


Made to move
L.Brador har opbygget et sortiment af  arbejdsbukser, som er helt unikt.

Kollektionen har vi døbt WorkMove

At flytte grænserne har været en af  vores ledestjerner længe. Det var næsten symbolsk, da vi lancerede vores 
kollektion af  arbejdsbukser med stretch paneler. Nu er det tid til at sige farvel til hængerøv

og gabet mellem buks og skjorte i ryggen. Ikke flere revnede sømme i skridtet eller stride bukseben, når man 
klatrer rundt på stiger og stilladser. Det er blevet nemt at gå ned på knæ. 

Den vigtigste ting, kan vi ikke vise her. Det er selve følelsen, når du tager dem på. Prøv det! 

Vil du lave en kolbøtte eller andet useriøst? Vi har testet. Det fungerer. 
Vores buksekollektion WorkMove har givet dig frihed på jobbet. 
Du behøver ikke at lave saltomortaler på jobbet, hvis du ikke vil. 

Men du burde kunne - ingen problemer.



Først
Det er L.Brador som har fornyet branchen med denne her type arbejdsbukser.

Arbejdsbukser har set ens ud i snart 40 år.
L.Brador har valgt en helt ny vej og lader sig inspirere af  Outdoor branchens løsninger hvad angår bevæge-

lighed og funktion.
Resultatet er en buksekollektion som er smidigere, behageligere og mere slidstærke end nogensinde før - og 

kaldes allerede nu for en revolution.
Udviklingen af  arbejdsbukser har med dette taget et kæmpe skridt fremad.

Den mest almindelige kommentar fra brugere er: ”Hvorfor er dette ikke opfundet før?”.



Bred kollektion
Da vi lancerede vor buks 105PB, lod reaktionerne ikke vente på sig.

Næsten hver eneste kunde som prøvede bukserne i butik, købte et par.
Så bekvemme bukser havde man aldrig før set på markedet.

Vi har siden udvidet kollektion med bukser til forskellige slags formål
- alle med ekstrem god pasform og bevægelsesfrihed.



Designed to work
Beklager at vi konstant taler om design. Men for os, er design vigtigt. Små ting, der er afgørende, 
og hvor du ikke mærker overhovedet, om vi har gjort vores arbejde rigtigt. Fordi så virker det bare 
og alt kører som det skal. Derfor fortsætter vi med vores designarbejde og med at producere det 

bedste, lækreste og mest funktionelle arbejdstøj markedet. 

Et par arbejdsbukser skal sidde lige så godt som dine yndlingsjeans. Derfor har vi sænket taljen lidt. 
Lavet en lidt mere tight pasform og justeret nogle mål. Resultatet er arbejdsbukser som 

sidder perfekt over det hele og er behagelige. 

Stretch panelerne gør, at du får et par bukser som er yderst komfortable, giver en flottere silhuet, samt 
bedre pasform.



Hørt om vores bukser
”Langt de bedste!”

Citat fra test af  arbejdsbukser i Byggnadsarbetaren

”God pasform og super godt med stretch”
”Behagelige at have på”

”De ser godt ud”
”Gaber ikke bag ved, når man arbejder på knæ”

”Endelig sidder knæbeskyttelsen på sin plads når man går ned i knæ”
”En nyansat sælger solgte 80 par på 2 1/2 måned”

Forskellige citater fra sælgerne i hverdagen

”Føler mig sikker” 
En pladesmed som brugte 105PB over en tid, oplevede at han ikke længere 

følte sig sikker i de gamle arbejdsbukser.

”Har aldrig før haft så lækre bukser”.  
Ski-waxer

”Jeg tror at jeg aldrig kommer til at bruge almindelige arbejdsbukser igen!”
Bygge -& anlægs arbejder

”De holder dobbelt så længe, så derfor er prisen intet problem!”
Pladesmed



Holdbarhed
Ved at anvende stretchmateriale, løste vi endda et andet almindeligt problem. 

Nemlig at beskyttelsen går ud af  position så snart man bukker sig ned. 
Takket være vores stretch, bliver beskyttelsen hvor den skal, man er fri for at rette på bukserne og sømmene 

belastes ikke ret meget.
Desuden gør stretchen at vi minimerer risikoen for at sprække sømmen i skridtet.

I stedet for traditionelt stof, består nu vores grundlæggende 
materialer i de fleste modeller af  særligt semi-panama væv. 

Det er en tyndere, mere svalt og ekstremt slidstærkt stof.

Bukserne er forstærkede med stretch-kevlar på de udsatte områder, hvor der er størst 
behov for det og for at give god holdbarhed.

Alle disse detaljer gør disse bukser til en ren investering.
Lidt dyrere at anskaffe, men holder til gengæld så meget bedre.



105PB Kraftigt halvpanamastof  i polyester/
bomuld for optimal slidstyrke. Stretchstof  over bagdel, front, skridt 
og knæets for-og bagside for ekstrem god bevægelighed, komfort og 
luftighed. Ved hjælp af  stretch og en smallere pasform skabes en mere 
kropsnær buks med knæbeskyttelse, som bliver siddende i den rigtige 
position. Forstærkede knæpudelommer i stretch-Kevlar giver god 
bevægelighed og slidstyrke. 
StørrelSe: C44-C60, kan lægges 5 cm ned. D96-D104. 
Materiale: 65 % polyester, 35 % bomuld. 325 g/m².

B e h o v
En revolution er i gang. Alt for længe 

har arbejdsbukser været store, stive og 

klodsede. Markedet skriger efter bedre 

alternativer og nu præsenterer vi løs-

ningen. Bukserne er inspirerede af  Out-

door branchens smidige og slidstærke 

modeller - vi har gået linen ud - i alt fra 

materialer til at designe for at skabe den 

ultimative variant for arbejde. Buksen 

er smidig, svalig og ekstremt slidstærk. 

Forstærket på udsatte steder i stretch-

kevlar og med de rigtige lommer og 

detaljer. Udviklet til dem, der bevæger 

sig på arbejde og som vil have absolut 

det bedste. Og som altid, når det gælder 

os, har vi tilføjet flot design, masser af  

smarte funktioner og en rigtig behagelig 

pasform.



104PB Kraftigt halvpanamastof  i bomuld/po-
lyester for optimal slidstyrke. Stretchstof  foran og på knæets for- og 
bagside for god bevægelighed, komfort og luftighed. Ved hjælp af  
stretch og en smallere pasform skabes en mere kropsnær buks med 
knæbeskyttelse, som bliver siddende i den rigtige position. Forstærkede 
knæpudelommer i stretch-Kevlar giver god bevægelighed og slidstyrke. 
StørrelSe:  C44-C60, D96-D116. Kan lægges 5 cm ned. 
Materiale: 65 % polyester, 35 % bomuld. 325 g/m². 

B e h o v
Bukserne er inspirerede af  Outdoor 

branchens smidige og slidstærke model-

ler. Buksen er smidig, svalig og slidstærk. 

Denne her model har, ligesom 105PB, 

de rigtige lommer og detaljer og man 

har beholdt stretch-kevlar over knæet, 

stretch i frontpartiet og bag på knæene, 

samt tilføjet udenpåliggende baglom-

mer for at gøre modellen egnet til flere 

brancher. Udviklet til dem der bevæger 

sig på arbejde, da der samtidig er mere 

plads over benene.



B e h o v
Bukserne er inspirerede af  105PB, 

som er markedets mest bekvemme og 

slidstærke bukser. Denne her model har 

stadig de rigtige lommer og detaljer og 

man har bevaret stretch-kevlar over 

knæet, samt tilføjet udenpåliggende 

baglommer for at gøre modellen egnet 

til flere brancher. Udviklet til dem der 

har et arbejde, som kræver bukser af  

bedste holdharbed og bomuldens øvrige 

fordele, men også til dem der har et 

arbejde, hvor man bevæger sig meget, 

da denne model også har megen plads 

over benene. Denne model henvender 

sig til dem der gerne vil skille sig ud og 

som sætter pris på udseende og ægte 

rådenim.

Ved hjælp af  stretch over knæets for- og bagside 
og en smallere pasform skabes en mere kropsnær buks med knæbeskyt-
telse, som bliver siddende i den rigtige position. Forbøjede knæ for 
bedre pasform og fleksibilitet. Forstærkede knæpudelommer i stretch-
Kevlar giver god bevægelighed og slidstyrke. 
StørrelSe: C44-C60, C146-C156, D96-D116. 
Materiale: 100 % bomuld. 325 g/m². 

108B



Ved hjælp af  stretch over knæets for- og bagside 
og en smallere pasform skabes en mere kropsnær buks med knæbeskyt-
telse, som bliver siddende i den rigtige position. Forbøjede knæ for 
bedre pasform og fleksibilitet. Forstærkede knæpudelommer i stretch-
Kevlar giver god bevægelighed og slidstyrke. 
StørrelSe:  C44-C60, C146-C156, D96-D116. 
Materiale: 100 % bomuld. 325 g/m². 

110B

B e h o v
Bukserne er inspirerede af  105PB, 

som er markedets mest bekvemme og 

slidstærke bukser. Denne her model har 

stadig de rigtige lommer og detaljer og 

man har bevaret stretch-kevlar over 

knæet, samt tilføjet udenpåliggende 

baglommer for at gøre modellen egnet 

til flere brancher. Udviklet til dem der 

har et arbejde, som kræver bukser af  

bedste holdharbed og bomuldens øvrige 

fordele, men også til dem der har et 

arbejde, hvor man bevæger sig meget, 

da denne model også har megen plads 

over benene. 



B e h o v
Vi fortsætter 2012 succen med Hi-

Vis beklædning i premiumsegmentet. 

Bukserne er inspirerede af  105PB, 

som er markedets mest bekvemme og 

slidstærke bukser. Denne her model 

har stadig de rigtige lommer og detal-

jer og man har bevaret stretch-kevlar 

over knæet og stretch i front for bedre 

bevægelighed, samt tilføjet udenpålig-

gende baglommer for at gøre modellen 

egnet til flere brancher. Det smuds -og 

olieafvisende stof  holder buksen renere, 

derved bevares den høje synlighed og 

det gør også bukserne nemmere at 

rengøre.

Vand- og smudsafvisende.Ved hjælp af  
stretch og en smallere pasform skabes en mere kropsnær buks med 
knæbeskyttelse, som bliver i den rigtige position. Stretchstof  foran og 
på knæets for- og bagside for god bevægelighed, komfort og luftighed. 
Passer i struktur og farvenuance med jakke 425PB. Reflekserne er 
smidige, giver et vist stretch og har god åndbarhed samt har bedre 
holdbarhed, da de bedre modstår slid ved vask.
StørrelSe:  C44-C60, C146-C156, D96-D116. Kan lægges 5 cm ned. 
Materiale: 80 % polyester, 20 % bomuld. 310 g/m²

117PB



B e h o v
Piratbukserne er inspirerede af  Outdoor 

branchens bekvemme og slidstærke 

modeller. Buksen er smidig, svalig og 

slidstærk. Denne her model har, ligesom 

105PB, de rigtige lommer og detaljer 

og man har beholdt stretch-kevlar over 

knæet, stretch i frontpartiet og bag på 

knæene, samt tilføjet udenpåliggende 

baglommer for at gøre modellen egnet 

til flere brancher. Udviklet til dem der 

bevæger sig på arbejde, da der samtidig 

er mere plads over benene.
Kraftig halvpanamavæv i bomuld/polyes-

ter med højeste slidstyrke. Stretchstof  foran samt på forside af  knæ 
for god bevægelighed, komfort og luftighed Ved hjælp af  stretch og 
en smallere pasform skabes en mere kropsnær buks med knæbeskyt-
telse, som bliver i rigtig position. Forbøjede knæ for bedre pasform og 
fleksibilitet. Forstærkede knæpudelommer i stretch-kevlar giver god 
bevægelighed og slidstyrke.
StørrelSe:  C44-C60
Materiale: 65 % polyester, 35 % bomuld. 325 g/m²

125PB



B e h o v
Piratbuks inspireret af  105PB, som er 

markedets mest bekvemme og slidstærke 

bukser. Denne her model har stadig de 

rigtige lommer og detaljer og man har 

bevaret stretch-kevlar over knæet, samt 

tilføjet udenpåliggende baglommer for 

at gøre modellen egnet til flere brancher. 

Udviklet til dem der har et arbejde, som 

kræver bukser af  bedste holdharbed og 

bomuldens øvrige fordele, men også til 

dem der har et arbejde, hvor man be-

væger sig meget, da denne model også 

har megen plads over benene. Denne 

model henvender sig til dem der gerne 

vil skille sig ud og som sætter pris på 

udseende og ægte rådenim.

Ved hjælp af  stretch over forside af  knæ og en 
smallere pasform skabes en mere kropsnær buks med knæbeskyttelse, 
som bliver i rigtig position. Forbøjede knæ for bedre pasform og fleksibi-
litet. Forstærkede knæpudelommer i stretch-kevlar giver god bevægelig-
hed og slidstyrke.
StørrelSe:  C44-C60.
Materiale: 100% bomuld. 325 g/m². 

126B



B e h o v
På opfordring fra vores kunder har vi nu 

skabt en variant af  vores populære buks 

105PB, blot i piratbuksmodel og som er 

tilpasset til lagerarbejde, industri, service 

og montering m.m. Vi har fjernet søm-

lommerne, og i stedet er den designet 

med lommer til penne,

tommestok, mobiltelefon og andet 

værktøj, der ofte bruges på denne type

arbejdspladser. I øvrigt er det samme 

smidige og ekstremt slidstærke buks i

svalt materiale, som er åndbart. Forsy-

net med lommer til knæpuder.

Forstærket med stretch-kevlar på udsatte 

partier og 4-vejsstretch.

Kraftigt halvpanamastof  i polyester/bomuld 
med maksimal slidstyrke. Stretchstof  over bagende, front, skridt samt 
knæets for- og bagside for ekstremt god bevægelighed, komfort og 
luftighed.  Ved hjælp af  stretch og en smallere pasform skabes en mere 
kropsnær buks med knæpudelommer, som bliver i den rigtige position.
StørrelSe:  C44-C60. D84-D120. Kan lægges 5 cm ned.
Materiale: 65% polyester, 35% bomuld. 260 g/m².

183PB



B e h o v
På opfordring fra vores kunder har vi nu 

skabt en variant af  vores populære buks 

105PB, som er tilpasset til lagerarbejde, 

industri, service og montering m.m. Vi 

har fjernet sømlommerne, og i stedet er 

den designet med lommer til penne,

tommestok, mobiltelefon og andet 

værktøj, der ofte bruges på denne type

arbejdspladser. I øvrigt er det samme 

smidige og ekstremt slidstærke buks i

svalt materiale, som er åndbart. Forsy-

net med lommer til knæpuder.

Forstærket med stretch-kevlar på udsatte 

partier og 4-vejsstretch. 184PB Kraftigt halvpanamastof  i polyester/bomuld 
med maksimal slidstyrke. Stretchstof  over bagende, front, skridt samt 
knæets for- og bagside for ekstremt god bevægelighed, komfort og 
luftighed.  Ved hjælp af  stretch og en smallere pasform skabes en mere 
kropsnær buks med knæpudelommer, som bliver i den rigtige position.
StørrelSe:  C44-C60. D84-D120. Kan lægges 5 cm ned.
Materiale: 65% polyester, 35% bomuld. 260 g/m².



B e h o v
Vi har et tæt samarbejde med forskellige 

vognmandsfirmaer og chauffører.

Dette er resultatet. Samme funktioner 

og slidstyrke som 184PB, men godkendt 

ifølge EN 471, klasse 1. Naturligvis 

fungerer disse bukser lige godt for f.eks. 

lagerarbejdere, som har behov for 

synlighed. Som standard indgår 7mm s 

knæpuder (kan naturligvis fjernes). En 

smidig og ekstremt slidstærk buks i svalt 

materiale, som er åndbart. Forstærket 

med stretchkevlar på udsatte partier og 

4-vejsstretch.

185PB Kraftigt halvpanamastof  i polyester/bomuld 
med maksimal slidstyrke. Stretchstof  over bagende, front, skridt samt 
knæets for- og bagside for ekstrem god bevægelighed, komfort og 
luftighed.Ved hjælp af  stretch og en smallere pasform skabes en mere 
kropsnær buks med knæpudelommer som bliver i den rette position.
StørrelSe:  C44-C60. D84-D120. Kan lægges 5 cm ned.
Materiale: 80% polyester, 20% bomuld. 3M refleks. 310 g/m².
certificeret ifølge: EN 471, klasse 1



B e h o v
Vi fortsætter vores succes med Hi-Vis-

tøj i premiumsegmentet. Buksen er 

samme model som 104PB, en af  marke-

dets mest smidige og slidstærke arbejds-

bukser. Denne Hi-Vis-buks har stadig 

de rigtige lommer og detaljer, og man 

har beholdt stretchkevlar over knæ og 

stretch foran for at forbedre bevægelig-

heden. Syet i vores særlige Hi-Vis-stof, 

som er afvisende over for både vand, 

olie og smuds. En kritisk faktor, da en 

ren Hi-Vis-beklædning altid ses bedre 

end en snavset.

188PB Vand- og smudsafvisende. Stoffets struktur 
giver god slidstyrke. Stretchstof  foran på knæets for- og bagside giver 
god bevægelighed, komfort og luftighed.
StørrelSe:  C44-C60. D84-D120. Kan lægges 5 cm ned.
Materiale: 65% polyester, 35% bomuld. 300 g/m².
certificeret ifølge: EN 471, klasse 1




