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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

En mycket mångsidig jacka som har certifierats för god synlighet 
och klarar alla naturens utmaningar. Helly Tech® Performance-
utformningen som är heltejpad, vattentät, vindtät och kan 
andas håller dig skyddad mot vind, regn, snö och hagel. Den 
dragkedjefästa H²Flow™-innerjackan håller dig varmare eller 

svalare i ett lättviktsutförande - oavsett väder - oavsett årstid. 
Syntetisk Primaloft®-isolation med strategisk placering för värme 
och komfort. Använd dem tillsammans för maximalt skydd eller 
separat enligt årstiderna.

• EN ISO 20471 klass 3 (XS klass 2), varselklädsel för cc 369
• EN 343 3,1 Vattentät/andas med dragkedjefäst innerjacka
• EN 343 3,3 Vattentät/andas utan dragkedjefäst innerjacka
• EN 342 0,349 m² K/W, kalla miljöer, med dragkedjefäst innerjacka och Kiruna-byxa
• Tyg cc 369: 100 % polyester - 169 g/m
• Tyg cc 999: 100 % oxfordnylon - 140 g/m²
• Tyg i innerjacka: 100 % polyester
• Isolation: 100 % polyamid
• Isolation: 100 % polyester
• Foder: 100 % polyamid
• H²FLOW-teknik
• Heltejpad utformning
• Hjälmanpassad huva
• Justerbar huva
• Tvåvägs-dragkedja framtill
• Bröstficka med vattenavvisande dragkedja
• Framficka med lock och kardborrförslutning

• Fickor som värmer händerna
• Förböjda ärmar
• Större avstånd mellan reflexbanden på ärmen för bättre komfort
• Napoleonficka som du kommer åt medan jackan är stängd
• Ventilation under ärmar
• Dragkedjejustering i ärmslut
• Förlängt ryggslut för ökad komfort
• Dragkedja för åtkomst inuti plagget för applicering av logotyp
• Innerjacka kan användas som separat jacka
• Framfickor
• Ventilation fram

HELLY TECH® PERFORMANCE


