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www.workandclothes.com

SNITTEN SOM
GÖR SKILLNAD
Vår passion är att skapa arbetskläder av hög kvalitet i material som är behagliga
mot kroppen och skonsamma mot miljön. Genom tidlös design, bekväm passform och en klassisk färgskala lägger vi grunden för att du ska ha glädje av dina
kläder under lång tid. Vi vill göra en skillnad i din arbetsvardag och medverka
till att du ska trivas och känna dig stolt i din yrkesroll. Men vi vill också göra
skillnad på ett större plan. Därför väljer vi att producera hela vår kollektion i
Europa, och att uteslutande använda ÖkoTex märkta tyger och tillbehör som
är av europeisk tillverkning.
VI SKAPAR HELT ENKELT DE KLÄDER DU VILL HA
Du finns med oss genom hela tillverkningsprocessen. Vi lyssnar in dina behov
och tillsammans med vårt designteam omsätter vi dina önskemål till fysiska
arbetskläder. Dessa testas noga i pilotkliniker som analyserar och utvärderar
design, passform och funktionalitet i en autentisk arbetssituation. Pilotklinikernas utvärdering ligger sedan till grund för eventuella ändringar och justeringar.
Vi lägger inget på lagerhyllan förrän vi är säkra på att arbetskläderna motsvarar
det du vill ha. Helt enkelt – du vet vad du vill ha och vi vet hur det ska göras.
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INNEHÅLL

Bussarong
Sida 8-16
Tunika
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Herrjacka
Sida 30

Rock
Sida 34
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Sida 37

Förkläde
Sida 55

Byxa
Sida 41-50
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SID 4

DIN UNIKA STIL
Dina arbetskläder är en kommunikationsbärare som påverkar kundernas
upplevelse av ditt företags professionalitet. Vill du kommunicera kvalité
bör du också välja kvalitativa material och kvalitativ design. Detta har vi
tagit fasta på och därför utvecklat en egen baskollektion av arbetskläder
som du alltid ska kunna beställa för omgående leverans.
Vår exklusivitet är att erbjuda specialdesignade arbetskläder till små
kvantiteter och att hjälpa dig hitta just din unika stil som reflekterar din
företagsidé. Men du kanske redan vet hur du vill att dina arbetskläder ska
se ut och behöver hjälp med att leta upp rätt tyg och ta hand om tillverkningen? Eller så har du ingen idé och kanske inte heller tid att fundera och vill
att vi tar hand om alla leden – från skiss till slutprodukt?
Oavsett vilka dina behov är så skräddarsyr vi en lösning som passar just dig.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

service@workandclothes.com
Tfn +46 40 23 75 70
w w w . wo r k a n d c l o t h e s . co m
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SID 6

JOBBA
MED
FINESS

SID 7

BUSSARONG

ENKELT
ÄR VACKERT

2009 - LINDA BUSSARONG
Dambussarong med kontrasterande detaljer
runt bröstficka, hals och nederkant. Lätt
insvängd modell i ett flexibelt tyg med
stretchegenskaper. Två dolda sidfickor och
en bröstficka.
Detaljerad materialinformation på sid 58.

SID 8

33/67%
Bomull/polyester
Maskintvätt 85°
Storlek: 34 – 48

01 – Vit
44 – Turkosblå

SID 9
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BUSSARONG

2001 – VIVI BUSSARONG
Feminin bussarong med klädsam halsöppning. Rak modell med sprund i sidorna för
optimal rörelsefrihet. Två rymliga fickor
samt en mindre bröstficka framtill.
Detaljerad materialinformation på sid 58.

35/65%
Bomull/polyester
Maskintvätt 85°
Storlek: 34 – 48

01 – Vit
43 – Lavendel
47 – Marin
66 – Aubergine
90 – Svart

SID 11

BUSSARONG

FLEXIBELT
& SMART

2022-JUNO BUSSARONG
Funktionell tunika med raglanärm, dragkedja framtill och en liten hake för lättare
påklädning, Två sidoställda fickor förstärkta
med dubbelt tyg och justerbar dragsko med
resårband i ryggen. Tunikan lämpar sig väl
under graviditet eller för den som vill ha ett
flexibelt plagg med lite mer vidd.
Detaljerad materialinformation på sid 58.
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50/50%
Lyocell/polyester
Maskintvätt 85°
Storlek: XS – 3XL

01 – Vit
66 – Aubergine
90 – Svart

SID 13
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BUSSARONG

2011 – CHRIS BUSSARONG
V-ringad bussarong i klassiskt snitt. Rak
modell med två fickor framtill samt en
bröstficka. Sprund i sidorna för optimal
rörelsefrihet.

35/65%
Bomull/polyester
Maskintvätt 85°
Storlek: XS – 3XL

01 – Vit
41 – Ljusblå
47 – Marin
90 – Svart

Detaljerad materialinformation på sid 58.
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BUSSARONG

SPORTIG
ELEGANS

2004-SAM BUSSARONG
Bussarong med asymmetriskt placerad
tvåvägs dragkedja. Rak modell i ett snitt
som lämpar sig väl för både dam och herr.
Hakar med plats för tre pennor på vänster
bröst, sprund i sidorna och två rymliga
fickor med lock framtill.
Detaljerad materialinformation på sid 58.
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50/50%
Lyocell/polyester
Maskintvätt 85°
Storlek: XS – 3XL

01 – Vit
47 – Marin
66 – Aubergine
90 – Svart

SID 17

SID 18

TUNIKA

POPULÄR
FAVORIT

2002 – SARAH TUNIKA
Populär tunika i behagligt stretchtyg som
lämpar sig lika väl att bära ensam eller som
liten jacka ovanpå andra plagg. Figursydd
modell med kort ärm och knappar. Sprund
i ryggen och i sidorna för full rörelsefrihet.
Två fickor framtill samt en bröstficka.

35/60/5%
Bomull/polyester/EOL
Maskintvätt 85°
Storlek: 32 – 50

01 – Vit
90 – Svart

Detaljerad materialinformation på sid 58.

SID 19

TUNIKA

2005 – SAMANTHA TUNIKA
Samma eleganta tunika som Sarah, fast
med ¾ ärmlängd istället för kort ärm.
Figursydd modell i behagligt stretchtyg.
Sprund i ryggen och i sidorna för full
rörelsefrihet. Två fickor framtill samt en
bröstficka.
Detaljerad materialinformation på sid 58.
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35/60/5%
Bomull/polyester/EOL
Maskintvätt 85°
Storlek: 32 – 50

01 – Vit
90 – Svart

SID 21

SID 22

TUNIKA

SKÖNHETEN I
PLAGGET

2020 – SUZANNE TUNIKA
Vacker tunika med snedställd dragkedja
och kort ärm. Figursydd modell i behagligt
stretchtyg. Sprund i ryggen för full rörelsefrihet. Sprund i vänster sida, en rymlig ficka
framtill på höger sida.

35/60/5%
Bomull/polyester/EOL
Maskintvätt 85°
Storlek: 32 – 50

01 – Vit
90 – Svart

Detaljerad materialinformation på sid 58.
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TUNIKA

2027 – ANTHEA TUNIKA
Tidlös tunika med tvåvägs dragkedja. Figursydd modell i behagligt stretchtyg med
¾ ärm och ett litet sprund vid ärmsluten.
Sprund i sidorna för full rörelsefrihet. Två
spännande framfickor med motveck, liten
pennficka på ärmen, rund halsöppning med
dekorativ passpoal i ljusgrå färg.
Detaljerad materialinformation på sid 58.

SID 24

35/60/5%
Bomull/polyester/EOL
Maskintvätt 85°
Storlek: 32 – 50

01 – Vit
90 – Svart

SID 25

JOBBA

SID 26

MED GLÄDJE

SID 27

SID 28

TUNIKA

KLASSISKT
&TIDLÖST

2024 – KELLY TUNIKA
Klassiskt inspirerad tunika med tvåvägs
dragkedja. Figursydd modell i behagligt
stretchtyg med ¾ ärm och ett litet sprund
vid ärmsluten. Sprund i ryggen för full
rörelsefrihet. Fyrkantig halsringning som
är klädsam på alla kroppstyper. Dekorativ
svart kantning framtill och runt fickorna.
Liten bröstficka.

35/60/5%
Bomull/polyester/EOL
Maskintvätt 85°
Storlek: 32 – 48

01 – Vit

Detaljerad materialinformation på sid 58.
SID 29

HERRJACKA

2019 – TIM HERRJACKA
Klädsam herrjacka med kort ärm och
knappar. Rak modell i behagligt stretchtyg.
Sprund i ryggen för full rörelsefrihet. Två
rymliga bälgfickor framtill, bröstficka med
liten hake till pennor.
Detaljerad materialinformation på sid 58.

SID 30

35/60/5%
Bomull/polyester/EOL
Maskintvätt 85°
Storlek: XS – 3XL

01 – Vit
90 – Svart

SID 31

SID 32

LÄKARROCK

2016 – LÄKARROCK UNISEXMODELL
Modern läkarrock i unisexmodell med
smarta designlösningar. Skjortkrage och
manschetter, slits bak. Två rymliga framfickor med dubbel förvaring, samt två
bröstfickor.

33/67%
Bomull/polyester
Maskintvätt 85°
Storlek: XXS – 3XL

01 – Vit

Detaljerad materialinformation på sid 58.

SID 33

ROCK/KLÄNNING

DESIGN &
FUNKTION

2028 – ALEX ROCK KLÄNNING
Rock- klänning i klassiskt snitt. Figursydd
modell i behagligt stretchtyg och tvåvägsdragkedja. Kan med fördel bäras öppen
som en rock eller stängd som en klänning.
Sprund i ryggen för full rörelsefrihet. Litet
sprund i sidorna, lätt sluttande fickor
framtill, skjortkrage, kort ärm och en liten
pennficka på ärmen.
Detaljerad materialinformation på sid 58.
SID 34

35/60/5%
Bomull/polyester/EOL
Maskintvätt 85°
Storlek: 32 – 46

01 – Vit
90 – Svart

SID 35

SID 36

KIMONO

RENA LINJER

2006 – ISA KIMONO
Stilren kimonotunika med ¾ ärm.
Insvängd modell med omlott knäppning
och knytband. En rymlig sidficka med dekorsömmar. Lite längre modell som passar
fint ihop med leggings.

50/50%
Bomull/Lyocell
Maskintvätt 85°
Storlek: 32 – 48

01 – Vit
47 – Marin
90 – Svart

Detaljerad materialinformation på sid 58.

SID 37

KIMONOTUNIKA

2007 – ZOPHIA KIMONOTUNIKA
Vacker kimonotunika i behagligt stretchmaterial. Dekorativ passpoal i naturfärgat
linne runt hals, ärmslut och ficka. Knyts
omlott med utanpåliggande band baktill
som ger flexibel justering av passformen.
Liten krage som ramar in halsen och ger
ett klätt intryck. Alla material i tunikan
är Öko-Tex certifierade och av europeisk
tillverkning.
Detaljerad materialinformation på sid 58.
SID 38

60/35/5%
Bomull/polyester/EOL
Maskintvätt 85°
Storlek: 32 – 48

01 – Vit
90 – Svart

SID 39

JOBBA
MED
JOBBA
STOLTHET
MED

GLÄDJE

SID 40

SID 41

SID 42

BYXA

SMIDIGT & SMART

2 0 2 3 – E L L A S T R E TC H BY X A
Dambyxa i behagligt stretchmaterial. Hög
midjeresår klädd i ett skönt trikåtyg ger
optimal komfort under hela arbetsdagen.
Byxan lämpar sig väl även under graviditet.
Midjeresåren kan med fördel vikas ner för
den som vill ha lägre midjehöjd.

60/35/5%
Bomull/polyester/EOL
Maskintvätt 85°
Storlek: 32 – 50

01 – Vit
90 – Svart

Detaljerad materialinformation på sid 58.

SID 43

2013 – DAM STRETCHBYXA
Damstretchbyxa i ett behagligt stretchtyg
och ¾ benlängd. Sprund i bensluten, skön
midja som går lite högre upp, dold innerficka baktill och blixtlås i sidan.
Detaljerad materialinformation på sid 58.

SID 44

60/35/5%
Bomull/polyester/EOL
Maskintvätt 85°
Storlek: 32 – 48

01 – Vit
90 – Svart

SID 45

SID 46

BYXA

PASSFORM
MED FINESS

2014 – DAM STRETCHBYXA
Välsittande favoritbyxa i stretchmaterial
med hellång benlängd. Skön midjehöjd,
dold innerficka baktill, blixtlås i sidan.
Detaljerad materialinformation på sid 58.

60/35/5%
Bomull/polyester/EOL
Maskintvätt 85°
Storlek: 32 - 52

01 – Vit
90 – Svart

SID 47

BYXA

2015 - UNISEXBYXA MED DISKRET RESÅR
Sportig workerbyxa i ett snitt som lämpar
sig väl till både dam och herr. Funktionell
byxa med fickor både fram, baktill och
på byxbenet. Diskret resår i sidan ger en
flexibel passform.
Detaljerad materialinformation på sid 58.

SID 48

50/50%
Bomull/polyester
Maskintvätt 85°
Storlek: XXS – 3XL

01 – Vit
90 – Svart

SID 49

SID 50

JOBBA
MED
KÄNSLA

SID 51

BYXA

NÄR KOMFORT
ÄR SNYGGT

2041 - UNISEXBYXA I STRETCHMATERIAL
Elegant byxa i chinostappning som lämpar
sig väl till både dam och herr. Snedställda
fickor framtill, bakfickor med lock. Byxan är
i ett behagligt stretchmaterial med en diskret
resår i sidan som ger optimal komfort och
flexibel passform.
Detaljerad materialinformation på sid 58.

SID 52

34/64/2%
Bomull/polyester/EOL
Maskintvätt 85°
Storlek: XXS – 3XL

01 – Vit
90 – Svart

SID 53

SID 54

FÖRKLÄDE

FUNKTION
& FINESS

6030 – ANNA BEHANDLINGSFÖRKLÄDE
Funktionellt överdragsförkläde med knytband i sidorna och två rymliga bälgfickor
framtill. En extra liten pennficka invändigt
i den högra framfickan.

50/50%
Lyocell/polyester
Maskintvätt 85°
Storlek: S - XL

01 – Vit
90 – Svart

Detaljerad materialinformation på sid 58.
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SID 56

MÅTTTABELL

PLAGGMÅTT

UNGEFÄRLIGA PLAGGMÅTT I CM DAMODELL FIGURSYDD / RAK
32

34

36

38

40

42

44

46

BY S T

88/98

92/102

96/106

100/110

104/114

108/118

112/122

118/128

M I DJ A

78

82

86

90

94

98

102

108

114

S TO R L E K

48
124/134

UNGEFÄRLIGA BYXMÅTT I CM DAMODELL / RAK UNISEXMODELL
S TO R L E K

32/XXS

34/XS

36/S

38/M

40/L

42/XL

44/2XL

46/3XL

48/4XL

M I DJ A

66/64

70/68

74/74

78/80

82/86

86/92

92/98

98/104

104

STUSS

86/90

90/94

94/100

98/106

102/112

106/118

112/124

118/130

124

84

84

84

84

84

84

84

84

84

INNERBEN
LÄNGD

UNGEFÄRLIGA PLAGGMÅTT I CM RAK HERRMODELL
S TO R L E K

XXS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

BY S T

106

110

114

118

122

126

130

136

AXELBREDD

44

45,5

47

48,5

50

51,5

53

54,5

STUSS

102

106

110

114

118

118

122

128
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KÖPINFO

KÖPINFORMATION
PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR
Samtliga priser är angivna ex moms och frakt.
Pris för tryck, brodyr eller annan bearbetning
tillkommer. Vi levererar till företag och privatpersoner mot 15 dagars faktura. Inga faktureringsavgifter eller expeditionsavgifter tillkommer.

Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om vilka uppgifter vi har registrerat på
dig i vårt interna administrationssystem. För att
få ett registerutdrag måste du skicka in signerad
skriftlig begäran per post, i enlighet med Datainspektionens regler.

ÅNGERRÄTT/BYTEN/REKLAMATIONER
Vi är inte nöjda förrän du är nöjd! Därför erbjuder vi dig möjlighet att prova och godkänna
dina varor med 14 dagars returrätt. Skulle du
inte vara nöjd står vi dessutom för returfrakten.
Kontakta oss på service@workandclothes.com
eller på telefon: +46 40 23 75 70 för information
om hur du ska hantera din retur.

LEVERANSVILLKOR OCH LEVERANSADRESS
Vi har samarbetsavtal med DHL som erbjuder
två olika fraktsätt;

Vi ber dig vara aktsam om varor du vill skicka
tillbaka. För att din retur ska godkännas måste
varorna vara i samma skick som vid leverans,
d.v.s. oanvända och förpackade i sin originalförpackning. Specialtillverkade, broderade eller
tryckta varor kan vi inte ta i retur, såvida inte felaktighet begåtts från vår sida. När vi fått tillbaka
varan och fastställt att den inte är skadad eller
använd, ställer vi ut en kreditfaktura eller skickar
en ersättningsvara, helt enligt ditt önskemål.
ADRESSREGISTER OCH FAKTURERING
För att vi ska kunna serva dig så smidigt som
möjligt är det viktigt att vi har dina fullständiga
och uppdaterade kontaktuppgifter. I vårt arbete
att minimera påverkan på miljön vill vi gärna
hantera alla fakturor per mail i pdf format eller
elektroniskt. Därför är vi tacksamma för att du
godkänner pdf faktura och anförtror oss med din
mailadress. Du kan vara helt trygg med att dina
uppgifter bara används av oss och lämnas på inga
villkor ut till något annat företag.
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DHL Företagspaket som går direkt till din företagsadress och levereras på kontorstid, vilket innebär
att någon måste finnas på plats för att kvittera
leveransen.
DHL Servicepoint levereras till ett ombud som
ligger närmast den adress du uppgav vid beställningen, och du hämtar själv ut ditt paket. DHL
servicepoint aviseras per mejl eller per sms och
du uppger vilken aviseringsform du föredrar vid
din beställning. Glöm inte bort att informera
oss om eventuella ändringar av faktura- eller
leveransadress.
Vi levererar din order normalt sett dagen efter
din beställning, under förutsättning att varan inte
är tillfälligt slutsåld. Vid eventuell slutförsäljning
meddelar vi dig om restnotering och ungefärlig
leveranstid. Alla restnoterade varor skickar vi
fraktfritt. Naturligtvis har du rätt att avbeställa
varan när du fått besked om restnotering.
FRAKT
Om din order överstiger 2 000 sek ex moms
skickar vi fraktfritt, i annat fall tillkommer en
fraktavgift till självkostnadspris. Vid byten,
returer eller restnoterade varor utgår inte
någon ny fraktavgift.

DESIGN
Du är vår inspirationskälla. Vi är lyhörda och
lyssnar på vilka egenskaper du tycker kläderna
ska ha för att fungera i din arbetsvardag. Den
kunskapen tar vi med oss och förenar smarta designlösningar med maximal komfort och vackra
snitt. Vi värnar om särdragen och vill att alla ska
känna sig lika bra utan att se likadana ut.
PROVPLAGG
Om du är osäker på våra storlekar eller bara vill
känna dig för innan du bestämmer dig skickar
vi gärna provplagg fraktfritt. Ditt enda åtagande
är att vara aktsam om plaggen och returnera i
samma skick som du fick dem.
PERSONLIG OCH FLEXIBEL SERVICE
Vi vet att saker och ting kan bli fel och vi servar
dig med uppriktigt engagemang och snabba
åtgärder om det händer. Vi har en responstid på
max 24 timmar under kontorstid, vilket innebär
att du garanteras ett svar från oss inom 24 timmar, oavsett vilket ärende du kontaktar oss i. Vi
har ett lösningsfokuserat arbetssätt och lever efter
mottot ”finns det ingen lösning så finns det inget
problem”. Med andra ord finns det en lösning på
alla problem och vårt fokus ligger på att tillsammans med dig hitta den bästa möjliga. Så enkelt
är det!

KVALITETSGARANTI
Vi har överblick och insyn i hela produktionsledet, från sömnad till tyg, ner till minsta
accessoar. Ett väl inarbetat kontrollsystem gör
det möjligt för oss att tillsammans med våra
leverantörer hålla en hög och konsekvent kvalitet.
Våra leverantörer har gedigen kompetens inom
konfektionstillverkning och anlitas av internationellt väletablerade varumärken – en säker
kvalitetsgaranti.
PROFILERING OCH SÖMNADSÄNDRINGAR
Vi hjälper dig att hitta just din unika stil som
reflekterar din företagsidé och vi vet av erfarenhet att även små, subtila detaljer kan göra stor
skillnad. Det kan räcka långt med en brodyr eller
ett tryck av din företagslogga för att kommunicera tillräckligt kraftfullt.
Vi hjälper dig med profileringen av dina arbetskläder och tar hand om logistiken till och från
tryckeriet eller broderiet. I samråd med dig bestämmer vi storlek och placering av loggan, och
för att vara säkra på att det blir precis som du vill
ha det skickar vi korrektur för ditt godkännande
innan det lämnas vidare.
Vi tar även hand om logistiken till och från skrädderi, om du behöver hjälp med uppläggningar
eller andra sömnadsändringar. Dessa tjänster ser
vi som god kundvård och service som vi erbjuder
till självkostnadspris.

SID 59

MATERIAL OCH MILJÖ

MATERIAL

& MILJÖ

Alla våra tyger och tillbehör är av europeisk tillverkning och Öko Tex certifierade och vissa är
dessutom Bluesign certifierade. Öko Tex certifieringen garanterar att dina arbetskläder är fria från
en mängd skadliga ämnen och kemikalier. Bluesign certifieringen garanterar att tygerna tillverkas
hållbart och att hela tillverkningsprocessen kontrolleras utifrån miljö, hälsa och säkerhet.
TYGKOMPOSITION
Sammansättningen av olika fibrer i tyget avgör
hur hållbara, lättskötta och färgbeständiga dina
arbetskläder blir.
EOL är en stretchfiber som klarar mycket höga
tvätt temperaturer utan att förlora sin elasticitet.
Den har dessutom utmärkt sammandragande förmåga och återgår till sin ursprungliga form även
efter stark tänjning. Det gör att kläderna behåller
snitten och känns inte sladdriga och formlösa.
50/50 % LYOCELL/POLYESTER
Lyocell tillverkas av 100% cellulosa fibrer och
utvinns ur snabbväxande energiskog. Fibern är
100% biologiskt nedbrytbart och kräver mindre
energiåtgång vid tillverkningen. Tyger som innehåller minst 50% lyocell räknas som hållbara ur
miljösynpunkt. Lyocell transporterar och absorberar fukt upp till 50% effektivare än bomull. Fibern
har även gynnsam inverkan på huden och minskar
risken för hudirritationer. Blandningen av lyocell
och polyester ger ett starkt och tåligt tyg som behåller färg och form tvätt efter tvätt, samtidigt som
det är svalt och behagligt mot kroppen.
60/35/5% BOMULL/POLYESTER/EOL
Denna sammansättning ger ett tyg som ligger
väldigt nära ren bomull, men har polyesterns
slitstyrka och beständighet. Stretchfibern gör att
tyget formar sig efter kroppen och ger en flexibi-
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litet i rörelsen. EOL fibern har utmärkt sammandragande förmåga och återgår till sin ursprungliga
form även efter stark tänjning. Det gör att kläderna
behåller snitten och känns inte sladdriga och
formlösa.
35/60/5% BOMULL/POLYESTER/EOL
Denna blandning ger ett tyg som har polyesterns
slitstyrka och beständighet, men fortfarande bomullens sköna känsla mot kroppen. Stretchfibern gör
att tyget formar sig efter kroppen och ger en flexibilitet i rörelsen. EOL fibern har utmärkt sammandragande förmåga och återgår till sin ursprungliga
form även efter stark tänjning.
50/50 % BOMULL/POLYESTER
Denna komposition ger ett tyg som tar tillvara
på fördelarna hos både bomullen och polyestern.
Polyesterns slitstyrka ger beständighet och gör
kläderna lättskötta medan bomullen ger en skön
och behaglig känsla mot kroppen.
35/65 % BOMULL/POLYESTER
Föreningen av bomull och polyester ger ett slitstarkt tyg som behåller färg och form länge och
känns behagligt mot kroppen. Denna sammansättning tar tillvara på fördelarna hos både bomullen
och polyestern där polyestern ger slitstyrka och
formfasthet medan bomullen fortfarande ger den
sköna, behagliga känslan.

En del av Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen (FTI)

Vi tar vårt ansvar även efter att produkten är levererad till dig. Vi är anslutna till REPA och betalar en
årlig avgift för återvinning och insamling av förpackningsmaterial. Vårt engagemang sträcker sig bortom
lagar och regler, och vår vision är att göra en skillnad, på många olika plan!
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