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Som vanligt tar kollektionen avstamp från våra sköna sulor, för vi vet att med rätt  
sula minskas belastningen på kroppen och ger välbehövlig avlastning för rygg, knä  
och höfter. 

Inte bara sandaler 
Många förknippar Jobi med sandaler, det är vi givetvis jätteglada för, för vi är stolta 
över våra sandaler.  Men vi vet att kraven på skor varierar beroende på arbetsuppgifter 
och har därför tagit fram ett brett utbud av skor som funkar på jobbet, oavsett om du 
behöver sköna sandaler, bekväma vattenavvisande sneakers eller varma, vattentäta och 
halksäkra kängor. Givetvis med samma höga kvalitetskrav oavsett.  

Prova noga 
Våra representanter är specialister på våra skor, och du på dina fötter, tillsammans 
kan ni hitta den sko som är bäst just för dig. Har du problemfötter eller brukar få ont 
på jobbet, var inte rädd för att tala om det, det är så vi kan hjälpa dig hitta en sko som 
uppfyller dina önskemål och ger dig vad du behöver. 

Höstens nya
I höst kan vi presentera flera härliga nyheter, de flesta lite varmare och skönare när 
kylan kryper på. Vår favorittoffel Barcelona har blivit uppdaterad med två härliga 
mockavarianter, beige och blå. Snyggt och diskret som passar utmärkt på kontoret och 
perfekt för dig som gärna går i lätta sandaler men vill ha stängd tå!  

Vi har givetvis också laddat upp för utomhusliv med flera nya modeller från lätta 
sneakers till rejäla, vattentäta walking-skor med halkhämmande sula som passar precis 
lika bra på förskolans gård som på höstens promenader.  Är du på jakt efter något riktigt 
varmfodrat finns det flera varianter att välja på, lätt, vattentätt och med våra praktiska 
infällbara broddar. 

Tack för att vi får besöka er och varmt välkomna på visning! 

Joacim Ekholm
CEO/ Creative Director

Knappt har sommaren släppt greppet om oss och redan är 
det dags för höstens skor. På Jobi har vi varit sysselsatta med 
höstkollektionen länge och är glada att äntligen kunna säga 
nu är den här! Vår nya höstkatalog med en härlig mix av 
nyheter, bästsäljare och uppdaterade favoriter. 2

Härliga höst! 



Vi utvecklar och tillverkar merparten av våra san-
daler i Alicante-provisen, som är Spaniens största 

sko- och sandalområde. Här tänker man skor dygnet 
runt, och i fabrikerna finns allt som behövs för att vi 

snabbt kan ta fram nya modeller som 
för kommande kollektioner.
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I området finns några av världens 
bästa sul- och läderfabriker. Leve-
rantörer av spännen och ornament 
finns också runt hörnet. Och det är i 

den här omgivningen som vi tillverkar 
våra sandaler och utvecklar framtidens 

arbetsskor för våra kunder.

Den spanska hantverkstraditionen har 
utvecklats i generationer och i vår största 
fabrik, som också tillverkar merparten av 
sandalerna, jobbar verkliga proffs som är 
specialiserade på handgjorda skor.  

Tillverkning  
med stolta  

spanska  
traditioner

Men i fabriken, som är ISO- och miljöcerti-
fierad, finns även avancerad teknik för att 
göra finishen tålig och hållbar.

Sortimentet utvecklas och anpassas efter 
mode och aktuella trender, och efter den 
skandinaviska marknaden. Det gäller inte 
bara utseendemässigt, utan också för 
att passa den komfort som efterfrågas 
på nordligare breddgrader. Kvalitetsbe-
greppet är centralt i alla processer, vilket 
startar redan i utvecklingsstadiet. Eller 
som man säger på vår största fabrik:

“Varje kund är unik och alla har olika 
upplevelser av de skor man bär. Men för 
oss räknas verkligen varje steg. Att alltid 
erbjuda den högsta komforten, och en vila 
för fötterna, är det vi brinner för. Vår kvali-
tet ska vara svår för andra att matcha.”

Tillverkning av handgjorda  
skor från Spaniens största sko- och 
sandalområde i Alicante-provisen. 

”Varje kund är unik och alla har olika 
upplevelser av de skor man bär”



Jobi Softsole 8.0 ger dig 8 mm omtänksam avlastning för dina fötter. Vår unika 
minnessula sluter om foten underifrån, ger bra stöd i valv och hålrum och har 
maximal stötdämpning som avlastar fötter, ben, rygg och nacke.  

Mockaklädd sula håller 
foten på plats och 
avleder värme

Avlastande fotbädd av 
kork som anpassar sig 
efter din fot. 

Vår standardsula Jobi Softsole är en 4–6 mm tjock innersula, speciellt framtagen 
för maximal stötdämpning på hårda underlag. Med sin anatomiska fotbädd minskas 
belastningen på kroppen och ger skön avlastning för rygg, knä och höfter. 

Hållbar

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

För att du lätt ska kunna göra smarta och 
hållbara val har vi märkt vissa av våra 
skor med JOBI Reko. För att kvala in till 
märkningen ska materialen vara tillverkade 
med hållbarhet och socialt ansvarstagande 
i fokus. Några exempel är Eco-leather, 
GOTS-certifierad ekologisk bomull, 
OEKO-TEX-certifierad polyester, textil av 
återvunnen plast från Medelhavet och 

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

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

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

Tillverkning för framtiden – att bry sig är Reko

teknik.

8 mm minnessula  
under hela foten

Efter alla dessa år vet vi hur 
en bra arbetssko ska vara 
uppbyggd och vad din kropp 
och dina fötter behöver 
för att orka med ett långt 
arbetspass. Vi vet också att 
alla fötter är olika och har 
därför plockat fram ett brett 
urval av sulor - för att du ska 
kunna hitta en som passar 
just din fot. 

Med rätt skor får du inte 
bara glada fötter, du minskar 
också belastningen på 
kroppen och blir piggare, 
gladare och orkar mer. 

4–6 mm tjock innersula

Avlastande fotbädd i kork
Slitsula av 30 % återvunnen EVA

4



Flexibel sula för alla 
typer av vinterväglag

Infällbara broddar

Sandaler med rullsula är skonsamma, aktiverar hela kroppen och förbättrar din balans 
och hållning. Med rullsulan får du inte bara en fantastisk stötdämpning utan också 
träning när du går och står på jobbet.

Biostepsulan är försedd med magnetiska plattor för stimulering av de viktigaste 
reflexzonerna enligt traditionell zonterapi. 

Vinteranpassad sula med inbyggda och infällbara broddar som fungerar lika bra på 
hala gator som hårda golv. Vinteranpassad gummiblandning gör sulan mjuk och 
följsam även i minusgrader. 

Våra vattentäta skor är fodrade med ett hel-
fotsmembran som skyddar runt hela foten, 
ventilerar ut fukt och stänger ute väta.     

En vattenavvisande sko klarar lätt regn men 
inte stora mängder väta. Bra val för dig som 
springer mellan skurarna men inte om du  
har långa dagar i våt miljö.

Fälls enkelt in med en 
vanlig nyckel  

WEB

3 x 6 mm Grete Waitz 
dämpningssula

14 strategiskt placerade magnetiska 
plattor, nickelfria

Stabiliserande mittsula 
som häver pronation

Rundad sula ger  
extra energi i steget

Mjuk och stötdämpande 
Softsole-innersula 

Avlastande fotbädd av kork
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Ventilerar ut fukt och 
stänger ute väta
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Höst i Madrid
Vår trotjänare Madrid uppdateras nu 
med hela fyra härligt höstiga varianter. 
En snäll REKO-variant i svart OEKO-TEX 
och varmt röd, brun eller grå i veganskt 
eko-läder. Alla givetvis med vår allra 
skönaste sula Softsole 8.0. 

För dig som står, går eller sitter mycket 
på huk kan vi lova att Madrid blir en 
älskad arbetskamrat som ger skön 
avlastning under långa dagar. 

Madrid
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Art: 17070 
Färg: beige
Stl: 36-41
Pris 749:-

Art: 17071 
Färg: svart
Stl: 36-47
Pris 698:-

Madrid
Art: 17070 
Färg: varmröd, brun
Stl: 36-41
Pris 749:-

Art: 17070 
Färg: grå 
Stl: 36-41 
Färg: svart
Stl: 36-42 
Pris 749:-

Art: 17070 
Färg: svart 
Stl: 36-47  
Färg: vit 
Stl: 36-41
Pris 698:-
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Zaragoza
Art: 13347  
Färg: svart
Stl: 36-41
Pris 749:-

Murcia
Art: 98200 
Färg: svart 
Stl: 36-42
Pris 749:-

Art: 98200 
Färg: lila 
Stl: 36-41
Pris 749:-

Tarragona
Art: 15002 
Färg: svart  
Stl: 35-41
Färg: varmröd
Stl: 36-41
Pris 749:-

Altea
Art: 19255 
Färg: röd 
Stl: 36-42
Färg: blå 
Stl: 36-41
Pris 698:-

Symbolbeskrivning, se sida 4-5
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Santa Pola  
Art: 19369
Färg: svart
Stl: 35-42
Färg: blå
Stl: 36-41
Pris 649:-

Barcelona 
Art: 18776
Färg: navy, beige
Stl: 36-41
Pris 798:-

Santa Pola 
Art: 19369   
Färg: lila, beige
Stl: 36-41
Pris 649:-

Bilbao 
Art: 14437  
Färg: svart
Stl: 41-46
Pris 649:-

Palma 
Art: 15516   
Färg: svart
Stl: 36-41
Pris 749:-



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

Sierra Nevada 
Art: 17211  
Färg: grön
Stl: 36-42
Pris 849:-
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Elche
Art: 23740 
Färg: svart 
Stl: 36-41
Pris 895:-

El Camino
Art: 18704  
Färg: vinröd
Stl: 36-42
Pris 895:-

Färg: navy
Stl: 36-41
Pris 895:-

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



Elche
Art: 23740 
Färg: svart 
Stl: 36-41
Pris 895:-
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WEB
Art: 21100   
Färg: svart, beige
Stl: 36-42
Pris 1149:-

WEB
Art: 21100   
Färg: rosa
Stl: 36-42
Pris 1149:-

Maribor
Art: 20340   
Färg: svart, rosa, lila 
Stl: 36-41
Pris 798:-



6 fördelar med skovisning:

• Goda råd som är gratis och personliga.

• Kollegorna ger dig ärliga smakråd.

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

• Personalmötet eller fikastunden får guldkant.

• Du får prova skorna i rätt miljö.

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

Personliga råd som  
räddar kroppen
Varken din kropp eller dina fötter är likadana 
som dina kollegors. Vad din arbetsmiljö kräver 
vet bara du. När du berättar för oss, lovar vi 
att rekommendera skor som får dina fötter att 
längta till jobbet.   

Styrkan med 
att prova ut

Moms

Moms

Detaljhandelskostnad

Driftskostnader Driftskostnader

Produktionskostnad Produktionskostnad

JOBI

Traditionella märken

 K
os

tn
ad

/P
ris

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

Kundnytta
Hälsa
Hållbarhet
Funktion
Inga butiker. 
Inga mellanhänder.
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Maribor
Art: 20340
Sida 11

Äntligen! 
Har sökt efter såna här skor i flera år, äntligen har jag 
hittat dom! Jag går som på moln, min hälsporre har 
slutat bråka med mig. Jag rekommenderar dom till alla 
som står och går mycket!

/ULRIKA   

Så sköna! 
Kan varmt rekommendera dessa tofflor. Bästa hittills jag 
har provat för min hälsporre.

/ANN-SOFI 

Grymt sköna skor! 
Jag har köpt flera olika sorters skor som antingen inte 
varit bra för min rygg, mina knän eller mina fötter. Jag 
tog en chans och beställde dessa skor och det är de 
bästa skor jag någonsin köpt. Jag har varken ont i knäna, 
rygg eller ont i fötterna. Bästa köp man kan göra om 
man jobbar inom vården.

/MARIAM

Recensioner
Maribor, Clogs

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



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

Arbesko
Art: 13550 ESD E SRC
Färg: svart
Stl: 35-48
Pris 1895:- 
exkl.moms 1516:-

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

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

Toffel
Art: 20330 A E SRC   
Färg: svart, vit
Stl: 35-46
Pris 798:-
exkl.moms 638:-

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

J’hayber 
Chetan
Art: 61205   
Färg: svart
Stl: 36-41
Pris 849:-
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J’hayber 
Chetan
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När den inte syns men känns
Det är inte alltid man vill ha skor som sticker ut, ibland ska de bara 
finnas där och ge skönt stöd utan att göra väsen av sig. 

Med sin greppsäkra EVA/gummisula och ovandel i mesh är Chetan 
helt skinnfri och därmed också ett veganskt alternativ för dig som 
vill ha en skön sneaker med bra dämpning. Den är också en av våra 
lättaste skor, bara 171 gram i storlek 37. Luftig, lätt och greppsäker  
- perfekt för dig inom hotell och restaurang. 



Lätt och sportigt i höst
Medusa är skon för dig som alltid vill vara redo för dagens 
utmaningar. 

Med mellansula av EVA är Medusa en lätt sko med bra 
dämpning som tack vare sin greppvänliga gummisula ger ett 
bra fäste även på ojämna underlag. Ovandelen av softshell är 
vattenavvisande och låter fotens andas. 

En sko som funkar lika bra i stan som i skog och mark och är 
perfekt för höstens och vårens oberäkneliga väder. 
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Medusa 
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Art: 14902  
Skechers D’lux Walker 
Infinite Motion
Färg: navy
Stl: 36-41
Pris 1149:-

Medusa 
Art: 52377   
Färg: svart, blå
Stl: 36-41
Pris 849:-

Melero
Art: 52375   
Färg: blå, rosa
Stl: 36-41
Pris 849:-

Art: 12860  
Skechers Max  
Cushioning Premier
Färg: rosa
Stl: 36-41
Pris 1395:-

Symbolbeskrivning, se sida 4-5

Art: 14905 
Arch Fit - Big Appeal
Färg: navy
Stl: 36-41
Pris 1249:-



På lätta och torra fötter
Det är inte konstigt att Ortisei blivit favorit för så 
många – en klassisk, vattentät promenadsko i 
tålig nubuck med praktiskt snabbspänne. 

Sin lätta vikt till trots, bjuder Ortisei på en väl upp-
byggd insida, innersulan från OrthoLite® tillför bra 
dämpning och kan vid behov tas ut och luftas.  

Med halkhämmande och gummiförstärkt ytter-
sula får du bra grepp oavsett underlag – perfekt 
för dig som vågar gå utanför upptrampade stigar. 
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Ortisei



Ortisei
Art: 77030 
Färg: blå
Stl: 36-42
Färg: grå
Stl: 36-41
Pris 949:-

Selva  
Art: 77050 
Färg: blå
Stl: 36-42
Pris 949:-

Ortisei 
Art: 77030   
Färg: röd
Stl: 36-41 
Färg: svart
Stl: 36-46
Pris 949:-

Symbolbeskrivning, se sida 4-5

Martin
Art: 52392   
Färg: svart
Stl: 41-46
Pris 895:-
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Sätt färg på tillvaron
Campitello är hikingkängan som sätter färg på viken trist och 
grå dag som helst. Vår nya varmfodrade känga Campitello är 
speciellt framtagen för dig i förskola, skola och hemtjänst och 
har naturligtvis försetts med Softsole-innersula för att ge varm 
och skön avlastning under årets kallaste dagar. 

Med vattentätt membran, förstärkt hälkappa och extra grepp-
säker Vibram-sula får du här en stadig känga som tål dagens, 
och vädrets, alla utmaningar!
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Campitello  



Cortina 
Art: 66040
Färg: svart
Stl: 36-46
Pris 949:-

21

Campitello  
Art: 15011
Färg: röd
Stl: 36-41
Pris 1195:-

Canazei  
Art: 14901
Färg: röd, svart
Stl: 36-41
Pris 1095:-

Hikingkänga
Lagazuoi
Art: 21030  
Färg: brun  
Stl: 36-41  
Pris 1995:-

Symbolbeskrivning, se sida 4-5



Stå varmt, snyggt och stadigt
Här har du kängan som är räddaren i nöden kalla vinterdagar, utan 
att kompromissa med designen.  

En av höstens nyheter är Trento, en trendig känga i svart mocka 
som med sitt varma foder och kraftiga sula håller foten varm både 
under- och ovanifrån. De patenterade, utfällbara dubbarna fälls  
enkelt ut när underlaget är isigt och tillbaka in när du skall gå på 
golv eller torrt underlag.  Inuti hittar du vår skönaste Softsole 8.0 - 
precis lika uppskattat på promenaden som förskolans utegård. 
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Funktionskänga
Trento 
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Art: 82090   
Färg: svart mocka
Stl: 36-42
Pris 1495:-

Vicenza 
Art: 82080  
Färg: svart mocka
Stl: 36-42
Pris 1295:-

Funktionskänga
Trento

Jodhpurs 
Art: 83306    
Färg: svart skinn, 
mullvad
Stl: 36-41
Pris 949:-

Jodhpurs 
Art: 85805    
Färg: grön mocka
Stl: 36-41
Pris 995:-

Känga 
Art: 85302    
Färg: svart skinn
Stl: 36-41
Pris 1149:-

Symbolbeskrivning, se sida 4-5



JOBI.SE Facebook
JOBI Jobbskor som bryr sig

Instagram
@jobijobbskor042-22 00 60        info@jobi.se

Jobi.se - Nära dig, alltid
Välkommen in på jobi.se för mer 
information, shopping och skovisning.

När du anmäler dig till nyhetsbreven får 
du full koll på sortimentet och chans till 
tävlingar, resor och kampanjer.

För senaste nytt, håll dig uppdaterad  
via sociala medier.


