
GODT HÅNDVERK 
STARTER MED 
GODT ARBEIDSTØY
For oss er arbeidstøyet håndverkerens viktigste verktøy, 
og som markedsleder innenfor arbeidstøy kjenner vi godt 
de krav profesjonelle håndverkere stiller.

Vår håndverkskolleksjon er utviklet basert på vår lange  
erfaring og inngående kjennskap til bygg og anlegg.  
Profesjonelle brukere har testet, og tatt godt i mot,  
innovative og nøye utvalgte funksjonelle detaljer som  
forenkler arbeidet og øker effektiviteten. Gjennom et nært 
samarbeid med brukere – i kombinasjon med vår egen 
spesialistkompetanse innenfor produktutvikling, design 
og metervare – har vi lykkes i å skape en innovativ og  
komplett kolleksjon av håndverksbekledning som setter 
nye standarder for moderne arbeidstøy.

Vi har lagt vekt på å utvikle arbeidstøy med god passform 
og riktig funksjonalitet for å gi brukerne optimal beskyt
telse, bevegelsesfrihet og komfort uansett arbeids

stilling. Med Wenaas håndverksbekledning kan brukerne 
derfor fokusere på å yte maksimalt, og samtidig være trygge 
på at de ser bra ut.

Vår håndverkskolleksjon består av to konsepter: 
Wenaas Proff og Wenaas Generell.

WENAAS PROFF – profesjonell håndverksbekledning for 
håndverkere som stiller høye krav til arbeidstøy.
WENAAS GENERELL – komplementerende basistøy til 
helårs  bruk.



I våre håndverkskolleksjoner inngår et komplett sortiment 
av arbeidsbekledning for profesjonelle håndverkere. 
Alle plagg er designet med et felles og helhetlig formspråk. 
Plaggene kan mikses og matches på kryss og tvers 
og likevel fremstå som en helhet, slik at bedriftens profil 
ivaretas og styrkes.

Kolleksjonene er designet med respekt for det klassiske 
formspråket som kjennetegner tradisjonell håndverks
bekledning, samtidig som vi utfordrer det kjente og møter 
kravene til en ny generasjon med moderne og funksjo
nelle detaljer.

God passform er kombinert med nøye utvalgte  
funksjonelle løsninger for optimal komfort, bevegelighet 
og effektivitet. Bukser finnes i tre benlengder, slik at alle 
kan finne en størrelse som passer godt. 

Flere av våre plagg har en forsterket metervare på ut
satte områder. Dette for å gi plagget en optimal slitestyr
ke, slik plaggets levetid forlenges.

WENAAS PROFF – POLYESTER/BOMULL 
I denne kolleksjonen har vi benyttet oss av en slitesterk 
og komfortabel 300 grams blanding av 65% polyester og 
35% bomull, Dette er en kvalitet vi har svært god erfaring 
med både i forhold til fargeekthet og krymp. 

WENAAS PROFF – BOMULL 
I bomullskolleksjonen har vi benyttet slitesterk og kom
fortabel 340 grams 100% bomullskvalitet som vi har  
meget god erfaring med hva gjelder krymp og fargeekthet.

Plaggene i våre håndverkskolleksjoner kan merkes med 
bedriftens logo, og vi bidrar med kvalitetsmessig ut
førelse av design, broderi og trykk.

HÅNDVERK
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BEKLEDNING

PROFF JAKKE 46682-128
 
BESKRIVELSE Rød kontrastsøm på bærestykke. Skjult glidelås i front med bise. Fleece på innside krage. Forlenget ryggstykke. To brystlommer – én 

med IDkortlomme og mobillomme. To framlommer – den høyre med innvendig mobillomme. Lomme på venstre erme. Refleks bise 
på ermekant, mansjett med justerbar håndklaff. Trykknappjustering i nedkant. 

KVALITET 65% polyester, 35% bomull, 300 g/m2 

FARGE 10 svart, 45 kornblå, 60 grå, 80 rød

STR XS – 3XL

VASKEANVISNING  

PROFF VEST 54182-128
 
BESKRIVELSE Rød kontrastsøm på bærestykke. Skjult glidelås i front med bise. To bryst

lommer – én med IDkortlomme. To framlommer – den høyre med innvendig 
mobilomme. To hengelommer i front, to hengelommer bak. Forlenget rygg
stykke. Beltestropper (belte medfølger ikke). Verktøyholdere i side med borre lås.

KVALITET 65% polyester, 35% bomull, 300 g/m2 

FARGE 10 svart, 45 kornblå, 60 grå, 80 rød

STR XS – 3XL

VASKEANVISNING  

PROFF VESTSTYKKE 10082-128
 
BESKRIVELSE Tilleggsstykke som fes

tes med glidelås foran 
på vest. Forstørret vest 
kan bæres over vinter
jakke.

KVALITET 65% polyester, 35% 
bom ull, 300 g/m2 

FARGE 10 svart

STR XS – 3XL

VASKEANVISNING
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PROFF POLYESTER BOMULL

PROFF BUKSE 
 
BESKRIVELSE Rød kontrastsøm på bærestykke bak og nederst 

på bakside legg. Verktøyholdere i siden med bor
relås. Innfellbare hengelommer forsterket med en 
forsterket metervare. To framlommer – den høyre 
med innvendig lomme til mobiltelefon. Lårlomme 
på venstre side med glidelås, IDkortlomme og 
mobillomme. Tommestokklomme med forsterket 
metervare og blyantlomme på høyre side. Begge 
lårlommer forsterket med nagler. Justerbare kne
putelommer med forsterket metervare. Refleks på 
bakside legg, bakside legg med forsterket meter
vare. Trykknappjustering nederst på ben.

KVALITET 65% polyester, 35% bomull, 300 g/m2 

FARGE 10 svart, 45 kornblå, 60 grå, 80 rød

STR C44 – C60, C146 – C156, D92 – D120
 
BENLENGDE Standard C44 – C64 74382-128
 
BENLENGDE Lang C146 – C156 74383-128
 
BENLENGDE Kort D92 – D120 74384-128
 
VASKEANVISNING  

PROFF 3/4-BUKSE 24382-128
 
BESKRIVELSE Rød kontrastsøm bak på bærestykke og nederst på 

bakside legg. Verktøyholdere i side med borre lås. 
Innfellbare hengelommer med forsterket meter
vare. To framlommer – den høyre med innvendig 
mobillomme. Lårlomme på venstre side med gli
delås, IDkortlomme og mobillomme. Tommestok
klomme med forsterket metervare og blyantlomme 
på  høyre side. Begge lårlommer forsterket med 
 nagler.  Justerbare kneputelommer med forsterket 
metervare.

KVALITET 65% polyester, 35% bomull, 300 g/m2 

FARGE 10 svart, 45 kornblå, 60 grå, 80 rød

STR C44 – C64

VASKEANVISNING  

PROFF VESTBUKSE 74282-128
 
BESKRIVELSE Rød kontrastsøm på bærestykke. Skjult glidelås i 

front med bise. Rygg i elastisk polyesternetting for 
ekstra bevegelighet. Verktøyholdere i side med 
borrelås. To brystlommer – én med mobillomme.  
To hengelommer med forsterket metervare.  
To framlommer – den høyre med mobillomme.  
Lårlomme på venstre side med IDkortholder og mo
billomme. Tommelstokklomme med forsterket meter
vare og blyantlomme på høyre side. Begge lårlommer 
forsterket med nagler. Justerbare Kneprutelommer 
med forsterket metervare. Refleksbise på bakside 
legg, Bakside legg med forsterket metervare. Tryk
knappjustering nederst på ben. 

KVALITET 65% polyester, 35% bomull, 300 g/m2 

FARGE 10 svart

STR C44 – C60

VASKEANVISNING  
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BEKLEDNING

PROFF JAKKE 46641-115
 
BESKRIVELSE Grå kontrastsøm på bærestykke. Myk mikro fleece på innside krage. Glidelås i front. To brystlommer med klaff – en med IDkortlomme og 

Dring. To framlommer – den høyre med innvendig mobillomme. Blyantlomme på venstre erme. Lommer forsterket med trinser eller nagler. 
Forlenget ryggstykke, justering i liv. Trykknappjustering i avslutning erme. 

KVALITET 100% bomull, 340 g/m2

FARGE 05 marine, 10 svart

STR XS – 3XL

VASKEANVISNING  

PROFF VEST 54141-115 
 
BESKRIVELSE Grå  kontrastsøm på trinser og bærestykke. Glidelås i 

front. To doble brystlommer – den høyre med IDkort
lomme og og blyantlomme. To doble framlommer – den 
høyre med innvendig mobillomme. To hengelommer i 
front, to hengelommer bak. Lommer forsterket med trin
ser eller nagler. Verktøyholdere i siden med borrelås. 
Forlenget ryggstykke. Beltestropper (belte medfølger 
ikke).

KVALITET 100% bomull, 340 g/m2 

FARGE 05 marine, 10 svart

STR XS – 3XL

VASKEANVISNING  

PROFF SHORTS 14341-115
 
BESKRIVELSE Grå  kontrastsøm på trinser, lommer og bærestykke 

bak. Verktøyholdere i siden, lukket med borrelås.  
Doble hengelommer – den største med forsterket me
tervare på innsiden. To framlommer – den høyre med 
innvendig lomme til mobiltelefon. Lårlomme på ven
stre side med glidelås, mobillomme og IDkortlomme. 
Dobbel tommestokklomme på høyre side – innvendig 
med forsterket metervare – med liten blyantlomme på 
utsiden, løkke og knapp for knivslire. Lommer forster
ket med trinser eller nagler. 

KVALITET 100% bomull, 340 g/m2

FARGE 05 marine, 10 svart

STR C44 – C60

VASKEANVISNING  
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PROFF BOMULL

PROFF BUKSE  
 
BESKRIVELSE Grå  kontrastsøm på trinser, lommer, bærestykke  

bak og nederst på bakside legg. Verktøyholdere i  
siden, lukket med borrelås. Doble hengelommer – 
den største med forsterket metervare på innsiden.  
To framlommer – den høyre med innvendig lomme  
til mobiltelefon. Lårlomme på venstre side med glide 
lås, mobillomme og IDkortlomme. Dobbel tomme 
stokklomme på høyre side – innvendig med forster
ket metervare – med liten blyantlomme på utsiden,  
løkke og knapp for knivslire. Justerbare knepute 
lommer med forsterket metervare, utvendig åpning  
ovenfra. Lommer forsterket med trinser eller nagler. 
Refleksbise på bakside legg, bakside legg forsterket  
med forsterket metervare. Trykknappjustering nederst 
på ben.

KVALITET 100% bomull, 340 g/m2 

FARGE 05 marine, 10 svart, 4060 hvit

STR C44 – C60, C146 – C156, D92 – D120
 
TYPE Standard C44 – C60 74341-115
 
TYPE Lang C146 – C156  74342-115
 
TYPE Kort D92 – D120 74343-115
 
VASKEANVISNING  

PROFF JEANS 
 
BESKRIVELSE Grå kontrastsøm. Verktøyholdere i side med borre

lås. To innfellbare hengelommer med forsterket 
metervare. To framlommer – den høyre med inn
vendig mobillomme. To baklommer. Lårlomme 
på venstre side med glidelås, IDkortlomme og 
mobillomme. Tommelstokklomme med forsterket 
metervare og blyantlomme på høyre side. Begge  
lårlommer forsterket med nagler. Justerbare  
kne putelommer med forsterket metervare.  
Nedkant ben med forsterket metervare

KVALITET 100% bomull, 385 g/m2 

FARGE 117 indigo

STR C44 – C60, C146 – C156, D92 – D120
 
TYPE Standard C44 – C64 74370-11522
 
TYPE Lang C146 – C156  74371-11522
 
TYPE Kort D92 – D120 74372-11522
 
VASKEANVISNING  
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