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• Vi har gjort slumpmässiga 
 kvalitetskontroller på över 
 1 000 produkter.

• Leveranssäkerheten anses 
 fortfarande vara den bästa på 
 marknaden. 

• Vi har läst varje respons och med 
 dem som utgångspunkt designat 
 nya Dimex-plagg samt finslipat 
 funktionaliteten hos våra befintliga 
 produkter. 

• Levererat cirka 400 000 plagg till 
 Finland och Europa. 

• Gått igenom våra processer med  
 målet att kontakten med oss ska 
 vara så trevligt som möjligt. 
 No bullsh*t. 

DIMEX SÄTT ATT ARBETA 

Ansvar – Vi håller våra löften och uppfyller 
vårt sociala och ekologiska ansvar. 

Uppriktighet – Vi säger som det är, och  
No bullsh*t. 

Humor – Livet är inte så allvarligt. Det ska 
vara kul att arbeta och ha kontakt med kunder.

DIMEX
 – HÅLLER DIG AKTIV
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DIMEX+
 – FÖR ARBETE OCH FRITID

Vi är i grund och botten en tillverkare av arbetskläder.  
Dimex+ -kläderna är dock så snygga och bekväma att ha på sig så 
de knappast blir oanvända även på fritiden.

BOXERS 4371+ 
Otroligt bekväma, andas och 
lätta att bära. Känns som att vara 
naken under medan ditt paket 
förblir säkert. 

FLANELLSKJORTA 4381+ 
Passar lika bra i baren som 
på jobbet.
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MJUKISOVERALL SET 
4358+ och 4359+
Denna moderna dräkt för 
hemmakontoret är också perfekt  
för soffan, för grillning och dygnet runt – 
kom bara ihåg att tvätta den ibland!  
Byxorna har fickor med dragkedja. 

NYHETER!



STRUMPA 4400+,  
4399+ och 4398+ 
Inte bara för tennis – 
lätta och ventilerande 
strumpor för hela dagen. 
Ingen svett, ingen lukt.

FACEMASK 4383  
Formskydd ansiktsmask för 
vardagsninjorna! Masken trycker 
inte bakom öronen och kan 
spännas ordentligt.
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FLER PLUSNYHETER: www.dimex.fi/sv/karakteristisk/dimexplusse/

LÅNGÄRMAD T-TRÖJA 4363+ 
V-urringningen är precis rätt – 
trycker inte mot halsen eller är  
för sexig.

NO BULLSHIT T-TRÖJA 4360+  
Bekänn din stamtillhörighet! Tyget är behaglig 
som fingervarm mjölk. Made in Portugal.

http://www.dimex.fi/sv/karakteristisk/dimexplusse/
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Märket Design from Finland kommunicerar den 
finländska, unika designens ursprung och betonar 
vikten av finländskt immateriellt arbete för Finlands 
framgång och sysselsättning."* 

*Källa: suomalainentyo.fi

”

ETT FÖRETAG I KONTINUERLIG  
UTVECKLING 

Intelligenta kläder 
Det är en prioritet för oss att främja 
arbetssäkerhet. Dimex har tillsammans med 
den Teknologiska forskningscentralen och 
vänner forskat fram och utvecklat prototyper på 
intelligenta kläder i ConIot-projektet. Dessa ökar 
arbetssäkerheten på byggarbetsplatsen genom att 
t.ex. rapportera tillbud. 

Processer 
Orden miljövänlighet och ansvar används ofta i 
reklammaterial, men för oss är det inte en separat 
sak, utan vi vill att våra värden ska återspeglas i 
hela verksamheten. Vi är rättvisa, tar ansvar och 
utarbetar långsiktiga lösningar som gynnar oss, 
Dimex intressegrupper och därigenom alla andra. 
KPMG har hjälpt oss att gå igenom vår verksamhet 
och belyst oss om vad vi redan är mycket bra på 
och vad vi kan göra bättre. Behovet av utveckling 
upphör aldrig.

DIMEX  
UTVECKLINGSARBETE & DESIGN
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DIMEX  
UTVECKLINGSARBETE & DESIGN

Framtiden för kläder 
Under våren lanserar vi en extremt snygg 
och funktionell kollektion varselkläder som 
också råkar vara tillverkade av återvunna 
material. Dimex deltar också i Teva-teams 
och Remeos projekt för cirkulär ekonomi. 
Målet med testfasen är att återvinna trasiga 
och mycket smutsiga arbetskläder tillbaka till 
tyg och därifrån till nya Dimex-kläder. Dimex 
kvalitetsprocess har gjorts mer genomskinligt 
och förbättras.

Kvalitet 
Består av plaggets hållbarhet, funktionalitet 
och utseende. På så sätt får kunden en större 
fördel jämfört med priset. Andra fördelar är 
ökad livslängd, kostnadsbesparingar, arbetet 
flyter bättre samt ökad arbetstillfredsställelse 
och arbetssäkerhet. 

MER OM VÅRA  
UTVECKLINGSPROJEKT 
Vi förnyar vår webbplats och kommer 
samtidigt att berätta mer om vår verksamhet  
www.dimex.fi/sv/

http://www.dimex.fi/sv/


EN ISO 20471:2013 | Skyddskläder med god synbarhet

EN 342 | Hela dräkter och plagg till skydd mot kyla

JACKA  
60191

HF-BYXA 
6015

 VARSEL-
KLÄDER
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Dimex säkerhetskläder ser till att du 
syns. Alla officiella färger med hög 
synlighet; gul, orange och röd, har 
samma certifikat. Du kan med andra 
ord välja den färg du gillar mest – utan 
att pruta på säkerheten.



70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m²,
vatten- och smutsavvisande. VF gul/svart.

Bröstfickor, pennficka, D-ring, utdragbar horisontell/vertikal  
ID-kortficka, dragkedja/telefonficka, dubbla nedre fickor och 
bröstficka. Justerbart ärmslut och fåll. Längre fåll bak. Frontslå. 

Synlighetsklass 3 tillsammans med Dimex byxor.

Softshell: 86 % polyester, 12 % polyuretan, 2 % elastan,  
320 g/m², flexibelt, vind- och vattentätt material. 
Vattenspelaren 10 000 mm. VF gul/mörkgrå. 

Mörka armbågar och muddar. Bröstfickor med dragkedja, D-ring 
och löstagbar ID-kortficka. Fickor nertill med dragkedja, varmt 
ytmaterial på fickans insida. Öppna och rymliga innerfickor. Rak
ärm från armbågen + slejfar. Rak fåll med åtdragning med elastiskt 
snöre. Dimex-randtryckning.

EN ISO 20471, KL 2 S-6XL XS-4XLEN ISO 20471, KL 3

JACKA 6330 SOFTSHELL-JACKA 688

86 % polyester, 12 % polyuretan, 2 % elastan, 320 g/ m². 
Elastiskt, vatten- och vindavvisande.  
Vattenspelaren 10 000 mm. VF gul/Svart. 

VARSEL SOFTSHELL-JACKA 6099 
EN ISO 20471, KL 2 XS-4XL

Bröstficka med dragkedja, D-länk och löstagbart  
ID-kortfodral. Fickor med dragkedja nertill, varmt 
material på fickornas insida. Öppen tablettficka 
på insidan. Rak ärm + kardborrband. Rak fåll med 
åtdragning med elastiskt snöre Löstagbar huva 
med tryckknappar. Huva med elastiskt snöre och 
kardborrband. Kort slå under framkedjan för att  
skydda hakan. 50 mm tryckta reflex.

Synlighetsklass 3 tillsammans med byxor i 
klass 1 från storlek M.

NYHET!
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EN ISO 20471, KL 3 S-3XL

63 % polyester, 32 % bomull, 5 % elastan, 260 g/m²,  
flexibelt material som andas. VF gul/svart.

Jackan har en ny slim-fit-passform och tryckta elastiska reflex. 
Bröstfickor med dragkedja, D-ring och borttagbar horisontell/

JACKA 6050

EN ISO 20471, KL 2 S-4XL

VÄST 6740

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m²,  
vatten- och smutsavvisande. VF gul.

EN ISO 20471, KL 3 XS-4XL

FV gul 77 % polyester 23 % polyuretan,  260 g/m², 
Svart 73 % polyamid 27 % polyuretan, 205 g/m².
Andande, vatten- och vindtätt materialet. Vattenspelaren 
10 000 mm. FV gul/svart.

SKALJACKA 6066Y

Nätfoder på rygg och framsida, vanligt foder i ärmar och huva. 
Löstagbar huva med tryckknappar. Huva med elastiskt snöre 
och kardborrband. Bröstficka och innerficka med dragkedja. 

Foder på framstycke. Bröstficka, telefon- och pennfickor, 
horisontell/vertikal ID-kortficka, fickor med dragkedja och 

vertikal ID-kortficka. Pennfickor på ärmen. Dubbla fickor 
nertill och öppen bröstficka. Ärmslut som kan justeras med 
kardborrband. Rak, justerbar fåll. Frontslå.

Jackan har bättre passform  
och tryckta, töjbara reflexer. 
joustavat heijastimet.

100 % polyester, 145/200 g/m², lätt, slitstark, vind- och 
vattentät. VF gul/svart.

Löstagbara ärmar, nätfoder i västpartiet. Bröstficka med lock,

EN ISO 20471, KL 2 S-3XL

JACKA MED LÖSTAGBARA 
ÄRMAR 684

pennfickor, utdragbar horisontell/
vertikal ID-kortficka, bröstficka
med dragkedja, telefonficka, 
D-ring. Fickor nertill med 
dragkedja
och bröstficka 
med dragkedja. 
Gummiband och 
slejf i ärmslut.
Rak, justerbar fåll.

Synlighetsklass 3  
tillsammans med  
Dimex byxor.

bröstficka med 
dragkedja. Gummiband 
på sidan av fållen.

Synlighetsklass 3  
tillsammans med  
Dimex byxor.

D-ögla och löstagbar  
ID-kortficka. Fickor nertill 
med dragkedja. Fickan för 
padda nertill. Frontslå. 
Kardborrband i 
ärmslutet. Längre fåll 
bak. Åtdragning med 
elastiskt snöre i fållen. 
Tryckta reflexer.

Huven är tillräckligt 
stor för användning 
med säkerhetshjälm.
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EN ISO 20471, KL 1 S-3XL

SUPERSTRETCH SHORTS  
6069

90 % polyamid, 10 % elastan, 250 g/m², 100 % polyester 
200 g/m². Elastiskt, lätt, hållbart och andande. 
Huvudsakliga materialet Superstretch är elastisk i fyra 
riktningar. VF gul/svart.            

Knäskyddsfickor av Cordura. Framfickor, reflexpasspoal på 
framfickans kant, D-öglan. 
Fästningsöglor på midjan för 
lösa hängfickor. Benficka med 
lock och dragkedja. Bakfickor. 
Gummiband bak på midjan.  
3/4 längd. Tryckta reflexer.

Bättre passform. Välj en fast 
storlek när du köper  
Superstretch-produkter.

Synlighetsklass 3 tillsammans 
med Dimex överdelar.

EN ISO 20471, KL 1 46-74

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m², vatten- och 
smutsavvisande. VF gul/svart.

Framfickor, lårfickor, telefon- och pennficka, utdragbar 
horisontell/vertikal ID-kortficka, bakfickor.
Knäskyddsfickor på 
insidan. Knivknapp och 
-hälla. Förstärkande 
extrasöm i grenen. 4 cm 
förlängningsmån, inte 
preparerad.

Synlighetsklass 3 tillsammans 
med Dimex överdelar.

BYXA 6340

EN ISO 20471, KL 3 XS-3XL

74 % polyester, 26 % polyuretan, 210 g/m², 
vattentätt material som andas. VF gul.

Vattentäta och tejpade sömmar. Nätfoder. 
Bröstfickor med dragkedja och ID-kortficka.
Justerbara ärmslut. Ventilationsöppningar. 
Vattenfåra bakpå fållen. Löstagbar huva.  
Frontslå.

REGNJACKA 18121 

KOMBINERA REGNROCKEN MED
REGNHÄNGSELBYXOR

Regnhängselbyxa
860 hittar du på s. 39.

KOMBINERA 
SUPERSTRETCH  

SHORTS MED
LÖSA HÄNGFICKOR.

Lösa hängfickor 4345+  
hittar du på s. 54.

11

 V
A

R
SE

LK
LÄ

D
ER



EN ISO 20471, KL 3 XS-4XL

70 % polyester, 30 % 
bomull, 245 g/m²,  
vatten- och 
smutsavvisande.  
VF gul/svart.

Bröstficka, horisontell/
vertikal ID-kortficka, ficka 
med dragkedja, pennfickor. 
Framfickor med öppning 
till de egna fickorna. 
Benficka, bakficka med 
lock. Gummiband i ärmslut, 
byxben med dragkedja, 
frontslå, bältesöglor. 
Knäskyddsfickor på insidan.

OVERALL 60381

90 % polyamid, 10 % elastan, 250 g/m², 100 % polyester 
260 g/m². 100 % polyester, 200 g/m². Elastiskt, 
lätt, hållbart och andande. Huvudsakliga materialet 
Superstretch är elastisk i fyra riktningar.
VF gul/svart/mörkgrå.

Framfickor och påsydda fickor med dragkedja. Lårficka, fickan 
för pennor och småprylar. Bakfickor. Gummiband bak på 
midjan. Bälteslänkar ja D-länk. Formade knäveck. Reflekterande 
passpoaler. 4 cm förlängningsmån, inte preparerad.

Smalare ben och bättre passform.  
Välj en fast storlek när du köper Superstretch-produkter.

Synlighetsklass 3 tillsammans med Dimex överdelar.

SUPERSTRETCH-BYXA 6077
EN ISO 20471, KL 1 44-64

EN ISO 20471, KL 2 S-4XL

70 % polyester, 30 % bomull, 
245 g/m², Cordura 100 %, 
polyamid, 240 g/m²,
stark, vatten- och 
smutsavvisande.  
VF gul/svart.

Cordura-förstärkningar i häng- 
och knäskyddsfickor. Bröstficka, 
horisontell/vertikal ID-kortficka, 
telefon- och pennficka, dubbla
hängfickor framme, plastfickor, 
hängfickor bak, lårficka och 
tumstocksficka. Tillbehörs- och 
hammaröglor, knivknapp och 
-hälla. Starka bälteshällor. Resår 
på axel. Dragkedja på framsida 
med två lås.

Synlighetsklass 3 tillsammans med 
Dimex överdelar.

HF-HÄNGSELBYXA 6490
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EN ISO 20471, KL 1 44-64

NYHET!

EN ISO 20471, KL 2 S-3XL

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m², Cordura 100 %
polyamid, 240 g/m², stark, vatten- och smutsavvisande.
VF gul/svart.

Cordura-förstärkningar i hängfickor. Bröstfickor, telefon- och 
pennficka, vant- och skruvfickor, horisontell/vertikal 
ID-kortficka, dubbla hängfickor framme, hängfickor bak. 
Bottnen i högra bröstfickan
är lös, säkerhetsband 
och knäppning. Bältes-, 
hammar- och tillbehörshällor, 
knivknappar. Fast
utvidgningsstycke framtill, 
fästs med dragkedja. 
Öppning för sele.

Synlighetsklass 3 tillsammans 
med Dimex byxor.

HF-VÄST 6320HF-BYXA 6310
EN ISO 20471, KL 2 44-64

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m²,  
Cordura 100 % polyamid, 240 g/m², stark,  
vatten- och smutsavvisande. VF gul/svart.

Cordura-förstärkningar 
i häng- och 
knäskyddsfickorna samt i 
benen. Framfickor, telefon-, 
ID-kort- och pennficka, 
tumstocksoch
benficka, dubbla hängfickor 
fram och bak. Knivknapp 
och -hälla, D-länk.  
2 tillbehörs- och  
2 hammaröglor. Starka 
bälteshällor. Förstärkande 
extrasöm i grenen. 4 cm 
förlängningsmån, inte 
preparerad. 

Synlighetsklass 3 tillsammans 
med Dimex överdelar.

Superstretch 90 % polyamid, 10 % elastan, 250 g/m2,  
VF gul 100 % polyester, 200 g/m2, Cordura 100 % polyamide, 
240 g/m2. Elastiskt, lätt, hållbart och andande. Huvudsakliga 
materialet Superstretch är elastisk i fyra riktningar.
VF gul/svart.

Förstärkta framfickor med inläggsbotten. Hängfickor, blixtlåsficka 
på vänster sida och öppen ficka, öppen ficka på höger sida, 
tillbehörsficka och tillbehörslänkar. Årficka med blixtlås på vänster 
sida, öppen lårficka på höger sida, pennfickor, knivhållare och 
knappp,öppna bakfickor. måttbandsficka,  
knivhållare- och knapp. utrymmesgivande  
formveck i knäna. 2- in 1 knälapp. D-ögla och  
bältesöglor, tillbehörsöglor. 5 cm  
förlängningsmån, 3,5cm avkortningsmån.  
50/70 mm tryckta reflexer. 

Smalare ben och bättre passform.  
Välj en fast storlek när du köper Superstretch- 
produkter. Synlighetsklass 3 tillsammans med  
Dimex överdelar.

SUPERSTRECH HF-BYXA 
6085Y 
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EN ISO 20471 KL 2, EN 342 S-6XL

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m², vatten- och 
smutsavvisande, 120 g/m² Thinsulate-foder. VF gul/svart.

Bröstfickor, pennficka, utdragbar horisontell/vertikal ID-kortficka,
dragkedja/telefonficka, dubbla nedre fickor, bröstficka med 
dragkedja, öppen bröstficka. Gummiband och slejf i
ärmslut. Rak, justerbar fåll. Längre fåll bak. Skyddande krage. 
Frontslå.

VINTERJACKA 6350 

EN ISO 20471 KL 1, EN 342 46-64

70 % polyester, 30 % 
bomull, 245 g/m², vattenoch 
smutsavvisande, 80 g/m² 
Thinsulate-foder.
VF gul/svart.

Framfickor, lårfickor, telefonficka, 
utdragbar horisontell/vertikal
ID-kortficka, bakficka med lock. 
Knäskyddsfickor på insidan.
Knivknapp och -hälla. Förhöjd 
midja bak, löstagbara hängslen.
Dragkedja i benslut.

Synlighetsklass 3 tillsammans med 
Dimex överdelar.

HÄNGSELBYXA FÖR  
VINTERBRUK 6360 

NYHET!

Synlighetsklass 3  
tillsammans med  
Dimex byxor.

77 % Polyester, 23 % Polyuretan, 260 g/ m². 
Vatten- och vindavvisande, slitstarkt material. 
80 g/ m² Thinsulate-foder.  
Vattenspelaren 10 000 mm. VF gul/Svart. 

Blixtlåsförsedda bröstfickor, borttagbar horisontell/
vertikal ID-kortficka, D-länk för ID-kortficka. 
Fickor nertill med dragkedja. Bröstficka med 
dragkedja, tablettficka på insidan. Löstagbar 
huva med tryckknappar. Kardborrband 
i ärmslutet, resår på insidan. 
Kardborrejustering i fållen. Frontslå. 
Tryckta reflex 50/70 mm. 

Enastående väderbeständighet. 
Bra jacka för hösten, snöblandat  
regn och köld.

S-3XLEN ISO 20471, KL 3

VARSEL VINTERJACKA 6059Y  
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EN ISO 20471 KL 3, EN 342 XS-4XL

70 % polyester, 30 % bomull, 
245 g/m², vatten- och 
smutsavvisande,
120 g/m²/150 g/m² Thinsulate-
foder. VF gul/svart.

Fuktskydd nertill på byxbe-
nens framsidor och upptill på 
byxbenens baksidor. Bröst-
ficka, horisontell/vertikal 
ID-kortficka, ficka med drag-
kedja, bröstficka med drag-
kedja. Ficka med dragkedja
och platsficka framtill på byx-
benet. Rakt ärmslut med kard-
borrband för justering av öpp-
ningen och resår på insidan. 
Avtagbar huva med dragked-
jefäste och kardborrband för 
justering. Byxben med drag-
kedja, vindslå med kardborr-
knäppning. Frontslå fram, bälg i  
rygg. Dragkedja på framsida  
med två lås.

VINTEROVERALL 6039 

HÄNGSELBYXA FÖR  
VINTERBRUK 6360 

71 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m².  
Vatten- och smutsavvisande. 80 g/m² Thinsulate-foder. 
VF gul/svart.

Bröstficka. Framfickor. Lårficka. Hög ryggdel. Ställbara hängslen. 
Gummiband bak på midjan. Reflekterande passpoaler.

Synlighetsklass 3 tillsammans med Dimex överdelar.

VINTERHÄNGSELBYXA  
6076 

EN ISO 20471 KL 1, EN 342 S-3XL

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m².  
Vatten- och smutsavvisande. 80 g/m²  
Thinsulate-foder. VF gul/svart.

VINTERBYXA 6075 
EN ISO 20471 KL 1, EN 342 46-64

Framfickor. Lårficka 
och telefonficka. 
Knäskyddsfickor på 
insidan. Bältesöglor. 
Gummiband bak på midjan. 
Reflekterande passpoaler.

Synlighetsklass 3 tillsammans 
med Dimex överdelar.
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EN ISO 20471, KL 2 S-4XL

JACKA 60191

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m²,
vatten- och smutsavvisande. VF orange/svart.

Bröstficka, horisontell/vertikal ID-kortficka, bröstficka med 
dragkedja och pennfickor. Ärmficka. Fickor nertill med 
dragkedja. Bröstficka med dragkedja. Justerbart ärmslut. 
Gummiband på sidan av fållen
och slejfar. Frontslå. Reflex på axlarna.

Synlighetsklass 3 tillsammans  
med Dimex byxor.
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EN ISO 20471, KL 3 XS-4XL

Softshell: 86 % polyester, 12 % polyuretan, 2 % elastan, 
320 g/m², flexibelt, vind- och vattentäta material.
Vattenspelaren 10 000 mm. VF orange/svart. 

SOFTSHELL-JACKA 688R

Mörka armbågar och muddar. 
Bröstfickor med dragkedja, 
D-länk och borttagbar ID-
kortficka. Fickor nertill med 
dragkedja, varmt material på 
fickans insida. Öppna och 
rymliga innerfickor. Rak ärm 
från armbågen + slejfar. Rak fåll 
med åtdragning med elastiskt 
snöre. Dimex-randtryckning.



EN ISO 20471, KL 1 46-64

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m²,
vatten- och smutsavvisande. VF orange/svart.

BYXA 6020

Framfickor, benfickor. 
Utdragbar horisontell/
vertikal ID-kortficka. Telefon- 
och pennficka. Knivknapp 
och -hälla. Bakfickor, 
knäskyddsfickor på utsidan. 
4 cm förlängningsmån, inte 
preparerad. 

Synlighetsklass 3 tillsammans  
med Dimex överdelar.

EN ISO 20471, KL 2 S-4XL

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m²,
vatten- och smutsavvisande. VF orange.

Foder på framstycke. Bröstficka, telefon- och pennfickor, 
horisontell/vertikal ID-kortficka, fickor med dragkedja och 
bröstficka med dragkedja. Gummiband på sidan av fållen.

Synlighetsklass 3 tillsammans  
med Dimex byxor.

VÄST 6740R
EN ISO 20471, KL 2 S-3XL

71 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m², Cordura 100 %
polyamid, 240 g/m², stark, vatten- och  
smutsavvisande. VF orange/svart.

HF-VÄST 6320R

Cordura-förstärkningar 
i hängfickor. Bröstfickor, 
telefon- och pennficka, 
vant- och skruvfickor,
horisontell/vertikal ID-
kortficka, dubbla hängfickor 
framme, hängfickor bak. 
Bottnen i högra bröstfickan
är lös, säkerhetsband 
och knäppning. 
Bältes-, hammar- 
och tillbehörshällor, 
knivknappar. Fast
utvidgningsstycke framtill, 
fästs med dragkedja. 
Öppning för sele.

Synlighetsklass 3 tillsammans 
med Dimex byxor.

EN ISO 20471, KL 1 44-64

90 % polyamid, 10 % elastan,  
250 g/m², 100 % polyester,  
200 g/m². Töjbart, lätt, tåligt 
och ventilerande. Superstretch-
huvudmaterialet är töjbart i  
fyra riktningar. VF orange/ 
svart/mörkgrå.

Framfickor och påsydda fickor med 
dragkedja. Lårficka, fickan för pennor 
och småprylar. Bakficka med  
dragkedja. Gummiband bak på 
midjan. Formade knäveck. D-länk och 
bälteslänkar. 4 cm förlängningsmån,  
inte preparerad.

Smalare ben och bättre passform.  
Välj en fast storlek när du köper 
Superstretch-produkter. 

Synlighetsklass 3 tillsammans  
med Dimex överdelar.

SUPERSTRETCH-BYXA  
6063
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EN ISO 20471, KL 2 44-64

85 % polyester, 15 % bomull, 310 g/m², 46 % CO 16 %  
PES 38 % EME (T400), 295 g, Cordura 100 % polyamid,  
240 g/m², flexibelt, mycket hållbart och lättskött material 
som andas. Smutsavvisande finish i VF-färg.

Cordura-förstärkningar i häng- och knäskyddsfickorna och baktill i 
bensluten. Framfickor med Cordura-förstärkt botten. Lårficka med 
utdragbar horisontell/vertikal ID-kortficka. Telefon- och pennfickor, 
dubbla hängfickor framme och rymliga bakfickor. Två olika 
infattningshöjder för knäskydd inom knäskyddsfickor av Cordura. 
Tumstocksficka, knivficka, -knapp och -hälla. D-ring, 2 tillbehörs-  
och 2 hammaröglor. Starka bälteshällor. Grenkil med dubbla 
sömmar. 6015 4 cm förlängningsmån, inte preparerad. 
6015Y 5 cm förlängningsmån, preparerad.

HF-BYXA 6015 VF orange /6015Y VF gul

VI UTVECKLADE HF-BYXORNA
Den bredare måttsättningen för låren, grenen och höften 
förbättrar rörelsekomforten i extrema arbetsställningar 
samt byxans hållbarhet i grenen

» grensömmarna varken brister eller spricker
» lårdelen är inte åtstramande eller klämmande
» midjan hålls bättre på plats 
också när man böjer sig

•  Grenkilen är av töjande material och
 förstärkningskviltarna ökar byxans hållbarhet. 

•  Två olika infattningshöjder för knäskydd inom 
 knäskyddsfickor av Cordura. Synlighetsklass 3 
 tillsammans med Dimex överdelar.

HF-BYXA 
6015

LÅNGÄRMAD  
VARSEL-T-SKJORTA 

4295+ 
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EN ISO 20471 KL 2, EN 342 S-4XL

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m², vatten- och
smutsavvisande, 120 g Thinsulate-foder. VF orange/svart.

VINTERJACKA 60211 

Bröstfickor, horisontell/vertikal ID-
kortficka. Fickamed dragkedja, 
telefonficka. Dubbla nedre 
fickor, ärmficka. Dragkedja 
medbröstficka, öppen bröstficka.
Rakt ärmslut, resår på insidan. 
Gummiband på sidan av fållen 
ochslejfar. Löstagbar huva.
Frontslå. Reflex på axlarna.

Synlighetsklass 3 tillsammans med  
Dimex byxor.

EN ISO 20471, KL 1 44-64

Superstretch 90 % polyamid, 10 % elastan, 250 g/m2, 
VF orange 100 % polyester, 200 g/m2, Cordura 100 %  
polyamide, 240 g/m2. Elastiskt, lätt, hållbart och 
andande. Huvudsakliga materialet Superstretch är 
elastisk i fyra riktningar. VF orange/svart. 

Förstärkta framfickor med inläggsbotten. Hängfickor, 
blixtlåsficka på vänster sida och öppen ficka, öppen ficka 
på höger sida, tillbehörsficka och tillbehörslänkar. Årficka 
med blixtlås på vänster sida, öppen lårficka på höger 
sida, pennfickor, knivhållare och knappp,öppna bakfickor. 
måttbandsficka, knivhållare- och knapp. utrymmesgivande 
formveck i knäna. 2- in 1 knälapp. D-ögla och bältesöglor, 

SUPERSTRECH HF-BYXA  
6085

NYHET!

tillbehörsöglor. 5 cm förlängningsmån, 
3,5 cm avkortningsmån. 50/70 mm 
tryckta reflexer.
 
Smalare ben och bättre passform.  
Välj en fast storlek när du köper 
Superstretch-produkter. Synlighetsklass 3 
tillsammans med Dimex överdelar.
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EN ISO 20471 KL 1, EN 342 46-64

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m², vatten- och 
smutsavvisande, 80 g Thinsulate-foder.  
VF orange/svart.

Framfickor, benfickor och telefonficka. Utdragbar 
horisontell/vertikal ID-kortficka. Bakficka, knäskyddsfickor 
på insidan. Knivknapp och -hälla. Förhöjd midja bak. 
Avtagbara hängslen. Vindslå som skyddar byxben och
dragkedja. Benslut med snölås.

Synlighetsklass 3 tillsammans med Dimex överdelar.

HÄNGSELBYXA FÖR  
VINTERBRUK 6022 

EN ISO 20471, KL 3 S-3XL

77 % polyester + 23 % PU, 260 g/m², vind- och 
vattentät, 80 g/m² Thinsulate-foder.  
VF orange/svart.

VINTERJACKA 6059R  

Blixtlåsförsedda bröstfickor, borttagbar 
horisontell/vertikal identitetkortsficka, 
D-ögla för ID-kortficka. Fickor nertill med 
dragkedja, bröstficka med dragkedja. 
Kardborrband i ärmslutet, resår på insidan. 
Kardborrejustering i fållen. Löstagbar 
huva med tryckknappar. Frontslå. Tryckta 
reflexer.  
 
Synlighetsklass 3 tillsammans  
med Dimex byxor.

NYHET!
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EN ISO 20471 KL 1, EN 342 46-64

70 % polyester, 30 % 
bomull, 245 g/m², vatten- 
och smutsavvisande, 80 g 
Thinsulate-foder.  
VF röd/svart.

Telefon- och pennficka, 
framfickor. Utdragbar 
horisontell/vertikal ID-
kortficka, lårfickor och bakficka 
med lock. Knäskyddsfickor 
på insidan. Hög ryggdel. 
Justerbara hängslen.
Dragkedja i benslut. Dragkedja 
på framsida med två lås.

Synlighetsklass 3 tillsammans  
med Dimex överdelar.

VINTERHÄNGSELBYXA 6700 

EN ISO 20471, KL 2 S-3XL EN ISO 20471 KL 2, EN 342 S-3XL

EN ISO 20471, KL 1 46-64

JACKA 6210 VINTERJACKA 6240 

BYXA 6220

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m²,
vatten- och smutsavvisande. VF röd/svart.

Nätfoder i framstycket. Bröstfickor, utdragbar horisontell/
vertikal ID-kortficka, telefonficka, pennfickor, dubbla nedre 
fickor, bröstficka med dragkedja och öppen bröstficka.  
Rakt, justerbart ärmslut  

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m², vatten- och
smutsavvisande, 120 g Thinsulate-foder. VF röd/svart.

Bröstfickor, utdragbar horisontell/vertikal ID-kortficka,  
dragkedja/telefonficka under slå, pennfickor, dubbla nedre 
fickor, bröstficka med dragkedja, öppen bröstficka. 
Gummiband och slejf i ärmslut. Rak, justerbar fåll. Frontslå.

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m², vatten- och 
smutsavvisande. VF röd/svart.

Framfickor, lårfickor, telefon- och pennficka, utdragbar 

och fåll. Frontslå.

Synlighetsklass 3 
tillsammans med 
Dimex byxor.

Synlighetsklass 3  
tillsammans med  
Dimex byxor.

ID-kortficka, bakfickor. 
Knäskyddsfickor på insidan.
Förstärkande extrasöm i 
grenen. 4 cm förlängningsmån, 
inte preparerad.

Synlighetsklass 3 tillsammans  
med Dimex överdelar.
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EN ISO 20471 KL 2, EN 342 S-3XL

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m², vatten- och 
smutsavvisande, 120 g/m² Thinsulate-foder.  
VF gul/mörkblå.

VINTERJACKA 6034 

EN ISO 20471, KL 2 S-3XL

JACKA 6031

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m²,
vatten- och smutsavvisande. VF gul/mörkblå.

Bröstficka, ID-kortficka, telefonficka, pennfickor. Fickor 
nertill med dragkedja, bröstficka med dragkedja, 
öppna innerfickor. Justerbara ärmslut, gummiband 
nertill på sidan, frontslå.

Synlighetsklass 3 tillsammans  
med Dimex byxor.

Bröstficka, ID-kortficka,
telefonficka, pennfickor.
Fickor nertill med dragkedja, 
bröstficka med dragkedja, 
öppna innerfickor.
Justerbara ärmslut, 
gummiband nertill på sidan, 
frontslå.

Synlighetsklass 3 tillsammans  
med Dimex byxor.

2222



VINTERJACKA 6034 

EN ISO 20471, KL 1 46-64

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m²,
vatten- och smutsavvisande. VF gul/mörkblå.

Framfickor, lårficka, horisontell ID-kortficka, telefon- och 
pennficka, tumstocksficka, bakficka. Knäskyddsfickor på 
insidan. 4 cm förlängningsmån, inte preparerad.

Synlighetsklass 3 tillsammans med Dimex överdelar.

BYXA 6032

EN ISO 20471 KL 1, EN 342 S-3XL

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m², vatten- 
och smutsavvisande, 80 g/m² Thinsulate-foder.
VF gul/mörkblå.

Telefon- och pennficka, framfickor, lårficka, bakficka. 
Hög ryggdel, ställbara hängslen.

Synlighetsklass 3 tillsammans med Dimex överdelar.

VINTERHÄNGSELBYXA 6036 
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EN ISO 20471:2013 | Skyddskläder med god synbarhet

EN 342 | Hela dräkter och plagg till skydd mot kyla

Man känner igen en skicklig, arbetare 
kvinna på välsittande arbetskläder. 
Dimex damkläder har fått bra feedback 
för att de sitter bäst av alla alternativ 
på marknaden. Välj samma storlek 
som du har i dina vardagskläder.

 DIMEX
 FÖR DAMER

JACKA  
FÖR DAMER 

6012

SUPERSTRETCH 
BYXA FÖR  
DAMER 6080
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JACKA FÖR DAMER 6012
EN ISO 20471, KL 2 XS-3XL

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m².  
Vatten- och smutsavvisande. VF gul/svart.

Nätfoder i framstycket. Bröstfickor med dragkedja. D-ring där du 
kan fästa den utdragbara vågräta/lodräta ID-kortfickan. Pennfickor 
på ärmen. Nedre fickor med dragkedja. Öppen innerficka och 
innerficka med dragkedja. Rakt ärmslut, justerbar slejf. Rak, 
justerbar fåll. Frontslå.

Synlighetsklass 3  
tillsammans med  
Dimex byxor.

DIMEXATTITUDE-BYXA 
FÖR DAMER 6046

46 % CO 16 % PES 38 % EME(T400), 295 g/m², 
Cordura 100 % polyamid, 240 g/m², flexibelt,
mycket hållbart material som andas. VF gul/svart.

Framfickor. Benficka, pennfickor, utdragbar horisontell/

EN ISO 20471, KL 1 34-52

vertikal ID-kortficka i benficka, telefonficka. Tumstocksficka, 
knivknapp och -hälla. D-länk. Bakfickor med lock. Bältesöglor. 

Superstretch 90 % polyamid, 10 % elastan, 250 g/m2, 
100 % polyester, 200 g/m2 Cordura 100 % polyamid, 
240 g/m2. Elastiskt, lätt, hållbart och andande.  
Huvudsakliga materialet Superstretch är elastisk i fyra 
riktningar. VF gul/svart.

Förstärkta framfickor med inläggsbotten, hängfickor med blixt-
låsficka och öppen ficka på vänster sida, öppen ficka på höger 

SUPERSTRETCH HF-BYXA 
FÖR DAMEN 6098

EN ISO 20471,  KL 1 34-52

VINTERJACKA FÖR DAMER 
6013 

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m².  
Vatten- och smutsavvisande. 120 g/m²  
Thinsulate-foder. VF gul/svart.

Bröstfickor med dragkedja. D-ring där du kan fästa den 
utdragbara vågräta/lodräta ID-kortfickan. Pennfickor på 
ärmen. Dubbla fickor nertill.  

EN ISO 20471 KL 2, EN 342 XS-3XL

Öppen innerficka 
och innerficka med 
dragkedja. Rakt 
ärmslut, justerbar 
slejf. Rak, justerbar 
fåll. Löstagbarhuva. 
Frontslå.

Synlighetsklass 3 
tillsammans med 
Dimex byxor.

sida. Lårficka med blixtlås på vänster 
sida, öppen lårficka på höger sida. 
Knäskyddsfickor av Cordura.  
Utrymmesgivande formveck i knäna. 
D-ögla och bältesöglor, tillbehörsöglor. 
5 cm förlängningsmån, 5 cm  
avkortningsmån. 50/70 mm  
tryckta reflexer. 

Synlighetsklass 3 tillsammans med  
Dimex överdelar.

NYHET!

Bakre benslut och Två olika 
infattningshöjder för knäskydd 
inom knäskyddsfickor av Cordura. 
4 cm förlängningsmån, inte 
preparerad.

Synlighetsklass 3 tillsammans med 
Dimex överdelar. Tyget bleknar i 
de första tvättarna och man får 
en stentvättad känsla. Tvättas 
med avigsidan utåt för att minska 
blekningen. 
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EN ISO 20471, KL 2 XS-3XL

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m². Vatten- och 
smutsavvisande. VF orange/svart.

Nätfoder i framstycket. Bröstfickor med dragkedja. Vertikal 
ID-kortficka och pennfickor på ärmen. Nedre fickor med 
dragkedja. Öppen innerficka och innerficka med dragkedja. 
Rakt ärmslut, justerbar slejf. Rak, justerbar fåll. Frontslå.

JACKA FÖR DAMER 6012R

EN ISO 20471 KL 2, EN 342 XS-3XL

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m². Vatten- och 
smutsavvisande. 120 g/m² Thinsulate-foder.
VF orange/svart.

VINTERJACKA FÖR DAMER 
6013R 

XS-3XL

Bröstfickor med dragkedja. Vertikal ID-kortficka och pennfickor 
på ärmen. Dubbla fickor nertill. Öppen innerficka och innerficka 
med dragkedja. Rakt ärmslut, justerbar slejf. Rak, justerbar fåll. 
Löstagbar huva. 
Frontslå.

Synlighetsklass 3  
tillsammans med  
Dimex byxor.

VINTERBYXA FÖR DAMER 
6072 

EN ISO 20471 KL 1, EN 342 XS-3XL

70 % polyester, 30 % bomull, 
245 g/m². Vatten- och 
smutsavvisande. 80 g/m² 
Thinsulate-foder. VF gul/svart.

Framfickor. Lårficka och telefonficka. 
Knäskyddsfickor på insidan. 
Bältesöglor och D-länk. Förhöjd midja 
bak. Bak  midjan med gummiband, 
som kan justeras med kardborre. 
Löstagbara och justerbara hängslen. 
Dragkedja i benslut. Benslut med 
snölås.

Synlighetsklass 3 tillsammans  
med Dimex överdelar.

Synlighetsklass 3  
tillsammans med  
Dimex byxor.

74 % polyamid, 26 % 
Polyuretan , 155 g/m².  
Vind och vattentätt, 
vattenspelaren 10 000 mm. 
80 g/m² Thinsulate-foder 
Thinsulate-vadd med rosa 
foder. 

Stora öppna framfickor, lårfickor 
med kardborrestängning, 
telefonögla inuti fickan på vänster 
sida. D-länk i midjan för kortficka. 
Midja som justeras  
med kardborreband 
och förhöjd bak.  
Formade knäveck.  
Benslutens snölå  
med broms-
gummiband, dragsko 
i byxslut. Rosa detaljer 
och reflexband som effekt.

NORMVINTERBYXA  
FÖR DAMER 6096  

NYHET!
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JACKA FÖR DAMER 6012R

DIMEXATTITUDE-BYXA  
FÖR DAMER 6029

34-52

46 % CO 16 % PES 38 % EME (T400), 295 g/m², Cordura 
100 % polyamid, 240 g/m², flexibelt och mycket hållbart 
material som andas. Mörkgrå.

Benslut och knäskyddsfickor 
Cordura. Rymliga framfickor, 
lårficka med veck och
pennficka. Telefonficka, 
tumstocksficka, knivknapp 
och -hälla, D-ögla. Bakfickor 
med lock, locket på den ena 
bakfickan är av reflekterande 
material. Bältesöglor. 4 cm  
förlängningsmån, inte 
preparerad.

Tyget bleknar i de första tvättarna 
och man får en stentvättad 
känsla. Tvättas med avigsidan 
utåt för att minska blekningen. 

XS-3XL

65 % polyester, 35 % bomull, 260 g/m², lätt, behagligt 
och flexibelt material. Svart.

Bröstfickor med dragkedja, D-länk. Pennfickor på ärmen. 
Dubbla fickor nertill och öppen bröstficka. Ärmslut som
kan justeras med kardborrband. Rak, justerbar fåll. Frontslå.

DIMEXATTITUDE-JACKA  
FÖR DAMER 6049

SUPERSTRETCH BYXA FÖR 
DAMER 6080

34-52

90 % polyamid, 10 % elastan, 
250 g/m², 100 % polyester, 
200 g/m². Elastiskt, lätt, 
hållbart och andande. 
Huvudsakliga materialet 
Superstretch är elastisk i fyra 
riktningar. Svart/mörkgrå

Violetta effektsömmar. Framfickor, 
påsydda fickor med dragkedja. 
Lårficka med lock, ficka för pennor 
och småprylar. Bakfickor. Formade 
knäveck. D-länk och bälteslänkar. 
Reflexband i knäsömmen. 4 cm 
skarvmån, ej preparerad. 

Smalare ben och bättre passform. 
Välj en fast storlek när du köper 
Superstretch-produkter.

XS-3XL

74 % polyamid, 20 % polyuretan 155 g/m², vatten- 
och vindresistant material. 80 g/m² Thinsulate vadd. 
Svart/rosa effekter.

VINTERJACKA FÖR  
DAMER 6079 

Bröstficka med dragkedja, 
D-länk för ID-kortsfack, 
fickor med dragkedja, 
stor innerficka med 
dragkedja. Gummitampar i 
manschetterna, invändigt 
armbandssensorer 
med tumhål. Lång fåll, 
längre på baksidan. 
Fast huva, justerbar med 
kardborreband. Framlist, 
dubbelriktad dragkedja, 
under vindlist med 
kedjeskydd. Reflexband och 
20 mm reflex i huva och 
höger ärm.
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Brandskyddscertifierade arbetskläder 
är det säkraste alternativet för personer 
som arbetar med eller i närheten av heta 
arbeten. Brandskyddet i Dimex kläder för 
heta arbeten har absorberats i tyget så att 
det inte försvinner i tvätten. Brandskyddet 
gäller så länge tyget är helt.

EN ISO 11612 | Kläder till skydd mot hetta och flamma

EN ISO 11611 | Skyddskläder för användning vid svetsarbete eller likartat arbete

BRAND-
SKYDDADE

JACKA
644

BYXA
645
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JACKA 644 BYXA 645
XS-3XL 44-64STANDARDERNA* STANDARDERNA*

STANDARDERNA*STANDARDERNA*

100 % Proban-brandskyddad bomull, 340 g/m².
Svart/VF gul.

Bröstfickor, den högra med dragkedja, utdragbar horisontell/
vertikal ID-kortficka, telefon- och pennficka samt nedre fickor
med dragkedja. Tillbehörsögla. Frontslå. Rak ärm och fåll. 
Tygets färg bleknar i tvätten.

S-3XLXS-3XL

100 % Proban-brandskyddad
bomull, 340 g/m². M.blå

Bröstfickor, pennficka, fickögla, 
framfickor, bakficka med lock, 
tumstocksficka. Knäskyddsfickor 
ovanpå. hammarhälla. Dold 
knäppning. Gummiband i 
ärmslutet. Tygets färg bleknar i 
tvätten.

100 % Proban-
brandskyddad bomull,
340 g/m². Svart/VF gul.

Bröstfickor, den högre med 
dragkedja, utdragbar horison-
tell/vertikal ID-kortficka, fram-
fickor med genomgång för 
egna fickor, bakficka
med lock, tumstocksficka. 
Knäskyddsfickor ovanpå.  
Tillbehörs- och hammarhälla. 
Frontslå. Fäste med dragkedja. 
Gummiband i ärmslutet. Tygets 
färg bleknar i tvätten.

OVERALL 5352OVERALL 646

*DEN HÄR SIDANS PRODUKTER 
HAR STANDARDERNA:                         
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1
EN ISO 11611 A1+A2 klass 1 

BRANDSKYDD MED 
PROBAN

har gjorts direkt på 
tygets fibrer. Därför 

håller skyddet för tvätt 
och slitage, i motsats till 
tyg som efterbehandlats 

med brandskydd. 
Observera att

färgen på brandskyddade
bomullstyg bleknar

vid tvätt.

Framfickor, lårfickor, 
bakficka med lock, 
tumstocksficka. 
Knäskyddsfickor ovanpå. 
Hammarögla. Reflex på 
lårfickan. Tygets
färg bleknar i tvätten.

100 % Proban-brandskyddad bomull, 340 g/m².
Svart/VF gul.
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EN ISO 11612 | Kläder till skydd mot hetta och flamma

EN ISO 11611 | Skyddskläder för användning vid svetsarbete eller likartat arbete

EN ISO 13034, typ 6 | Skyddskläder för kemikalier i vätskeform

IEC 61482-2:2009 |  Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar

EN 1149-5 | Skyddskläder, elektrostatiska egenskaper, fordringar på design och ingående material

EN ISO 20471:2013 | Skyddskläder med god synbarhet

MULTI-
 SKYDDADE

JACKA
6000B

BYXA
6001B
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Våra multiskyddskläder har certifikat för 
synlighet, brandskydd, antistatiskhet och 
ljusbåge. Allt fler byggarbetsplatser kräver 
dessa.



JACKA 6000
S-3XL

75 % bomull, 24 % polyester, 1 % antistatisk fiber,
310 g/m². VF gul/grå.

Bröstfickor, utdragbar horisontell/vertikal ID-kortficka till höger, 
penn- och telefonfickor till höger. Fickor nertill med dragkedja. 
Bröstficka. Frontslå. Rak, justerbar ärm och fåll.

Synlighetsklass 3 tillsammans med Dimex byxor.

S-3XL

75 % bomull, 24 % polyester,  
1 % antistatisk fiber,
310 g/m². VF gul/grå.

Telefon- och pennficka. 
Framfickor. Lårficka, utdragbar 
horisontell/vertikal ID-kortficka 
inne i fickan. Ficka för
svetstråd/tumstock, bakficka. 
Knäskyddsfickor på insidan. Hög 
ryggdel och stödjande, ställbara 
hängslen. 4 cm förlängningsmån, 
inte preparerad. Dragkedja på 
framsida med två lås.

Synlighetsklass 3 tillsammans  
med Dimex överdelar.

AVOHAALARI 6002

*STANDARDERNA:
EN ISO 20471:2013
  klass 1, 6001, 6002, 6005
  klass 2, 6000, 6004, 
  klass 3, 6003, 6007
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
EN ISO 11611 A1, klass 1,
EN 1149-5:2008
IEC 61482-2:2009
  klass 1 (4kA)
EN 13034, typ 6

STANDARDERNA*

STANDARDERNA*

BYXA 6001
46-64

75 % bomull, 24 % polyester, 1 % antistatisk fiber,
310 g/m². VF gul/grå.

STANDARDERNA*

Framfickor, lårficka, utdragbar 
horisontell/vertikal ID-kortficka 
inne i den vänstra bröstfickan. 
Ficka för tumstock/svetstråd,
bakficka. Förstärkta 
knäskyddsfickor ovanpå. 
Hammarögla och knivknapp. 
4 cm förlängningsmån, inte 
preparerad.

Synlighetsklass 3 tillsammans  
med Dimex överdelar.

MULTI-
 SKYDDADE

46-64

75 % bomull, 24 % polyester, 1 % antistatisk fiber, 
310 g/m². VF gul/grå.

Framfickor, dubbla hängfickor på framsidan och pennfickor.
Tillbehörsöglor. Lårficka med utdragbar horisontell/vertikal 

HF-BYXA 6006

***STANDARDERNA:
EN ISO 20471:2013

klass 2, inte för svetsning.
EN ISO 11612 A1, B1, C1
EN 1149-5:2008
IEC 61482-2:2009 

klass 1 (4KA)

STANDARDERNA*** 

ID-kortficka. Telefonficka,
pennficka, bakfickor. Förstärkta 
knäskyddsfickor ovanpå.  
Bälteshällor, hammarhälla,
tumstocksficka, knivknapp och 
-hälla. Tillbehörshälla på
höger sida. 4 cm förlängnings-
mån, inte preparerad.

Synlighetsklass 3 tillsammans  
med Dimex överdelar.
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S-3XL

VINTERJACKA 6004 

75 % bomull, 24 % polyester, 1 % antistatisk fiber,
310 g/m² i vinterprodukter 100 g/m² SafeTM-foder.
VF gul/grå.

Bröstfickor, utdragbar horisontell/vertikal ID-kortficka till höger 
och penn- och telefonfickor till höger. Fickor nertill med dragked-
ja. Bröstficka med dragkedja och telefonficka på insidan. Frontslå. 
Rak, justerbar ärm och fåll.

S-3XL S-3XL

S-3XL

75 % bomull, 24 % polyester, 1 % antistatisk fiber,
310 g/m² i vinterprodukter 100 g/m² SafeTM-foder.
VF gul/grå.

75 % bomull, 24 % polyester, 1 % antistatisk fiber,
310 g/m². VF gul/grå.

75 % bomull, 24 % polyester, 1 % antistatisk fiber,
310 g/m² i vinterprodukter 100 g/m² SafeTM-foder.
VF gul/grå.

OVERALL 6003

VINTEROVERALL 6007 

VINTERHÄNGSELBYXA 6005 

**STANDARDERNA:
EN ISO 20471:2013
  klass 1, 6001, 6002, 6005
  klass 2, 6000, 6004, 
  klass 3, 6003, 6007
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
EN ISO 11611 A1, klass 1,
EN 1149-5:2008
IEC 61482-2:2009
  klass 1 (4kA)
EN 13034, typ 6

STANDARDERNA**

STANDARDERNA** STANDARDERNA**

STANDARDERNA**

Bröstfickor, utdragbar 
horisontell/vertikal ID-
kortficka till höger, penn- 
och telefonfickor till vänster. 
Framfickor med genomgång 
för egna fickor, lårficka, 
bakficka, ficka för svetstråd/
tumstock. Förstärkta 
knäskyddsfickor ovanpå.
Frontslå. Rakt, justerbart 
ärmslut. Hammarögla och 
knivknapp under skyddsslå. 
Dragkedjor i benslut.

Bröstfickor, utdragbar 
horisontell/vertikal ID-
kortficka till höger, penn- 
och telefonfickor till vänster. 
Framfickor med dragkedja 
under locket. Bakficka. 
Bröstficka med dragkedja, 
telefonficka på insidan. Rakt 
ärmslut, gummiband i inre 
ärmslutet. Kort kedjeslå under 
den främre dragkedjan. 
Frontslå. Byxben med 
dragkedja och vindslå. 

Synlighetsklass 3  
tillsammans med  
Dimex byxor.

Telefon- och pennficka. Framfickor. 
Bröstficka, ficka för svetstråd/tumstock,
bakficka. Knäskyddsfickor på insidan. 
Hög ryggdel och stödjande, ställbara
hängslen. Dragkedja på framsida med 
två lås. 

Synlighetsklass 3 tillsammans  
med Dimex överdelar.
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S-3XL

S-3XL
S-3XL

46-64

Blå; 75 % bomull, 24 % polyester, 1 % antistatiska 
material, 310 g/m². VF orange; 52 % polyester FR,  
26 % modakryl, 21 % bomull,  1 % antistatiska material 
390 g/m². VF orange/blå.

Blå; 75 % bomull, 24 % polyester, 1 % antistatiska 
material, 310 g/m². VF-orange; 52 % polyester FR,  
26 % modakryl, 21 % bomull, 1 % antistatiska material 
390 g/m². 100 g/m² SafeTM-foder. VF orange/blå.

Bröstfickor, utdragbar horisontell/vertikal ID-kortficka till 
höger och penn- och telefonfickor till höger. Fickor nertill 
med dragkedja. Bröstficka med dragkedja och telefonficka på 

insidan. Frontslå. Rak, justerbar 
ärm och fåll.

Synlighetsklass 3 
tillsammans med Dimex 

byxor.

Blå; 75 % bomull, 24 % polyester,  
1 % antistatiska material, 310 g/m²  
VF-orange; 52 % polyester FR, 
26 % modakryl, 21 % bomull, 1 % 
antistatiska material 390 g/m²  
100 g/m² SafeTM-foder.
VF orange/blå.

Telefon- och pennficka. Framfickor. 
Bröstficka, ficka för svetstråd/tumstock,
bakficka. Knäskyddsfickor på insidan. 
Hög ryggdel och stödjande, ställbara
hängslen. Dragkedja på framsida med 
två lås. 

Synlighetsklass 3 tillsammans  
med Dimex överdelar.

Blå; 75 % bomull, 24 % polyester, 1 % antistatiska 
material, 310 g/m². VF orange; 52 % polyester FR,  
26 % modakryl, 21 % bomull,  1 % antistatiska 
material 390 g/m². VF orange/blå.

JACKA 6000B

VINTERJACKA 6004B VINTERHÄNGSELBYXA  
6005B 

BYXA 6001B

****STANDARDERNA:
EN ISO 20471:2013
  klass 1, 6001B, 6005B
  klass 2, 6000B, 6004B
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
EN ISO 11611 A1, klass 1,
EN 1149-5:2008
IEC 61482-2:2009
  klass 1 (4kA)
EN 13034, typ 6

STANDARDERNA**** 

STANDARDERNA**** 
STANDARDERNA**** 

STANDARDERNA**** 

Bröstfickor, utdragbar horisontell/vertikal ID-kortficka till 
höger, penn- och telefonfickor till höger. Fickor nertill med
dragkedja. Bröstficka. Frontslå. Rak, justerbar ärm och fåll.

Synlighetsklass 3 tillsammans med Dimex byxor.

Framfickor, lårficka, utdragbar horisontell/vertikal ID-kortficka 
inne i den vänstra bröstfickan. Ficka för tumstock/svetstråd,
bakficka. Förstärkta knäskyddsfickor ovanpå. Hammarögla och 

knivknapp. 4 cm 
förlängningsmån, 
inte preparerad.

Synlighetsklass 3  
tillsammans med  
Dimex överdelar.
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NORM-
KLÄDER
Smuts syns inte så bra på mörka färger. 
Standardkläderna är inte certifierade för 
synlighets- eller brandskyddsklasser.

OVERALL  
671

EN 343 | Skyddskläder mot regn

34



XS-3XL

DIMEXATTITUDE-JACKA 639

46 % CO 16 % PES 38 % EME (T400), 295 g/m², Cordura 
100 % polyamid, 240 g/m², flexibelt och mycket hållbart 
material som andas. Svart.

Cordura-förstärkningar på axlarna och armbågarna samt i fållen 
och ärmsluten. Utan foder. Bröstfickor, utdragbar horisontell/
vertikal ID-kortficka, ficka med dragkedja, dubbla Fickor nertill, 
öppen bröst- och innerficka. Rak, justerbar ärm och fåll.
Frontslå. Reflexer på ärmarna.

NORM-
KLÄDER

SOFTSHELL-JACKA 6051
XS-4XL

Softshell: 86 % polyester, 12 % polyuretan, 2 % elastan, 
320 g/m², flexibelt, vind- och vattentätt material. 
Vattenspelaren 10 000 mm. Melerad grå/svart. 

Kort slå under den främre dragkedjan. Bröstficka med 
dragkedja, D-ögla, ärmficka med dragkedja. Fickor nertill 
med dragkedja, vänster ficka passar för tabletter. Öppen, 
rymlig bröstficka. Rak ärm med 
kardborrband för justering. 
Fåll med åtdragning med 
elastiskt snöre, längre 
fåll bak. 20 mm 
reflexer på axeln. 
Reflekterande 
band på höger 
ärm.

JACKA 6083
XS-4XL S-3XL

JACKA 6041

65 % polyester, 35 % bomull, 250 g/m², lätt, behagligt 
och flexibelt material. Grå/svart.

Bröstfickor, utdragbar horisontell/vertikal ID-kortficka till höger,
pennfickor och telefonficka med dragkedja. Fickor nertill. 

Tyget bleknar i de första 
tvättarna och man får en 
stentvättad känsla.  
Tvätta med avigsidan  
utåt för att minska 
blekningen.

Öppen bröstficka under den 
vänstra nedre fickan. Vecksöm 
ger ärmen passform. Rak ärm 
med tryckknappsjustering, 
kardborrejustering i 
fållen.

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m², vatten- och 
smutsavvisande, effekttyg 100 % polyamid, 205 g/m²
Svart.

Foder på framstycke. Bröstficka med snäpplocksförsegling 
och dragkedja, pennfickor. D-ring, utdragbar. Fickor nertill 
med dragkedja och öppna. 
Dragkedja med bröstficka, 
öppen bröstficka. 
Resår i ärmslutet 
och gummiband 
och slejf i 
fåll. Frontslå. 
Reflexer på 
ärmar och 
frontslå. 

Väderbeständigt 
tyg på axel och 
ärmar. En bra 
jacka även för 
höstväder.
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44-64

SUPERSTRETCH BYXA 
6068

44-64

DIMEXATTITUDE-BYXA 2.0 
6060

55 % PES 43 % CO 3 % EOL 
(XLA), 285 g/m², 40 % CO 
30 % PES 30 % EME (T400), 
205 g/m², Cordura 100 % 
polyamid, 240 g/m², flexibelt 
och mycket hållbart material 
som andas. Svart, grå.

Cordura-förstärkningar i 
knän och bakpå benslutet. 
Fram- och platsfickor, lårficka, 
telefon-/tillbehörs- och 
pennficka. Bakfickor.Två olika 
infattningshöjder för knäskydd 
inom knäskyddsfickor av Cordura. 
Hammarögla, knivknapp och hälla. 
D-länk.  Reflexer. Preparerad  
5 cm förlängningsmån och 5 cm 
förkortningsmån.

Smalare ben och bättre passform. 

DIMEXATTITUDE-
BYXA 620
620_5 5 cm kortare byxben

46 % CO 16 % PES 38 % EME (T400), 295 g/m², 
Cordura 100 % polyamid, 240 g/m², flexibelt och 
mycket hållbart material som andas. Svart.

48-64 (620_5)

44-64 (620)

90 % polyamid, 10 % elastan, 250 g/m², 100 % 
polyester, 200 g/m². Elastiskt, lätt, hållbart och 
andande. Huvudsakliga materialet Superstretch är 
elastisk i fyra riktningar. Svart/mörkgrå.

Cordura-förstärkningar i 
knän och benslut. Fram- och 
plastfickor, lårfickor, telefon- 
och pennficka, bakfickor och 
knäskyddsfickor. Hammarhälla, 
tumstocksficka, knivknapp 
och -hälla. D-länk. Reflexer. 
4 cm förlängningsmån, inte 
preparerad.

Tyget bleknar i de första tvättarna 
och man får en stentvättad känsla.
Tvätta med avigsidan utåt för att 
minska blekningen

Framfickor och påsydda fickor 
med dragkedja. Lårficka, fickan 
för pennor och småprylar. 
Bakfickor. Gummiband bak 
på midjan. Formade knäveck. 
D-länk och bälteslänkar. 
Reflekterande passpoaler. 
4 cm förlängningsmån, inte 
preparerad.

Smalare ben och bättre passform. 
Välj en fast storlek när du köper 
Superstretch-produkter.
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JACKA 668

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m²,
vatten- och smutsavvisande. Mörkgrå/svart.

Utan foder. Bröstficka med dragkedja, bröstficka med lock. 
Dubbla fickor nertill, bröstficka med dragkedja, öppen 

XS-3XL

bröstficka. Gummiband 
och slejf i ärmslut och fåll. 
Frontslå. Reflexer på axlarna 
och baksidorna.

Dragkedja med  
8 mm häktar.



28"-46"

69 % bomull, 29,5 % 
polyamid, 1,5 % elastan,  
483 g/m². Stretch-denim.
Mörkgrå. Tyget har lätt 
tvättä finish.

Fram dragkedja och jeans 
knapp. Framfickor, öppning 
av fickan har nitten. Myntficka 
med dragkedja. Öppen 
lårficka och lårficka med 
lock. Bältesögla. D-länk. 
Backfickar. Veck på knäna. 
Blå effektsömmar. Dimex-
lädermark bak i midjan.
 
Tumstorlekar som nyhet!
En bättre sittande slim-fit-
måttsättning, som i 6060 
DimexAttitude - och  
Superstretch-byxorna.  
Benlängden är 32" vid alla 
storlekar.

JEANS 6065

SUPERSTRETCH SHORTS 
6070

S-3XL S-3XL

90 % polyamid, 10 % elastan, 250 g/m², 40 % bomull,  
30 % polyester, 30 % EME(T400 Lycra), 205 g/m². 
Elastiskt, lätt, hållbart och andande. Det huvudsakliga 
materialet Superstretch-material är elastiskt i fyra 
riktningar. Svart/mörkgrått.

Framfickor. Lårficka med blixtlås och lockförsedd lårficka. 
Lockförsedd bakficka. Gummiband baktill i midjan. Bälteslänkar, 
D-ögla. Reflexpasspoal baktill. 

Bättre passform. Välj en fast storlek när du köper 
Superstretch-produkter.

90 % polyamid, 10 % elastan, 240 g/m², 40 % bomull, 
30 % polyester, 30 % EME(T400 Lycra), 205 g/m², 
Cordura 100 % polyamid, 240 g/m². Elastiskt, lätt, 
hållbart och andande. Det huvudsakliga materialet 
Superstretch-material är elastiskt i fyra riktningar. 
Svart/mörkgrått.

46-74

70 % polyester, 30 %  
bomull, 245 g/m²,  
vatten- och 
smutsavvisande.
Svart.

Fram- och lårfickor, 
telefonficka och pennfickor.
Bakfickor, locket kan sättas 
in i fickan. Knäskyddsfickor
på insidan. Preparerad 5 cm 
förlängningsmån. Reflexer.

BYXA 686

SUPERSTRETCH CAPRI 
6097 

Framfickor. Lårficka med blixtlås och lockförsedd lårficka. 
Lockförsedd bakficka. Gummiband baktill i midjan. Bälteslänkar,  
D-ögla. Reflexpasspoal baktill. knäskyddsfickor av Cordura.  

NYHET!

Välj en fast storlek när  
du köper Superstretch- 
produkter.
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46 % CO 16 % PES 38 % EME (T400), 295 g/m², 65 %  
polyester, 35 % bomull 300 g/m², Cordura 100 % 
polyamid, 240 g/m², flexibelt och mycket hållbart 
 material som andas. Mörkgrå/svart.

Cordura-förstärkningar i 
framfickor, knäskyddsfickor 
och benslut. Dubbla hängfickor 
fram av Cordura. Framfickor 
med Cordura-förstärkt botten. 
Lårficka, utdragbar horisontell/
vertikal ID-kortficka. Telefonfickor, 
pennficka och bakfickor.Två 
olika infattningshöjder för 
knäskydd inom knäskyddsfickor 
av Cordura. Hammarhällor, 
tumstocksficka, tillbehörshällor, 
knivknapp och -hälla. 
Förstärkande extrasöm i 
grenen. Preparerad 5 cm 
förlängningsmån.

Två olika infattningshöjder för 
knäskydd inom knäskyddsfickor 
av Cordura. Extra 5 cm skarvmåni 
benslutet, fortsätt med lösa stygn.

Superstretch 90 % polyamid, 10 % elastan, 250 g/m².  
mörkgrå: 100 % polyester, 200 g/m². Cordura 100 %  
polyamid, 240 g/m². Elastiskt, lätt, hållbart och 
andande. Det huvudsakliga materialet Superstretch-
material är elastiskt i fyra riktningar. Svart/mörkgrått.

44-64

44-64
44-64

65 % polyester, 35 % bomull, 290 g/m², hållbart och 
flexibelt material, Cordura 100 % polyamid,
240 g/m². Svart.

HF-BYXA 6042

Dubbla hängfickor och 
framfickor förstärkta med 
Cordura. Horisontell ID-
kortficka i vänster främre 
hängficka. Lårficka,
telefon- och pennficka, rymliga 
bakfickor. Tumstocksficka,
knivknapp och -hälla, 
tillbehörs- och hammarhällor. 
Knäskyddsfickor och hällor av
Cordura. 4 cm 
förlängningsmån, inte 
preparerad.

SUPERSTRECH BYXA MED 
HÄNGFICKOR 6086 

Förstärkta framfickor med 
inläggsbottenhängfickor, blixtlåsficka 
på vänster sida och öppen ficka, 
öppen ficka på höger sida, 
tillbehörsficka och tillbehörslänkar. 
Lårficka med blixtlås på vänster 
sida. Öppen lårficka på höger 
sida, pennfickor, knivhållare 
och knapp. Öppna bakfickor. 
Måttbandsficka, knivhållare- och 
knapp. Utrymmesgivande formveck 
i knäna. 2- in 1 knälapp. D-ögla och 
bältesöglor, tillbehörsöglor. 5 cm 
förlängnings-/avkortningsmån.

Bättre passform. Välj en fast  
storlek när du köper  
Superstretch-produkter.

65 % polyester 35 % bomull, 300 g/m², Cordura 100 % 
polyamid, 240 g/m², 100 % polyester 260 g/m², 
starkt och lättskött material som andas. Svart/armégrön.

HF-VÄST 6078
S-3XL

Ryggdel av nät som andas. 
Cordura-förstärkningar i 
hängfickor på bakdelen. 
Dubbla hängfickor framme och 
skruvfickor Cordura. Bröstfickor, 
botten i högra bröstfickan 
är lös, bandfäste på sidorna. 
Penn- och telefonficka, vant- 
och skruvfickor, horisontell/
vertikal ID-kortficka. Bälteshälla, 
hammar-, tillbehörs- och 
knivhällor. Två knivknappar. 
Fast utvidgningsstycke framtill 
med dragkedja, nät. Öppning 
för sele. Bälte avleder vikten 
från axlarna. Reflekterande 
passpoaler. 

Bälte och fast utvidgningsstycke.

HF-BYXA 676
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S-3XL

OVERALL 671

70 % polyester, 30 % 
bomull, 245 g/m²,
vatten- och 
smutsavvisande.
Svart/mörkgrå.

Bröstfickor med dragkedja, 
pennfickor, framfickor med
genomgång för egna 
fickor, lårficka och 
bakficka med lock. 
Hammarhälla.
Justerbara ärmslut. 
Dragkedja i benslut. 
Reflexer på axlarna.  
VF-gula effektsömmar.

EN 343 XS-3XL

74 % polyester, 26 % 
polyuretan, 210 g/m², 
vattentätt material.
Svart/orange.

Vattentäta och tejpade sömmar. 
Resår i ryggpartiet. Telefonficka.
Justerbara breda hängslen.  
Benslut med tryckknappjustering
och dragtunnel för gummiband. 
Dragkedja på framsida med två lås.

REGNHÄNGSELBYXA 860  

S-3XL

70 % polyester, 30 % bomull, 
245 g/m², vatten- och 
smutsavvisande. Svart.

Resår i ryggdelen. Framfickor. 
Benfickor, veck i botten. Telefon- 
och pennfickor. Bakficka med lock. 
Knäskyddsfickor på insidan.
Justerbara hängslen. Reflex på 
lårfickorna. 4 cm förlängningsmån, 
inte preparerad. 

HÄNGSELBYXA 685
S-3XL

100 % bomull, 255 g/m².
Mörkblå.

Bröstfickor, pennficka, 
framfickor med genomgång 
för egna fickor, bakficka med 
lock och tumstocksficka. 
Hammarögla. Dold  
knäppning. Justerbara 
ärmslut.

OVERALL 0251
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S-4XL

65 % polyester, 35 % 
bomull, 290 g/m², hållbart 
och flexibelt material, 
Cordura 100 % polyamid,
240 g/m². Svart.

Cordura-förstärkningar i 
hängoch knäskyddsfickor. 
Rymlig bröstficka, horisontell 
ID-kortficka. Telefon- och 
pennficka. Plastfickor,
dubbla hängfickor på 
framsidan, hängfickor på 
baksidan. Tumstocks- och 
lårficka. Kniv-, tillbehörs- och 
hammarhällor av Cordura. 
Skarvmån. 4 cm  
förlängningsmån, inte 
preparerad.

HF-HÄNGSELBYXA 6044

XS-3XL

XS-3XL

VINTERJACKA 6691 

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m², vattenoch
smutsavvisande, 80 g Thinsulate-foder. Svart.

Bröstfickor, bröstficka med dragkedja, dubbla fickor nertill, 
bröstficka med dragkedja, öppen bröstficka. Gummiband och 
slejf i ärmslut och fåll. 
Frontslå. Reflexer på 
axlarna och ärmarna.

Dragkedja med större 
tänder 8 mm. Åtdragning 
av fåll och ärmar.

Softshell: 86 % polyester, 12 % polyuretan, 2 % elastan, 
320 g/m², flexibel, vind- och vattentät. Vattenspelaren  
10 000 mm. 60 g/m²-foder. Melerad grå/svart/snöcamo 
effekt.

Bröstficka med dragkedja. D-ögla på bröstet för ID-kortfodral. 
Fickor nertill med dragkedja, vänster ficka passar för 

tabletter. Nyckelficka på ärmen med dragkedja. Bröstficka 
med dragkedja, öppen bröstficka. Raka ärmar med 

kardborrband, resår på insidan. Fåll med åtdragning med 
elastiskt snöre, längre fåll bak. Löstagbar huva med 
tryckknappar, huva med kardborrband. 20 mm reflex 
i huva och D-ögla. Reflekterande randigt band på 
höger ärm och i bakre fållen. Vindslå under dragkedja. 
Dragkedja i fållen på fodret för tryckveck.

SOFTSHELL- 
VINTERJACKA 6073 

NYHET!
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46-64

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m²,
vatten- och smutsavvisande, 60 g foder. Svart.

VINTERBYXA 6037 

Framfickor, lårfickor,  
telefon- och pennficka och 
bakficka med lock. Knäveck.  
Dimex-randreflexer på 
lårfickor.

XS-4XL

VINTERJACKA 6082 

70 % polyester, 30 % bomull, 245 g/m², vatten- och 
smutsavvisande, effekttyg 100 % polyamid, 205 g/m²
80 g/m² Thinsulate-foder. Svart.

Kort list under framdragkedja. Bröstficka med flik och dragkedja, 
D-ring. Öppna och dragkedjeförsedda nedre fickor. Innerficka 
öppen och försedd med dragkedja. Manschett med resor, 

gummiband och fäste i fållen. 
Framlist. Reflex i ärmar och 

baksida. 

Väderbeständigt 
tyg på axel och 
ärmar. Bra jacka 
för hösten, 
snöblandat regn 
och köld.

46-74

70 % polyester, 30 % 
bomull, 245 g/m²,
vatten- och 
smutsavvisande,  
60 g foder. Svart.

Telefon- och pennficka, 
framfickor, lårfickor och 
bakficka med lock. Hög 
ryggdel. Stödjande och 
justerbara hängslen. Reflex 
på lårfickor. Dragkedja på 
framsida med två lås.

VINTERHÄNGSELBYXA 619 
S-3XL

70 % polyester, 30 % 
bomull, 245 g/m²,
vatten- och 
smutsavvisande,  
80 g foder. Svart.

Fuktskydd på byxben 
och bakdelen. 
Bröstfickor med 
dragkedja, telefon- 
och bröstficka 
samt plastfickor på 
byxbenens framsidor. 
Justerbara ärmslut, 
resår på insidan. Frontslå. 
Borttagbar huva. Långa 
dragkedjor i benslut med 
slå. Reflexer på lårfickor, 
ärmar och huva. Dragkedja 
på framsida med två lås.

VINTEROVERALL 648 
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VINTEROVERALL  
FÖR BARN 
6089 

SOFTSHELL- 
JACKA 688

VINTERBYXA  
6075

MÖSSA 
4079

Lek är barnens arbete. När barn leker syns det ofta på 
kläderna, och vanliga kläder hänger inte alltid med i 
svängarna. Dimex barnkläder är designade så att man kan 
vara ute oberoende av vädret. Synliga kläder är också en 
mycket viktig egenskap, särskilt under de mörka årstiderna.

DIMEX
FÖR BARN



B
A

R
N

100-160 CM 100-160 CM

77 % Polyester, 23 %, PU-belagt Ripstop, 260 g/m²,  
Svart 73 % Polyamid, 27 %  Polyuretan, 205 g/m².  
Vatten- och smutsavvisande material. Vattenspelaren;  
VF gul 10 000 mm, svart 8 000 mm. VF gul/svart. 

Nätfoder. Dragkedja och knapp fram. Fram- och bakfickor. 
Lårficka med snäpplock. Justerbart gummiband i midjan med 
knappstängning. Knäformveck. Gummibandsåtdragning i benslut. 
20/50 mm reflex.

77 % Polyester, 23 %, PU-belagt Ripstop, 260 g/m², 
Svart 73 % Polyamid, 27 % Polyester, 205 g/m². 
Vatten- och smutsavvisande material. 
Vattenspelaren; VF gul 10 000 mm, svart 8 000 mm. 
VF gul/svart. 

Vanligt foder i huva och ärmar, nätfoder fram och bak. Långt 
vindslå under dragkedjan fram, mjukt tyg mot huden i slået. 
Avtagbar huva med tryckknappar. Kardborrband uppe i huvan 
och korta gummiband på sidorna. Bröstfickor med snäpplock, 
veck i den ena. Fickor nertill med dragkedja och bröstficka. 
Ärmslut med kardborrband, manschettresår på insidan. Fåll 

SKALBYXA FÖR BARN 6095 SKALJACKA FÖR BARN 6094

NYHET!

SKALJACKA 
FÖR BARN 

6094

SKALBYXA  
FÖR BARN 

6095

VINTEROVERALL  
FÖR BARN 
6089 

justeras med gummiband, 
fåll längre bak. 20/50 mm 
reflex och reflekterande 
passpoaler. 

VARSEL 
SOFTSHELL-
JACKA 6099 

43

DIMEX
FÖR BARN



VINTERPARKAS  
FÖR BARN  

6087 

VINTERPARKAS  
FÖR BARN 
6087 

VINTERHÄNGSELBYXA  
FÖR BARN 6088

77 % Polyester, 23 % Polyuretan, PU-belagt Ripstop,  
260 g/m², Svart 73 % Polyamid, 27 % Polyester,  
205 g/m². Vatten- och vindavvisande, slitstarkt material.  
Vattenspelaren; VF orange 10 000 mm, svart 8 000 mm.  
80 g/m² Thinsulate-foder. VF orange/svart.

Bröstficka med snäpplock och dragkedja. Fickor med dragkedja nere, 

VINTERPARKAS FÖR BARN 6087 
100-160 CM

NYHET!

mjuk och varm fickpåse. Bröstficka med dragkedja. 
Ärmslut med kardborrband och manschettresår på 
insidan. Åtdragning med snöre i fållen, längre fåll bak. 
Frontslå med dekaler. Kort vindslå under dragkedja  
på framsidan, mjukt tyg mot huden i slået. Avtagbar 
huva med tryckknappar. Kardborrband uppe på  
huvan och korta gummiband på sidorna.  
20/50 mm reflex och reflekterande passpoaler. 

MÖSSA 
4079

VINTEROVERALL 
FÖR BARN

6089 

44
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VINTERPARKAS  
FÖR BARN 
6087 

77 % Polyester, 23 %, PU-belagt Ripstop,  
260 g/m², Svart 73 % Polyamid, 27 % Polyester, 
205 g/m². Vatten- och smutsavvisande material. 
120 g/m² Thinsulate-fodder mitt fram, back och 
benen. 80 g/m² Thinsulate-foder i huva, ärmar, 
och kragen. Vattenspelaren; VF gul 10 000 mm, 
svart 8 000 mm. VF gul/svart. 

Bröstficka med snäpplock och dragkedja. Framficka 
med dragkedja på höger sida. Smalt gummiband 
framme i midjan och justerbart gummiband med 
tryckknappar bak. Varm resår på insidan av ärmen. 
Avtagbar huva med tryckknappar. Kardborrband 
uppe och korta gummiband på sidorna. Frontslå 
med dekaler. Kort vindslå under dragkedja på 
framsidan, mjukt tyg mot huden i slået.  Snöskydd, 
gummiband i byxslutet. Dragkedja på benslut under 
slå, kardborrband och tryckknappar i slået. Löstagbara 
och justerbara gummibandslänkar under foten med 
tryckknappar. Tejpad grensöm. 20 mm/50 mm reflex 
och reflekterande passpoaler.

77 % Polyester, 23 % Polyuretan, PU-belagt Ripstop, 
260 g/m², Svart 73 % Polyamid, 27 % Polyester,  
205 g/m². Vatten- och vindavvisande, slitstarkt 
material. Vattenspelaren; VF orange 10 000 mm, 
svart 8 000 mm. 80 g/m² Thinsulate-foder.  
VF orange/svart.

Dragkedja fram. Framficka med dragkedja på höger sida. 
Justerbar gummibandåtdragning i midjan med knappar. 
Justerbara hängslen, hög midja. Upphängningslänk. 
Snöskydd, gummiband i byxslutet. Dragkedja på benslut 
under slå, kardborrband och tryckknappar i slå. Löstagbara 
och justerbara gummibandslänkar under foten med 
tryckknappar.  Tejpad grensöm. Reflex 20/50 mm. 

VINTEROVERALL FÖR BARN 
6089 

90-160 CM

VINTERHÄNGSELBYXA  
FÖR BARN 6088 

100-160 CM

NYHET!

NYHET!
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EN ISO 20471:2013 | Skyddskläder med god synbarhet

Dimex+ fungerar som ett komplement 
till hela outfiten, både på jobbet och 
under fritiden. Funktionella grejer för 
de som vill vara Dimex från topp till tå.

DIMEX+

T-TRÖJA
4360+

COLLEGEBYXOR  
4359+

KEPS  
4352+

46



T-TRÖJA 4360+

XS-4XL

XS-5XL

XS-5XL

55 % puuvilla, 45 % polyesteri, 170 g/m². 

Resår i halsöppningen. 

T-SKJORTA
4055+ VF gul  4056+ VF orange

DIMEX+

EN ISO 20471, LK 2 S-3XL

55 % bomull, 45 % polyester, 170 g/m². VF röd.

Resår i halsöppningen. Tryckta reflexer.

Synlighetsklass 3 tillsammans med Dimex byxor.

VARSEL T-SKJORTA 4235+T-TRÖJA  4361+

50 % bomull, 50 % polyester, vikt 215 g/m2. 
Melerad graffiti grå.

O-urringning, Dimex-storlek, halssöm med gult mjukt band. 
Resårvara i armslut med gula ränder. Gult ”No bullshit”-tryck på 
framsidan. Vävda Dimex-märken på tröjans fram- och baksida. 
Materialsammansättning, tvättinstruktioner och storlek tryckt i 
nacken. Tillverkad i  
Portugal 100 %/EU.

NYHET!

NYHET!

100 % bomull, vikt 210 g/m2. Svart. 

O-urringning, Dimex-storlek, halssöm med gult mjukt band. 
Resårvara i armslut med gula ränder. Vävda Dimex-märken 
på tröjans fram- och baksida. Materialsammansättning, 
tvättinstruktioner och storlek tryckt i nacken. Tillverkad i Portugal.
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NYHET!

LÅNGÄRMAD T-TRÖJA 
4362+

LÅNGÄRMAD T-TRÖJA 
4363+

EN ISO 20471, KL 2 S-6XL

55 % puuvilla, 45 % polyesteri, 170 g/m². 

Resår i halsöppningen. Tryckt reflex.

Synlighetsklass 3 tillsammans med Dimex byxor.

VARSEL T-SKJORTA 
4058+ VF gul  4059+ VF orange

EN ISO 20471, KL 2 S-3XL

55 % bomull, 45 % polyester, 170 g/m².

Resår i halsöppningen. Tryckt reflex. Bröstficka. 

Synlighetsklass 3 tillsammans med Dimex byxor.

VARSEL T-SKJORTA 
4338+ VF gul  4338R+ VF orange

NYHET!

100 % bomull, vikt 210 g/m2. Svart.

V-urringning, Dimex-storlek, halssöm med gult mjukt band. 
Snygga tryckta ränder på höger axel framifrån och bak. 
Utseendet förstärks ytterligare av en vågrät skärning på 
framsidan. Vävda Dimex-märken på höger ärm och bak på 
fållen. Materialsammansättning, tvättinstruktioner och storlek 
tryckt i nacken.  
Tillverkad i Portugal.

XS-5XL

50 % bomull, 50 % polyester, 215 g/m2. 
Melerad graffiti grå.

O-urringning, Dimex-storlek, halssöm med gult mjukt band. 
Snygga tryckta ränder på höger axel framifrån och bak. 
Utseendet förstärks ytterligare av en vågrät skärning på 
framsidan. Vävda Dimex-märken på höger ärm och bak på fållen. 
Materialsammansättning, tvättinstruktioner och storlek tryckt i 
nacken. Tillverkad i Portugal.

XS-5XL
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S-3XLS-3XL

55 % bomull, 45 % polyester, 170 g/m². VF gul.

Resår i halsöppningen.

LÅNGÄRMAD SKJORTA 
4057+

55 % bomull, 45 % polyester, 170 g/m².

Resår i halsöppningen. Tryckt reflex.

LÅNGÄRMAD VARSEL-T-SKJORTA 
4248+ VF gul
4295+ VF orange

EN ISO 20471, KL 3 S-3XL

NYHET!

LÅNGÄRMAD T-SHIRT 
4369+
 

45 % bomull, 55 % polyester. VF orange.

Resår i urringningen. 
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S-3XL S-3XL

HUVTRÖJA 4283+ HUVTRÖJA 4331+
XS-4XL XS-3XL

100 % polyester. Svart.

Bröstficka med dragkedja, D-ögla. Fickor nertill. Resår i fåll 
och ärmslut. Reflekterande fiber i huvans snören. Dimex-
kvalitetsmärke på ärmen. Reflekterande tryck runt märket.  
Orange effektsömmar.

60 % bomull, 40 % polyester, 320 g/m². 
Svart/melerad grå/reflekterande effekter.

Bröstficka med dragkedja. Fickor nertill. D-länk. Resår i fåll och 
ärmslut. Runt Dimex-märke på ärmen. Reflekterande effekter. 

NYHET!

TEKNISK LÅNGÄRMAD  
TRÖJA 4390+

100 % polyester, Coolmax, 145 g/m2, birdeye-stickning. 
Grå, FV gul och svart.

Egenskaperna hos coolmax; känns sval och torr och är behaglig 
när du svettas och eftersom fukt snabbt avlägsnas från huden 
torkar materialet snabbt.  
Det är lätt, mjukt och 
andas.

TEKNISKKORTÄRMAD  
T-SHIRT 4389+

100 % polyester, Coolmax, 145 g/m2, birdeye-stickning. 
Grå, FV gul och svart. 

Egenskaperna hos coolmax; känns sval och torr och är 
behaglig när du svettas och eftersom fukt snabbt avlägsnas 
från huden torkar materialet  
snabbt. Det är lätt,
mjukt och andas.
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STICKAD TRÖJA 4282+
XS-3XL

100 % polyester, 290 g/m². Svart/melerad svart.

Bröstficka med dragkedja, D-ögla och löstagbar ID-kortsfodral. 

NYHET!

HUVTRÖJA FÖR DAMER 4332+
XS-3XL

60 % bomull, 40 % polyester, 320 g/m². 
Svart/melerad grå/rosa effekter.

100 % polyester, 300 g/m², FV gul.  

Bröstficka med dragkedja, D-ring, nedre fickor med blixtlås, 
öppna innerfickor. Huvans dimensionering är kompatibel med 
huvudet, faller inte i ögonen och sikten bibehålls när vänder 
på huvudet, snöråtdragning i huvan. Svart resår i fållen och 
ärmsluten, 50 mm reflextryck. 

VARSELHUVTRÖJA 4354+
EN ISO 20471:2013, KL 2 XS-3XL

TEKNISKKORTÄRMAD  
T-SHIRT 4389+

Synlighetsklass 3 
tillsammans med 
Dimex byxor.

XS-3XL

STICKAD JACKA 4367+

100 % polyester, 290 g/m². Grå melerad.

Bröstficka med dragkedja, D-ring, nedre fickor med blixtlås, 
öppna innerfickor. Svart resår i fållen och ärmsluten, reflext-
ryck på axeln.

Rosa effekter. Ficka med 
dragkedja. Fickor nertill. 
D-länk. Resår i fåll och 
ärmslut. Runt  
Dimex-märke 
på ärmen.

Fickor nertill med 
dragkedja. Öppna 
innerfickor. Åtdragning 
med elastiskt snöre i  
fållen. Dimex-
kvalitetsmärke  
på ärmen.
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EN STORLEK EN STORLEK
EN STORLEK

KNÄSKYDD 
4296+

Knäskydd av cellgummiskum
med Cordura-överdrag. Gul/svart.

Bredd 147 mm, höjd 240 mm,  
tjocklek 16,5 mm. Kan tvättas i  
tvättmaskin tillsammans med byxor.

KNÄSKYDD 
4297+

Knäskydd av polyolefin. Grå.

Bredd 147 mm, höjd 200 mm,  
tjocklek 20 mm.

EN ISO 20471:2013, KL 2 XS-3XL

100 % polyester, 290 g/m². FV gul.   

Bröstficka med dragkedja, D-ring, nedre fickor med blixtlås,  
öppna innerfickor. Svart resår i fållen och ärmsluten,  
reflextryck på axeln.  

Synlighetsklass 3 tillsammans med Dimex byxor.

STICKAD VARSELJACKA 
4355Y+ FV gul  4355R+ FV orange

KEPS 4352+

80 % polyester, 
20 % bomull. Svart.

Keps med justering på baksidan 
Reflekterande bandtryck på framsidan.
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M/L

100 % polyester med polyuretanlaminering,  
vikt 260 g/m2. FV gul.

NYHET!

NYHET!

STICKAD MÖSSA 4370+ FODRAD TRIKÅMÖSSA  
4391+

MÖSSA 4079VÄNDBAR MÖSSA   
4401+ 

100 % akryl. Svart. 

Stickad tvåskiktsmössa, reflexmärke 
på framsidan.

95 % bomul, 5 % elastan.

Elastisk trikå, insidan varm  
100 % polyesterfleece.

95 % bomull,  
5 % elastan. Svart.

Ofodrad trikåmössa,  
   passar under 
      hjälmen.

Knappar på sidorna för att 
lyfta upp öronlapparna. 
Fastsättning under hakan 
med tryckknapp. 

PÄLSMÖSSA 4395+

PÄLSMÖSSA 4396+ 

100 % akryl,  
vikt 55 g. 

vändbar mössa 2 
färgkombinationer 
camouflage 
(kamouflagemönster) 
och enfärgad orange.

XL

EN STORLEK

EN STORLEK

EN STORLEK

EN STORLEK
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LÖSA HÄNGFICKOR 
4345+

BÄLTE 4094+

100 % polyester. Svart.

130 cm, Längden kan justeras från spännet.

STRETCHBÄLTE 4095+

80 % polyester, 20 % elastan. Svart.

130 cm, Längden kan justeras från spännet.

58 % Nativa™-merinoull, 22 % 
polyamid, 19 % polypropylen, 1 % 
lycra. Svart.

Behaglig tunn och slitstark stickning. 
Den formade hälen och åtdragningen 
garanterar en bra passform. Hållbar 
3-lagerstruktur. Den sömlösa tådelen 
skaver inte. Merinoull andas och håller 
foten varm, torr och fräsch.

KORT MERINOULL-
STRUMPA 4400+ 

66 % Nativa™-merinoull, 32 %  
polyamid, 2 % lycra. Melerad grå. 

Mycket varm och mjuk arbetsstrumpa.  
Den formade hälen och åtdragningen  
garanterar en bra passform och  
flexibilitet. Den sömlösa tådelen skaver  
inte. Merinoull andas och håller foten  
varm, torr och fräsch.

STARK MERINOULL-
STRUMPA 4399+

48 % Nativa™-Merinowolle, 31 % 
Polyamid, 20 % Polypropylen, 1 % 
Lycra. Svart.

En behagligt mjuk och slitstark 
arbetsstrumpa. Den formade hälen håller 
strumpan på plats. Tunn och slitstark 
3-lagerstruktur på foten som andas. 
Elastan garanterar att strumpan sitter 
bra. Den sömlösa tådelen skaver inte. 
Merinoull andas och håller foten varm, torr 
och fräsch.

MÅNGSIDIG 
MERINOULL- 
STRUMPA 4398+ 

NYHET!

NYHET!

Cordura 100 % polyamid, 240 g/m². Svart.

Två stora fickor i den ena hängfickan. En stor ficka, 
pennficka och tillbehörslänkar i den andra hängfickan. 
Kardborrknäppning.

STRUMPANS STORLEK ÄR 
INSTÄLLD PÅ VARANNAN STORLEK:  

37-39, 40-42, 43-45, 46-48

NYHET!

EN STORLEK EN STORLEK

EN STORLEK
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RYGGSÄCK 4288+

100 % polyester, 240 g/m2. Foder 100 % polyester.
Svart.

Dimex-tryck på ryggsäckens flik, flik med spännfäste, 
dragsko under fliken. Framficka med dragkedja. Innerficka 
med dragkedja mot ryggdelen. Lätt vadderade, justerbara 
hängslen, justerbart spännfäste mellan hängslena. 
Reflekterande kanter på hängslen och på framsidan av 
ryggsäcken. Hängögla på hängslen. 20 mm reflex på 
ryggsäckens vänstra framkant.

EN STORLEK, 28 cm x 45 cm x 14 cm

HÄNGSLEN 4096+

70 % polyester,  
30 % elastan. Fästen av 
konstläder. Järnspänne. 
Svart.

Stabila lås.

ID-FICKA ID-POCKET

Plast, metall.
Svart/ljust.

Fästlänk medföljer, ej 
maskintvätt.

MÅNGSIDIG 
MERINOULL- 
STRUMPA 4398+ 

BOXERSHORTS 4371+ 

material 90 % polyamid återvunnet, 10 % elastan,  
vikt 145 g/m2 g/m2. Svart.

Materialet är lätt och behagligt mjukt. Platta sömmar, 
överlockstygn. Tvåfärgat resårband i midjan, vävt Dimex-
kvalitetsmärke framtill ovanpå resårbandet i midjan. 
Materialsammansättning, tvättinstruktioner och storlek tryckt på 
insidan av boxershortsen, inga separata etiketter. Tillverkade i 
EU 100 %.

S-3XL

NYHET!

EN STORLEK EN STORLEK
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FLANELLSKJORTA 4381+

COLLEGETRÖJA 4358+ COLLEGEBYXOR 4359+

FACEMASK 4383

Högkvalitativ 50 % bomull, 45 % polyester som 
behåller sin form, vikt 320 g/m2. Melerade grå 
axlar/mörkgrå nederdel.

O-urringning, Dimex-storlek, halssöm med gult mjukt 
band. Gula rand på framsidan med svarta tryckta ränder 
ovanpå. Materialsammansättning, tvättinstruktioner och 
storlek tryckt i nacken.

XS-4XL

XS-4XL M-L

XS-4XL

Högkvalitativ 50 % bomull, 45 % polyester som 
behåller sin form,  
vikt 320 g/m2. Melerad 
ljusgrå, mörkgrå rand på 
sidan av byxbenet.

Avsmalnande ben, resår i 
benslutet, snörning i midjan, 
Dimex-storlek. Fickor med 
dragkedja. Raka collegebyxor 
för fritiden.

NYHET!

55 % bomull, 45 % polyester, 140 g/m2.
Svart/gul/vitrutig.

Bröstficka med lock, pennficka. Knappslå, reservknapp 
på avigsidan. Knappar och öppning i ärmsluten, veck i 
ryggen och i ärmsluten.

65 % polyester, 35 % bomull, 210 g/m2. Svart/grå.

Fästs bakom huvudet med band med plastknappar, sätter 
inte tryck bakom öronen, vikningarna fram och den formade 
hakdelen säkerställer en bra passform, tvätta vid 90 °C efter 
varje användning.

NYHET!
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SÅ HÄR TVÄTTAR 
DU OCH 
SKÖTER DINA 
ARBETSKLÄDER  
Rätt skötsel och tvätt av arbetskläder 
hjälper till att bevara plaggens 
egenskaper längre. Ett smutsigt eller 
slitet arbetsplagg ser ovårdat ut och 
kan dessutom förlora sina skydds- och 
synlighetsegenskaper. Gör så här: 

• Tvätta kläderna tillräckligt ofta.  
 Smuts sliter mer än tvätt på produkten. 

• Stäng kardborrband, knappar och 
 blixtlås under tvätt. 

• Låt tvättmaskinen vara knappt full 
 (fylld till 60–80 %). På detta sätt 
 minimerar du att kläderna skrynklas, 
 eventuella skador till följd av 
 gnuggning och kläderna blir lättare 
 rena. 

• Tvätta alltid skyddskläder med 
 märkningen EN separat och 
 avigvända. Då håller reflexbandens 
 reflektionsförmåga längre. 

• Undvik särskilt att blötlägga kläder 
 med reflexband. 

• Ånga får inte användas när 
 reflexbanden stryks. 

• Håll kläder med flamskydd rena. 

• Använd varken fast eller flytande tvål 
 när du tvättar kläder med flamskydd. 

• Skölj noggrant. 

• Allt för lång torkning i torktumlare kan 
 krympa kläderna. Ta ut kläderna när 
 de är lite fuktiga. 

• Tvätta arbetskläderna huvudsakligen i 
 60 grader. 

• Tvätta följande produkter i 40 grader: 
 648, 688, 688R, 6099, 860, 6039, 
 6051, 6065, 6073, 6079, 6096, 18121, 
 produkter ör barn och en del av 
 Dimex+-produkterna. 

• Följ alltid tvättanvisningarna i 
 kläderna. 

• Förvara helst kläderna på 
 klädhängare skyddade mot 
 solljus.



STORLEKSTABELL

 Plagget lämpar sig för  
 vinterförhållanden.

 Plagget är vattentätt.

Herrstorlekar:

XS .............................40–42

S ..................................44–46

M ................................48–50

L ...................................52

XL..............................54–56

2XL .........................58–60

3XL .........................62–64

4XL .........................66–68

5XL .........................70–72

6XL .........................74

Damstorlekar:

XS .............................32

S ..................................34–36

M ................................38–40

L ...................................42

XL..............................44–46

2XL .........................48–50

3XL .........................52–54

CERTIFIERAT SKYDD OCH KVALITET 
Inte bara prat – certifikat som kvalitetsgaranti.

Dimex har beviljats kvalitetscertifikat ISO 9001/2008.
EN ISO 20471:2013......Skyddskläder med god synbarhet

EN 1149-5...................... Skyddskläder, elektrostatiska egenskaper,  
 fordringar på design och ingående material

EN ISO 11612 ................Kläder till skydd mot hetta och flamma

EN ISO 11611 .................Skyddskläder för användning vid svetsarbete  
eller likartat arbete

EN 13034, typ 6 ...........Skyddskläder för kemikalier i vätskeform

EN 343 ..........................Skyddskläder mot regn

EN 342 ..........................Hela dräkter och plagg till skydd mot kyla

IEC 61482-2:2009 .......Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar

Storlekar i tum:
28 .................................46
29–30 ..........................48
31–32 ...........................50
33–34 ..........................52
36..................................54
38..................................56
40 .................................58
42..................................60
44..................................62
46 .................................64
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Storlek 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74

A. Bröstomfång 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
B. Midjemått 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148
C. Höftomfång 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
D. Mätning av benets innersöm 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 88 88 88 88 88 88

Storlek XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

A. Bröstomfång 82 90 98 104 110 118 126 134 142 150
B. Midjemått 65 75 85 93 100 110 120 130 140 150
C. Höftomfång 86 94 102 108 114 122 130 138 146 154
D. Mätning av benets innersöm 79 81 83 84 86 87 87 87 87 87

Storlek 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

A. Bröstomfång 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
B. Midjemått 60 64 68 72 76 80 84 88 96 100
C. Höftomfång 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126
D. Mätning av benets innersöm 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88

Storlek XS S M L XL 2XL 3XL

A. Bröstomfång 78 82 90 96 102 113 125
B. Midjemått 58 62 70 76 82 92 103
C. Höftomfång 82 86 94 100 106 117 129
D. Mätning av benets innersöm 78 80 82 84 85 87 88

• Mätningarna är ungefärliga.
• Du hittar den bästa passformen genom  
 att prova kläderna.
• Om dina mått ligger mellan storlekarna, 
 välj den mindre storleken.
• Måtten i tabellen är i centimeter.
• Mätningarna är kroppsmätningar.
• Tillräcklig löshet för att möjliggöra rörelse har 
 beaktats vid utformningen av kläderna.
• Graden av löshet varierar beroende på design.

Storlek 90 100 110 120 130 140 150 160 170

A. Bröstomfång 54 56 60 64 68 72 78 83 87
B. Midjemått 53 54 56 58 61 64 68 71 74
C. Höftomfång 58 60 64 68 71 75 81 86 90
D. Mätning av benets innersöm 37 44 47,5 54,5 60 65 71,5 76 80,5

Guide till kroppsmätningar:
A Bröstomfång:    Mätning runt bröstets bredaste del.
B Midjemått:    Mätning vid midjan runt midjans smalaste del,  
     1–2 cm ovanför naveln.
C Höftomfång:    Mätning runt den bredaste delen av höfterna.
D Mätning av benets innersöm:  Benets längd från grenen till golvet.

HERRAR

HERRAR

DAMER

DAMER

BARN

A

B

C

D
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Facebook: DimexWorkwear

Instagram: dimexworkwear

www.dimex.fi

http://www.dimex.fi
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