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A hood that is large 
enough to fit over a 

helmet

Articulated for ease 
of movement and 
less bulk

Adjustable wrists

Zip-in compatible

71364 OSLO H2 FLOW CIS JACKET

999 BLACK/CHARCOAL

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

999

Taped seams

Reflective elements 
for visibility and 

safety

Ventilation 
for increased 

mechanical venting

Adjustable hood for a 
individual protection, fit 
and comfort

En meget alsidig jakke til alt, hvad moder natur udsætter dig for. 
Helly Tech® Performance-konstruktionen med tapede sømme, 
som er vandtæt vindtæt og åndbar, beskytter dig mod vind, regn 
sne og hagl. H²Flow™-jakken, som kan lynes i indvendigt, holder 
dig varm eller kølig med sin letvægtskonstruktion – uanset 

vejret – uanset årstiden. Syntetisk Primaloft®-isolering strategisk 
placeret for at give varme og komfort. Brug dem sammen for 
at opnå maksimal beskyttelse eller separat for at tilpasse efter 
forskellige årstider.

• EN 343 3,1  Vandtæt/åndbar med jakke, der kan lynes i indvendigt
• EN 343 3,3  Vandtæt/åndbar uden jakke, der kan lynes i indvendigt
• EN 342 0,349 m² K/W beklædning til beskyttelse mod kulde med jakke, der kan 

lynes i indvendigt og Kiruna-buks
• Hovedstof cc 369: 100 % polyester – 169 g/m2
• Hovedstof cc 999: 100 % Oxford-nylon – 140 g/m2
• Hovedstof i inderjakken: 100 % polyester
• Isolering: 100 % polyamid
• Frakkefor: 100 % polyamid
• H²FLOW-teknologi
• Konstruktion med tapede sømme
• Hætte designet til brug med hjelm
• Justerbar hætte
• Tovejs lynlås foran
• Brystlomme med vandafvisende lynlås
• Håndlommer med flap og velcrolukning
• Håndvarmerlommer

• Leddelte ærmer
• Større afstand mellem refleksstriberne på ærmet for bedre komfort
• Napoleonslomme; kræver ikke at jakken åbnes for brug
• Ventilation under armene
• Lynlåsjustering ved håndled
• Forlænget ryg for ekstra komfort
• Lynlås med adgang til indersiden af tøjet til påføring af logo
• Inderjakken kan bæres som særskilt jakke
• Håndlommer
• Ventilation foran

HELLY TECH® PERFORMANCE


