Pressmeddelande – maj 2019

Arbetskläder för en ny generation målare!
Schyst stretchbyxa med lika mycket fokus på design som
funktion, den klassiska arbetsjackan i nytappning och en
skön hoodie för lite kallare arbetsdagar. Det är några av
plaggen som tillhör Alcro x DePalma Workwear, den nya
klädkollektionen specifikt designad och utvecklad för och
av målare.
Alcro, Sveriges ledande färgvarumärke och DePalma Workwear,
skaparna av arbetskläder för en ny generation hantverkare, gör
gemensam sak när de nu hyllar alla målare med lanseringen
av Alcro x DePalma Workwear. En unik klädkollektion, specifikt
designad och utvecklad för och av målare.
Kollektionen, där designfaktorn naturligtvis har ett lika stort
fokus som funktionen, består av en arbetsbyxa, shorts, jacka,
en sweatshirt, en långärmad T-shirt samt ett förkläde.
– I den här branschen jobbar vi med ytan och vi på Alcro
tycker att det är dags att ta tag i målarnas ytskikt, det vill säga
deras arbetskläder. Vi har ingått ett samarbete med DePalma
Workwear som är experter inom arbetskläder, för att de har
samma syn på den moderna hantverkaren som vi har, säger
Linda Georgsson, Trade Activation Alcro Pro & Pro Center.
Byxor och shorts i kulören 001 vit finns i storlekarna 30–38,
materialet är bomull med några procent elastin. Den unikt sammansatta stretchen i byxornas olika delar ger en mycket välfungerande ventilation. Dessutom, om man skulle sätta sig på
en spik så ser stretchen till att revan inte sprider sig, så kallad
ripstop. På byxorna har man dessutom lagt ett stort fokus på
att designa välfungerande och rymliga fickor, för att lyfta en har
fickan för mobiltelefonen ett smart magnetlock. Pris 1 140 kr,
resp. 900 kr exkl. moms.
Målarjackan, en älskad klassiker i nytappning, är i skön komfortstretch som ger bekväm rörlighet. Notera metallnitarna, genomgående på plaggen i kollektionen, som är en replik av ett
spikhuvud! Denna, Zip Hood i gråmelerat och den långärmade
T-shirten finns i storlekarna S–XXL. Jackan är i samma material
som byxorna och hoodien samt t-shirt är i 100 procent bomull.
Pris för Målarjacka 840 kr, Zip Hood 600 kr och långärmad
T-shirt 240 kr exkl. moms.
En avstickare färgmässigt, är det slitstarka arbetsförklädet i
kulören Limestone med ett turkost band runt nacken. Förklädet
är i one size, pris 520 kr exkl. moms.

Målarjackan, en älskad klassiker i nytappning, är i skön komfortstretch
vilket ger den bekväma rörligheten.

Kollektionen säljs exklusivt via Alcros egna butiker, nätverk av
återförsäljare samt via depalmaworkwear.com.
Följ oss gärna på @alcroporo.

På byxorna har man lagt ett stort fokus på att designa välfungerande och
rymliga fickor, bl.a. har fickan för mobiltelefonen ett smart magnetlock.
Alcro Färg grundades 1906 under namnet Alfort & Cronholm, och på Norrlandsgatan i Stockholm öppnades den första butiken
för ”färger och droger”. Idag säljer Alcro färg och färgnära produkter till konsument och yrkesmålare i Sverige. Sortimentet är
stort med omkring 150 färgprodukter och cirka 450 artiklar.
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Den långärmade T-shirten finns i storlekarna S–XXL och är av 100 %
mjuk, skön bomull.

Sweatshirt med zip hood i gråmelerat är av 100 % bomull och finns
i storlekarna S–XXL.

Shorts i kulören 001 vit har precis som övriga plagg metallnitar,
som är en replik av ett spikhuvud!

Slitstarkt arbetsförkläde i kulören Limestone. Notera det turkosa bandet runt nacken.

För ytterligare information och/eller ev. samarbeten, vänligen kontakta:
Olivera Nivlin, 08 775 60 00, olivera.nivlin@tikkurila.com
eller Johanna Eklund, 08- 400 255 15, johanna@perpr.se
Bilder finns att ladda ner på perpr.se.

Alcro Färg grundades 1906 under namnet Alfort & Cronholm, och på Norrlandsgatan i Stockholm öppnades den första butiken
för ”färger och droger”. Idag säljer Alcro färg och färgnära produkter till konsument och yrkesmålare i Sverige. Sortimentet är
stort med omkring 150 färgprodukter och cirka 450 artiklar.

