MANGE GODE GRUNNER
FOR EN JOBOUT
JobOut er et helsekonsept tilpasset arbeidsplasser, for å øke
medarbeidernes helse og velvære på jobben. Konseptet hjelper
medarbeidere å bryte monotone og stillesittende arbeidsposisjoner
på en enkel og effektiv måte.
En viktig årsak til arbeidsskader og tretthet på jobben kommer
av ensidig arbeidsbelastning og sittestilling. Under arbeidsdagen
anbefales energipauser, skiftende arbeidsposisjon og aktivering
av kroppsholdning, balanse og styrke.
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Reservasjon for tomt lager og trykkfeil.

HVA ER JOBOUT?
Lett tilgjengelige og enkle produkter av høy kvalitet
som alle kan bruke
Motivasjon til enklere energipauser og en aktiv arbeidsdag
Et trygt og sikkert konsept for friskere arbeidsplasser
Produkter som aktiverer både sittende og stående

Gir energi

Forebygger

Rehabiliterer

Forbrenningen øker, muskelspenninger slipper opp og
blodsirkulasjonen kommer igang.
Du orker mer, fokuserer bedre
og kreativiteten øker. Alltid
tilgjengelig og det gjøres
på jobb.

Monotone og statiske arbeidsstillinger er en stor årsak til
arbeidsskader. Det er også en
vanlig årsak til fravær på jobben
og rammer både arbeidstakere
og arbeidsgivere. JobOut
forenkler til ett mer aktivt liv
også på fritiden.

Har noen på din arbeidsplass
problemer med musearm eller
klager over stivhet og vondt
i kroppen? JobOut gir en trygg
og sikker rehabilitering.

Les mer om JobOut på jobout.com
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AKTIV STÅENDE STILLING
Ved å stå noen timer hver dag øker forbrenningen, energinivået og blodsirkulasjon
i hele kroppen. Du får dessuten en bedre holdning og balanse. JobOut vil bidra til
bedre helse på jobben og har derfor utviklet ulike funksjonelle produkter som skal
forenkle og motivere til aktiv stående stilling i arbeidsdagen.

JOBOUT STÅMATTE DESIGN

JOBOUT STÅMATTE DESIGN, RUND

Art. 93 1624 00 Lysegrå
Art. 93 1625 00 Mørkegrå

Art. 93 1622 00 Lysegrå
Art. 93 1623 00 Mørkegrå

• Avlaster rygg, ben og føtter
• Slitesterk og lettstelt
• Stående arbeid øker forbrenningen

• Avlaster rygg, ben og føtter
• Slitesterk og lettstelt
• Stående arbeid øker forbrenningen

JobOut ståmatte design er en ergonomisk ståmatte som
avlaster kroppen ved stående arbeid og fordeler belastningen
mellom føttene. Ved bruk øker blodsirkulasjonen og forbrenningen samt at trykk på ryggvirvler og føtter reduseres.
Slitesterkt filtmateriale med oppheng i ekte lær.

JobOut ståmatte design rund er en ergonomisk
ståmatte som avlaster kroppen ved stående arbeid
og fordeler belastningen mellom føttene. Ved bruk
øker blodsirkulasjonen og forbrenningen samt at
trykk på ryggvirvler og føtter reduseres. Slitesterkt
filtmateriale med oppheng i ekte lær.

Mål: 51 x 81 x 1,8 cm.
Materiale: Filt , PU, SBR og lær.

Mål: Ø 60 x 1,8 cm.
Materiale: Filt , PU, SBR og lær.

JOBOUT STÅMATTE

JOBOUT STÅMATTE BALANSE

Art. 93 1617 00

Art. 93 1628 00

• Avlaster rygg, ben og føtter
• Slitesterk og lettstelt
• Stående arbeid øker forbrenningen

• Gir en dynamisk og aktiv ståposisjon
• Forbedrer balanse og koordinasjon
• Stående arbeid øker forbrenningen

JobOut ergonomisk ståmatte avlaster kroppen ved stående
arbeid og fordeler belastningen på føtter, hofter og knær.
Ved bruk øker blodsirkulasjonen og forbrenningen samt
at trykk på ryggvirvler og føtter reduseres. Skyv stolen til
side og lag plass til din ståmatte.

JobOut ståmatte balanse er myk, formelig og tilpasser seg
etter dine føtter. Ståmattens mykhet gjør at du synker ned
og får en mer dynamisk og balansert ståposisjon. Ved bruk
aktiveres små muskler i føttene, som bidrar til økt balanse
og kordinasjon. Balansematten har et avtagbart trekk i stoff
som kan vaskes lett i vaskemaskin.

Mål: 75 x 50 x 1,8 cm.
Materiale: EVA, PVC og gummi.

Mål: 46 x 46 x 6 cm.
Materiale: Polyester.
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JOBOUT STÅMATTE KLASSISK

JOBOUT STÅMATTE MED FOTSTØTTE

Art. 93 1626 00

Art. 93 1684 00

• Avlaster rygg, ben og føtter
• Slitesterk og lettstelt
• Stående arbeid øker forbrenningen

• Revolusjonerende og unik ståmatte
• Stimulerer blodsirkulasjonen
• Løser opp muskelspenninger og muskelknuter

JobOut ståmatte klassisk er en ergonomisk ståmatte
som avlaster kroppen ved stående arbeid og fordeler
belastningen på føtter, hofter og knær. Ved bruk øker
blodsirkulasjonen og forbrenningen samt at trykk på
ryggvirvler og føtter reduseres.

JobOut Ståmatte med fotstøtte er en revolusjonerende og
unik ergonomisk ståmatte. Fotstøtten gir mulighet til naturlig
posisjonsendring som sammen med matten reduserer
belastningen på dine ben, rygg og nakke. Den avlaster
kroppen og fordeler belastningen på føttene.

Mål: 72 x 51 x 2 cm.
Materiale: PU og PVC.

Mål: 73 x 61 x 3/10,8 cm.
Materiale: PU og SBR.

JOBOUT BALANSEBRETT

JOBOUT BALANSEBRETT MULTIFUNKSJONELL

Art. 93 1612 00

Art. 93 1646 00

• Øker energinivået
• Styrker muskulatur
• Forbedrer balanse og koordinasjon

• Gir bedre holdning
• Varier vanskelighetsgraden
• Stimulerer blodsirkulasjonen og forbrenningen

JobOut balansebrett bedrer balansen og koordinasjonen
samt styrker kjernemuskulaturen, ankler, knær, lår og
legger. Perfekt for konsentrasjonstrening og den gir
økt kroppskontroll.

Et flerfunksjonelt balansebrett der du selv kan velge vanskelighetsgrad avhengig av hvilken underdel du bruker. Bruk brettet
til balansetrening eller for å stå på en mer aktiv og varierende
måte. Ved å stå aktivt øker blodsirkulasjonen, energinivået og
forbrenningen, samtidig som musklene i ankler, knær og rygg
blir sterkere.

Mål: Ø 41 cm.
Materiale: PP.

Mål: 48,5 x 29 x 10 cm.
Materiale: EVA og tre.

7

8

JOBOUT BALANSEBRETT AKTIV

JOBOUT BALANSEBRETT AKTIV EKSKLUSIV

Art. 93 1629 00

Art. 93 1675 00

• Gir bedre holdning
• Stå behagelig og variert
• Stimulerer blodsirkulasjonen og forbrenningen

• I eksklusiv valnøttfiner
• Gir bedre holdning
• Stimulerer blodsirkulasjonen og forbrenningen

Med JobOut balansebrett aktiv får du en aktiv og dynamisk
arbeidsstilling i hverdagen. Balansebrettet forbedrer både
balanse og koordinasjon samt bidrar til sterkere ankler,
legger, knær og lår. Ved bruk økes blodsirkulasjonen,
energinivået samt forbrenningen. Mykheten i balansebrettet
gjør at den er behagelig å stå på både med og uten sko.

JobOut balansebrett aktiv eksklusiv bidrar til en aktiv og dynamisk
arbeidsstilling i hverdagen. Balansebrettet forbedrer både balanse
og koordinasjon samt bidrar til sterkere ankler, legger, knær og lår.
Ved bruk økes blodsirkulasjonen, energinivået og forbrenningen.
Svikten og mykheten i balansebrettet gjør at det er godt å stå på
både med og uten sko. Fremstilt i eksklusiv valnøttfiner.
Opprinnelsesland Sverige.

Mål: 60 x 39 x 11 cm.
Materiale: TPE og tre.

Mål: 60 x 39 x 9,5 cm.
Materiale: TPE og finer.

JOBOUT STÅMATTE MASSASJE

JOBOUT PORTABELT BORD, JUSTERBART

Art. 93 1627 00

Art. 93 1676 00

• Reduserer stress
• Stimulerer nerver og beroliger kroppen
• Øker energinivået

• Hev- og senkbart
• Hendig og enkelt å forflytte
• Skandinavisk design

JobOut ståmatte massasje gir trykk på spesifikke deler av
føttene, likt soneterapi, som gir energi og stimulanse til hele
kroppen. Etter noen minutter stående øker blodsirkulasjonen
og energinivået, samtidig som smerte reduseres.

Stilrent hev- og senkbart bord med lav vekt som på en fleksibel
måte gir mulighet til både og sitte og stå ved bord som ikke
er justerbare i høyden. Armstøtten foran gir en behagelig
avlastning for håndledd og armer. Smidig og ergonomisk
konstruksjon med høykvalitets luftsylinder som muliggjør enkel
høydejustering av bordet. Bordplaten er laget av slitesterkt
laminat som er enkelt og rengjøre.

Mål: 120 x 31 x 1,8 cm.
Mål (sammenrullet): Ø 16 x 31 cm.
Materiale: EVA.

Mål: 60 x 41 x 7.5-38 cm.
Materiale: MDF, stål, nylon og ABS-plast.
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AKTIV SITTESTILLING
En aktiv sittestiling i arbeidsdagen har en mengde fordeler og stor positiv effekt
på hele kroppen. Det gjør at du sitter rett, må strekke på kroppen og røre
på deg. Du aktiverer muskulatur i både rygg og overkropp, samtidig som
du forbedrer din holdning, øker blodsirkulasjonen og forbrenningen.

JOBOUT BALANSEBALL DESIGN

JOBOUT BALANSEBALL

Art. 93 1632 00 Lysegrå
Art. 93 1633 00 Mørkegrå
• Aktivt sittende

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)

• Styrker kjernemusklene for bedre holdning
• Stimulerer blodsirkulasjonen og forbrenningen

• Aktivt sittende
• Styrker kjernemuskulaturen for bedre holdning
• Stimulerer blodsirkulasjonen og forbrenningen

JobOut balanseball design gir en aktiv sitteplass under arbeidsdagen.
Balanseballen hjelper deg med å trene opp små muskler gjennom
balanse og koordinasjon. Styrker kjerne- og setemuskulatur og
avlaster ryggen. Det kraftige stoffet gir en økt komfort og er myk
og behagelig å sitte på. Perfekt å bruke som kontorstol. Tyngden
i bunnen gjør at balanseballen holder seg på plass når den ikke er
i bruk. Balanseballen kommer i filt (lys grå, mørk grå og mørk blå).
Håndpumpe følger med.
Mål: Ø 65 cm.
Materiale: Filtmateriale polyester, PU, metallsand og balanceball
i PVC.

JobOut balanseball hjelper deg med å trene opp små muskler
gjennom balanse og koordinasjon. Styrker kjerne- og setemuskulatur og avlaster ryggen. Perfekt å bruke som kontorstol.
Finnes i tre ulike størrelser, tilpasset ulike kroppslengder.
Håndpumpe følger med.
Mål: Ø 55, 65 eller 75 cm.
Materiale: PVC.

JOBOUT BALANSEPALL SJØSTJERNE
Art. 93 1677 00 Ø45 cm. Mørkeblå
Art. 93 1678 00 Ø55 cm. Mørkeblå
• Bevegelse forbedrer fokus
• Behagelig å sitte på
• Styrker kjernemuskulaturen for bedre holdning
En innebygd balanseball i stilig og lekent design med en firebent
underdel. Underdelen gir økt stabilitet men fortsatt gir den en aktiv
sittestilling ved bruk. Hjelper till å trene opp balanse og koordinasjon
samtidig som den er myk og god å sitte på. Perfekt som ett supplement
til den vanlige stolen for eksempel i møterom. Håndpumpe medfølger.
Vaskbart filtmateriale.
Mål: Ø45 cm: setehøyde 50 cm. Ø55 cm: setehøyde 65 cm.
Materiale: Balanseball i PVC, filtmateriale polyester og lettvektsstål/aluminium.
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JOBOUT BALANSEPUTE DESIGN
Art. 93 1642 00 Lysegrå
Art. 93 1643 00 Mørkegrå
• Gir bedre holdning
• Forebygger smerte og stivhet i rygg
• Aktiverer kjerne- og setemuskulatur
JobOut balansepute forbedrer din balanse og gir
umiddelbart bedre holdning når du sitter. Styrker
overkropp- og setemuskulaturen samt lindrer smerte
og stivhet i rygg. Trekket gir balanseputen et moderne
og stilrent uttrykk som passer inn både hjemme og på
kontoret. Håndtaket på trekket gjør at du enkelt kan
henge opp balanseputen ved oppbevaring.
Mål: Ø 33 x 5,3 cm.
Materiale: PVC, filtmateriale polyester og PU.
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JOBOUT BALANSEPUTE

JOBOUT BORDKROK

Art. 93 1603 00

Art. 93 1645 00

• Gir bedre holdning
• Forebygger smerte og stivhet i rygg
• Aktiverer kjerne- og setemuskulatur

JobOut bordkrok gjør at du enkelt kan henge opp og oppbevare
Jobouts designkolleksjon (Ståmatte design, Balanseball design,
Balansepute design og Balansepute kvadratisk design) på
skrivbordskanten for lettere rengjøring.
Maks belastningsvekt 20 kg.

JobOut balansepute forbedrer din balanse og gir
umiddelbart bedre holdning når du sitter. Styrker
overkropp- og setemuskulaturen samt lindrer smerte
og stivhet i rygg. Perfekt for kontorstolen.

Mått: 12 x 6,5 x 0,8 cm.
Materiale: Sink og epoxi.

Mål: Ø 33 x 5,3 cm.
Materiale: PVC.

JOBOUT BALANSEPUTE KVADRATISK

JOBOUT BALANSEPUTE KVADRATISK DESIGN

Art. 93 1661 00

Art. 93 1672 00 Lysegrå
Art. 93 1673 00 Mørkegrå

• Avlaster ryggen
• Gir bedre holdning
• Aktiverer kjerne- og setemuskulatur
JobOut Balansepute kvadratisk forbedrer balansen,
avlaster ryggen og gir en bedre holdning i sittestilling.
Aktiverer og styrker kjerne- og setemuskulatur.
Perfekt å bruke på kontorstolen.
Mål: 32 x 32 cm. H 7,5 cm.
Materiale: PVC.

• Avlaster ryggen
• Gir bedre holdning
• Aktiverer kjerne- og setemuskulatur
JobOut Balansepute kvadratisk design forbedrer balansen,
avlaster ryggen og gir bedre holdning i sittestilling. Aktiverer
og styrker kjerne- og setemuskulatur. Trekket gir økt komfort
og er mykt og godt å sitte på. Perfekt å bruke på kontorstolen.
Mål: 32 x 32 cm. H 7,5 cm.
Materiale: Filt polyester, PU og balansepute i PVC.
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JOBOUT KONTORSYKKEL
Art. 93 1655 00 Sort
• Bevegelse forbedrer fokus
• Behagelig å sitte på
• Stille og enkel å flytte
Med JobOut kontorsykkel kan du enkelt kombinere trening og velbehag
med ditt daglige arbeid. Under bruk øker din produktivitet, blodsirkulasjon
og ditt energinivå, samtidig som du forbrenner kalorier. Ulik pedalmotstand
kan stilles inn for å tilpasse belastningsnivå. Kontorsykkelen har display
som blant annet viser tid, distanse og antall forbrente kalorier. Ved hjelp av
fire hjul kan sykkelen enkelt forflyttes. Kontorsykkelen er også tilpasset for
bruk av skolebarn. Brukerveiledning medfølger.
Anbefalt for personer under 195 cm.
Maks vekt: 100 kg.
Mål: 101 x 51 x 85 cm.
Materiale: Stål, ABS, PVC, PU, PC, PP og glass.
Vekt: 24,5 kg.
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MASSASJE OG BEVEGELSE
Variasjon og bevegelse er den beste medisin til en bedre helse. Trettheten reduseres,
konsentrasjonsevnen øker og produktiviteten øker. Med JobOuts produkter aktiveres
kroppen og ømme muskler lindres på en effektiv måte samtidig som styrken, smidigheten
og stabiliteten i kroppen øker. Produktene bidrar til økt blodsirkulasjon som gir en mer
bevegelig og avslappet muskulatur.

JOBOUT MASSASJESLYNGE

JOBOUT MASSASJEKROK

Art. 93 1611 00

Art. 93 1679 00

• Virker avslappende og reduserer stress
• Lindrer stivhet
• Stimulerer blodsirkulasjonen

• Når vanskelig tilgjengelige områder
• Lindrer spenninger og smerte
• Reduserer stress

JobOut massasjeslynge hjelper til å stimulere muskelspenninger, redusere stivhet og smerte,samt øke
blodsirkulasjonen. Massasjeredskapet kommer enkelt
til på områder som ellers er vanskelige å nå. Massasjeslyngen kan brukes på hele kroppen.

Formen på JobOut massasjekrok gjør det enkelt å legge trykk
på deler av ryggen det er vanskelig å komme til. Massasjekulen stimulerer kjernemusklene som gir energi, økt blodsirkulasjon og reduserer smerte og muskelspenninger.

Mål: Lengde 109 cm.
Materiale: ABS, PP og TPR.

Mål: 41 x 24 cm.
Materiale: Jern og TPR.

JOBOUT MASSASJERULLE

JOBOUT FOTMASSASJERULLE

Art. 93 1635 00

Art. 93 1637 00

• Enkel og effektiv
• Stimulerer blodsirkulasjonen
• Løser opp muskelspenninger og muskelknuter

• Lindrer trette føtter
• Ergonomisk utformet
• Stimulerer blodsirkulasjonen

JobOut Massasjerulle gir en avkoblende massasje som
stimulerer blodsirkulasjonen og reduserer stressnivået i
kroppen. Gummipiggene masserer effektivt spesifikke trykkpunkter og løser opp muskelspenninger og muskelknuter.

JobOut fotmassasjerulle er ergonomisk utformet for å lindre
smerte i trøtte og stive føtter. Fotrullen gir full kontakt med
fotsåle og øker blodsirkulasjonen. Kan også brukes for å
stimulere muskler i underarm.

Mål: Ø 7,5 x 38,5 cm.
Materiale: PP, TPR, PVC og Jern.

Mål: Ø 9 x 21 cm.
Materiale: EVA og PVC.
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JOBOUT HÅNDTRENINGSBALL

JOBOUT ANTI-STRESSBALL

Art. 93 1609 00

Art. 93 1636 00

• Forebygger musearm
• Styrker hender og underarmer
• Optimalt grep

• Reduser stress med håndterapi
• Stimulerende og avkoplende følelse
• Styrker muskler og ledd

JobOut håndtreningsball med optimalt grep forbedrer
styrken i hånd, fingre og underarm. Perfekt å benytte ved
din arbeidsplass, men også enkel og grei å ta med.

JobOut anti-stressball har et godt grep og tilpasser seg lett
etter din hånd. Vekten i ballen skaper en stimulerende
og avstressende følelse, samtidig som blodtrykket øker
i hånd, fingre og underarm.

Mål: 4,5 x 6 cm.
Materiale: TPR.

Mål: Ø 6 cm.
Materiale: PVC og metallsand.
Vekt: 300 g.

JOBOUT MASSASJEBALL, HARD

JOBOUT MASSASJEBALL

Art. 93 1639 00

Art. 93 1607 00

• Stimulerer blodsirkulasjonen
• Øker din bevegelse
• Lindrer muskelspenninger

• Stimulerer blodsirkulasjonen
• Øker din bevegelse
• Lindrer muskelspendinger

JobOut massasjeball hard er et effektivt og lett anvendelig
verktøy for å lindre muskelspenninger og muskelknuter.
Bruk gulvet, veggen eller et annet hardt underlag for
å stabilisere ballen og massere direkte på smertepunktet.

JobOut massasjeball øker blodsirkulasjonen og den lindrer
stress og spenninger i hånd-, nakke- og ryggmuskler.
Kan brukes for å forebygge musearm.

Mål: Ø 6,5 cm.
Materiale: TPR.

Mål: Ø 7 cm.
Materiale: PVC.
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JOBOUT VANNFLASKER
Art. 93 1680 00 Matte Grey
Art. 93 1692 00 Camouflage
Art. 93 1688 00 Be Green
Art. 93 1695 00 Be You
Art. 93 1693 00 Be Original
Art. 93 1689 00 Palm Leaves
Art. 93 1660 00 Shell yeah
Art. 93 1671 00 Wave
Art. 93 1669 00 Zebra
Art. 93 1670 00 A fine line
Art. 93 1681 00 Hydrangea
Art. 93 1682 00 Sunset Beach
Art. 93 1648 00 Aqua Black
Art. 93 1653 00 Aqua White
Art. 93 1650 00 Pink Water
Høykvalitets rustfritt stål i to lag.
Isolert med kobber for beste
varme- og kjøleeffekt.
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• Reduser forbruket av plast
• Beste kvalitet
• Trendig design
En dobbel vakumisolert vannflaske laget av høykvalitets rustfritt
stål, som holder din drikke kald opptil 24 timer og varm opptil
12 timer. Stålet i flasken er ikke magnetisk og drar derfor ikke til
seg urenheter eller partikler, noe som gjør det lettere å holde
flasken ren. Tettsittende skrukork med BPA-fri silikontetning.
Bruk vannflasken på jobben, hjemme eller ta den med på trening
for å holde drikken din riktig temperert uansett om den skal være
varm eller kald. Vannflasken finnes i 17 ulike farger og design.
JobOut kork til vannflaske selges separat og passer både til
280 ml og 500 ml vannflaske.
Mål: Ø 7 x 25,5 cm.
Volum: 500 ml.
Vekt: 0,3 kg.
Materiale: Rustfritt stål, PP og BPA-fri silikon.
Vedlikeholdsråd: Håndvask.

Art. 93 1654 00 Jungle
Art. 93 1658 00 Panther
Art. 93 1656 00 Water bottle cap

KALD
VARM
24 TIMER
12 TIMER

JOBOUT VANNFLASKER
Hvorfor velge mellom funksjonalitet og design når du kan få begge deler?
JobOuts designede vannflasker holder drikken din riktig temperert, varm som kald,
gjennom din arbeidsdag, picknick eller din treningsøkt. Dessuten kan vi i sammen
gjøre en innsats for miljøet gjennom å minske bruken av plastflasker som lett ender
opp ute i vår natur og i våre hav.

Matte Grey

Shell Yeah

Aqua Black

Camouflage

Wave

Aqua White

Be Green

Be You

Be Original

Palm Leaves

Zebra

A fine line

Hydrangea

Sunset Beach

Pink Water

Jungle

Panther

Water bottle cap
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JOBOUT VANNFLASKER
Med en JobOut vannflaske trenger du aldri å være
tørst! Fyll den med din favorittdrikk: vann, kaffe,
brus, saft eller en kald smoothie. Det er bare din
fantasi som begrenser deg. Flaskens smale åpning
gjør det lett å drikke og den passer perfekt for
normalt store isbiter.

DET FINNES MANGE GRUNNER FOR Å GÅ TIL
ANSKAFFELSE AV EN JOBOUT VANNFLASKE:
• Holder drikken varm i 12 timer eller kald i 24 timer
• Næringsmiddelsikker, BPA-fri silikon
• Høykvalitets 304 stål i to lag
• Lufttett og lekkasjesikker kork
• Isolert med kobber for beste varme- og kjøleeffekt
• Avgir ingen kondens på utsiden
• 1 års garanti mot fabrikasjonsfeil

PLAST I ALLE VERDENSHAV
Plast har med sine enestående egenskaper på
mange måter bidratt til ett bedre liv for mange
mennesker, og er i dag en selvfølgelig del av vår
hverdag. Den har dessverre også forårsaket store
problemer for vårt miljø. Alle verdenshav er fulle av
plastavfall – og det blir bare mer og mer.
Hvert år havner rundt 8 millioner tonn plast i våre
verdenshav. Vi antar at det for tiden flyter rundt
150 millioner tonn plast i havene, eller 580 000
plastbiter pr. kvadratkilometer og 51 billioner
partikler av mikroplast. Og dette bare øker.
Plastproduksjonen har eskalert siden 1950-tallet,
da alt begynte. I dag produseres det 9500 kg plast
hvert sekund. I løpet av 2014 ble det produsert
311 millioner tonn plast.*
Kilde: Håll Sverige Rent
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Camouflage

Wave

Tiger

Panther

Floral

Matte Grey

JOBOUT VANNFLASKER 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 1694 00 Matte Grey

KALD
VARM
24 TIMER
12 TIMER

• Reduser forbruket av plast
• Beste kvalitet
• Trendig design
En dobbel vakumisolert vannflaske laget av høykvalitets rustfritt stål, som holder din
drikke kald opptil 24 timer og varm opptil 12 timer. Stålet i flasken er ikke magnetisk
og drar derfor ikke til seg urenheter eller partikler, noe som gjør det lettere å holde
flasken ren. Tettsittende skrukork med BPA-fri silikontetning. Bruk vannflasken på
jobben, hjemme eller ta den med på trening for å holde drikken din riktig temperert
uansett om den skal være varm eller kald. Vannflasken finnes i 6 ulike farger og
design. JobOut kork til vannflaske selges separat og passer både til 280 ml og
500 ml vannflaske.
Mål: Ø 6 x 20 cm.
Volum: 280 ml.
Vekt: 0,2 kg.
Materiale: Rustfritt stål, PP og BPA-fri silikon.
Vedlikeholdsråd: Håndvask.
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NÅ FINNES JOBOUT TIL OG MED I KLASSEROMMET!
Forskning viser at aktivitet øker barns evne til læring. JobOuts klasseromsprosjekt har
som formål å skape aktive og sunne klasserom med mulighet for aktivitetspauser, såkalte
brain-breaks. Gjennom å implementere produkter som gir bevegelsesmuligheter i klassetimen, gjør vi barnas innlæringsprosess lettere og sunnere over tid.
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