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MÅNGA GODA SKÄL  
TILL EN JOBOUT
JobOut är ett hälsokoncept anpassat till arbetsplatser, för att öka  

medarbetares hälsa och välbefinnande på jobbet. Konceptet hjälper 

medarbetare att bryta monotona och stillasittande arbetspositioner  

på ett enkelt och effektivt sätt. 

En stor orsak till arbetsskador och trötthet på jobbet beror på ensidig  

arbetsbelastning och för mycket stillasittande. Under arbetsdagen 

rekommenderas energipauser, skiftande arbetsställning och 

aktivering av kroppshållning, balans och styrka.

JobOuts produkter och övningar är utvecklade i ett nära samarbete  

med legitimerade sjukgymnaster, massageterapeuter, ergonomer  

och personliga tränare.

JobOut App

Med appen får du gratis tillgång till filmer, instruktioner och tips.  

Du kan välja instruktioner efter redskap eller efter vilket område  

du vill arbeta med.

Du kan enkelt ställa in dagliga påminnelser och följa din statistik,  

tävla mot dig själv eller mot dina kollegor. Och kom ihåg,  

en JobOut om dagen är bättre än ingen!

Ladda ner appen 
JobOut gratis och få  

tillgång till filmer,  
instruktioner  

och tips

Reservation för slutförsäljning och tryckfel.
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Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

VAD ÄR JOBOUT?

Lättillgängliga och enkla produkter av hög kvalitet  

som alla kan använda. 

Övningar och produkter framtagna med hjälp av experter.

Motivation till enklare energipauser och en aktivare arbetsdag.

Ett tryggt och säkert koncept för friskare arbetsplatser.

Produkter som ger aktivt sittande och stående.

App med mängder av möjligheter.

Läs mer om JobOut på jobout.com

Rehabiliterar

Har någon på din arbetsplats  

problem med musarm eller klagar 

över värk och stelhet i kroppen? 

JobOut ger en trygg och säker  

rehabilitering. Redskap och  

övningar är framtagna för att du 

ska nå bästa möjliga effekt.

Förebygger

Monotona moment och statiska  

arbetsställningar är en stor orsak 

till arbetsskador. De är även  

vanliga orsaker till frånvaro på 

jobbet och drabbar både arbets-

tagare och arbetsgivare. JobOut 

underlättar ett mer aktivt liv även 

på fritiden.

Ger energi

Förbränningen ökar, muskel- 

spänningar släpper och blodcirkula- 

tionen kommer igång. Du orkar 

mer, fokuserar bättre och sätter 

fart på din kreativitet. Alltid nära till 

hands och du gör det på jobbet.
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JOBOUT STÅMATTA DESIGN, RUND

Art. 93 1622 00 Ljusgrå 

Art. 93 1623 00 Mörkgrå

• Avlastar rygg, ben och fötter

• Slitstark och lättskött

• Stående arbete ökar förbränningen

JobOut Ståmatta Design Rund är en ergonomisk  

ståmatta som avlastar kroppen vid stående arbete  

och fördelar belastningen mellan fötterna. Ökar  

blodcirkulationen och förbränningen samt minskar 

tryck på ryggdiskar och fötter. Slitstarkt filtmaterial 

med hänge i äkta läder.

Mått: Ø 67 x 2 cm.  

Material: Filttyg, PU, PVC, SBR och läder. 
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JOBOUT STÅMATTA KLASSISK

Art. 93 1626 00

• Avlastar rygg, ben och fötter

• Slitstark och lättskött

• Stående arbete ökar förbränningen

JobOut Ståmatta Klassisk är en ergonomisk ståmatta  

som avlastar kroppen vid stående arbete och fördelar  

belastningen på fötter, höfter och knän. Vid användning 

ökar blodcirkulationen och förbränningen samtidigt som 

tryck på ryggdiskar och fötter minskar.

Mått: 72 x 51 x 2 cm.  

Material: PU och PVC.    

JOBOUT STÅMATTA

Art. 93 1617 00

• Avlastar rygg, ben och fötter

• Slitstark och lättskött

• Stående arbete ökar förbränningen

JobOut ergonomiska ståmatta avlastar kroppen vid stående 

arbete och fördelar belastningen på fötter, höfter och knän. 

Stående position ökar både blodcirkulation och förbränning 

samtidigt som belastning på ryggdiskar och fötter minskar.  

Ställ stolen åt sidan och gör plats för ståmattan. 

Mått: 75 x 50 x 1,8 cm.  

Material: EVA, PVC och gummi.     

AKTIVT STÅENDE

Genom att stå upp några timmar varje dag ökar förbränningen, energinivån och 

blodcirkulationen i hela kroppen. Du får dessutom en bättre hållning och balans.  

JobOut vill bidra till en ökad hälsa på jobbet och har därför utvecklat olika funktionella 

produkter som ska underlätta och motivera till aktivt stående under arbetsdagen.

JOBOUT STÅMATTA DESIGN

Art. 93 1624 00 Ljusgrå 

Art. 93 1625 00 Mörkgrå

• Avlastar rygg, ben och fötter

• Slitstark och lättskött

• Stående arbete ökar förbränningen

JobOut Ståmatta Design är en ergonomisk ståmatta  

som avlastar kroppen vid stående arbete och fördelar  

belastningen mellan fötterna. Ökar blodcirkulationen  

och förbränningen samt minskar tryck på ryggdiskar  

och fötter. Slitstarkt filtmaterial med hänge i äkta läder.

Mått: 72 x 52 x 2 cm.  

Material: Filttyg, PU, PVC, SBR och läder.  

JOBOUT STÅMATTA BALANS

Art. 93 1628 00

• Ger en dynamisk och aktiv ståposition

• Förbättrar balans och koordination

• Stående arbete ökar förbränningen

JobOut Ståmatta Balans är mjuk, följsam och anpassar sig  

efter fötterna. Ståmattans mjukhet gör att fötterna sjunker ner  

i mattan och får en mer dynamisk och obalanserad ståposition. 

Vid användning aktiveras småmuskler i fötterna, vilket bidrar till 

ökad balans och koordination. Balansmattan är klädd med ett 

avtagbart tygfodral som går att tvätta i tvättmaskin. 

Mått: 46 x 46 x 6 cm. 

Material: Polyester. 
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JOBOUT BALANSPLATTA AKTIV

Art. 93 1629 00

• Ger bättre hållning

• Stå skönt och varierat

• Stimulerar blodcirkulationen  

och förbränningen

JobOut Balansplatta Aktiv bidrar till ett 

aktivt och dynamiskt stående under  

arbetsdagen. Balansplattan förbättrar 

både balans och koordination samt 

bidrar till starkare fotleder, vader, knän 

och lår. Vid användning stimuleras även 

blodcirkulationen, energinivån och  

förbränningen. Svikten och mjukheten  

i balansplattan gör att den är skön att  

stå på både med och utan skor.

Mått: 60 x 39 x 11 cm. 

Material: TPE och trä.

JOBOUT BALANSBRÄDA  

MULTIFUNKTIONELL

Art. 93 1646 00

• Ger bättre hållning

• Varierad svårighetsgrad

• Stimulerar blodcirkulationen  

och förbränningen

En multifunktionell balansbräda där det 

går att välja svårighet beroende på vilken 

underdel som används. Använd brädan  

för balansträning eller för ett mer aktivt  

och varierande stående. Aktivt stående  

ger ökad blodcirkulation, energinivå  

och förbränning, samtidigt som muskler  

i fotleder, knän och rygg stärks. 

Mått: 48,5 x 29 x 10 cm.  

Material: EVA och trä. 

JOBOUT BALANSPLATTA

Art. 93 1612 00

• Ökar energin 

• Stärker muskulatur

• Förbättrar balans och koordination

JobOut Balansplatta förbättrar balans 

och koordination samt stärker bål- 

muskulatur, fotleder, knän, lår och vader. 

Perfekt för koncentrationsträning och ger 

en ökad kroppskännedom.

Mått: Ø 41 cm. 

Material: PP.

JOBOUT STÅMATTA MASSAGE 

Art. 93 1627 00

• Minskar stress

• Stimulerar nerver och avslappnar kroppen

• Ökar energinivån

JobOut Ståmatta Massage ger tryck på 

specifika delar av fötterna, likt zonterapi, 

vilket ger energi och stimulans till hela 

kroppen. Endast några minuters stående 

på massagemattan ökar blodcirkulationen, 

energinivån och ämnesomsättningen  

i din kropp, samtidigt som smärta  

och stress minskar.  

Mått: 120 x 31 x 1,8 cm. 

Mått (hoprullad): Ø 16 x 31 cm. 

Material: EVA.

JOBOUT BALANSPLATTA  

AKTIV EXKLUSIV

Art. 93 1675 00

• I exklusiv valnötsfanér

• Ger bättre hållning

• Stimulerar blodcirkulationen  

och förbränningen

JobOut Balansplatta Aktiv Exklusiv bidrar 

till ett aktivt och dynamiskt stående 

under arbetsdagen. Balansplattan 

förbättrar både balans och koordination 

samt bidrar till starkare fotleder, vader, 

knän och lår. Vid användning stimuleras 

även blodcirkulationen, energinivån och 

förbränningen. Svikten och mjukheten i 

balansplattan gör att den är skön att stå 

på både med och utan skor. Tillverkad 

i exklusiv valnötsfanér. Ursprungsland 

Sverige.

Mått: 60 x 39 x 9,5 cm. 

Material: TPE och fanér. 

JOBOUT PORTABELT BORD,  

JUSTERBART

Art. 93 1676 00

• Höj- och sänkbart

• Smidigt och enkelt att förflytta

• Skandinavisk design

Lättviktigt och stilrent höj- och sänkbart bord 

som på ett flexibelt sätt ger möjligheten 

att både sitta och stå vid bord som inte är 

justerbara höjdledes. Armstödet framtill ger en 

bekväm avlastning för handleder och armar. 

Smidig och ergonomisk konstruktion med hög-

kvalitativ luftcylinder som gör att bordet enkelt 

går att höjdjustera. Bordskivan är gjord av tåligt 

laminat som är enkelt att rengöra.

Mått: 60 x 41 x 7.5-38 cm. 

Material: MDF, stål, nylon och ABS-plast.

Ihopfällt portabelt bord.
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AKTIVT SITTANDE

Ett aktivt sittande under din arbetsdag har en mängd fördelar och stor positiv effekt 

på hela kroppen. Ett aktivt sittande gör att du sitter rätt, tvingas sträcka på kroppen 

och röra på dig. Du aktiverar rygg- och bålmuskulaturen, samtidigt som du förbättrar 

din hållning, ökar blodcirkulationen och förbränningen.             

JOBOUT BALANSBOLL DESIGN

Art. 93 1632 00 Filttyg, Ljusgrå 

Art. 93 1633 00 Filttyg, Mörkgrå 

Art. 93 1641 00 Filttyg, Mörkblå

• Aktivt sittande

• Stärker bålmusklerna för bättre hållning

• Stimulerar blodcirkulationen och förbränningen

JobOut Balansboll Design ger ett aktivt sittande under arbetsdagen. 

Balansbollen hjälper till att träna upp balans och koordination.  

Stärker bål- och sätesmuskler samt avlastar ryggen. Den kraftiga 

klädseln ger en ökad komfort och är mjuk och skön att sitta på.  

Perfekt komplement till kontorsstolen. Tyngden i botten av fodralet 

gör att balansbollen håller sig på plats när den inte används.  

Fodralen finns i filttyg (ljusgrå, mörkgrå och mörkblå).  

Handpump medföljer.

Mått: Ø 65 cm.  

Material: Filttyg polyester, PU, metallsand och balansboll i PVC.  

JOBOUT BALANSBOLL 

Art. 93 1614 00 Ø55 cm (140–165 cm)  

Art. 93 1615 00 Ø65 cm (165–185 cm)  

Art. 93 1616 00 Ø75 cm (185–195 cm) 

• Aktivt sittande

• Stärker bålmusklerna för bättre hållning

• Stimulerar blodcirkulationen och förbränningen

JobOut Balansboll ger ett aktivt sittande under arbetsdagen. 

Balansbollen hjälper till att träna upp balans och koordination. 

Stärker bål- och sätesmuskler samt avlastar ryggen. Perfekt 

komplement till kontorsstolen. Finns i tre olika storlekar 

anpassade efter olika kroppslängder. Handpump medföljer.

Mått: Ø 55, 65 eller 75 cm. 

Material: PVC.

JOBOUT BALANSPALL SJÖSTJÄRNA

Art. 93 1677 00 Ø45 cm. 

Art. 93 1678 00 Ø55 cm

• Rörelse förbättrar fokus 

• Bekväm att sitta på 

• Stärker bålmusklerna för bättre hållning

En inbyggd balansboll i snygg och lekfull design med en 

ställning och fyra fötter. Ställningen ger ökad stabilitet men 

fortfarande ett aktivt sittande vid användning. Hjäper till att 

träna upp balans och koordination samtidigt som den är mjuk 

och skön att sitta på. Perfekt komplement till den vanliga stolen 

i exempelvis mötesrum. Handpump medföljer. 

Mått: Ø 45, 48 x 48 x 50 cm. 

         Ø 55, 63 x 63 x 65 cm. 

Material: Balansboll i PVC, filttyg Polyester och lättviktsstål.
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JOBOUT BALANSKUDDE DESIGN

Art. 93 1642 00 Ljusgrå 

Art. 93 1643 00 Mörkgrå 

Art. 93 1644 00 Mörkblå

• Ger bättre hållning

• Förebygger smärta och stelhet i rygg

• Aktiverar bål- och sätesmuskler

JobOut Balanskudde förbättrar din balans och ger dig 

en bättre sitthållning. Aktiverar och stärker bål- och 

sätesmuskler samt lindrar smärta och stelhet i rygg.  

Perfekt för kontorsstolen.

Mått: Ø 33 x 5,3 cm.  

Material: Filttyg polyester, PU och balanskudde i PVC. 
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JOBOUT BALANSKUDDE

Art. 93 1603 00

• Ger bättre hållning

• Förebygger smärta och stelhet i rygg

• Aktiverar bål- och sätesmuskler

JobOut Balanskudde förbättrar balansen och ger bättre 

sitthållning. Aktiverar och stärker bål- och sätesmuskler samt 

lindrar smärta och stelhet i rygg. Perfekt för kontorsstolen. 

Mått: Ø 33 x 5,3 cm.  

Material: PVC.

JOBOUT BORDSKROK

Art. 93 1645 00

JobOut Bordskrok gör att du enkelt kan hänga upp  

och förvara JobOuts Designkollektion (Ståmatta Design,  

Balansboll Design, Balanskudde Design och Balanskudde  

Kvadratisk Design) på skrivbordskanten för att underlätta  

städning. Maximal användningsvikt 20 kg.

Mått: 12 x 6,5 x 0,8 cm.  

Material: Zink och Epoxi. 

JOBOUT BALANSKUDDE KVADRATISK

Art. 93 1661 00

• Avlastar ryggen

• Ger bättre hållning

• Aktiverar bål- och sätesmuskler

JobOut Balanskudde kvadratisk förbättrar balansen,  

avlastar ryggen och ger en bättre sitthållning. Aktiverar  

och stärker bål- och sätesmuskler. Perfekt att använda  

på kontorsstolen.  

Mått: 32 x 32 cm. H 7,5 cm. 

Material: PVC.

JOBOUT BALANSKUDDE KVADRATISK DESIGN

Art. 93 1672 00 Ljusgrå 

Art. 93 1673 00 Mörkgrå 

Art. 93 1674 00 Mörkblå

• Avlastar ryggen

• Ger bättre hållning

• Aktiverar bål- och sätesmuskler

JobOut Balanskudde kvadratisk förbättrar balansen, avlastar 

ryggen och ger en bättre sitthållning. Aktiverar och stärker  

bål- och sätesmuskler. Klädseln ger ökad komfort och är  

mjuk och skön att sitta på. Perfekt att använda på kontorsstolen.  

Mått: 32 x 32 cm. H 7,5 cm. 

Material: Filttyg polyester, PU och balanskudde i PVC. 
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JOBOUT KONTORSCYKEL

Art. 93 1655 00 Svart 

• Rörelse förbättrar fokus 

• Bekväm att sitta på 

• Tyst och enkel att flytta

Med JobOut Kontorscykel går det enkelt att kombinera träning  

och välbefinnande med det dagliga arbetet. Under användning 

ökar energinivån, produktiviteten och blodcirkulationen, samtidigt 

som det förbränner kalorier. Olika trampmotstånd kan ställas in för 

att anpassa ansträngningsnivån. Kontorscykeln har en display som 

bland annat visar tid, distans och antal förbrända kalorier. Med hjälp 

av fyra rullhjul kan cykeln enkelt förflyttas. Kontorscykeln är även 

anpassad för användning av elever i skolmiljö. 

Rekommenderad maxlängd: 195 cm. 

Maxvikt: 100 kg. 

Mått: 101 x 51 x 85 cm.  

Material: Stål, ABS, PVC, PU, PC, PP och glas.  

Vikt: 24,5 kg.
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JOBOUT MASSAGESLINGA

Art. 93 1611 00

• Avslappnar och minskar stress

• Lindrar stelhet

• Stimulerar blodcirkulationen

JobOut Massageslinga angriper muskelspänningar, 

stelhet och smärta samt ökar blodcirkulationen. 

Massageredskapet är smidigt för att nå områden 

som annars är svåra att komma åt. Kan appliceras 

på hela kroppen.

Mått: Längd 109 cm. 

Material: ABS, PP och TPR.
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MASSAGE OCH RÖRELSE 

Variation och rörelse är den bästa medicinen för ett mer hälsosamt liv. Tröttheten minskar, 

koncentrationsförmågan ökar och produktiviteten ökar. Med JobOuts produkter aktiveras 

kroppen och ömma muskler lindras på ett effektivt sätt samtidigt som styrkan, smidigheten 

och stabiliteten i kroppen ökar. Produkterna bidrar till ökad blodcirkulation vilket ger en 

rörligare och mer avslappnad muskulatur.

JOBOUT FOTMASSAGERULLE

Art. 93 1637 00

• Lindrar trötta fötter

• Ergonomiskt utformad

• Stimulerar blodcirkulationen

JobOut Fotmassagerulle är ergonomiskt 

utformad för att lindra smärta i trötta och 

stela fötter. Fotrullen ger full kontakt med 

fotsulan och stimulerar blodcirkulationen. 

Kan även användas för att stimulera muskler 

i underarm.

Mått: Ø 9 x 21 cm. 

Material: EVA och PVC.

JOBOUT MASSAGERULLE

Art. 93 1635 00

• Enkel och effektiv

• Stimulerar blodcirkulationen

• Löser upp muskelspänningar och knutor

JobOut Massagerulle ger en avkopplande 

massage som stimulerar blodcirkulationen 

och sänker stressnivån i kroppen. Gummi- 

piggarna masserar effektivt specifika tryck-

punkter och löser upp muskelspänningar  

och muskelknutor.   

Mått: Ø 6 x 42 cm. 

Material: PE, PP och PVC.

JOBOUT MASSAGEKROK

Art. 93 1679 00

• Nå svåråtkomliga delar

• Lindrar spänningar och smärta

• Minskar stress

Formen på JobOut Massagekrok 

gör det enkelt att applicera tryck på  

svåråtkomliga delar av ryggen. Massage- 

kulan hjälper till att stimulera musklerna  

på djupet vilket ger energi, ökad  

blodcirkulation samt minskar värk  

och muskelspänningar.

Mått: 41 x 24 cm. 

Material: Järn och TPR.

JOBOUT MASSAGEBOLL HÅRD

Art. 93 1639 00

• Stimulerar blodcirkulationen

• Ökar din rörlighet

• Lindrar muskelspänningar

JobOut Massageboll Hård är ett effektivt 

och lätthanterligt verktyg för att lindra  

muskelspänningar och muskelknutor.  

Använd golvet, väggen eller en annan  

hård yta för att stabilisera bollen och  

massera direkt på smärtpunkten. 

Mått: Ø 6,5 cm. 

Material: TPR.

JOBOUT ANTI-STRESSBOLL

Art. 93 1636 00

• Minskar din stress med handterapi 

• Stimulerande och avkopplande känsla

• Stärker muskler och leder 

JobOut Anti-Stressboll har en bra grepp-

känsla och anpassar sig lätt efter handen. 

Vikten i bollen skapar en stimulerande  

och avstressande känsla, samtidigt som 

blodflödet ökar till hand, fingrar och  

underarm. 

Mått: Ø 6 cm. 

Material: PVC och metallsand. 

Vikt: 300 g.

JOBOUT MASSAGEBOLL

Art. 93 1607 00

• Stimulerar blodcirkulationen

• Ökar din rörlighet

• Lindrar muskelspänningar

JobOuts Massageboll ökar blodcirkulationen 

samt lindrar stress och spänningar i hand-, 

nack- och ryggmuskler. Kan användas i  

förebyggande syfte för att motverka musarm.

Mått: Ø 7 cm. 

Material: PVC.
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JOBOUT GUMMIBAND

Art. 93 1605 00

• Ökar din blodcirkulation

• Flera enkla övningar

• Förebygger belastningsskador

JobOut Gummiband hjälper till att förbättra 

hållningen, flexibiliteten och styrkan. Ett  

lätthanterligt redskap i syfte att förebygga  

belastningsskador och muskelsmärtor.  

Dörrankare medföljer som kan fästas  

i dörr för fler övningsalternativ.

Mått: Längd 127 cm. 

Material: TPR och skumgummi.

JOBOUT STRETCHBAND

Art. 93 1601 00

• Två minuter gör skillnad

• Flera enkla övningar

• Förebygger belastningsskador

JobOut Stretchband hjälper till att förbättra 

hållningen, flexibiliteten och stabiliteten  

på ett enkelt sätt. Effektivt redskap  

i syfte att förebygga eller rehabilitera  

belastningsskador.

Mått: Längd 150 cm. 

Material: TPE.

JOBOUT HANDTRÄNINGSBOLL

Art. 93 1609 00

• Förebygger musarm

• Stärker händer och underarmar

• Optimalt grepp

JobOut Handträningsboll har ett optimalt 

grepp som förbättrar styrkan och koordina-

tionen i hand, fingrar och underarm. Perfekt 

att använda vid arbetsplatsen, men även 

enkel och smidig att ta med. 

Mått: 4,5 x 6 cm. 

Material: TPR.
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JOBOUT VATTENFLASKOR MINI

Art. 93 1662 00 Camouflage

Art. 93 1663 00 Wave

Art. 93 1664 00 Tiger

Art. 93 1665 00 Panther

Art. 93 1666 00 Floral

Art. 93 1656 00 Water bottle cap

Camouflage Wave Tiger Panther Floral

• Minska användningen av plast

• Högsta kvalité

• Trendiga designs

En dubbelt vacuumisolerad vattenflaska gjord av högklassigt rostfritt stål, som håller 

drycken kall upp till 24 timmar och varm upp till 12 timmar. Stålet i flaskan är inte  

magnetiskt och drar därför inte till sig smuts och partiklar, vilket gör det lättare att hålla 

flaskan ren. Tätslutande skruvkork med BPA-fri silikontätning. Använd vattenflaskan på 

jobbet, hemma eller ta med till träningen för att hålla drycken i rätt temperatur oavsett  

om den ska vara varm eller kall. Vattenflaskan finns i 5 unika färger och mönster.  

JobOut Kork till vattenflaska sälj separat och passar både 280ml och 500ml vattenflaska.

Mått: Ø 6 x 20 cm.  

Volym: 280 ml.  

Vikt: 0,2 kg.     

Material: Rostfritt stål, PP och BPA-fri silikon.    

Skötselråd: Handdisk.

TIMMAR
KALLT24 TIMMAR

VARMT12

Högkvalitativt 304 stål i två lager. 

Isolerad med koppar för bästa 

värme- och kylbevarande effekt.
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JOBOUT VATTENFLASKOR

Art. 93 1648 00 Aqua Black

Art. 93 1653 00 Aqua White

Art. 93 1652 00 Blue Water

Art. 93 1650 00 Pink Water

Art. 93 1654 00 Jungle

Art. 93 1660 00 Shell yeah

Art. 93 1658 00 Panther

Art. 93 1659 00 Palm beach

Art. 93 1671 00 Wave

Art. 93 1669 00 Zebra

Art. 93 1670 00 A fine line

Art. 93 1656 00 Water bottle cap

JOBOUT VATTENFLASKOR

Varför välja mellan funktionalitet eller design när man kan få båda?  

JobOuts designade vattenflaskor håller din dryck i rätt temperatur, varm som kall, under din arbetsdag,  

picknick eller ditt träningspass. Dessutom kan vi tillsammans göra en insats för miljön genom att minska 

användningen av engångsflaskor som lätt hamnar ute i vår natur och våra hav.  

• Minska användningen av plast

• Högsta kvalité

• Trendiga designs

En dubbelt vacuumisolerad vattenflaska gjord av högklassigt rostfritt stål, som håller  

drycken kall upp till 24 timmar och varm upp till 12 timmar. Stålet i flaskan är inte  

magnetiskt och drar därför inte till sig smuts och partiklar, vilket gör det lättare att hålla 

flaskan ren. Tätslutande skruvkork med BPA-fri silikontätning. Använd vattenflaskan på 

jobbet, hemma eller ta med till träningen för att hålla drycken i rätt temperatur oavsett  

om den ska vara varm eller kall. Vattenflaskan finns i 11 unika färger och mönster.  

JobOut Kork till vattenflaska sälj separat och passar både 280ml och 500ml vattenflaska.

Mått: Ø 7 x 25,5 cm.  

Volym: 500 ml. 

Vikt: 0,3 kg. 

Material: Rostfritt stål, PP och BPA-fri silikon.  

Skötselråd: Handdisk.

 Aqua Black Aqua White Blue Water Pink Water Jungle Shell Yeah 

 Panther Palm beach Wave Zebra A fine line Water bottle cap 

TIMMAR
KALLT24 TIMMAR

VARMT12
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JOBOUT VATTENFLASKOR
Med JobOuts vattenflaska behöver du aldrig  

gå törstig! Fyll den med din favoritdryck; vatten,  

kaffe, läsk, saft eller en kall smoothie. Endast  

fantasin sätter gränserna. Flaskans smala öppning 

är lätt att dricka ur och passar perfekt för  

normalstora iskuber. 

DET FINNS MÅNGA ANLEDNINGAR TILL  

ATT SKAFFA EN JOBOUT VATTENFLASKA:

• Varmt i 12h eller kallt i 24h

• Livsmedelssäker, BPA-fri silikon

• Högkvalitativt 304 stål i två lager

• Lufttät och läckagesäker kork 

• Isolerad med koppar för bästa värme-  

och kylbevarande effekt

• Avger ingen kondens på utsidan

• 1 års garanti för fabrikationsfel

PLAST I HAVEN

Plast har med sina enastående egenskaper på 

många sätt bidragit till ett bättre liv för många 

människor, och är idag en självklar del av vår 

vardag. Men den har också orsakat stora problem 

för vår miljö. Haven är fulla med plastskräp – och 

tillförseln bara ökar. 

Varje år hamnar runt 8 miljoner ton plast i haven 

och vi antar att det i dagsläget svävar runt 150 

miljoner ton plast i haven, eller 580 000 plastbitar 

per kvadratkilometer och 51 biljoner partiklar av 

mikroplast.Och det bara fylls på. Plastproduktionen 

har skenat sedan 1950-talet, då allting började.  

Idag tillverkas 9 500 kg plast varje sekund.  

Under 2014 tillverkades 311 miljoner ton plast.*

Källa: Håll Sverige Rent. 
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JOBOUT BOX

Art. 93 1690 00

3 st Gummiband (L, M, H)

3 st Stretchband (L, M, H)

3 st Handträningsboll (L, M, H)

1 st Massageboll

1 st Balanskudde

1 st Massageslinga

JOBOUT BOX  
MASSAGE OCH RÖRELSE

Art. 93 1692 00

2 st Stretchband (M, H)

2 st Gummiband (M, H)

2 st Handträningsboll (M, H) 

2 st Massageboll 

2 st Massageslinga

2 st Massagerulle

2 st Anti-Stressboll

2 st Fotmassagerulle

2 st Massagekrok

2 st Massageboll Hård

JOBOUT BOX

Genom innovativa produkter, redskap och övningar framtagna med hjälp av experter har 

JobOut skapat ett tryggt och säkert koncept för friskare arbetsplatser. JobOut levererar 

också produkter som används samtidigt som arbetet pågår, för att medarbetarna ska  

få ett aktivt arbetsmönster. 

KOM IGÅNG MED JOBOUT 
VÄLJ EN FÄRDIG JOBOUT BOX ELLER SKRÄDDARSY  
ETT EGET PAKET TILL ER ARBETSPLATS.

Kontakta er återförsäljare för mer information. 

Perfekt  startpaket
för din  arbetsplats

JOBOUT BOX XL

Art. 93 1691 00

3 st Gummiband (L, M, H)

3 st Stretchband (L, M, H)

3 st Handträningsboll (L, M, H)

2 st Balansboll (55 cm och 65 cm)

1 st Stretchingpinne

1 st Massageslinga

1 st Balanskudde

1 st Balansplatta

1 st Yogamatta

1 st Ståmatta
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JOBOUT APP

JOBOUT FÖR ARBETSGIVARE 

JobOut är den perfekta utmaningen för dig 

och din arbetsplats. Du som friskvårdsansvarig 

ställer enkelt in teamets gemensamma  

utmaning. Följ statistiken och motivera dina 

medarbetare till att uppnå uppsatta mål.

Följ ditt teams statistik. 
Hur många JobOuts 
har ni kvar för att nå 
månadens mål?

Vem leder topplistan? 
Följ dina egna och dina 
kollegors resultat. 

Gratis tillgång till filmer, instruktioner och tips.

Över 60 st olika övningar.

Övningar som du kan välja utifrån produkt eller  

vilken kroppsdel du vill aktivera.

Utmaningar där du kan välja att tävla mot dig själv eller  

dina kollegor.

Statistik där du kan följa dina egna och dina kollegors resultat.

Skapar motivation till rörelse.

Appen JobOut underlättar till en aktivare arbetsplats med mängder av möjligheter. 

Tävla mot dig själv eller i team tillsammans med dina kollegor. En rolig utmaning för 

en piggare och friskare arbetsplats. Kom igång redan idag. 
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NU FINNS JOBOUT  
ÄVEN I KLASSRUMMET!

Forskning visar att aktivitet ökar barns  

förmåga till inlärning. JobOuts klassrums- 

projekt syftar till att skapa aktiva och  

hälsosamma klassrum med möjlighet för  

aktivitetspauser, så kallade brain-breaks.  

Genom att implementera produkter för  

rörelsemöjligheter under lektionstid  

underlättar vi barns inlärningsprocess  

på ett hälsosamt och hållbart sätt.

-



Utvecklat i nära samarbete med legitimerade sjukgymnaster, 
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SIMPLY FEEL BETTER

JobOut    www.jobout.com


