
76563



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

De Magni-serie is bedoeld voor de moderne vakman die geen 
concessies wil doen aan stijl of functionaliteit. We combineren 
onze kennis over de vervaardiging van sportieve buiten- en 
expeditiekleding met bijna 140 jaar ervaring op het gebied 
van beroepskleding om onze grenzen te verleggen. De Magni-
werkbroek is bij uitstek geschikt voor zware werkzaamheden, met 
een opvallend ontwerp en nieuw materiaal dat in vier richtingen 
rekbaar is. De met Cordura® fabric versterkte zakken voor 

kniebeschermers, de duimstokzak en het uiteinde van de pijpen, 
zorgen voor extra duurzaamheid. Een gewatteerde, waterdichte 
dijzak voor uw mobiele telefoon en de afritsbare hangende zakken 
maken deze broek ideaal voor alle werkzaamheden. Combineer 
deze broek met een Magni-jas of -T-shirt wanneer u indruk wilt 
maken met een moderne, sportieve look.

• 93% polyamide, 7% elasthaan 
• Versterking: 100% Cordura - 219 g/m² 
• Handzakken met YKK-ritssluiting 
• Achterzakken 
• Riemlus middenachter van versterkt materiaal 
• Afritsbare hangende zakken voor veelzijdig gebruik 
• Gewatteerde waterdichte dijzak voor mobiele telefoon 
• Dijzak met ritssluiting 
• Zak met dubbele bodem van Cordura, geschikt voor duimstok 
• Scharnierende knieën, met lichte stof achter de knieën voor meer comfort. 
• Zak voor kniebeschermers van Cordura, met opening aan binnenzijde 
• De kniebeschermer kan +/- 5 cm worden verschoven voor een betere pasvorm 
• Omgevouwen zoom aan uiteinde pijp voor 5 cm extra beenlengte




