
 

 
Trendikäs camo-kuosi valloittaa työmaalla: 

Sulaudu tai säväytä Helly Hansenin korkealaatuisissa työvaatteissa 
    

   
   
Helly Hansen astuu rohkeasti tulevaisuuteen esitellessään uudet katu-uskottavat 

maastokuvioiset työvaatteet. Suositut ja ammattilaisten luottamat 

työvaatekonseptit saavat pintaansa uuden rohkean kuosin tinkimättä Helly Hansenin 

työvaatteiden korkeasta laadusta ja maksimaalisesta mukavuudesta. 

 
Helly Hansen on vaatettanut ammattilaisia jo yli 140 vuoden ajan kehittäen 

jatkuvasti yhä innovatiivisempia tuotteita. Kestävyyden ja käytännöllisyyden 

lisäksi työvaatteiden tulee näyttää ja tuntua hyviltä. Uudet maastokuvioiset 

työvaatteet aloittavat aiempaa yksilöllisempien työvaatteiden aikakauden. 

– Työvaatteiden tärkein tehtävä on turvata ammattilaiset työssään, mutta se ei estä 

työvaatteita olemasta persoonallisia. Ammattilaisvaatteiden merkitys on 

muuttumassa; ne toimivat yhä enemmän myös itseilmaisun välineenä. Siksi 

halusimme yhdistää muotinäytöksistä tutun huipputrendikkään camon myös 

työvaatteisiin, kertoo Helly Hansenin työvaatteiden tuotekehityspäällikkö Josefine 

Sandersen. 

 



 

Maastokuviota pienenä piristyksenä tai päästä varpaisiin 

Ammattilaiset ympäri maailman luottavat Helly Hansenin työvaatekonsepteihin, 

joiden parhaat teknologiat ja tuotteet yhdistyvät camo-mallistossa. Maastokuvio 

piristää esimerkiksi ainutlaatuisia neljään suuntaan joustavia Chelsea Evolution -

riipputaskuhousuja sekä huipputeknisiä Lifa® Merino -aluskerrastoja, joiden Lifa®-

kuitu siirtää kosteutta tehokkaasti iholta samalla kun merinovilla lämmittää 

kylmällä kelillä.  

Maastokuvion määrä on helppo valita työpäivän ja oman tyylin mukaan. 

Kensington-sarjan hupparissa camo piristää pienissä yksityiskohdissa, kun taas t-

paita on saatavilla jopa kokonaan maastokuvioisena. Kaikki camo-malliston 

tuotteet sopivat täydellisesti yhteen myös muiden Helly Hansenin tuotteiden 

kanssa, mikä rohkaisee luomaan persoonallisen kokonaisuuden. 

Tuotteet saatavilla lokakuussa 2019. 

 

Tuotetiedot 

Chelsea Evolution Construction Pant 

Chelsea Evolution -housujen laadukkaat materiaalit yhdistettynä neljään suuntaan 
joustavaan kankaaseen takaavat housut, jotka ovat paitsi kestävät myös 
ainutlaatuisen joustavat. Housuissa moderni istuvuus, parannetut taskumallit, 
erinomainen suunnittelu ja maineikkaan Chelsea-malliston ominaisuudet. 
 

 Condura®-vahvikkeet polvissa 

 Neljään suuntaan joustava kangas polvien yläpuolelta vyötärölle 

 YKK®-vetoketju 

 Muotoon ommellut polvet 

 Riipputaskut 

 Koot: C44-C62 ja D88-D116 

 Suositushinta noin 145 € (sis. alv 24 %) 

 

 

  

https://www.epressi.com/tiedotteet/rakentaminen/ennennakematonta-mukavuutta-ja-teknisia-innovaatioita-helly-hansenin-tyovaatteilla-vapaus-liikkua.html


 

Lifa Merino Crewneck 
 

Lifa® ja merinovilla ovat lyömätön yhdistelmä. Lifa®-kuidut siirtävät 
kosteutta pois iholta, ja merinovilla on tunnetusti tehokas lämmittäjä. 
Tekninen paita on soveltuu erityisesti aktiiviseen käyttöön kylmällä säällä. 
 

 Lifa® Stay Warm Technology 

 Lifa® Merino 

 Ei olka- tai sivusaumoja 

 Tasosaumatikkaus lisää käyttömukavuutta 

 Koot: XS-4XL 

 Suositushinta: 80 € (sis. alv 24 %) 

 
 

Kensington Sweater 

Tekninen ja päällä mukava Kensington-malliston huppari on valmistettu 
puuvillasta ja elastaanista. Camo-kuviointi leikittelee hupparin 
näyttävässä logossa. 

 Edessä ja taskuissa YKK®-vetoketju 

 Mukavuutta lisäävä ribbineulos hupun ympärillä, hihansuussa ja 
helmassa 

 Harjattu sisäpinta tuntuu pehmeältä ihoa vasten  
 Koot: XS-4XL 

 Suositushinta: 100 € (sis. alv 24 %) 

 

 
 
 

Kensington T-Shirt 

Valitse leikkisä camo-rintatasku tai tyylikäs kokonaan maastokuvioitu paita.  
Kensington t-paidat on valmistettu päällä mukavasta puuvillan ja elastaanin 
yhdistelmästä. 
 

 Koot: XS-4XL 

 Suositushinta: 35 € (sis. alv 24 %) 
 
 
 
 
Lisää tuotekuvia uutishuoneessa: 
https://www.epressi.com/uutishuoneet/helly-hansen-workwear 

https://www.epressi.com/uutishuoneet/helly-hansen-workwear


 

LISÄTIEDOT 

Lasse Niskanen, Country Sales Manager, +358 40 544 3980, lasse.niskanen@hellyhansen.com  
 
 

TUOTELAINA-, TESTI- JA KUVAPYYNNÖT 

Viestintätoimisto Akvamariini Porter Novelli, puh. 044 5546 599, maiju.saloranta@akvamariini.fi  

 

 

Helly Hansen lyhyesti 

Vuonna 1877 perustettu Helly Hansen on tunnettu taidostaan yhdistää tekniset ominaisuudet ja 

ulkonäkö tuotteiksi, jotka vastaavat olosuhteiden haasteisiin eri puolilla maapalloa vuonojen 

rinteiltä merille. He jatkavat kehitystyötään, jonka ansiosta ammattilaiset voivat sekä säilyä 

hengissä että tuntea elävänsä täysillä! 

Helly Hansen kehitti ensimmäisenä fleece-kankaan 1960-luvulla, ensimmäisen teknisen 

kerrastomateriaalin Lifa® Stay Dryn 1970-luvulla ja hiljattain palkitun sekä patentoidun H2Flow-

teknologian, joka säätää lämpöä. Helly Hansen on maailmanlaajuinen markkinajohtaja purjehdus- 

ja laskuvaatteissa sekä premium työvaatteissa. Helly Hansenin lasketteluvaatteita käyttää yli 55 000 

ammattilaista yli 200 hiihtokeskuksessa. Lisäksi Helly Hansen tekee yhteistyötä vuoristo-oppaiden 

kanssa ja vaatettaa hiihtolajien maajoukkueita ja olympiatason urheilijoita.  Helly Hansenin 

vaatteita ja kenkiä myydään yli 40 maassa. Helly Hansen on myös Suomen alppimaajoukkueen 

virallinen vaatettaja kaudella 2017–2021. Lisätietoa www.hhworkwear.com. 

http://www.hhworkwear.com/

