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En helt ny offshore-afdeling er
nu en del af den renoverede
butik. På billedet ses butikschef
Morten Helmuth Hansen
sammen med direktør
Michael Withen.

J.A.K. Workwear
har styr på arbejdstøjet
Med over 6000 varenumre og 250.000 stykker tøj på lager, er J.A.K. Workwear på Energivej 11
det foretrukne sted, når områdets virksomheder skal ﬁnde det rigtige arbejdstøj til
håndværk, industri, entreprenør og oﬀshore.

Man går aldrig forgæves, når man besøger J.A.K. Workwear på Energivej
11. Er det arbejdsbeklædning af høj
kvalitet man mangler, så er den store, nyindrettede butik nemlig det helt
rigtige sted: Jakker, bukser, overalls
og sko i alle tænkelige afskygninger
optager pladsen på de mange hylder,
og vidner om J.A.K. Workwear’s mål
om at kunne tilfredsstille en bred vifte
af forskellige kunder.
- Først og fremmest har vi valgt at
producere arbejdsbeklædning af den
grove slags - til håndværk, industri,
entreprenør og offshore. Det er på
dette område, at vi har slået vores
brand fast, og hvor vi fortsat oplever
vækst. Vores kunder handler direkte

”

Vi har
totalrenoveret,
moderniseret og
udvidet butikken
i Esbjerg, så vi
nu har plads
til hele vores
lagerprogram
Michael Withen,
J.A.K. Workwear

med producenten - uden fordyrende
mellemled, forklarer Michael Withen,
direktør i J.A.K. Workwear.

Nyindrettet butik

Igennem den seneste tid har der været
stor aktivitet på adressen i Esbjerg i
forbindelse med, at der er blevet indrettet en helt ny og moderne butik. Og
den er på alle måder et besøg værd:
- Vores ambition er at have hele vores
lagerprogram repræsenteret i butikken
- og til dét formål var de gamle lokaler
ganske enkelt blevet for små. Vi har totalrenoveret, moderniseret og udvidet
butikken i Esbjerg, så vi nu har plads til
hele vores lagerprogram. Desuden har
vi lavet en ny afdeling, som udelukken-

de henvender sig til offshore-branchen,
siger Michael Withen.
Også virksomhedens trykkeri, der
sørger for, at tøjet får påsat de rigtige virksomhedslogo’er, har fået mere
plads til rådighed.

Vækst i Tyskland

J.A.K. Workwear har sin oprindelse i
1996, og var i starten placeret i Brørup. J.A.K. står for Jydsk Arbejdstøj
Kompagni, og har siden 2006 haft hovedkvarter på Energivej i Esbjerg. Varerne bliver i dag produceret i Polen,
Vietnam, Pakistan og Kina - mens produktudvikling og design sker i Esbjerg.
- Vi gør et stort nummer ud af hele
tiden at forbedre varesortimentet. Vi
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Mette Lambertsen, Helle
Pedersen og Lene Withen
bemander trykkeriet, der
sørger for de rigtige
virksomheds-logo’er
på arbejdstøjet.

Fakta

J.A.K. Workwear byder på en alsidig kollektion
af funktionel, slidstærk arbejdsbeklædning i
moderigtigt design og med smarte, gennemtænkte detaljer. Virksomheden har også den
holdning, at priserne skal være så attraktive,
at der altid er plads til løbende udskiftning og
supplering.
J.A.K. Workwear har hovedkvarter på
Energivej 11 i Esbjerg og en butik i København
og salgskontor i Tyskland.

Lars Eland og Brian Pedersen
har styr på det store
varelager på Energivej 1.

lytter til hvad kunderne har af ønsker
og idéer så vi kan foretage ændringer
af design, siger Michael Withen.
Foruden Esbjerg er J.A.K. Workwear
også til stede med en butik i København og salgskontor i Tyskland. Og
netop Tyskland ventes at blive et
vækstområde for virksomheden de
kommende år:
- Vi er tilfredse med den positive udvikling, som vi har oplevet i Danmark.
Vi er lige startet med et salgskontor
i Tyskland, og vi forventer os meget
af det tyske marked. Det er dér, at vi
forventer at øge vores volumen betragteligt i de kommende år, påpeger
Michael Withen.

Virksomheden har tilsammen 21 ansatte.

Der er kommet betydeligt
flere varer på hylderne i
butikken, hvor Kristian
Bom Nielsen, Kis Bonde
og Sune Jensen sørger
for den gode betjening.

ww.jak.as
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