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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 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. 
Det er vores bedste skaljakke til håndværkeren, der søger den 
bedste beskyttelse og komfort. 3-Lags HellyTech Professional 

er perfekt til al slags vejr og holder dig tør under alle former 
for arbejde, uden at det går ud over åndbarheden. Cordura®-
forstærkning på skuldre og albuer for maksimal holdbarhed, 
stropper, så den let bruges med handsker på, foer til beskyttelse 
mod vind og indvendig justering gør denne jakke ideel, også under 
de mest barske forhold.

• EN 343 3,3 
• 100 % polyamid
• HellyTech®Professional
• Cordura®-forstærkning på skuldre og albuer
• Ingen skuldersømme
• Konstruktion med tapede sømme
• Forlænget ryg for ekstra komfort 
• Fuldt justerbar hætte
• Krave med justerbar halsåbning
• Børstet inderside i krave for ekstra komfort
• YKK-midterlynlås foran med stormflap
• Strop ved stormflap for nem brug med handsker på
• Stofstykke bag på lynlås 
• YKK-brystlomme med vandafvisende lynlås
• YKK-lynlås med flap på håndlommer
• Napoleonslomme; kræver ikke at jakken åbnes for brug
• Lynlåsventilation under armene
• Indvendig meshlomme med kantbånd i lycra øverst
• Indvendig lomme med system til justering i taljen for komfort og sikkerhed

• Leddelte ærmer
• Asymmetriske manchetter med velcrojustering.
• Strop til ID-kort




