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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 for den nye, moderne håndverker som ikke firer 
på kravene til stil og funksjon. Vi bruker kunnskapen vår fra å 
lage frilufts- og turtøy sammen med nesten 140 års erfaring 
med arbeidstøy til å nå nye høyder. Magni-arbeidsbuksen 
passer utmerket til hardt arbeid med en tøff design og en ny 
type stoff med fireveis stretch. Lommer med puter på knærne, 
tommestokklomme og nedre linning for å gi økt slitestyrke, og alt 

er forsterket med Cordura®. En polstret, vannavstøtende lomme 
til mobiltelefon og en avtagbar, hengende lomme gjør at denne 
buksen passer utmerket til alle typer arbeid. Den kan brukes med 
en Magni-jakke eller t-skjorte for å få en moderne, sporty stil.

• 93 % polyamid, 7 % elastan 
• Forsterkning: 100 % Cordura® fabric – 219 g/m² 
• Håndlommer med YKK-glidelås 
• Baklommer 
• Belteløkke midt bak i forsterket stoff 
• Hengende lommer som kan festes med glidelås, til allsidig bruk 
• Polstret lomme for mobiltelefon på låret 
• Lårlomme med glidelås 
• Tommestokklomme med dobbel bunn i Cordura 
• Formsydde knær med lett stoff på baksiden for økt komfort. 
• Knepolstringslomme i Cordura med åpning fra innsiden 
• Knepolstringens posisjon kan justeres med 5 cm for å gi en bedre passform 
• Fold i den nedre linningen gir mulighet for 5 cm ekstra benlengde




