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Approvals & Technologies

Zip-in compatible

A hood that is large 
enough to fit over a 

helmet

Adjustable wrist

71364 OSLO H2 FLOW CIS JACKET

369 EN ISO 20471-YELLOW/CHARCOAL

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

Adjustable hood for a 
individual protection, fit 
and comfort

Ventilation for 
increased mechanical 

venting

Taped seams

 Articulated for 
ease of movement 
and less bulk

369

Een zeer veelzijdige jas met Hi-Vis certificatie voor alles 
waarmee moeder natuur op de proppen kan komen. De water- en 
windbestendige, ventilerende en volledig getapete Helly Tech® 
Performance-constructie beschermt u tegen wind, regen, sneeuw 
en hagel. Deze lichtgewicht inritsbare jas met H²Flow™ houdt u 

het hele jaar en onder alle weersomstandigheden warm of juist 
koel. Strategisch geplaatst synthetisch Primaloft® voor warmte 
en comfort. Gebruik ze allebei voor maximale bescherming of los 
van elkaar al naar gelang het seizoen.

• EN ISO 20471 Class 3 (XS Class 2) HiVis voor cc 369
• EN 343 3,1 waterbestendig/ventilerend met inritsbare jas
• EN 343 3,3 waterbestendig/ventilerend zonder inritsbare jas
• EN 342 0,349 m² K/W Norm voor bescherming tegen koude bij inritsbare jas en 

Kiruna-broek
• Basismateriaal cc 369: 100% polyester - 169 g/m2
• Basismateriaal cc 999: 100% Oxford-nylon - 140 g/m2
• Basismateriaal binnenjas: 100% polyester
• Isolatie: 100% polyamide
• Isolatie: 100% polyester
• Voering jas: 100% polyamide
• H²FLOW-technologie
• Volledig getapet
• Capuchon geschikt voor helm
• Verstelbare capuchon
• Tweeweg ritssluiting aan voorzijde
• Borstzak met waterafstotende ritssluiting

• Handzakken met klep en klittenbandsluiting
• Handwarmerzakken
• Scharnierende mouwen
• Meer ruimte tussen de reflectiestrepen op mouwen voor meer comfort
• Napoleonzak, toegankelijk zonder de jas te openen
• Ventilatie onder oksels
• Verstelling met ritssluiting aan pols
• Verlengd rugpand voor verbeterd comfort
• Ritssluiting om bij binnenkleding te komen voor aanbrengen logo’s
• Binnenjas kan worden gedragen als aparte jas
• Handzakken
• Ventilatie aan voorkant

HELLY TECH® PERFORMANCE


