
Vi startet ut for å teste spiker-
forkle og vester, og oppdaget
snart at de to produkttypene
har hver sine menigheter.

– Det har mye med vanen å
gjøre, sier Roar Neegaard,
tømrer hos Ragnar Evensen. 

Han foretrekker spikerfor-
kle, kan ikke tenke seg noe
annet. Neegaard er ikke så
opptatt av hvilket merke det
skal være, bare det har skik-
kelig kvalitet. Det skal være
av skinn, og ha tilstrekkelig
antall lommer.

Kollega Richard Granås
mener derimot at vest er tin-
gen, og kan ikke tenke seg å
bruke forkle. Vest er ideell
fordi den er luftig i varmen,
den blir ikke klam og tett
som en jakke fort kan bli.

Vest eller forkle?
Om en skal velge vest eller
forkle, kan også være en er-
gonomisk vurdering. Opp-
læringskontoret for tømrer-
faget i Oslo anbefaler sine
lærlinger å bruke vester for å
unngå framtidige belast-
ningsskader.

Fysioterapeut Jenny Skjeg-
stad, som er daglig leder i
Oslo og Akershus Bygghel-
setjeneste, tror imidlertid
ikke det spiller så stor rolle.
Hun understreker at hun ikke
kjenner til om det er gjort
noen undersøkelse på områ-
det, men antar at det ikke kan
være så skadelig å bruke spi-
kerforkle, så sant en ikke bæ-
rer altfor mye med seg.

Vest kan likevel  være for-
delaktig ut fra prinsippet om
å fordele vekta på større flate
enn hoftekammen, påpeker
hun. 

Skal en dømme etter pro-
duktspekteret, virker det som
om det er vestene som over-
tar mer og mer, mens spiker-
forklærne er på vikende
front. Vi har derfor valgt å
konsentrere oss mest om ves-
ter i denne testen.

Så det holder
I testen har vi spurt om hold-
barhet, men et par måneders
bruk, er ikke nok til å si noe
om slitasje på vester. Det
konstaterer alle i testpanelet -
de har ikke brukt dem lenge
nok til å se hva de holder.

Baard Tosterud, markeds-
sjef i ICM Arbeidsklærsente-
ret ved Lillestrøm, kan heller
ikke svare på hvor lenge en
vest kan ventes å holde: 
– Det varierer fra bruker til
bruker, en kan være like hel
og fin etter ett år, mens en
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Ingeniørforretning

Chrystiegate 12 - 3950 Brevik
Tlf.: 35 55 67 00 - Fax: 35 55 67 01 - Mobil: 930 44 433
E-post: g-balles@online.no - www.gunnar-ballestad.no

Nyhet! HÅNDVERKSVOGNEN KNALLPRIS!

Se våre internettbilder: www.gunnar-ballestad.no

• Inngang fra utsiden til hvert rom
• Egenvekt 600 kg
• Galvanisert understell
• Enkel å flytte

• Spise- og oppholdsrom
• Kjøleskap / kokeplate
• Bord og stoler
• Lys og varme
• Oppslagstavle

• Stor tankkapasitet
• Enkel tømming
• Innebygget vanntank
• Håndvask

Håndverkervester med litt
Test: Kvaliteten virker gjennomgående god,

selv om de fleste håndverkervestene synes

å ha noe å forbedre. Særlig er lommer og

passform viktige punkter, går det fram av en

test som er gjennomført for Byggmesteren i

vinter.  

Åpningen i armhulen må ikke være så stor at vesten henger seg

opp i deler på stillas eller i stige. Både Tranemo og Wenaas får 

minus her. Per Johnsen måler forskjellene.

AV PER BJØRN LOTHERINGTON
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tt å forbedre nei
nei
og atter

nei
Ønsker du å bruke tid
på å koordinere
underleverandører eller
å måtte improvisere på
byggeplassen?

Blir innsalgskostnadene
rettferdiggjordt med nok
oppdrag?

Er byggeprosjektene
dine lønnsomme når de
er ferdigstilt?

Postboks 139,
1300 Sandvika.
Telefon 67572170
eller direkte til daglig leder
Magnar Sæten 91137757

Forhandlere
og
tomteutviklere

Vi ønsker å komme i kon-
takt med byggmestere
som vil forsterke sitt tilbud
mot publikum eller andre
som vil utvikle egne tom-
teområder.

Norhuskjeden er et totalt
byggekonsept som leverer
komplette bygg med forut-
sigbar lønnsomhet uten
kostnad under utviklingsar-
beidet.

Richard Granås skulle gjerne

hatt Snickers vest om han fikk

velge. Wenaas som er det han

bruker, får likevel god omtale.
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annen sliter arbeidstøyet ut
på et par måneder, sier han.

Noen gang 
lommer nok?
Lommene i vesten er det av-
gjørende, men de skal ikke
være for store! Det skal være
lommer til verktøy, spiker og

skruer. Helst skal vesten ha
egen lomme til tegninger, 
poengterer en av testerne.
Han savner det hos Bekken
og Strøm og hos Wenaas,
men gir pluss til Tranemo
Workwear for at den har godt
med lommer – og egen teg-
ningslomme.

Hvor er telefonen? Passen-
de lomme til mobiltelefonen,
er heller ikke selvsagt hos
alle. En som bruker Bekken
og Strøms vester, skulle gjer-
ne hatt en slik lomme.

Snickers flexipocket Ram-
bo er et kapittel for seg, som
vi omtaler i en egen sak. Men
lommer nok kan den ha, om
man fester på alt som er til-
gjengelig. Faktisk kan det bli
i meste laget, mener en av
testerne. 

Hull i lomma
Snickers leverer et løst fôr til
spikerlomme av et sterkere
stoff enn bomull cordura som
er brukt i vesten for øvrig.
Dette er sikkert en smart 
løsning. Snickers får nemlig
ett lite minus nettopp på dette
punktet av en som har brukt
det over tid. Innvendingen
gjelder lommene som kan bli
hullete av spiker og skruer.

Det ekstra fôret/den ekstra
lomma, har ikke vært brukt,
og stoffet blir herjet av de
spisse skruene og spikrene.

Tilbehøret er dermed bare

en fordel så lenge det blir
brukt...  

Åpne/for store lommer
Om lommene er mange nok,
skal de også være store nok,
men de skal  ikke være så sto-
re at ting faller ut når en be-
veger seg og jobber i forskjel-
lige arbeidsstillinger.

Det kan se ut til at Tranemo
Workwear er den eneste som
ikke får en skrape for at ting
faller ut av lommene.

Passe stor
Vesten skal helst være så pas-
se til brukeren som mulig for
ikke å bli slaskete. en for stor
vest kan fort henge seg opp
der den ikke skal. Bekken og
Strøm får generelt en god 
karakter for brukerkomfort,
men får et minus for at lom-
mer og armhull er for åpne
slik at de for lett henger seg
opp.

Andre modeller som Tra-
nemo og Wenaas får minus
for at det er begrenset regule-
ringsmuligheter.  
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Det må være spikerbelte, og det skal være av skinn, mener Roar Neegaard. Han kan gjerne ha lommer rundt hele beltet.

– Vi har avtaler med en 
leverandør av arbeidstøy og
verneutstyr, og velger merke
og leverandør etter en vur-
dering av forhold som pris,
kvalitet og service, sier
Bjarne Brenden i AF Ragnar
Evensen.

Han forhandler rammeav-
taler om arbeidstøy for den
store entreprenøren AF
Gruppen som har omkring
1.000 ansatte.

Når spørsmålet om hvilket
merke en skal velge kom-
mer opp, spiller en på lag
med de ansattes representan-
ter i klubben og verneombu-

dene.
I noen år har Wenaas vært

avtalepart når det gjelder 
arbeidstøy og verneutstyr,
og ifølge Brenden har dette
arbeidstøyet og verneutsty-
ret  en grei kvalitet og hold-
barhet. 

Lenge har det vært praksis
at de ansatte har fått et sett
arbeidstøy to ganger i året.
Denne ordningen skal evalu-
eres nå, og Brenden sier det
kan bli aktuelt å gå inn for
en dyrere kvalitet dersom
man følger praksis fra avta-
len som sier at arbeidstaker-
ne skal ha arbeidstøy etter

Ser på pris og kvalitet  



En 500 år gammel nyhet

N Y H E T

Lafarge Tekkin AS

Eternitveien 10 . 3470 Slemmestad

Tlf. 66 79 97 00 . www.lafarge-tekkin.com

Nortegl er en ny tegltakstein med

sidefalser. Den dype profilen er 

hentet fra 1600-tallets vingetak-

stein og er tilpasset dagens høye

krav. 

De fleksible sidefalsene gir en

ekstrem tetthet, og gir deg et 

tettere og sikrere tak. Med Nortegl

får du en helhetsløsning med god

totaløkonomi. Den er litt større 

enn alminnelige tegltakstein – du

behøver kun 10-12 stk pr. m2.

Nortegl får du i teglrød naturell,

svart engobert og svart glassert.

Nortegl er tilpasset nordisk 

byggetradisjon og arkitektur.

� Tekniske fakta:
Lengde: 450 mm
Bredde: 280 mm
Dekkebredde: 257 mm +/- 1,5 mm
Byggehøyde: 65 mm
Lekteavstand: 320 - 380 mm
Forbruk/m2: 10,2 - 12,2 stk
Vekt/stk: 3,8 kg 
Min. takvinkel: 15 grader

Jeg ønsker følgende Nortegl-materiell: 
�� Brosjyre �� Produktprøve

Informasjonmøte på Nortegl
�� Kontakt meg for informasjon og avtale

Firma

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Tlf          E-mail

Send kupongen til: Lafarge Tekkin AS, 
Eternitveien 10, 3470 Slemmestad eller fax: 
66 79 97 08
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Rambo er den første assosia-
sjonen vi får høre av kolleger
som er innom og ser beltet
med seler henge over en stol-
rygg.

Rambo Flexipocket består
av et belte og kan brukes 
alene eller sammen med seler.
Med selene får det den samme
funksjon som en vest. På både
belte og sele kan en henge på
et antall lommer til forskjelli-
ge verktøy, spiker og skruer.

Markedssjef Monica Kaasa
i Snickers Original sier at den-
ne vestmodellen har vært på
markedet halvannet års tid,
men den er ikke viet noe spe-

siell oppmerksomhet i mar-
kedsføringen.

Fordelen med denne fram-
for en vest, er en større fleksi-
bilitet og flere kombinasjons-
muligheter. Her er det mulig å
få med mer utstyr enn i en
vest.

Begeistret brukere
Blant dem som prøvde denne
løsningen, var det både be-
geistring og lunkenhet. En
syntes selene var så breie at
de ble gnagende mot halsen,
mens andre ba sjefen løpe og
kjøpe. Dette var en vest-type
de kunne tenke seg!

Produkt Farger Stoff Pris eks. mva

Bekken & Strøm Yrkesklær
Postboks 333, 2803 Gjøvik

Tranemo Workwear ICM Arbeidsklær-
senter, Fetveien 171, 2007 Kjeller

Tranemo Workwear ICM Arbeidsklær-
senter, Fetveien 171, 2007 Kjeller

Snickers Original AS, 
Postboks 108 Kalbakken, 0902 Oslo

Snickers Original AS, 
Postboks 108 Kalbakken, 0902 Oslo

Wenaas,
6386 Måndalen

Håndverkervest Rød, blå, sort, grå 65% polyester, 
35% bomull

Kr 327,-. Til NBFs
medl. m/logo: Kr 219,-

Vest Sort, marine, kornblå Polyester/bomull
forsterket med 

Cordura
Kr 509,- til kr 659,-

Vest Rød, marine Bomull forsterket 
med Cordura

Kr 509,- til kr 659,-

Verktøybeltet
flexipocket

Brun Cordura / polyester Kr 336,-

Rambo flexipocket - 
overdel for beltet

Brun Cordura / polyester Kr 462,-

Hammerholder Svart Metall / plastbelagt Kr 65,-

Verktøylomme for 
spiker og verktøy

Brun / svart Cordura / polyester Kr 323,-

Telefonholder Rød, blå, svart Cordura / polyamid Kr 163,-

Komplett Snickers
verktøybelte, summert

Kr 1.349,-

Canvas vest Brun, grå, blå Bomullcanvas Kr 638,-

Merke / leverandør / produsent

Produktene i testen

Tøffe som Rambo 
Rambo er et passende navn på Snickers

flexipocket. Brukeren ser snart ut som

tøffingen på lerretet.

Håndverker-vest
med belte

Korn-blå Beaver-nylon Kr 327,-

Rambo flexipocket er et

dekkende navn på denne

modellen fra Snickers. Fullt

oppladet med lommer i 

seler og belte, ser Kai 

Henning Nymoen snart ut

som han på filmen.
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D - P O L Y E S T E R
 

En 50 meters rull Nortett D-polyester veier 
mindre enn en 15 meters D-glass. Finnes 
også som 25 meters rull m/sklisikring.

Nortett D-polyester er en langt 
sterkere papp en dagens D-glass.

Nortett D-polyester har en rød langsgående 
strek som viser anbefalt overlapping.

Til tross for alle disse fordelene er pris-
forskjellen pr. m2 mellom D-polyester 
og D-glass m/kantforsterkning minimal.

Nortett D-polyester er testet både 
i markedet og Norges Byggforsknings-
institutt med svært gode resultater.

Spør etter produktet hos din forhandler, eller 
ring oss for opplysninger og dokumentasjon.

Lettere

Ekstra sterkt underlagsbelegg for takstein,
skifer, metallplater og torvtak

Større rivestyrke

Enklere legging

Økonomisk

Testet

H å n d v e r ke r v e i e n  6  1 8 2 0  S p y d e b e r g
T l f  6 9  8 3  3 4  4 0  � Fa x  6 9  8 3  3 4  4 1

w w w . p a u s b y g g . n o

Kundene er veldig åpne for nye
ting, nå dreier det seg mye på far-
ge og design. Som i mote for øv-
rig, går det nå for eksempel mye i
svart og grått, mens det for noen
år siden bare var kornblått.

Det fastslår markedssjef Baard
Tosterud i ICM Arbeidsklærsen-
teret ved Lillestrøm.

Han mener kundene er blitt
mer opptatt av brukerkomfort,
detaljer på plagget, enn pris som
før var det helt avgjørende. Nå
ser man gjerne komfort og leve-
tid i sammenheng med prisen.

Tosterud konstaterer at ar-
beidstøy følger motene, arbeids-
tøyet ligger gjerne ett til to år et-
ter de vanlige klesmotene, men
blir ikke så ekstreme som motene
gjør.

Modellene har gjerne et par års
levetid. Det svinger med andre
ord ikke så fort at vi kan vente på
sesongsalg....

– Kundene er likevel prisbe-
visste, og i våre kolleksjon har vi
derfor modeller i tre priskate-

gorier. Forskjellen dreier seg om
antall detaljer og utstyr. Råvarene
er de samme. 

Arbeidstøy å trives med
– Mens folk før kledde seg om
før de gikk fra byggeplassen, er
det mange nå som beholder 
arbeidstøyet på, samme hvilke
ærend de skal gjøre, sier også
markedssjef Monica Kaasa i
Snickers Original i Oslo.

Mange velger dessuten å bruke
arbeidstøyet også til fritidsfor-
mål. Det er ikke så stor forskjell
på arbeidstøy og fritidstøy, også
arbeidstøyet skal også se skikke-
lig og helt ut.

De to markedssjefene er enige
om at bevernylon blir mindre
brukt til arbeidstøy. Det har slite-
styrke, men oppleves snart som
klamt og ubehagelig når det blir
varmt. Nå er det bomull som tel-
ler, gjerne i kombinasjon med
polyester eller cordura på i lom-
mer og på knærne der stoffet er
mest utsatt for slitasje.

Handler det som skal til
– Vi ønsker at de ansatte skal se skikkelige ut og at de trives med
arbeidstøyet sitt, sier Svein Ingar Rokkerud i Strømmen Bygg og
Montasjeservice AS.

– Han har alltid vært opptatt av kvalitet, og har prøvd flere mer-
ker før han endte med Snickers. Nå går det i dette merket til alle
ansatte, og holdningen er at en handler etter behov. Utslitt og øde-
lagt tøy tar seg ikke ut, og skal byttes.

– Snickers regnes som dyrere enn andre merker?
– Ja, det er nok dyrere i innkjøp, men om en summerer opp og

ser på holdbarheten, blir det ikke så mye i året på hver mann.
Rokkerud mener Snickers er først i markedet med det meste,
enten det er kneputer eller antall lommer i bukser og vester. Snart
etter kommer nyhetene hos andre merker. 

Spikerforklær skal

helst være av skinn,

mener mange. Skinn

har slitestyrke, men

blir stivt å ha med å

gjøre når det har vært

vått.

Markt & co leverer nå et 
spikerforkle i kunststoff av
merket Kongsberg.

Det har store lommer, og
skal ha den fordelen at det
tørker fort og er like med-
gjørlig etter å ha vært vått.

Da vi hadde det med til
tømrere på byggeplasser i
Oslo-Akershusområdet, var
imidlertid ikke lysten særlig
stor til å ta det i bruk. Det 
ble oppfattet som for stivt 

og uhåndterlig.
En tok det imot for å prøve

det, men fant ut at det ikke
var noe å venne seg til å bru-
ke i kulda.

Han mente det kanskje kun-
ne blitt bedre over tid og i mil-
dere temperaturer enn da han
hadde anledning til å prøve det.

Vi har prøvd å dusje forkle-
et for å se om det ble lettere å
ha med å gjøre da.

Vi kan imidlertid bare skri-
ve under på at det tørker fort,
det er ikke blitt mykere etter
behandlingen.  

Markedssjef Baard Toste-
rud  er overrasket over denne
kritikken. Flere kunder rap-
porterer at forkleet er godt
nettopp fordi det er mykt og
tørker så fort om det har vært
vått, sier han.

Spikerforkle med
pluss og minus

Kongsberg spikerforkle fikk tomlene ned fra testerne våre. Det

virket stivt og uhåndterlig.  

Moter preger 
arbeidstøyet også




