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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

Magni-serien er for den nye, moderne håndverker som ikke firer 
på kravene til stil og funksjon. Vi bruker kunnskapen vår fra å 
lage frilufts- og turtøy sammen med nesten 140 års erfaring 
med arbeidstøy til å nå nye høyder. Dette er vår beste skalljakke 
for arbeidere som vil ha det beste innen beskyttelse og komfort. 
Trelags HellyTech Professional passer perfekt i all slags vær. 
Det holder deg tørr når du arbeider, og ventilerer godt. Skuldrene 
og albuene er forsterket med Cordura® fabric for å gi best mulig 

slitestyrke, løkker til hansker, vindtett skjørt som beskytter 
mot vind, og justering på innsiden. Dette gjør at jakken passer 
utmerket, selv under tøffe forhold.

• EN 343 3,3  
• 100 % polyamid 
• HellyTech®Professional 
• Forsterket med Cordura® fabric på skuldrene og albuene 
• Ingen skuldersømmer 
• Heltapet konstruksjon 
• Forlenget rygg for bedre komfort  
• Fullt justerbar hette 
• Krage med justering midt bak 
• Polstret krage for økt komfort 
• YKK-glidelås med stormklaff midt foran 
• Løkke på stormklaffen for enkel bruk med hansker 
• Baklomme med fôr i børstet trikot 
• YKK-brystlomme med vannavstøtende glidelås 
• Håndlommer med YKK-glidelås og klaff 
• Napoleonslomme, unødvendig å åpne jakken for å få tilgang 
• Glidelåsventilasjon under armene 
• Innvendig mesh-lomme med kantbånd i lycra på toppen 
• System for regulering av livet i lommen som gir komfort og sikkerhet 

• Formsydde ermer 
• Asymmetriske mansjetter med borrelås. 
• Løkke til ID-kort




