigtighed og troværdighed i en traditionsrig branche. 
Kollektionen har en godt gennemtænkt pasform, der giver masser af komfort. De hvide overde-
les tidløse look understreges af de traditionelle kugleknapper. Muligheden for at vælge knapper i 
forskellige farver giver hver model et personligt præg. Knapperne bestilles seperat. 

         

• Fås i kokkejakke og kokkehue 
• God og behagelig pasform 
• Udsøgt bomuldssatin      
• Nakkestrop indvendigt  
• Klassisk look 
• Passer perfekt til alle vores kokkebukser 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

 

00-Hvid

00-Hvid

201002100  KOKKEJAKKE, GOURMET
Klassiske unisex-kokkejakke til kugleknapper. Jakken er udført i lækker 
bomuldssatin Den gennemarbejdede pasform sikrer en høj grad af komfort i 
arbejdet. Kugleknapper købes særskilt. 
84 - 128

100% bomuld satin - 270 g/m2

201002900  KOKKEJAKKE, GOURMET 
Klassiske unisex-kokkejakke til kugleknapper. Jakken er udført i lækker bomulds-
satin. Den gennemarbejdede pasform sikrer en høj grad af komfort i arbejdet. 
Kugleknapper købes særskilt. 
84 - 128

100% bomuld satin - 260 g/m2

FAKTA

Hjemmevask:
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Flow   
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FLOW-jakken til unge modebevidste medarbejdere er designet med en moderne, kvalitetsbe-
vidst vinkling af den klassiske stil. Kollektionen udbygges løbende og passer perfekt til Nybos 
øvrige smarte og elegante kollektioner til hotel- og restaurantsektoren. Metervaren er behagelig, 
bløde og garanterer fantastisk komfort med et anstrøg af eksklusivitet og et råt look. Moderne 
pasform og giver et elegant og frisk look. Det flygtige øjeblik og ungdommen – overrasker og 
giver byen endnu mere liv. Uafbrudt effektivitet, glæde og friskhed reflekteres i denne serie, der 
er designet med fuld sving.  

      

• Fås i kokkejakke
• Smarte og funktionelle detaljer   
• Moderne pasform   
• Udvendig og indvendig nakkestrop og lomme 
        på jakkeærmet 
• Slidstærk kvalitet  

Modellen opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com

501001100  UNISEX-KOKKEJAKKE, 1/4 ÆRME, FLOW
Jakke med korte ærmer og skjult trykknaplukning, dog med to synlige kontrasttryk-
knapper. Lomme på venstre overarm til pencil og smageske. Jakken har bodyfit 
design og kontraststikninger. Udvendig nakkestrop til forklædebånd. Metervaren er 
meget blød og behagelig og har et råt denimlook.
XS - 4XL

56/42/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 220 g/m2

72-Grå

FAKTA

Hjemmevask:
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Som tjener skal du altid få kunden til at føle sig tryg. Du kan give dine gæster en god oplevelse, hver 
gang de kommer i restauranten. Du har samtidig stort fokus på køkkenet og ved altid, hvad der sker, 
og hvilke retter der er på menuen. God køkkenhygiejne er en af de vigtigste faktorer, men personlig 
hygiejne og fremtoning er ligeså vigtig. Det er derfor af største vigtighed, at medarbejderne i res-
tauranten eller cafeen er i rent og pænt tøj, som afspejler ambitionerne for stedet. Et ungt udtryk og 
byens puls afspejles i det elegant designede tøj. GARCON er en cool og moderne tjenerkollektion, 
der fås i mange forskellige produkter i forskellige kvaliteter. Serien udvides løbende. 

     

• Smarte og funktionelle detaljer   
• Moderne snit  
• Moderne og behagelig pasform 
• Nakkestrop til kuskeforklæde 
• Veste lukkes med trykknapper    
• Nemt at matche med andet tøj i Nybo-kollektionen 
• Slidstærk kvalitet  

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

FAKTA

Hjemmevask:

150045100  DAMEVEST, GARCON 
Superfeminin vest med flot taljering og funktionelle detaljer. 
Produceret i en let kvalitet, egnet til industriel vask. 
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

250004100  HERREVEST, GARCON  
En velsiddende vest som udstråler faglighed og ekspertise. 
Flere funktionelle detaljer. Produceret i en let kvalitet, egnet 
til industriel vask. 
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

345025100  TJENER PUNG, GARCON  
Servicepung med rum til det, du bærer rundt på. 
Kan fastgøres til din forklædestrop.
One Size.

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

72-Sort

72-Sort

72-Sort
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105094100  DAMEBUKS, GARCON  
Feminine bukser med smalle ben, god stretch og lav livhøj-
de, samtidig med at de er moderne i snittet er de også klas-
siske og elegante. 
34 - 58

64/34/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 245 g/m2

205148100  HERREBUKS, GARCON   
Herrebukser med smalle ben, god stretch og lav livhøjde. 
Samtidig med at de er moderne i snittet er de også klassiske 
og elegante. 
84 - 128

64/34/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 245 g/m2

72-Sort72-Sort

205172120 UNISEX-KOKKE STREET-PANTS, GARCON  
En re-tænkning af kokkebukser; Med en silhuet der er tilpasset en 
travl dag, som kan være i et varmt, travlt køkken og på samme tid 
være stilfuld og præsentabel, hvis man arbejder +blandt restauran-
tens gæster. Dette nye fit har en cool og afslappet pasform. Løse 
for oven og snævre ind fra knæet og ned. Der er rib og bindebånd i 
taljen, som definerer essensen af komfort og afslappethed. Bagpå i 
bunden af begge ben er isat rib.
XS - 4XL

65/32/3% polyester/bomuld/EOL-stretch - 215 g/m²

72-Sort

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Take Away   
TAKE AWAY er en praktisk kollektion egnet til kokke og køkkenpersonale. Med fokus på funk-
tionalitet, opfylder jakker og bukser de basale behov for de fleste kokke. Kvaliteter er udviklet 
med vægt på holdbarhed og komfort, og den med den rette behandling, vil tøjet have en høj 
holdbarhed i mange sæsoner.

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com

Hvid -                                       Kulørt - 

Hjemmevask:
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501015900  KOKKEJAKKE, TAKE AWAY 
En klassisk dobbeltradet kokkejakke med korte ærmer. To synlige trykknapper i halsåb-
ning og skjulte trykknapper i lukning, giver et klassisk og rent look. Kokkekraven har en 
bredere åbning end på de fleste kokkejakker, for at give ekstra plads og bevægelsesfr-
ihed, i en travl hverdag. Jakken har en strop bag på kraven, der sikre at forklædestrop-
pen holdes på plads hele dagen.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld – 190 g/m2

00-Hvid

72-Sort

505037900  UNISEX-BUKSER, TAKE AWAY  
All-round og praktiske bukser med bæltestropper, dybe forlommer og rummelig 
baglomme. Modellen har knap og lynlås, samt elastik i livet for øget komfort og 
bevægelsesfrihed.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld – 190 g/m2

72-Sort
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New Nordic     
New Nordic er en ny kollektion til kokke og tjenere, som kommer i et bredt udvalg af kokkejakker 
og skjorter, bukser, forklæder og en udendørsjakke. Inspireret af vores nordiske natur og arv kom-
bineret med minimalistisk indflydelse. En blanding af højteknologiske og bæredygtige materialer 
og innovative design detaljer, gør New Nordic kollektionen til et eksklusivt valg for kokke, tjenere 
og generelt alle medarbejdere i gastronomi sektoren/segmentet. 
Genanvendt polyester og økologisk bomuld er to vigtige bæredygtige valg af kvaliteter, sammen 
med kraftig kanvas med et rustikt look og som beskytter mod varm mad og væsker i køkkener. 
Farverne er frisk hvid, khaki, brun/grønne nuancer og dyb sort.

    
• Smarte og funktionelle detaljer    
• God og komfortabel pasform

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Hvid -                                       Kulørt - 

Hjemmevask:

FAKTA
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505034100 CASUAL BUKSER PULL-ON, NEW NORDIC 
Bukser inspireret af street style; pasform er løstsiddende i talje 
og hofte og bliver small, tætsiddende i benet - perfekt egnet til 
både mænd og kvinder. Rib og bindebånd i taljen og med rib 
i bunden af benene bag, gør bukserne cool og komfortable at 
have på. Lommer for og bag og en lårlomme der kan lukkes, 
giver mange muligheder for at opbevare redskaber som bruges 
i en travl hverdag.
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld – 170 g/m2

505035100  CASUAL BUKSER PULL-ON, NEW NORDIC
Rib og bindebånd i taljen og med rib i bunden af benene bag, 
gør bukserne cool og komfortable at have på. Lommer for og bag 
og en lårlomme der kan lukkes, giver mange muligheder for at 
opbevare redskaber som bruges i en travl hverdag. Metervaren 
har cool jeans look, som ikke mister farve og med strækfiber, 
der holder til gentagende vask og tørring ved høje temperaturer.

52/45/3% bomuld/polyester/EOL – 240 g/m2

XS - 4XL

72 - Sort

15-Denim

505038100  CASUAL BUKSER PULL-ON, NEW NORDIC 
Bukser inspireret af street style; pasform er løstsiddende i talje og 
hofte og bliver small, tætsiddende i benet - perfekt egnet til både 
mænd og kvinder. Rib og bindebånd i taljen og med rib i bunden 
af benene bag, gør bukserne cool og komfortable at have på. et 
viskestykke, når man arbejder i spiseområde og i køkken. 
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld – 240 g/m2

80 - Sort-hvid 
pepita  

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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501013100 KOKKEJAKKE, NEW NORDIC  
Stilsikker og formsyet kokkejakke med lange ærmer, passer per-
fekt til både mænd og kvinder. Foran lukkes jakken med skjulte 
trykknapper. Der er slidser i siden af jakken for optimeret 
bevægelsesfrihed. Kinakraven og forklædestrop bagpå, i nakken. 
Konstruktionen af ryggen giver god fleksibilitet og strækbarhed.   
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld – 170 g/m2

501014100 KOKKEJAKKE MED KORTE ÆRMER,
 NEW NORDIC   
Stilsikker og formsyet kokkejakke med lange ærmer, passer 
perfekt til både mænd og kvinder. Foran lukkes jakken med 
skjulte trykknapper. Der er slidser i siden af jakken for optimeret 
bevægelsesfrihed. Kinakraven og forklædestrop bagpå, i na-
kken. Konstruktionen af ryggen giver god fleksibilitet og stræk-
barhed.   
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld – 170 g/m2

00-Hvid   72-Sort  

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

540014100 UDENDØRSJAKKE, NEW NORDIC   
Smart, afslappet udendørsjakke med knaplukning foran og i 
ærmerne. Design, silhuet, og pasformsdetaljer er inspireret af for-
tidens simple arbejdsjakke, og giver et friskt og råt udseende. Kon-
struktionen i ryggen giver god fleksibilitet og strækbarhed. Kvalite-
ten er en traditionel kraftig lærredsvævning, der er meget holdbar 
og som bliver blødere og flottere for hver vask.
XS - 4XL

34-Khaki:              65/35% bomuld/polyester – 290 g/m2

30-Brun, 72-Sort:  67/33% polyester/bomuld – 325 g/m2

30-Brun            34-Khaki           72-Sort

00-Hvid   72-Sort  
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Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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610081100 KUSKEFORKLÆDE, NEW NORDIC  
Funktionelt kuskeforklæde inspireret af traditionelt nordisk ar-
bejdstøj og designet til nutidens kokke og tjenere. Forklædet 
har justerbar nakkestrop og kan bindes både for og bag alt 
efter, hvilket look man går efter. Foran er en service-strop, 
oplagt til at placere et viskestykke, når man arbejder i spiseom-
råde og køkken. 
One-Size

34-Khaki, 36-Khaki: 65/35% bomuld/polyester – 290 g/m2

30-Brun, 32-Brun DTM, 72-Sort, 76-Sort DTM: 
67/33% polyester/bomuld – 325 g/m2

318117100 FORSTYKKE, NEW NORDIC
Funktionelt forstykke inspireret af traditionelt nordisk arbejdstøj og designet til 
nutidens kokke og tjenere. Med løbegang i toppen, kan bindebånd beskyttes under 
vask og undgår at blive viklet sammen undervejs. Foran er en service-strop, oplagt 
til at placere et viskestykke, når man arbejder i spiseområde og køkken. Kvaliteten er 
en traditionel kraftig lærredsvævning, der er meget holdbar og som bliver blødere og 
flottere for hver vask.
One-Size

34-Khaki, 36-Khaki: 65/35% bomuld/polyester – 290 g/m2

30-Brun, 32-Brun DTM, 72-Sort, 76-Sort DTM: 67/33% polyester/bomuld – 325 g/m2

30-Brun            32-Brun DTM    34-Khaki            36-Khaki DTM   72-Sort              76-Sort DTM  

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

30-Brun            32-Brun DTM    34-Khaki            36-Khaki DTM   72-Sort              76-Sort DTM  
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516008100 GASTRO JAKKE/SKJORTE, NEW NORDIC
Vores gastro jakke/skjorte er det perfekte valg af skjorte/let jakke, til 
tjenere og kokke - passer perfekt til både mænd og kvinder, som ar-
bejder i køkkener og restauranter. Den lave krave fremhæver et 
enkelt design med respekt for traditioner og med en forklædestrop 
bagpå i nakken. Ærmer kan rulles op og fastspændes med strop. 
Konstruktionen i ryggen giver god fleksibilitet og strækbarhed, kom-
bineret med ekstra længde og slidser for at imødekomme alle krav 
og bevægelsesfrihed.
XS - 4XL

50/50% polyester/bomuld – 120 g/m2

516009100 GASTRO JAKKE/SKJORTE, NEW NORDIC 
Vores gastro jakke/skjorte er det perfekte valg af skjorte/let jakke, til 
tjenere og kokke - passer perfekt til både mænd og kvinder, som ar-
bejder i køkkener og restauranter. Den lave krave fremhæver et 
enkelt design med respekt for traditioner og med en forklædestrop 
bagpå i nakken. Ærmer kan rulles op og fastspændes med strop. 
Konstruktionen i ryggen giver god fleksibilitet og strækbarhed, kom-
bineret med ekstra længde og slidser for at imødekomme alle krav 
og bevægelsesfrihed.
XS - 4XL

50/50% genanvendt polyester/økologisk bomuld – 140 g/m2

516010100 GASTRO JAKKE/SKJORTE, NEW NORDIC 
Vores gastro jakke/skjorte er det perfekte valg af skjorte/let jakke, til 
tjenere og kokke - passer perfekt til både mænd og kvinder, som ar-
bejder i køkkener og restauranter. Den lave krave fremhæver et 
enkelt design med respekt for traditioner og med en forklædestrop 
bagpå i nakken. Ærmer kan rulles op og fastspændes med strop. 
Konstruktionen i ryggen giver god fleksibilitet og strækbarhed, kombi-
neret med ekstra længde og slidser for at imødekomme alle krav og 
bevægelsesfrihed.
XS - 4XL

48/48/4% polyester/bomuld/EOL – 150 g/m2

00-Hvid 72-Sort 45-Anthracite 15-Denim

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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Perfect fit    

Hvid -                                     Kulørt - 

PERFECT FIT er en buksekollektion, der er udviklet af vores designere. Målet var at skabe bukser 
med den bedst mulige pasform og en fin silhuet. PERFECT FIT bukser sikrer, at du føler dig mod-
erne, smart og velklædt i enhver arbejdssituation. Udforsk vores urbane verden med høj komfort, 
fleksibilitet og nye metoder til identitetsopbygning. Slankt og moderne look i buksernes slanke og 
moderne pasform. 

         

• Smarte detaljer   
• Indvendig justerbar linning i dame- og herremodel  
• Elastik i linningen på PULL-ON buks 
• Aflukkelig cargolomme på låret  
• Baglommer med knapper
• Knaphulssting i kontrastfarver 
• Smarte kontrastbindinger inde i bukserne

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hvid -                                       Kulørt - 

Hjemmevask:

FAKTA
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105099200 DAMEBUKS, PERFECT FIT
105099202 DAMEBUKS(+10CM), PERFECT FIT
Dame chinos med virkelig god pasform. Sidder rigtig flot og med 
moderigtig mellemlang livhøjde. Indvendig regulerbar talje, så 
den nemt kan tilpasses dine mål. Lukbar lomme på låret. 
34 - 62

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

205166200 HERREBUKS, PERFECT FIT
205166202 HERREBUKS(+10CM), PERFECT FIT
Herre chinos med virkelig god pasform og som sidder rigtig 
flot. Indvendig regulerbar talje, så den nemt kan tilpasses 
dine mål. Lukbar lomme på låret.
72 - 128

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

505021200 UNISEX-BUKS, PULL-ON, PERFECT FIT
505021202 UNISEX-BUKS, PULL-ON(+10CM), PERFECT FIT
PULL-ON chinos med virkelig god pasform og som sidder rigtig 
flot. Elastik i taljen, så den altid er behagelig at have på. Lukbar 
lomme på låret.
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

01-Hvid 11-Navy 72-Sort

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

01-Hvid 11-Navy 72-Sort 01-Hvid 11-Navy 72-Sort
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Hvid -                                     Kulørt - 

CLUB CLASSIC kollektionen er skabt til et bredt udvalg af brugere og fungerer perfekt både 
i plejesektoren og i service- og gastronomisegmentet. Her har vi en meget alsidig og klassisk 
bukseserie med masser af forskellige funktioner, hvor alle kan finde noget, der opfylder deres 
behov. Fleksible og slidstærke produkter i forskellig kvalitet og pasform.  Hold dig til den klas-
siske palet – sort og hvid er traditionelle firmafarver, der nemt kan kombineres med tøj i andre 
toner. 

      

• Slidstærke og komfortable kvaliteter  
• Afhængigt af den valgte model har bukserne funktioner såsom:   
• Nitter på lommerne for et afslappet look
• Dybe, gode lommer 
• Bæltestropper 
• Komfortable og klassiske læg 
• Jeansknap 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

FAKTA

Hjemmevask:
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Dessin no. 205090Mens wear IP./BH. 16.11.06          
Customer: StockMade from pattern size M

Side length 110 cm
Crotch length 85 cm
Foot width 20.5 cm
(Copy from 20541, but different measures,
New  back pockets. No thigh -and phone pocket.)
(16.11.06 change exist S1814 aut. pocket no. 10 , BH. )
(Change exist: 2.11.11.IP.)
(Change exist: New back pockets. 24.11.11.IP.)  

(B length)

,

2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

110090100  DAMEBUKS, FAST LINNING, CLUB CLASSIC
Damebuks med god pasform i jeans-snit med stræk og fast linning. For- og 
baglommer med detaljesyning. Metervaren øger komforten og bevægelses-
friheden.
34 - 58

64/34/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 245 g/m2

72-Sort

205090100  HERREBUKS, JEANS, STRETCH, CLUB CLASSIC 
Herrebuks i jeans-snit med stræk og fast linning. Modellen har to for-
lommer og to baglommer med detaljesyning. Metervaren øger kom-
forten og bevægelsesfriheden, og sikrer desuden en god pasform.
76 - 128

64/34/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 245 g/m2

72-Sort
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202004100  KOKKEBUKS, FANDANGO  
Slidstærk herrekokkebuks med læg og lommer. Bukserne 
har bæltestropper, to stiklommer og baglommer.
76 - 128

202004900  KOKKEBUKS, FANDANGO 
Slidstærk herrekokkebuks med læg og lommer. Bukserne har 
bæltestropper, to stiklommer og baglommer.
72 - 128

65/35% polyester/bomuld - 195 g/m2

80-Sort-hvid Pepita

65/35% polyester/bomuld - 240 g/m2

92-Sort-grå

110091900  DAMEBUKS, FANDANGO  
Slidstærk damekokkebuks med regulerbar elastik i linningen, 
som sikrer god komfort og øget levetid. Modellen har skrålom-
mer og to baglommer. 
34 - 58  

65/35% polyester/bomuld - 240 g/m2

80-Sort-hvid Pepita

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Hvid -                                     Kulørt - 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:
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320009100  HUE, VELCRO LUKNING, PILLBOX
Elegant hue med praktisk velcrolukning og slids bagpå, som 
gør det muligt at få en hestehale igennem.
One-Size 1.

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

72-Sort

845938100  KOKKEKNAPPER, BUTTONS 
Kuglekokkeknap til kokkejakker med løse knapper.

00-Hvid

17-Perle Grå

25-Sort

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på 
vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:
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318062100  FORSTYKKE, LOMME, PICK-UP 
Klassisk kort forstykke med påsyet bindebånd, løbegang og lomme på højre lår.
One-Size: L: 60 x B: 98 cm.

00-Hvid

65/35% polyester/bomuld - 210-245 g/m2

Hjemmevask - Hvid:               Hjemmevask - Kulørt:

60-Rød 72-Sort

56/42/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 220 g/m2

Hjemmevask:

40-Grå

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 
Hvid -                                       Kulørt - 
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310002100  FORKLÆDE, LOMME, PICK-UP 
Klassisk  forstykke med påsyet bindebånd, løbegang 
og lomme på højre lår.
One-Size: L: 47 x B: 78 cm.

72-Sort

72-Sort

92-Sort-hvid 
Pepita

318021100  FORKLÆDE, LOMME, PICK-UP 
Lille buet forstykke med praktisk trippellomme foran. Lom-
men består af et stort og to mindre rum. To bæltestrop-
per og to bindestropper, som kan bindes bagpå eller føres 
rundt om livet.
One-Size: L: 38 x B: 87 cm.

318119900  BAGER- OG KOKKEFORSTYKKE, PICK-UP 
Kort bager- og kokkeforstykke med bindebånd og løbegang.
One-Size: L: 48 x B: 70 cm.

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

65/35% polyester/bomuld - 240 g/m2

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Hjemmevask:

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

FAKTA



GASTRONOMY 

- 128 -

75

    

     
  stretch

N
ybo Workwear A

/S

APPROVED FOR INDUSTRIAL LAU
N

D
ERIN

G  ·  APPROVED FOR INDUSTRIA
L 

LA
U

N
D

ER
IN

G  ·

ISO
15797

All-Over      
Smart serie af kuskeforklæder i moderne farver og design, perfekt til ethvert miljø, der kræver 
kvalitet. Find svaret på et spørgsmål – hvordan man bruger almindelige temaer på et tidløst 
og genkendeligt grundlag. Denne kollektion skiller sig ud med sit brede spektrum og mange 
muligheder for justering. Det sikrer god pasform, også i skæve størrelser. Fremragende og kom-
fortabel løsning til travle personer i serviceområder. 

     

• Fås i en bred vifte af forskellige modeller
• Nakkestrop med justerbar længde 
• Strammes med stropper ved hoften
• To modeller i denne kollektion med store praktiske lommer 
• One-size   

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

610056100  KUSKEFORKLÆDE, ALL OVER  
Forklæde med indvendig lomme på smækken. Forklædet har indvendig knap 
og knaphuller i nakkestroppen, som gør det enkelt at tilpasse til din højde.
One-Size: L: 98 x B: 91 cm.

40-Grå

56/42/2% polyester/bomuld/EOL stretch - 220 g/m2

Hjemmevask:

Hvid -                                       Kulørt - 

FAKTA
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610039100  KUSKEFORKLÆDE, ALL-OVER  
Kuskeforklæde med bindebånd, der enten kan bindes bagpå eller føres 
rundt om livet for at give facon. Længden på nakkestropperne kan 
justeres med trykknapper, som sikrer bedre pasform, og dermed større 
arbejdsglæde.
One-Size: L: 98 x B: 91 cm.

610039900  KUSKEFORKLÆDE, ALL-OVER   
Kuskeforklæde med bindebånd, der enten kan bindes bagpå eller 
føres rundt om livet for at give facon. Længden på nakkestropperne 
kan justeres med trykknapper, som sikrer bedre pasform, og dermed 
større arbejdsglæde.
One-Size: L: 98 x B: 91 cm.

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2 65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

30-Brun 72-Sort72-Sort

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

610001100  KUSKEFORKLÆDE, BRYSTLOMME, ALL-OVER   
Kuskeforklæde med brystlomme og bindebånd, der enten kan bind-
es bagpå eller føres rundt om livet for at give facon. Længden på na-
kkestropperne kan justeres med trykknapper, som sikrer bedre pasform, 
og dermed større arbejdsglæde.
One-Size: L: 90,5 x B: 70 cm.

610001900  KUSKEFORKLÆDE, BRYSTLOMME, ALL-OVER   
Kuskeforklæde med brystlomme og bindebånd, der enten kan bind-
es bagpå eller føres rundt om livet for at give facon. Længden på 
nakkestropperne kan justeres med trykknapper, som sikrer bedre 
pasform, og dermed større arbejdsglæde.
One-Size: L: 90,5 x B: 70 cm.

00-Hvid

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

11-Navy

65/35% polyester/bomuld - 210-245g/m2

72-Sort

Hvid -                                     Kulørt - 

Hvid -                                       Kulørt - 

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:
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318010100  

318010900  

318020100  

318020900  

318010100  FORSTYKKE, LISTELOMME, SERVICE
318010900  FORSTYKKE, LISTELOMME, SERVICE
Listelommerne gør det muligt og nemt at komme til sine bukselommer.
One-Size: L: 89 x B: 108 cm.

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

318020100  FORSTYKKE, SERVICE
318020900  FORSTYKKE, SERVICE
Klassisk forstykke med påsyet bindebånd og løbegang. 
One-Size: L: 89 x B: 108 cm.

72-Sort

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

72-Sort

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:
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01-Hvid/
Gul (S)

02-Hvid/
Grøn (L)

03-Hvid/
Blå (2XL)

72-Sort

72-Sort

318080100  SANDWICHFORKLÆDE, DOLLY  
Regulerbart sandwichforklæde med farvet kant og to praktiske lommer foran. Kantfarven 
afspejler forklædets størrelse, hvilket gør logistikken omkring tøjet nem og overskuelig. S 
er med gul kant, L er med grøn kant, og 2XL er med blå kant. Forklædet kan med stropper 
i siderne reguleres i størrelsen, så det passer til alle brugere.

326019100  SANDWICHFORKLÆDE, DOLLY
Justerbart sandwichforklæde med specialudviklet 
pasform, som giver et feminint udtryk og stor komfort. 
Modellen er desuden udstyret med en stor brugbar 
lomme.
XS - 4XL   

326018100  SANDWICHFORKLÆDE, DOLLY 
Sandwichforklæde med stor justeringsmulighed, som 
giver øget flexibilitet, da størrelserne passer brugere 
i forskellige størrelser og faconer. Dette sikrer bedre 
økonomi og gladere brugere.
M, XL

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

65/35% polyester/bomuld - 210 g/m2

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. 
Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:
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Beklædning, der bruges i produktionen, er ofte under-
lagt meget høje krav til funktion og holdbarhed. Vi leverer 
løsninger til nogle af de mest krævende kunder inden for 
levnedsmiddelindustrien. Du vil finde produkter med særlige 
karakteristika, designet med fokus på sikkerhed i fødevare-
produktion. Her finder du tøj til: 

• Produktionsmedarbejder

Vi kan tilbyde produkter indenfor HACCP. Vores produkter 
opfylder brugernes krav til funktion og komfort, ligesom de er 
certificerede til industriel vask og tørring.
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207055120  UNISEX-BUSSERONNE
Busseronne med revers. Modellen har efter forskrifterne 
indvendig brystlomme i venstre side. Ærmeåbningen kan 
reguleres med trykknapper, og modellen har skjult tryk-
knapslukning i stolpen. Faconen er skåret lige op og ned 
med en længde, der dækker godt bagtil.  Busseronnen er 
specielt udviklet til fødevareindustrien og opfylder kravene 
i DIN 10524-standarden. Dette minimerer risikoen for tab af 
løse genstande og sikrer, at tøjet kan vaskes ved høje tem-
peraturer.
XS - 2XL

00-Hvid

65/35% polyester/bomuld - 245 g/m2

508002120  UNISEX-KITTEL 
Hvid unisexkittel med revers. Modellen har efter forskrifterne 
indvendige lommer med indgreb i kittelens sider. Ærmeåb-
ningen kan reguleres med trykknapper. Modellen lukkes 
foran med skjulte trykknapper.
XS - 2XL

536004120  UNISEX-JAKKE 
Unisex-jakke med revers. Modellen har indvendig bryst-
lomme i venstre side samt indvendige hoftelommer med 
indgreb i højre side. Ærmeåbningen kan reguleres med tryk-
knapper. Faconen er skåret lige op og ned og modellen luk-
kes foran med skjulte trykknapper Jakken er specielt udviklet 
til fødevareindustrien og opfylder kravene i DIN 10524-stan-
darden. Dette minimerer risikoen for tab af løse genstande 
og sikrer, at tøjet kan vaskes ved høje tempe raturer.
XS - 2XL

65/35% polyester/bomuld - 245 g/m2

65/35% polyester/bomuld - 245 g/m2

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:



- 134 - - 135 -

www.nybo.com

    

APPROVED FOR INDUSTRIAL LAU
N

D
ERIN

G  ·  APPROVED FOR INDUSTRIA
L 

LA
U

N
D

ER
IN

G  ·

ISO
15797

2022 / 2023  NYBO WORKWEAR  KOLLEKTION    

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

205034120  UNISEX-BUKS
Buks med elastik og bindesnor indvendig i linningen. Benluknin-
gen er regulerbar med trykknapper. Modellen er specielt udviklet 
til fødevareindustrien og opfylder kravene i DIN 10524-standarden. 
Dette minimerer risikoen for tab af løse genstande og sikrer, at tøjet 
kan vaskes ved høje temperaturer.
XS - 3XL
65/35% polyester/bomuld - 245 g/m2

205106100  HERREBUKS 
Herrebuks med skrålommer med trykknapslukning. Baglomme i 
højre side ligeledes med trykknapslukning. Modellen lukkes foran 
med to knapper og knaphuller samt med lynlås i gylpen. Model-
len er specielt udviklet til fødevareindustrien og opfylder kravene 
i DIN 10524-standarden. Dette minimerer risikoen for tab af løse 
genstande og sikrer, at tøjet kan vaskes ved høje temperaturer.
72 - 112
65/35% polyester/bomuld - 245 g/m2

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

205105120 OVERALL
Overalls med stor indvendig brystlomme og to sidelommer 
med trykknapslukning. Bag sidelommen i venstre side er 
der regulerbart indgreb til tøjet indenunder. Benlukningen er 
regulerbar med trykknapper, og der er lynlås i gylpen. Mod-
ellen er specielt udviklet til fødevareindustrien og opfylder 
kravene i DIN 10524-standarden. Dette minimerer risikoen 
for tab af løse genstande og sikrer, at tøjet kan vaskes ved 
høje temperaturer.
XS - 3XL
65/35% polyester/bomuld - 245 g/m2

00-Hvid

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:
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207055920  UNISEX-BUSSERONNE, HACCP
Busseronne med revers. Modellen har efter forskrifterne 
indvendig brystlomme i venstre side. Ærmeåbningen kan 
reguleres med trykknapper, og modellen har skjult tryk-
knapslukning i stolpen. Faconen er skåret lige op og ned 
med en længde, der dækker godt bagtil.  Busseronnen er 
specielt udviklet til fødevareindustrien og opfylder kravene 
i DIN 10524-standarden. Dette minimerer risikoen for tab af 
løse genstande og sikrer, at tøjet kan vaskes ved høje tem-
peraturer.
XS - 2XL

00-Hvid

65/35% polyester/bomuld - 245 g/m2

508002920  UNISEX-KITTEL, HACCP 
Hvid unisexkittel med revers. Modellen har efter forskrifterne 
indvendige lommer med indgreb i kittelens sider. Ærmeåb-
ningen kan reguleres med trykknapper. Modellen lukkes 
foran med skjulte trykknapper.
XS - 2XL

536004920  UNISEX-JAKKE, HACCP  
Unisex-jakke med revers. Modellen har indvendig bryst-
lomme i venstre side samt indvendige hoftelommer med 
indgreb i højre side. Ærmeåbningen kan reguleres med tryk-
knapper. Faconen er skåret lige op og ned og modellen luk-
kes foran med skjulte trykknapper Jakken er specielt udviklet 
til fødevareindustrien og opfylder kravene i DIN 10524-stan-
darden. Dette minimerer risikoen for tab af løse genstande 
og sikrer, at tøjet kan vaskes ved høje tempe raturer.
XS - 2XL

65/35% polyester/bomuld - 245 g/m2

65/35% polyester/bomuld - 245 g/m2

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:

NY KOLLEKTION! NY KOLLEKTION! NY KOLLEKTION!
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Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

205034920  UNISEX-BUKS, HACCP
Buks med elastik og bindesnor indvendig i linningen. Benlukningen er 
regulerbar med trykknapper. Modellen er specielt udviklet til fødeva-
reindustrien og opfylder kravene i DIN 10524-standarden. Dette mini-
merer risikoen for tab af løse genstande og sikrer, at tøjet kan vaskes 
ved høje temperaturer.
XS - 4XL

65/35% polyester/bomuld - 245 g/m2

205106900  HERREBUKS, HACCP 
Herrebuks med skrålommer med trykknapslukning. Baglomme i højre 
side ligeledes med trykknapslukning. Modellen lukkes foran med to 
knapper og knaphuller samt med lynlås i gylpen. Modellen er specielt 
udviklet til fødevareindustrien og opfylder kravene i DIN 10524-stan-
darden. Dette minimerer risikoen for tab af løse genstande og sikrer, 
at tøjet kan vaskes ved høje temperaturer.
76 - 128  

65/35% polyester/bomuld - 245 g/m2

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

NY KOLLEKTION! NY KOLLEKTION!

00-Hvid

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:
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321018100  KASKET, HÅRNET, VELCROLUKNING, HACCP 
Kasket med hårnet. Kasketten har en smart skygge og fast kant, 
der kan reguleres i størrelsen med velkro-lukning i nakken. 
Modellen passer derfor til alle.
One-Size

100% polyester - 70 g/m2

321017100  KASKET, HÅRNET, HACCP 
Kasket med hårnet, der dækker helt om i nakken. Kasket-
ten har en smart skygge og elastik hele vejen rundt langs 
nettet og passer derfor til alle.
One-Size

100% polyester - 70 g/m2

321020100  KASKET, HÅRNET, VELCROLUKNING, HACCP 
Kasket med hårnet og hårnetspose til brugere med langt hår. 
Kasketten har en smart skygge og fast kant, der kan reguleres i 
størrelsen med velkro-lukning i nakken. Modellen passer derfor til 
alle hovedstørrelser.
One-Size

100% polyester - 70 g/m2

Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.

00-Hvid

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com 

Hjemmevask:
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Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt. Modellerne er udviklet af Nybo Workwear A/S. Vi forbeholder os alle rettigheder til disse. Kopiering er således ikke tilladt.
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På tværs af faggrupper og brancher har næsten alle ansatte 
brug for nogle basisvarer. Vi har sammensat et mindre sor-
timent 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 velegnede til industriel 
vask og tørring. Her kan du dække dine brugeres behov in-
denfor: T-shirts, Polo shirts, Fleece. 
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713021100  DAME MICROFLEECE CARDIGAN

Blød fleececardigan særligt velegnet til industrivask. Fremstillet i tæt strik af po-
lyesterfibre i høj kvalitet. Antipilling-behandlet på både for- og bagside. Ekstra 
Twill-forstærkning i skulder og elastik i bund. Kvalitets YKK-lynlås i front såvel 
som i sidelommer. Tåler vask ved 60 grader. Let figursyet.

S - 3XL

100% polyester 260g/m²
Hjemmevask: 

72-Sort             60-Rød            40-Grå 

13-Lyseblå      11-Navy           00-Hvid   

813021100  HERRE MICROFLEECE CARDIGAN

Blød fleececardigan særligt velegnet til industrivask. Fremstillet i tæt strik 
af polyesterfibre i høj kvalitet. Antipilling-behandlet på både for- og bagside. 
Ekstra Twill-forstærkning i skulder og elastik i bund. Kvalitets YKK-lynlås i front 
såvel som i sidelommer. Tåler vask ved 60 grader.

XS - 4XL

100% polyester 260g/m²
Hjemmevask: 

72-Sort             60-Rød            40-Grå 

13-Lyseblå      11-Navy           00-Hvid   

Alle modeller opfylder kravene til industriel vask. Vaskeanvisninger på vores hjemmeside www.nybo.com
* Ikke egnet til tunneltørring (steamer). 
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INDEX Artikelnummer Kollektion Type Side
101007100 Taste Damekokkejakke 105
101008100 Taste Damekokkejakke 105
103047200 Heartbeat Damekittel 64
105038100 Harmony Jeans 79
105038102 Harmony Jeans 79
105039100 Harmony Jeans 79
105039102 Harmony Jeans 79
105040100 Harmony Jeans, Pull-on 79
105040102 Harmony Jeans, Pull-on 79
105043100 Harmony Jeans pirat, Pull-on 81
105054100 Club Classic Unisex-Buks 90
105056200 Club Classic Unisex-Buks 88
105083100 Bliss Damebuks 83
105084100 Bliss Damebuks 83
105084102 Bliss Damebuks 83
105094100 Garcon Damebuks 111  
105099200 Perfect Fit Damebuks 77, 121
105099202 Perfect Fit Damebuks 77, 121
105113100 Charisma Unisex-Buks 52
105115200 Super Cool  Jeans, Letvægt 71
105115202 Super Cool  Jeans, Letvægt 71
105115211 Super Cool  Jeans, Letvægt 71
105116200 Super Cool  Jeans, Letvægt 71
105116202 Super Cool  Jeans, Letvægt 71
105116211 Super Cool  Jeans, Letvægt 71
105118200 Super Cool Jeans 71
105119200 Super Cool Jeans 71
105122200 Super Cool  Capri Jeans, Pull-on 72
105124200 Nature Jeans  Damebuks 69
105125100 Charisma Premium  Unisex buks 48
105132100          Harmony                             Jeans, Modern fit              80 
105132110           Harmony                             Jeans, Modern fit             80
105132111           Harmony                             Jeans, Modern fit             80
109000900 Heartbeat Damekittel 64
110056100 Club Classic Damebuks 88
110056102 Club Classic Damebuks 88
110058100 Club Classic Damebuks 89
110062100 Inside-Out Damebuks 84
110081100 Club Classic Damebuks 87
110081102 Club Classic Damebuks 87
110081200 Club Classic Damebuks 87
110081900 Club Classic Damebuks 87
110090100 Club Classic Damebuks 89, 123
110091900 Fandango Damebuks 124
116032120 Feel Free Dametunika 39
116033120 Sunshine Dametunika 43
116035120 Agave Dametunika 41
116057100 Performance Dameskjorte 103
116058100 Performance Dameskjorte 103
118000102 Princess Kjole 61
119000100 Little Princess Dametunika 61
135023100 Cloud Dametunika 66
135076100 Cloud Dametunika 66
136002100 Aqua Dametunika 56
136039120 Sporty-Chic Dametunika 59
136060120 Wellness Dametunika 53
136061920 Fresh Dametunika 33
136062920 Fresh Dametunika 33
136064120 Basic Care Dametunika 67

136064920 Basic Care Dametunika 67
136066120 Tennis Dametunika 35
136073920 Picnic Dametunika 33
136074120 Charisma Dametunika 49
136077920 Sporty Dametunika 23
136085920 Nature Dametunika 21
136086120 Charisma Premium Dametunika 45
136099900 Flair Dametunika 29
136105120 Cross Dametunika 19
136114200 Frame Dametunika 53
136115100          Nova Premium Dametunika 43
136116900          Sporty Mix Dametunika 27
140006900 Move Cardigan 91
140051900 Move Cardigan 91
140055900 Move Sjælevarmer 92
147020100 Micro Sport Busseronne 96
147024100 Charisma Kjole 49
147027920 Sporty Damebusseronne 23
147030920 Nature Damebusseronne 21
147033900 Flair Damebusseronne 29
147037920 Nature Damebusseronne 21
147041920 Sporty Damebusseronne 23
150023100 Inside-Out Damevest 82
150045100 Garcon Damevest 108
150049920 Sporty Damevest 25
150050200 Super cool Damevest 71
152000100 Collage Dametunika 55
160000100 Club Classic Damebuks 88
160000102 Club Classic Damebuks 88
160000200 Club Classic Damebuks 88
160005100 Club Classic Ventebuks 89
201000100 Delight Kokkejakke 106
201000900 Delight Kokkejakke 106
201026100 Delight Kokkejakke 106
201058100 Delight Kokkejakke 107
201074100 Taste Kokkejakke 105
201074200 Taste Kokkejakke 105
201076100 Taste Kokkejakke 105
201082100 Pipe Kokkejakke 107
202004100 Fandango Kokkebuks 124
202004900 Fandango Kokkebuks 124
203033120 Feel Free Unisex-Busseronne 39
203034120 Agave Unisex-Busseronne 41
203035120 Sunshine Unisex-Busseronne 43
205000100 Club Classic Herrebuks 91
205002100 Club Classic Herrebuks 91
205002200 Club Classic Herrebuks 91
205016230 Club Classic Herrebuks 91
205016231 Club Classic Herrebuks 91
205016232 Club Classic Herrebuks 91
205034120   Unisex-Buks 135
205034920 HACCP Unisex-Buks 137
205060100 Club Classic Herrebuks 90
205063100 Inside-Out Herrebuks 84
205090100 Club Classic Herrebuks 90, 123
205105120  Overall 135
205106100  Herrebuks 135
205106900 HACCP Herrebuks 137
205123100 Harmony Herrebuks 79
205123102 Harmony Herrebuks 79
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205127100 Club Classic Herrebuks 90 
205147100 Bliss Herrebuks 81
205148100 Garcon Herrebuks 109
205166200 Perfect fit Herrebuks 75
205166202 Perfect fit Herrebuks 75
205172120          Garcon                   Unisex kokke street-pants         109
205173200          Super Cool  Jeans, Letvægt 69
205173202          Super Cool  Jeans, Letvægt 69
205173211          Super Cool  Jeans, Letvægt 69
205174200 Super Cool Herre Jeans 69
205177200          Nature Jeans                              Herre Jeans              67
207055120  Unisex-Busseronne 134
207055920 HACCP Unisex-Busseronne 136
207061120 Sporty-Chic Unisex-Busseronne 57
207083100 Aqua Unisex-Busseronne 54
208031200 Heartbeat Herrekittel 64
209000900 Heartbeat Herrekittel 64
216005100 Performance Herreskjorte 114
216006100 Performance Herreskjorte 114
247012100 Basic Care Unisex-Busseronne 67
247012900 Basic Care Unisex-Busseronne 67
250004100 Garcon Herrevest 109
310002100 Pick-Up Forklæde, lomme 127
318010900 Service Forstykke 130
318020900 Service Forstykke 130
318021100 Pick-Up Forklæde, lomme 127
318062100 Pick-Up Forstykke 126
318080100 Dolly Sandwichforklæde 131
318117100          New Nordic                                      Forstykke           118
318119900 Pick-Up Bager- og Kokkeforstykke 127
321017100 HACCP Kasket 138
321018100 HACCP Kasket 138
321020100 HACCP Kasket 138
326018100 Dolly Sandwichforklæde 131
326019100 Dolly Sandwichforklæde 131
345006100 Nadia Tørklæde 99
345025100 Garcon Tjenerpung 108
349020100 Micro Sport Unisex-Buks 96
401000100 Clima Sport Unisex-Termojakke 93
401001100 Clima Sport Termobuks 93
401002100 Clima Sport Termojakke 93
401013100 Clima Sport Termovest 94
401030100 Clima Sport Termojakke 94
501001100 Flow Unisex-Kokkejakke 107
501013100          New Nordic     Kokkejakke med lange ærmer            114
501014100          New Nordic     Kokkejakke med lange ærmer            114
501015900          Take Away                        Unisex-Kokkejakke            111
505021200 Perfect Fit Unisex-Buks 75, 119
505021202 Perfect Fit Unisex-Buks 75, 119
505033900          Move                          Unisex træningsbukser            92
505034100          New Nordic             Casual bukser PULL-ON            113
505035100          New Nordic             Casual bukser PULL-ON            113
505036200          Nature Jeans             Unisex-Buks PULL-ON              67
505037900          Take Away                                  Unisex-Buks            111
505038100          New Nordic             Casual bukser PULL-ON              67
505040200          New Gen                                  Unisex bukser             73
505042100 Harmony Jeans, Pull-on 78
505050100 Harmony Jeans, Unisex 78
505051100 Super cool     Unisex bukser 91
508002120  Unisex-Kittel 134

508002920 HACCP Unisex-Kittel 136
508004120 Heartbeat Unisex-Kittel 63
508024100 Heartbeat Besøgskittel 63
516005900 Flair Unisex-Skjorte 23
516008100          New Nordic                     Gastro jakke/skjorte            135
516009100          New Nordic                     Gastro jakke/skjorte            135
516010100          New Nordic                     Gastro jakke/skjorte            135
536002920 Fresh Unisex-Skjorte 33
536004120  Unisex-Jakke 154
536004920 HACCP Unisex-Jakke 156
536008920 Picnic Unisex-Skjorte 37
536012920 Sporty Unisex-Skjorte 30
536018920 Nature Unisex-Skjorte 25
536021120 Charisma Premium Unisex Tunika/Skjorte 52
536024900 Sporty Mix Unisex Skjorte 33
540014100 New Nordic            Udendørsjakke 133
547003920 Fresh Unisex-Busseronne 35
547006120 Tennis Unisex-Busseronne 43
547021920 Picnic Unisex-Busseronne 37
547029920 Sporty Unisex-Busseronne 30
547044920 Nature Unisex-Busseronne 25
547059900 Flair Unisex-Busseronne 23
547065120 Charisma Premium Unisex-Busseronne 51
547066120 Charisma Unisex-Busseronne 56
547076120 Cross Unisex-Busseronne 21
547085200 Frame Unisex-Busseronne 59
547087100          Nova Premium                Unisex-Busseronne              49
547088900 Sporty Mix Unisex Busseronne 33 
550008920 Sporty Unisex-Vest 31
550010200 Super cool Unisex-Vest 81
610001100 All-Over Kuskeforklæde 149
610001900 All-Over Kuskeforklæde 149
610039100 All-Over Kuskeforklæde 148
610039900 All-Over Kuskeforklæde 148
610056100 All-Over Kuskeforklæde 147
610081100 New Nordic  Kuskeforklæde 134
713021100          Basic                                  Dame microfleece            145
725008100          Prowear                                     Dame T-shirt            142
725009100          Prowear                                        Dame Polo            144
815021100          Prowear                              T-shirt, 1/4 ærme             142
825028100          Prowear                                        Dame Polo            144
805033900 Fusion Buks   85
805040900 Move Unisex-Buks 94
813004100          Equipment                                        Cardigan              85
813021100          Basic                                   Herre microfleece            145
825028100          Prowear                               T-shirt, 1/4 ærme            144
845938100          Buttons                                     Kokkeknapper            125
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