
at your service

Works to Profile.



3.2.

Works to Profile
Vi har sparat de bästa platserna till dig 

Appear är en helt ny serie arbetskläder med funktioner och 

detaljer som vi vet att du behöver. Vi vill att det skall vara 

enkelt att få nytta av de olika funktionerna utan att behöva 

köpa tillbehör eller olika plagg för samma ändamål. Därför 

har vi skapat precis så många plagg som krävs för att fylla 

de behov du har av att vara rätt klädd på jobbet.

Appear är dessutom kläder som låter dig synas. De är 

omsorgsfullt designade för du skall kunna profilera ditt 

företag på de bästa exponeringsytorna på plaggen. 

Arbetskläder som låter dig jobba rätt och dessutom håller 

dig snygg under tiden. Skapade för att profilera dig 

och ditt företag. 

Du hittar oss på appearworkwear.se. 



5.4.

Shanghai Singapore

Dallas

Shanghai Skaljacka
Smidig lager 3 skaljacka i 100% polyester. 
Vattenavvisande med hög andasfunktion och 
tejpade sömmar. 
Art. nr: 4002
Färg: Svart 
Storlek: XS - XXXL

Hög vattentäthet, vattenpelar 10.000mm

Hög andasfunktion 10.000 Mvp 

Microfleece på kragens insida

Reglerbar ärm med kardborre

Innerficka & framfickor med blixtlås

Vattentäta blixtlås

Förstärkta slitytor på mage

Axelparti utan sömmar

Dragsko i nederkant.

Förlängd rygg

Austin Detroit

Fuji 

ID-kortsfack

Dublla innerfickor

Innerfoder i kontrastfärg

Reglerbar ärm med kardborre

Tvättas i 40 grader

Austin Vinterjacka
Värmebevarande vinterjacka i 100% slitstark 
polyester med quiltfoder som ger smidighet och 
komfort. Vind- och vattenavvisande med hög 
andasfunktion och tejpade sömmar. 
Art. nr: 4102
Färg: Svart 
Storlek: XS - XXXL

Tumgrepp i ärmslut. Zipguard Avtagbar huva 
med knappar.

Tumgrepp i ärmslut. Förlängt ryggslut. Reflexpasspoal på 
axlar och ärmar.

Singapore Lager 2 Detroit

Dallas Fuji 

Lager2  i 100 % funktionsmaterial 
med andasfunktion och en kroppsnära 
passform som ger ökad rörlighet. 
Skön fleeceinsida som isolerar. 
Art. nr: 4400
Färg: Svart
Storlek: XS - XXXL 

Sweatshirt med heldragkedja, 
borstad insida i unisexmodell. 60% bomull, 
40% polyester 280 g/m2. 
Art. nr: 3700
Färg: Svart
Storlek: XS-3XL 

80% cotton, 20% polyester, twisted, 
inside terry Antracite melange
280 gsm. Taffeta rip stop
 
Art. nr: 3800
Färg: Grå / Svart
Storlek: XS-3XL 

Hoody med borstad insida i unisexmodell. 
60% bomull, 40% polyester 300 g/m2.
Känguruficka med en dold dragkedjaficka. 
 
Art. nr: 3850
Färg: Grå / Svart
Storlek: XS-3XL 

Tumgrepp i ärmslut.

Dolda fickor fram.



7.6.

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur  Half Zip Sweatshirt
Sweatshirt med kort dragkedja, borstad insida i unisexmodell.
60% bomull, 40% polyester 280 g/m2.
Art. nr: 3500
Färg: Svart
Storlek: XS - XXXL 

Budapest

Budapest Rundhals Sweatshirt
Rundhalsad sweatshirt med borstad insida i unisexmodell.
60% bomull, 40% polyester 280 g/m2. 
Art. nr: 3000
Färg: Svart
Storlek: XS - XXXL 

 

 
Art. nr: 3000
Färg: Marinblå
Storlek: XS - XXXL 

Art. nr: 3500
Färg: Marinblå 
Storlek: XS - XXXL

Sakhir

Sakhir Piké
Pikétröja med tre knappar ton-i-ton och två jaquardstickade 
ränder på kragen. Sprund i sidan. 
65% polyester, 35% bomull 220g/m2. 
Art. nr: 2000
Färg: Svart 
Storlek: XS - XXXL

 

Art. nr: 2000
Färg: Marinblå 
Storlek: XS - XXXL

New Delhi

New Delhi T-shirt
Modern T-shirt i single jersey med dubbelkrage och 
nackband. 100% bomull. 
Art. nr: 1000
Färg: Svart 
Storlek: XS - XXXL

 

Art. nr: 1000
Färg: Marinblå 
Storlek: XS - XXXL



9.8.

Silverstone

Silverstone Servicebyxa Enzo Transportbyxa / Service Klass 1
Multifunktionell servicebyxa/hantverksbyxa 
med mycket bra passform. 65% polyester, 
35% bomull 245g/m2. 

Klass 1 i slitstark Multifunktionell servicebyxa/hantverksbyxa 
med mycket bra passform. 65% polyester, 35% bomull 
245g/m2.Certifierad enligt EN 20471 Klass 1.

Enzo 

Art. nr: 5300
Färg: Marinblå 
Storlek: D88-116   C44-60

Art. nr: 5320
Färg: Marinblå 
Storlek: D88-116   C44-60

Hängficka till Appearbyxa Hängficka till Appearbyxa 

Du kan välja att sätta på hängfickor på Silverstone. 
En eller flera, sätts fram eller bak efter användningsområde.

Art. nr: 7000
Färg: Svart 

Du kan välja att sätta på hängfickor på Silverstone. 
En eller flera, sätts fram eller bak efter användningsområde.

Art. nr: 7000
Färg: Svart 

5 cm inbyggd förlängning av polyamid  i benslut

Invändiga knäskydd som går att justera i två höjdnivåer

Två bakfickor varav en med kardborrelås. 

Benficka med extrafack. 

Benficka med lock och dubbla telefonfack. 

5 cm inbyggd förlängning av polyamid  i benslut

Invändiga knäskydd som går att justera i två höjdnivåer

Två bakfickor varav en med kardborrelås. 

Benficka med extrafack. 

Benficka med lock och dubbla telefonfack. 

Kil i grenen ökar slitstyrka 
och rörlighet.

Kil i grenen ökar slitstyrka 
och rörlighet.

Corduraförstärkt benslut Corduraförstärkt benslutDubbla mobilfickor (pas-
sar smartphones).

Dubbla mobilfickor (pas-
sar smartphones).

Hängficka fram. Hängficka fram.Hängficka bak. Hängficka bak.

Insydda framfickor

D-ring på höger bälteshälla fram

Bälteshällor med clickon-funktion för hängfickor 

Metallknappar täckta med plast 

Insydda framfickor

D-ring på höger bälteshälla fram

Bälteshällor med clickon-funktion för hängfickor 

Metallknappar täckta med plast 

Art. nr: 5300
Färg: Svart 
Storlek: D88-116   C44-60 

Art. nr: 5320
Färg: Svart 
Storlek: D88-116   C44-60 



11.10.

MelbourneMonza

Monza Hantverksbyxa
Hantverksbyxa i slitstark bomull av bästa kvalitet.
100% Bomull 360g/m2 85C tvätt. 
Art. nr: 5200
Färg: Svart 
Storlek: D88-116   C44-60 

 
Art. nr: 5200
Färg: Blå 
Storlek: D88-116   C44-60

 

Art. nr: 5020
Färg: Blå 
Storlek: D88-116   C44-60

Kil i grenen ökar slitstyrka 
och rörlighet.

Corduraförstärkt benslut Förböjda knän för bästa 
passform vid knästående 
arbete.

Isydd grenkil Corduraförstärkt benslut Förböjda knän för bästa 
passform vid knästående 
arbete.

Tumstocksficka fram-
flyttad och släppt

Tumstocksficka fram-
flyttad och släppt

5 cm inbyggd förlängning av polyamid  i benslut

Invändiga knäskydd som går att justera i två höjdnivåer

Framflyttad förstärkt tumstocksficka med lös nederkant 

och knivknapp.

Benficka med extrafack. 

Hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida. 

Insydda framfickor som hölsterfickorna kan 

stoppas ned i.

Bakfickor med förstärkt insida.

Dubbel hammarhank.

5 cm inbyggd förlängning av polyamid  i benslut

Invändiga knäskydd som går att justera i två höjdnivåer

Framflyttad förstärkt tumstocksficka med lös nederkant 

och knivknapp.

Benficka med extrafack. 

Hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida. 

Insydda framfickor som hölsterfickorna kan 

stoppas ned i.

Bakfickor med förstärkt insida.

Dubbel hammarhank.

Melbourne HV Hantverksbyxa Klass 1
Hantverksbyxa Klass 1 i slitstark bomull av bästa kvalitet.
100% Bomull 360g/m2 85C tvätt. Certifierad enligt EN 
20471 Klass 1. 
Art. nr: 5020
Färg: Svart 
Storlek: D88-116   C44-60



13.12.

Suzuka Sotji

Suzuka Hantverksbyxa Stretch 
Hantverksbyxa i slitstark Canvas i 65% polyester, 
35% Bomull, Stretch in 91,5% nylon, 8,5% spandex 
 
Art. nr: 5280
Färg: Svart 
Storlek: D88-116   C44-60
 

Sotji Servicebyxa i Stretch Herr & Dam 
Multifunktionell servicebyxa/hantverksbyxa med mycket bra 
passform. 65% polyester, 35% bomull 245g/m2.
Stretch in 91,5% nylon, 8,5% spandex

Art. nr: 5385: Herr D88-116 C44-60
Art. nr: 5380: Dam 34-50
Färg: Svart 

Kil i grenen ökar slitstyrka 
och rörlighet.

Corduraförstärkt benslut Förböjda knän för bästa 
passform vid knästående 
arbete.

Tumstocksficka fram-
flyttad och släppt

5 cm inbyggd förlängning av polyamid  i benslut

Invändiga knäskydd som går att justera i två höjdnivåer

Framflyttad förstärkt tumstocksficka med lös nederkant 

och knivknapp.

Benficka med extrafack. 

Hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida

Insydda framfickor som hölsterfickorna kan 

stoppas ned i

Bakfickor med förstärkt insida

Dubbel hammarhank

Isydd grenkil

Corduraförstärkt benslut

Förböjda knän för bästa passform vid 

knästående arbete

5 cm inbyggd förlängning av polyamid  i benslut

Invändiga knäskydd som går att justera i två höjdnivåer

Två bakfickor varav en med kardborrelås. 

Benficka med extrafack. 

Benficka med lock och dubbla telefonfack. 

Insydda framfickor

D-ring på höger bälteshälla fram

Bälteshällor med clickon-funktion för hängfickor 

Metallknappar täckta med plast 

Kil i grenen ökar slitstyrka och rörlighet.

Corduraförstärkt benslut

Dubbla mobilfickor (passar smartphones).

Kil i grenen ökar slitstyrka 
och rörlighet.

Corduraförstärkt benslutDubbla mobilfickor (pas-
sar smartphones).

Hängficka fram. Hängficka bak.

Hängficka till Appearbyxa 

Du kan välja att sätta på hängfickor på Silverstone. 
En eller flera, sätts fram eller bak efter användningsområde.

Art. nr: 7000
Färg: Svart 



15.14.

Monte Carlo

Monte Carlo HV Skaljacka
Funktionsjacka i 100% polyester med PU-belagd baksida, tejpade 
sömmar och meshfoder. Materialet är vattentätt med god fukt-
transport. Vattenpelare: 6500 mm. Andasfunktion: 5000 Mvp. 
Certifierad enligt EN 20471 Klass 3. 
Art. nr: 4022
Färg: Svart
Storlek: XS - XXXL 

Montréal

 

Art. nr: 4022
Färg: Marinblå 
Storlek: XS - XXXL

Montréal HV Vinterjacka Klass 3
Funktionsvinterjacka i 100% polyester med PU-belagd baksida, 
tejpade sömmar och Quiltfoder. Materialet är vattentätt med god 
fukttransport. Vattenpelare: 6500 mm. Andasfunktion: 5000 Mvp.
Certifierad enligt EN 20471 Klass 3. 
Art. nr: 4122
Färg: Svart 
Storlek: XS - XXXL

 

Art. nr: 4122
Färg: Marinblå 
Storlek: XS - XXXL

Tumgrepp i ärmslut. Zipguard Avtagbar huva, justerbar 
med dragsko i nacke. 

Förlängt ryggslut. Tumgrepp i ärmslut. Zipguard Avtagbar huva, justerbar 
med dragsko i nacke. 

Förlängt ryggslut.

Tejpade sömmar och vattentäta blixtlås

Blixtlås upp i kragen med dubbel vindslå och tryckknappar. Napo-

leonficka under vindslå + pennficka. 

Bröstficka med invändig telefonficka höger sida. 

Innerficka höger sida + invändig telefonficka med lock. 

Telefonfickan har en extra söm vid 10 cm för små telefoner. 

Sömmen går att ta bort, så får man en djupare ficka - 13 cm. 

Vänster innerficka med blixtlås + öppen ficka för A5 block.

Alla fickor är fodrade med microfleecefoder. 

D-ring i söm fram för ID-kortshållare.

Justerbara ärmslut med kardborre och 

justerbar med dragsko i nederkant. 

Klass 3. Max tryckyta 10x10 cm

Tejpade sömmar och vattentäta blixtlås

Blixtlås upp i kragen med dubbel vindslå och tryckknappar. 

Napoleonficka under vindslå + pennficka. 

Bröstficka med invändig telefonficka höger sida. 

Innerficka höger sida + invändig telefonficka med lock. 

Telefonfickan har en extra söm vid 10 cm för små telefoner. 

Sömmen går att ta bort, så får man en djupare ficka - 13 cm. 

Vänster innerficka med blixtlås + öppen ficka för A5 block.

Alla fickor är fodrade med microfleecefoder. 

D-ring i söm fram för ID-kortshållare.

Justerbara ärmslut med kardborre och 

justerbar med dragsko i nederkant. 

Klass 3. Max tryckyta 10x10 cm

Kombinera med lager 2 -4400 Singapore



17.16.

Zolder

Zandvoort

Art. nr: 5275
Färg: Marinblå 
Storlek: C44-60

Framflyttad förstärkt tumstocksficka med lös nederkant 

och knivknapp

Benficka med extrafack

Hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida

Funktionsunderställ med flatlocksömmar i avvikande 

färg. Används som första lagret och  transporterar 

bort fukt från kroppen.

100% polyester. 

Insydda framfickor som hölsterfickorna kan 

stoppas ned i

Bakfickor med förstärkt insida

Dubbel hammarhank

Isydd grenkil

Framflyttad förstärkt tumstocksficka med 
lös nederkant och knivknapp
Benficka med extrafack
Hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida
Insydda framfickor som hölsterfickorna kan stoppas ned i
Bakfickor med förstärkt insida
Dubbel hammarhank
Isydd grenkil

Art. nr: 5275
Färg: Svart 
Storlek: C44-60 

Art. nr: 6210
Färg: Svart 
Storlek: XS-3XL  

Art. nr: 5250
Färg: Svart 
Storlek: C44-60 

Jarama Sockar

Sockar 10-pack

DESIGN AND COLORS

6210

Underwear set

XS - 3XL

100% polyester

Brand:

Style no.:

Style:

Sizes:

Quality:

Black

DESIGN AND COLORS

6210

Underwear set

XS - 3XL

100% polyester

Brand:

Style no.:

Style:

Sizes:

Quality:

Black

Sockar

Sockar

Sockar

Sockar

Svart socka Coolmax/Ull.
Art. nr: AP-8071
Färg: Svart 
Storlek: 37-48

Svart socka Coolmax.
Art. nr: AP-8014
Färg: Svart 
Storlek: 37-48

Grå socka Trekking Ull/PA/
Cordura/Lycra.
Art. nr: AP-8061
Färg: Svart/grå 
Storlek: 37-48

Grå socka Trekking Ull/PA/
Cordura/Lycra.
Art. nr: AP-8061
Färg: Svart/grå 
Storlek: 37-48

Zolder

Zandvoort

Hantverksshorts i slitstark bomull av bästa 
kvalitet. 100% Bomull 360g/m2 85C tvätt.

Piratbyxa Hantverk i slitstark bomull av bästa 
kvalitet. 100% Bomull 360g/m2 85C tvätt.



19.18.

Tillbehör

Handskar Service Handskar Sommar Handskar Vinter

Sockar Sockar Sockar

Halstub Multiwear StretchbälteSockar 10-pack

Tunn servicehandske med per-
fekt pass form. Skum mad ni tril. 
Myc ket bra fing er topps käns la, 
pek skärms vän lig.Innehåller ej 
silikon eller DMFU.
Art. nr: AP-5600
Färg: Svart/grå 
Storlek: 8-11

Mon ta ge hands ke med in ner-
hand och för stärk ning ar av PU. 
Bak hand av lyc ra. Stöt däm-
pan de ma te ri al i in ner hand. 
För böj da fing rar. Tvätt bar och 
krom fri. Per fekt pass form och 
fing er topps käns la. Mjuk, flex i-
bel. ”An das”.
Art. nr: AP-5240
Färg: Svart 
Storlek: 8-11

Stark, smi dig och varm hands-
ke med ”Hi po ra fo der”. Vat ten- 
och vind tät men släp per ut fukt 
från han den, ”an das”. In ner-
hand i PU med stöt dämp ning. 
Bak hand av lyc ra. Tvätt bar och 
krom fri. Per fekt pass form och 
fin fing er topps käns la. Mjuk, 
flex i bel.
Art. nr: AP-5245
Färg: Svart 
Storlek: 8-11

100% polyester Microfibre 12 - 
olika kombinationer.
Art. nr: JSO-14
Färg: Svart 
Storlek: One size

100% polyester med kapsyl- 
öppnare på metallspännet.
Art. nr: 6001
Färg: Svart 
Storlek: One size

Svart yrkesstrumpa 10-pack.
Art. nr: AP-302
Färg: Svart 
Storlek: 41-45

Svart socka Coolmax/Ull.
Art. nr: AP-8071
Färg: Svart 
Storlek: 37-48

Svart socka Coolmax.
Art. nr: AP-8014
Färg: Svart 
Storlek: 37-48

Grå socka Trekking Ull/PA/
Cordura/Lycra.
Art. nr: AP-8061
Färg: Svart/grå 
Storlek: 37-48



appearworkwear.se


