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Töff í vinnunni
Sænsk gæði og stællegur vinnufatnaður í
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Draga úr
slysahættu
Persónuhlífar verja fólk þegar ekki er
hægt að fjarlægja utanaðkomandi hættu
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Vel klæddir í vinnunni
Hebron-Vinnufatnaður tekur hlýlega á móti vinnandi fólki og veitir framúrskarandi þjónustu. Þar fæst hágæða vinnu- og
öryggisfatnaður sem prýðir manninn. Hebron er meðal annars með föt frá Blåkläder sem stendur fyrir gæði og stællegan fatnað.

M

enn vilja vera töff og vel klæddir í
vinnunni í dag, jafnvel þótt þeir séu
skítugir upp fyrir haus, já og konur
líka,“ segir Kristín Linda Sigmundsdóttir, sölumaður hjá Hebron-Vinnufatnaði sem selt hefur
Íslendingum vinnu- og öryggisfatnað frá árinu
1980.
„Vinnufatnaður nútímans samanstendur ekki
lengur bara af látlausum samfestingi eða buxum
og flónelskyrtu, þótt það standi svo sannarlega
enn þá fyrir sínu. Nú spyrja menn hvort til sé aðsniðin skyrta við töff vinnubuxur og eru farnir
að spá í liti, snið, efni, endingu sauma og þægindi fatnaðarins,“ upplýsir Kristín.
Hebron tók við sænska vörumerkinu Blåkläder fyrir fjórum árum og hefur eftirspurnin
eftir því vaxið hratt jafnt og þétt.
„Blåkläder hefur frá árinu 1959 hannað skó og
vinnufatnað og stendur fyrir miklum gæðum og
stællegum vinnufatnaði. Merkið er eitt það vinsælasta og virtasta á Norðurlöndunum og fatnaðurinn alltaf flottur um leið og hann mætir
öllum öryggiskröfum,“ útskýrir Kristín.
Hebron var í liðinni viku valið fyrirtæki ársins
af VR, annað árið í röð, en frá árinu 2007 hefur
Hebron verið hluti af Johan Rönning, Rönning
heimilistækjum og Sindra.
„Við erum afar hamingjusöm með þessa útnefningu og gleðjumst yfir því hvað viðskiptavinir eru ánægðir með þjónustu okkar og gæði.
Við erum líka stolt af því að vera hluti af Rönning
og andinn í fyrirtækinu er góður,“ segir Kristín.
„Aðalsmerki Hebron hefur svo alltaf verið
traust, persónuleg og alúðleg þjónusta og við
leggjum okkur í líma við að mæta eftirspurn
með hraði og leysa úr málum hvers og eins.“
Meðal freistandi nýjunga hjá Hebron er nýtt

smíðavesti með neti í baki og brjósti og með
aukabrjóstvösum. Þá hafa hnjápúðavasar í nýrri
tegund buxna styrkst verulega með gúmmíefni
sem hitað er með súlfati og úrval sýnileikafatnaðar í verslun er ríkulegt.
„Við þrykkjum merkingar á staðnum og oftast
samdægurs. Þá erum við í samstarfi við saumastofu sem saumar í merki ef það hentar betur og
sjáum einnig um að stytta og breyta fatnaði eftir
þörfum hvers og eins,“ segir Kristín.
Auk Blåkläder fást fjölmörg önnur traust og
góð vörumerki í vinnu- og öryggisfatnaði hjá
Hebron. Þar má nefna Tranemo og Havep og yfir
fjörutíu tegundir af öryggisskóm. Nýir öryggisskór frá Terra rjúka nú út enda 25 prósentum
léttari, með Comfort-sóla og táfýluvörn, til allrar hamingju.
„Við erum alltaf skrefi á undan í Hebron
og reynum að vera á tánum með það nýjasta í
vinnufatnaði ásamt úrvali af föðurlandi, úlpum,
skyrtum, softshell-jökkum, peysum, húfum,
hönskum, beltum, hjálmum, vinnugöllum fyrir
börn og fleiri aukahlutum,“ segir Kristín spennt
fyrir komandi sumri og ári.
„Í sumar tökum við í gagnið nýja heimasíðu, nýjan vörulista og opnum Hebron-síðu
á Facebook. Þá er hér alltaf ilmandi kaffi á
könnunni og bakkelsi á föstudögum. Í sumar
ætlum við að bjóða til grillveislu í portinu og
sýna vinnufatnað úr Hebron. Þetta er lifandi
verslun og sniðugt að grilla í Blåkläder-buxum
því þær hafa fullt af aukavösum fyrir sósuna,
kryddið og alls konar græjur, jafnvel pylsurnar.
Býður einhver sig fram?“ segir Kristín og skellir
upp úr.
Hebron-Vinnufatnaður er á Smiðjuvegi 1 í
Kópavogi. Sjá nánar á www.hebron.is.

Kristín Linda
Sigmundsdóttir segir
gaman að taka
á móti vinnandi
mönnum í
Hebron enda viti
þeir upp á hár
hvað þeir vilja
þegar kemur
að vönduðum
vinnufatnaði og
skóm.
MYND/ANTON

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmaður auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is s. 512-5432 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

MIKIÐ ÚRVAL
AF VINNU- OG
ÖRYGGISVÖRUM
OLÍUR | RAFGEYMAR | VINNUFATNAÐUR | ÖRYGGISVÖRUR | PAPPÍR | SÁPUR

N1 VERSLUN KLETTAGARÐAR 13 OG VERSLANIR UM LAND ALLT
440 1100 | WWW.N1.IS

Meira í leiðinni

30. MAÍ 2013 FIMMTUDAGUR

KYNNING − AUGLÝSING

Öryggisfatnaður

3

Koma í veg fyrir slys VINNUSUMARIÐ 2013
Reglur um persónuhlífar og notkun þeirra voru settar árið 1994 og hefur
margt breyst til batnaðar síðan þá.
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naglavas
Tveir styrktir a punkta naglavasar.
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Stærðir: S-XX
Litir: Svartur.
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VERÐ: 16.9

BUXUR

Litir: Grátt/svart – Drapplitað/svart.
Hnjápúðavasar CORDURA®.
Styrktir smíðavasar að framan.
Hamarhalda.
Lokaður símavasi.
Tommustokks og hnífavasi.
Stærðir: 46-62.
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VINNUBUXURNAR 2013
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favasar.
Tommustokks og 2 hní
Litir: Grátt/svart.
Stærðir: 46-60.

VERÐ: 19.960 kr.

VERÐ: 15.990 kr.

SÝNILEIKAVESTI

Sérstaklega hannað
fyrir fallvarnabúnað.
Tveir hangandi brjóstvasar.
Tveir styrktir naglavasar (lokaðir).
Styrktir þriggja punkta naglavasa
r.
ID korta vasi.
Stærðir: M-XXXL.

VERÐ: 19.960 kr.
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Öryggisskór - S3
Leður, leðurtáhlíf.
Pu sóli.
Stáltá.
Stál í sóla.

VERÐ: 21.590

Steinar segir persónuhlífum ætlað að verja fólk þegar ekki er
hægt að fjarlægja utanaðkomandi hættu á annan hátt.
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Öryggisfatnaður er margs konar en markmiðið með
honum er að hann verji fólk gegn utanaðkomandi
hættu. „Þetta kallast einu nafni persónuhlífar en
grunnhugsunin er sú að þær verji fólk þegar ekki
er hægt að fjarlægja hættuna á annan hátt,“ segir
Steinar Harðarson, svæðisstjóri Vinnueftirlitsins.
„Það ætti að vera keppikefli atvinnurekenda að vélar,
tæki, vinnuaðferðir og verkefni séu hættulaus en sú
er ekki alltaf raunin og þá eru persónuhlífar notaðar.“
Undir persónuhlífar heyrir meðal annars
sýnileika fatnaður, öndunargrímur, fallvarnarbúnaður, tregbrennanlegur fatnaður, öryggisgleraugu og heyrnarhlífar. Samkvæmt reglugerð um
notkun persónu hlífa er það skylda atvinnu rekenda
að meta þörfina fyrir þær fyrir öll störf sem þeir
láta vinna á sínum vegum. „Ef því er ekki sinnt er
það brot á vinnuverndarlögum og við því geta verið
viðurlög,“ segir Steinar. „Ef hægt er að rekja slys til
þess að persónu hlífum hafi verið ábótavant getur atvinnurekandi sömuleiðis verið skaðabótaskyldur. Þá
þurfa persónuhlífarnar að vera CE-merktar sem á að
tryggja að þær uppfylli tiltekna öryggisstaðla.“
Reglur um persónuhlífar og notkun þeirra voru
settar árið 1994 og hefur margt breyst til batnaðar
síðan þá. „Það eru til dæmis ekki nema tíu til fimmtán ár síðan maður sá hópa af unglingum vera að
vinna nálægt akbrautum án sýnileikafatnaðar. Í
dag dettur engum í hug að senda fólk á slíka staði án
auðsjáanlegs fatnaðar með endurskini. Almennt er
mun meira um að menn noti réttan búnað þar sem
hans er þörf.“
Samfara þessu hefur umtalsvert dregið úr slysatíðni. Það má meðal annars merkja mjög jákvæða
þróun í yngri aldurshópum. Hins vegar er það enn
þá svo að karlar á bilinu 18 til 30 lenda frekar í slysum
en aðrir en þar spila kannski aðrir þættir inn í eins og
kappsemi, reynslu- og þekkingarleysi.
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GERIR VINNUNA ÞÆGILEGRI!
Dynjandi býður upp á góðan vinnufatnað
á hagstæðu verði!
Dynjandi örugglega fyrir þig!
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