
 
Helly Hansenin kevätmalliston tekniset uutuudet ammattilaisten testaamia 

Helly Hansenin SS22-mallisto heijastaa hyvin brändin vahvaa sitoutumista tuotekehitysyhteistyöhön 
ammattilaisten kanssa. Sesongin tuotteita ovat testanneet erityisesti kilpa- ja ammattipurjehtijat sekä 
etsintä- ja pelastusammattilaiset. Helly Hansenin tavoitteena on valmistaa vaatteita, joihin ammattilaiset 
voivat luottaa missä vain olosuhteissa ja tilanteissa käyttömukavuudesta ja toimivuudesta tinkimättä. 
Harrastajille tarjotaan varusteita, joissa elämyksellisistä hetkistä rakkaan harrastuksen parissa pystyy 
nauttimaan huoletta hetkessä eläen. Malliston teemana on ”belong in the moment”.  
 
Ympäristökuormituksen pienentämiseksi on otettu isoja askeleita. Kierrätetyn materiaalin osuus kasvaa 
kaikissa kategorioissa.  
 
M/W Skagen Offshore Jacket 
 
 Veden- ja tuulenpitävä sekä hengittävä, yhdessä 

ammattipurjehtijoiden kanssa kehitetty ja testattu klassinen 
purhedustakki. Soveltuu sekä rannikko että offshore-
purjehdukseen.  

 Täydellinen suoja aalloilta ja tuulelta erityisesti kaulan ja 
kasvojen alueella; korkea kaulus, suojaava huppu ja 
kaksinkertaiset säädettävät hihansuut.  

 Hyvä näkyvyys kaikissa tilanteissa; hi-vis huppu ja SOLAS-
luokitellut heijastimet.  

 Materiaalina hyvin suojaava ja hengittävä HELLY TECH® 
Performance -kaksikerrosrakenne, jonka pintakerros kierrätysmateriaalia.  

 Valmistettu korkealaatuisesta Ocean Bound -
kierrätysmateriaalista, jossa 50 raaka-aineesta % meristä 
kerättystä muoviroskasta ja hyljätyistä kalastustarvikkeista 
kierrätettyä raaka-ainetta.  

 Fluorivapaa vedenhylkivyyskäsittely.  

 Omat ergonomisesti muotoillut mallit miehille ja naisille. 
Soveltuu käytettäväksi yhdessä Skagen Offshore Bib -housujen 
kanssa.  

Koot: unisex S-2XL, naiset XS-XL 
Suositushinta: 500 € 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
M/W HP Foil Shell Jacket 
 
 Kevyt, ergonominen ja suojaava! 

 Hydropower-sarjan vedenpitävä kuoritakki on kehitetty 
yhteistyössä American Magic -ammattipurjehtijoiden kanssa 
vastaamaan nopeita foil-veneitä purjehtivien tarpeisiin.  

 36. America’s Cupin aikana saadut huippu-urheilijoiden 
oivallukset tuovat tuotteeseen entistä parempaa 
aerodynaamista suorituskykyä.  

 Sporttinen leikkaus, hyvä istuvuus ja joustava materiaali 
mahdollistavat täydellisen liikkumisen vapauden.  

 Litteät matalaprofiiliset hitsatut saumat ja vedenpitävät 
vetoketjut varmistavat, että takissa ei ole turhia ulokkeita.  

 Erittäin vedenpitävä ja hengittävä HELLY TECH® Professional -materiaali, jonka saumat ovat teipattu 
molemmin puolin.  

 Hi-vis-huppu lisää turvallisuutta ja hyvää näkyvyyttä kaikissa tilanteissa. 

 Omat ergonimisesti muotoillut mallit miehille ja naisille.  

Koot: unisex S-2XL, naiset XS-XL 
Suositushinta: 400 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Odin 1 World Infinity Jacket 
 

 Norjalaisen jumalolennon mukaan nimetty outdoor-malliston eliitti, 
ODIN-sarja, laajenee entisestään tarjoten parasta mahdollista 
suojaavuutta ja toiminnallisuutta luontoliikkumiseen.  

 Tuotteiden kehityksessä mukana olleet Search & Rescue -
ammattilaiset ovat näkemyksellään ja kokemuksellaan haastaneet 
luomaan tuotteesta entistä kevyemmän ja turvallisemman. 
Saumojen ja taskujen sijoittelussa huomioitu käyttömukavuus sekä 
toimivuus repun kanssa.  

 Suojaava huppu toimii myös esim. kiipeilykypärän kanssa.  

 Integroitu RECCO® -heijastin ja pilli rintataskussa lisäämässä turvallisuutta.  

 Veden- ja tuulenpitävä kuoritakki hengittää hyvin ja on erittäin 
kevyt. Takissa ei erillistä vuorta. Miesten L-kokoinen tuote painaa 
vain 350 g.  

 Tuote on helppo pakata mukaan reppuun myös sään vaihtumisen 
varalle.  

 LIFA INFINITY™ -tekniikka 3-kerroksisella rakenteella, jossa HELLY 
TECH® Professional pintakangas on valmistettu kierrätetystä 
materiaalista.  

 LIFA INFINITY™ -kalvo säilyttää vedenpitävyysominaisuutensa 
ikuisesti ja on valmistettu täysin ilman kemikaaleja. Kankaan 
vedenhylkivyys on PFC-vapaa.  

 Omat ergonimisesti muotoillut mallit miehille ja naisille.  

Koot: unisex S-2XL, naiset XS-XL 
Suositushinta: 500 € 

 
 



 
 
M/W Odin Pro Shield Jacket 
 

 Takissa yhdistyvät softshell-takin suojaavuus ja fleecen 
hengittävyys ja mukavuus. 

 Aktiiviselle ulkoilijalle suunniteltu uudenlainen fleecetakki 
soveltuu käytettäväksi sekä välikerroksena että lämpimällä 
kelillä päälitakkina.  

 Pro Shield on moderni, erittäin joustava fleecemateriaali, jonka 
pinnassa on muista fleecemateriaaleista poiketen PFC-vapaa 
vedenhylkivyyskäsittely.  

 Sisäpuolella vohvelikangasmainen rakenne, joka lisää eristävää 
ilmakerrosta eli mikroilmastoa tuotteen sisällä.  

 Takissa on suojaava huppu, joka solveltuu käytettäväksi myös 
kypärän kanssa.  

 Vetoketjulliset taskut. 

 Joustavat hihansuut. 

 RECCO®-heijastin lisäämässä turvallisuutta.  

 Omat ergonimisesti muotoillut mallit miehille ja naisille.  

Koot: unisex S-2XL, naiset XS-XL 
Suositushinta: 200 € 

 
 
M/W Rapide Lifaloft Air Jacket 
 

 Pelastusammattilaisten suosikkituote: nopeaan ja korkealla 
sykkeellä tapahtuvaan liikkumiseen suunniteltu takki, jossa 
vettähylkivä pintakangas yhdistetty kevyeen, mutta 
lämmittävään Lifaloft™-vanuun.  

 Miesten L-kokoinen tuote painaa 450 g.  

 PFC-vapaa DWR-infuusioitu päälliskangas, jonka 
vedenhylkivyys on valmistettu ilman kemiallista pinnoitetta. 
Säilyttää ominaisuutensa ilman jälkikäsittelyjä.  

 Optimoitu saumojen sijainti ja hyvä liikkuvuus.  

 Suojaava huppu.  



 
 Lifaloft™ Air -vanu maksimoi hengittävyyden ja lämmittävyyden 

täydellisen yhdistelmän.  

 Omat ergonimisesti muotoillut mallit miehille ja naisille.  

Koot: unisex S-2XL, naiset XS-XL 
Suositushinta: 250 € 

 
 
 
 
 
 
 
Modular Ride Infinity Jacket  
 

 Moneen muuntautuva, erityisesti työmatkapyöräilyyn urbaanissa 
ympäristössä suunniteltu tekninen 3-in-1 takin ja liivin 
yhdistelmä.  

 Erittäin monipuolinen ja säädettävä yhdistelmä tarjoaa 
liikkumisen mukavuutta ja muuntautuvaa suojaa vaihtuvien 
olosuhteiden ja tarpeiden mukaan.  

 Hyvä näkyvyys kaikissa tilanteissa lisää pyöräilijän näkyvyyttä 
liikenteessä. 

 Tyylikäs ulkonäkö tekee tuotteesta hyvin urbaaniin ympäristöön 
sopivan.  

 Takissa suojaava kaulus ja pyöräilyn liikeratoihin sekä asentoon 
mukautuva parempi? muotoilu.  

 Vetoketjulliset tilavat taskut.  

 Kevyt ja takista irrotettava liivi on käännettävä, ja sitä voi käyttää molemmin päin. Sisäpuoli 
turvallisuutta liikenteessä lisäävää hi-vis-huomioväriä. Selässä tilava tasku.  

 Materiaalina vastuullinen, vedenpitävä ja hengittävä LIFA INFINITY™, jonka vedenpitävä kalvo 
valmistetaan ilman kemikaaleja.  
 

 50 % materiaalin raaka-aineesta on kierrätettyä alkuperää.  
 
Koot: unisex S-2XL 
Suositushinta: 500 € 

 



 
 

Lisää tuotteita nähtävillä Helly Hansenin uutishuoneessa. 

LISÄTIEDOT: Kai Kantanen, Helly Hansen Suomen ja Baltian myyntijohtaja, puh. 0400 687 336, 
kai.kantanen@hellyhansen.com  
 
Tuotelaina-, testi- ja kuvapyynnöt: Hanna-Liisa Erkheikki, Akvamariini, puh. 040 5241718  
hanna-liisa.erkheikki@akvamariini.fi 
 
 
 


