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RENE LINJER TIL 
TJENERE & RECEPTIONISTER

Når du som receptionist, tjener eller 
andet går i skjorter hver dag skal 
de være behagelige at have på og 
i en god kvalitet og i et flot stilrent 
design.  Til det formål har vi blandt 
andet de eksklusive brands Bosweel 
og J. Harvest & Frost. 

FIND DIN 

BOSWEEL PASFORM
CLASSIC FIT

Bredt om brystet
Lige i livet

Afslappet komfort

MODERN FIT
Normal om brystet
Smallere om livet
Atletisk pasform

SLIM FIT
Tæt om brystet

Tæt om livet
Slankt snit

Der findes mange serier med mange 
forskellige pasforme, så du kan finde 

din perfekte skjorte.

VÆLG DIN 

J. HARVEST & FROST SERIE

Hos J. Harvest & Frost kan du finde 
netop den skjorte, du har brug for. De 

findes i et væld af stilsikre farver og med 
en regular eller slim pasform.

BLACK BOW
Klassiske top of the line business-

skjorter med nano-behandling samt 
non-iron behandling.

GREEN BOW
Ensfarvede klassiske skjorter i et tidsløst 

design.

RED BOW
Flotte skjorter med et designtvist i form 
af kontrastdetaljer for et mere afslappet 

look.

PURPLE BOW
Moderigtige skjorter som skifter udtryk 

efter moden i dag og i morgen.

BLUE BOW
Afslappede skjorter i flot design perfekt 

til fritiden.

Herreskjorte BO2393

Dameskjorte BO62220

Green Bow 01 
Dameskjorte DS2900103

Green Bow 01 
Herreskjorte DS2900102



Damevest SU2009-2722
Damenederdel SU651-2722

Herre blazer SU2001-2722
Herrevest SU2016-2722

Dame blazer SU2012-2722
Damebukser SU91649-2722

Herre blazer SU2001-2722
Herrevest SU2016-2722
Herrebukser SU10504-2722

STILREN
RECEPTIONIST 

Når man står i receptionen er 
man den første fra virksomheden, 
som kunden møder, og derfor er 
udtrykket utrolig vigtigt. Sunwill laver 
nogle virkelig elegante og flotte sæt 
i profesionelle kvaliteter, som holder 
og holder. 

Mix & Match

Med Traveller-serien fra Sunwill kan 
du mikse og matche de stilrene farver. 
Produkterne i denne serie krøller 
minimalt og er specielt designet til 
dig, der skal fremstå præsentabel og 
krølfri hele dagen.

FARVER

100 
Black

115 
Carcoal

125 
Grey

400
Navy

410
Blue



Praxis tunika PR30296Nybo forklæde NY326018100

Nybo forklæde NY326019100

Praxis loose-fit kjole 
PR204573-97

Praxis jeggings PR30348

Kentaur kjole KE15395-2086

PRO Wear dame-T-shirt RH0317
PRO Wear herre T-shirt RH0310

PRO Wear dame-T-shirt RH0310

HOUSEKEEPING

Når tøjet virkelig skal kunne holde 
til at blive brugt meget og vasket 
meget, så skal du helt klart kigge 
nærmere på tøjet fra ID PRO Wear 
serien samt tøj fra Nybo og Praxis. 

FARVER

Hvid Grå melange Silver grey Rød

Lys blå Kongeblå Navy Sort

Koral Støvet aqua Støvet grøn



Herre skjorte med lange ærmer KE25053-103
Herreskjorte med korte ærmer KE25054-103

Dameskjorte med lange ærmer KE15053-103
Dameskjorte med korte ærmer KE15054-103

SERVERINGSSKJORTER
Fås både i hvid & sort

FUNKTIONELT
SERVERINGSTØJ

Hvis du arbejder i et køkken med 
eksempelvis servering, så skal design 
og funktionalitet gå op i en højere 
enhed, og det gør det med blandt 
andet disse produkter fra Kentuar.

Smækforklæde KE31502-140
Tjenerforklæde KE31040-140

Forstykke med lommer KE30393-132

Fås alle i flere farver.



Dame blazer 2012-2722
Damebukser 91649-2722

KOKKETØJ

Som kok skal arbejdstøjet være 
praktisk og rart at have på. Det 
skal gerne være smudsafvisende, 
åndbart, slidstærkt og have de helt 
rigtige lommer, og det får du med 
kokketøjet fra Nybo.

New Nordic forklæde NY610081100
Forklæde NY610039100
Forklæde NY318020100

New Nordic kokkejakke NY501014100New Nordic kokkejakke NY501014100

Delight Kokkejakke NY201000100

Taste Damekokkejakke NY101007100

Kokkejakke NY201076100

EKSEMPLER PÅ FARVER PÅ FORKLÆDER

Sort Grå Hvid Khaki Brun Navy



Sanremo herreskjorte CA8521
Andria dameskjorte CA8531

Sanremo herreskjorte CA8521
Andria dameskjorte 3/4 CA8532

Sanremo herreskjorte med korte ærmer CA8520

MODERIGTIGT TØJ
TIL CAFÉ

På café må arbejdstøjet godt have 
en smule mere spræl, og det får du 
blandt andet med det smarte Raw 
forklæde fra Kentaur. Er du mere 
til det helt klassiske og stilrene, så 
finder du også masser af det fra fx 
You Brands.

Raw smækforklæde KE30360-132

Raw snap on KE30394-146

Raw med slids KE30395-132



Dame blazer 2012-2722
Damebukser 91649-2722

FODTØJ TIL EN 
AKTIV HVERDAG

Når du arbejder som kok, tjener, 
receptionist eller ligende, så står 
og går du på fødderne dagen lang. 
Derfor er godt fodtøj alfa og omega. 
Hos Jysk Firmatøj har vi et kæmpe 
udvalg i fodtøj fra brands som 
eksempelvis Sanita og Skechers.

Concave jobsko SAN204024

Manketti ESD sandal SAN523080

Kap træsko SAN1500313

Convex 2 jobsko SAN204022
Axtell SW200025EC / 40010225

Sure Track SW76576EC / 40010326

Arch Fit Sr SW108019EC / 40010226

Arch Fit indersålen støtter svangen 
ektra godt og giver dig stabilitet og 
balance for hvert skridt hele dagen 
igennem.

Axtell-skoen er designet til virkelig 
at holde formen og har Arch Fit 
indersål med ekstra svangstøtte. 
Skoen har også en ekstra godt 
polstret hæl og stødabsorberende 
mellmsål.



CX02N03N16

PRIKKEN OVER I’ET

SPECIALDESIGN

Hvis det hele virkelig skal spille, 
så skal der tilbehør til såsom 
slips, butterfly, manchetknapper 
med mere. Her har vi en dygtig 
samarbejdspartner, der har det 
hele, nemlig Connexion Tie.

Har du helt unikke ønsker til dit 
design? Så kontakt os for t høre mere 
om mulighederne for specialdesign 
til dig og din virksomhed.

FRA PLASTIKFLASKE TIL SLIPS & TØRKLÆDE

PLASTIC FLAKES CHIPS FIBERS YARN TIE



EGEN WEBSHOP?

Ønsker din virksomhed at kunne bestille arbejdstøj online på jeres egen dedikerede 
webshop? Hos Jysk Firmatøj har vi en række forskellige webshopløsninger, vi kan tilbyde 
afhængigt af virksomhedens størrelse og behov. Det er vigtigt, at du og virksomheden 
får det rigtige arbejdstøj, men det er også vigtigt, at I kan bestille det på en nem måde.

LOGOTRYK & 
-BRODERI

Hos Jysk Firmatøj er vi specialister 
indenfor tryk og broderi og kan tilbyde 
en bred vifte af flotte logo-løsninger 
på dine medarbejderes firmatøj. Vi 
udfører alt arbejde på vores eget 
trykkeri og kan derfor garantere, at 
kvaliteten er i top.

Er du i tvivl om, hvordan dit logo skal 
afbilledes på firmatøjet, rådgiver vi 
dig gerne om, hvad der vil fungere 
bedst på netop den slags tøj og 
stofkvalitet, som du har valgt. Vi 
rådgiver dig selvfølgelig også om, 
hvilke type filer vi skal bruge fra dig, 
for at vi kan levere den ønskede 
løsning.

SPECIALLØSNINGER

Har din virksomhed behov for 
hel speciel beklædning, som ikke 
findes på markedet? Hos Jysk 
Firmatøj tilbyder vi specialløsninger 
med udgangspunkt i kundernes 
specifikationer. Vi producerer 
beklædningen selv eller i tæt 
samarbejde med en af vores 
leverandører.

BONUSKUNDE

velegnet til private og 
små virksomheder

FUNKTIONER B2B POINTSHOP

velegnet til større 
virksomheder / institutioner

SHOP IN SHOP

velegnet til institutioner 
med egenbetaling

Produkttilgængelighed

Betaling

Adminitration
   - Oversigt over ordrer
   - Uddeling af point/beløb

Priser

Optjen bonus

Platform

Alle produkter

Medarbejderen betaler 
selv med det samme

Egen admin via konto
   - Ja
   - Nej

JYF.DK-priser

Ja

JYF.DK

Udvalgte produkter

Virksomheden betaler 
via faktura

Én administrator
   - Ja
   - Ja

Dedikerede priser / 
point

Nej

webshop.jyf.dk
app via App Store / 
Google Market

Udvalgte produkter

Medarbejderen betaler 
selv med det samme

Ingen admin
   - Nej
   - Nej

Dedikerede priser

Nej

JYF.DK

VÆLG EN BESTILLINGS-PLATFORM, SOM PASSER TIL DIG



Hjørring
Egholmvej 3A
9800 Hjørring

Aalborg
Nibevej 2A
9200 Aalborg

Kolding
Centervej 2
6000 Kolding

Herlev
Virkeholm 3A
2730 Herlev

Jysk Firmatøj ApS | 7217 0718 | salg@jyf.dk


