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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 är utformad för den moderna hantverkaren som 
inte vill kompromissa med varken stil eller funktion. Vi vet hur 
man skapar bra sport-, frilufts- och expeditionskläder och har 
nästan 140 års erfarenhet av arbetskläder, och vi jobbar ständigt 
med att utmana våra gränser. Det här är vår mest avancerade 
skaljacka för arbetsbruk, för dig som vill ha bästa möjliga skydd 
och bekvämlighet. HellyTech Professional-materialet i tre lager är 

perfekt i alla väder och håller dig torr utan att kompromissa med 
andningsegenskaperna. Plagget har Cordura®-förstärkning på 
axlar och armbågar för maximal hållbarhet, öglor för lätt åtkomst 
med handskar på, vindlås mot drag och justering på insidan. 
Det här är ett plagg för även de tuffaste förhållanden.

• EN 343 3,3 
• 100 % polyamid
• HellyTech®Professional
• Cordura®-förstärkning på axlar och armbågar
• Inga axelsömmar
• Heltejpad utformning
• Förlängt ryggslut för ökad komfort 
• Helt justerbar huva
• Krage med justering mitt bak
• Vadderad krage för extra komfort
• YKK-dragkedja i mitten fram, med stormklaff
• Ögla på stormklaff för lätt åtkomst även med handskar på
• Chin guard i skön borstad trikå
• Bröstficka med vattenavvisande YKK-dragkedja
• Handfickor med YKK-dragkedjor och lock
• Napoleonficka som du kommer åt medan jackan är stängd
• Dragkedja under ärm för ventilation
• Meshficka på insidan med lycrakantband längst upp
• System för justering av midjevidden i fickan, för bekvämlighet och säkerhet

• Förböjda ärmar
• Asymmetriska muddar med kardborrjustering.
• Hälla för ID-kort




