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COLORS: 

SIZES: 

FABRIC: 

Back pockets
Zip-off hanging pockets for 
versatile use

Fold at bottom hem gives 
option to increase length 

of leg by 5 cm

Knee pad pocket in 
Cordura accessible from 
the inside

Padded mobile phone 
pocket on thigh

hhworkwear.com

76563 MAGNI WORKPANT

990 BLACK

C44, C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58

93% POLYAMIDE, 7% ELASTANE - 310G/SM

990

Articulated for ease of 
movement and less bulk

Ruler pocket with double 
bottom in Cordura

Extra reinforcement 
in critical areas for 

durability

Magni-serien er til den moderne håndværker, der ikke ønsker at 
gå på kompromis med hverken stil eller funktion. Vi bruger vores 
viden fra fremstilling af udendørs- og ekspeditionsbeklædning 
inden for sportstøj og kombinerer dette med næsten 140 
års erfaring inden for arbejdsbeklædning til at flytte vores 
grænser. Magni-arbejdsbuks er den ultimative buks til hårdt 
arbejde og har et råt design samt nyt stof, der er strækbart i 

fire retninger.  Cordura® fabric forstærkede knæpudelommer, 
tommestoklomme, og den nederste søm giver ekstra holdbarhed. 
En polstret vandtæt lomme til mobiltelefonen og aftagelig 
hængelomme gør disse bukser perfekte til al slags arbejde. Sæt 
dem sammen med en Magni-jakke eller T-shirt for et moderne, 
sporty look, når du ønsker et markant udtryk.

• 93 % polyamid, 7 % elastan
• Forstærkning: 100 % Cordura – 219 g/m²
• YKK-lynlås på håndlommer
• Baglommer
• Bæltestrop i forstærket stof midt på ryggen
• Aftagelige hængelommer i Cordura til alsidig brug
• Polstret lomme i HellyTech® til mobiltelefon på låret
• Lårlomme med lynlås
• Tommestoklomme med dobbelt bund i Cordura
• Leddelte knæ med let stof bag på knæene for større komfort.
• Knæpudelomme i Cordura, med åbning på indersiden
• Knæpudernes placering kan justeres med 5 cm for at give bedre pasform
• Fold ved nederste søm gør det muligt at øge længden af benet med 5 cm




