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COLORS: 

SIZES: 

FABRIC: 

Articulated for ease of 
movement and less bulk

Waist adjustment 
system

No Shoulder Seams

Adjustable hood for a 
individual protection, fit 
and comfort

Cordura® reinforcement 
on shoulders and elbows

Adjustable cuff for individual 
fit and comfort

YKK® center front 
zipper with storm 
flap

Ventilation 
for increased 
mechanical venting

hhworkwear.com

71161 MAGNI SHELL JACKET

439 DARK LIME, 990 BLACK

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

100% POLYAMIDE - 187G/M²

439990

De Magni-serie is bedoeld voor de moderne vakman die geen 
concessies wil doen aan stijl of functionaliteit. We combineren 
onze kennis over de vervaardiging van sportieve buiten- en 
expeditiekleding met bijna 140 jaar ervaring op het gebied 
van beroepskleding om onze grenzen te verleggen. Dit is onze 
meest geavanceerde shell-jas voor de vakman die op zoek 
is naar optimale bescherming en maximaal comfort. Het 
drielaagse HellyTech Professional materiaal is perfect onder 

alle weersomstandigheden, het houdt u namelijk droog tijdens 
al uw werkzaamheden zonder dat dit ten koste gaat van de 
ventilatie. Deze jas is zelfs onder de moeilijkste omstandigheden 
ideaal, dankzij de met Cordura® fabric verstevigde schouders en 
ellebogen voor maximale duurzaamheid, de lussen voor eenvoudig 
gebruik met handschoenen aan, de tochtstrook voor bescherming 
tegen wind en de interne verstelmogelijkheden.

• EN 343 3,3  
• 100% polyamide 
• HellyTech®Professional 
• Met Cordura®-versterking op de schouders en ellebogen 
• Geen schoudernaden 
• Volledig getapet 
• Verlengd rugpand voor verbeterd comfort  
• Volledig verstelbare capuchon 
• Kraag met verstelmogelijkheid middenachter 
• Gewatteerde kraag voor extra comfort 
• YKK-ritssluiting aan voorzijde met stormklep 
• Lus aan stormklep voor eenvoudig gebruik met handschoenen aan 
• Versterking met geruwd tricot 
• YKK-borstzak met waterafstotende ritssluiting 
• Handzakken met klep en YKK-ritssluiting  
• Napoleonzak, toegankelijk zonder de jas te openen 
• Ritssluiting onder armen voor ventilatie 
• Binnenzak van gaas met lycra rand aan bovenzijde 
• Verstelbare taille in zak voor comfort en veiligheid 

• Scharnierende mouwen 
• Asymmetrische manchetten met klittenbandverstelling. 
• Lus voor ID-kaart




