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Succékollektion utökas med nya arbetskläder till målaren!
Jacka, väst, en mjuk flanellskjorta, en långärmad
t-shirt och en schyst mössa. Nu utökas succékollektionen Alcro x DePalma Workwear med lika sköna
som uppdaterade arbetskläder till målaren.
Alcro, Sveriges ledande färgvarumärke och DePalma
Workwear, skaparna av arbetskläder för en ny generation hantverkare, lanserade i våras en unik klädkollektion,
specifikt designad och utvecklad av och för målare. Lanseringen av Alcro x DePalma Workwear blev en succé
och redan nu utökas kollektionen, där designfaktorn har
ett lika stort fokus som funktionen.
I de fem nya arbetsplaggen ingår en väldesignad vadderad jacka och en väst i limestone med elastiska muddar vid halsringningen och på jackans muddar. Tyget är i
ett så kallat ripstopmaterial, som är en förstärkande vävteknik som står emot att materialet repar upp sig.
Den rutiga skjortan i mjuk flanell med fina färgkombinationer i ljust grått/vitt är i 100 % bomull och har funktionella detaljer som en bröstficka med förslutning och en
pennficka. Plaggen finns i storlek XS-XXL. Pris för jacka
1 040 kr, väst 880 kr och skjorta 680 kr. Priserna är exkl.
moms.
Klädkollektionen kompletteras även med en långärmad
t-shirt med ett grafiskt tryck på bröstet samt en mörkblå
mössa i två skikt med uppvik. T-shirten finns i samma
storlekar som den övriga kollektionen och kostar 240 kr
exkl. moms. Mössan är i one size, pris 240 kr exkl. moms.
Nyheterna från Alcro x DePalma Workwear finns tillgängliga från den 27 september och säljs exklusivt via
Alcros egna butiker, ett nätverk av återförsäljare samt via
depalmaworkwear.com.

Nyheter i kollektionen Alcro x DePalma Workwear! Vadderad jacka,
mjuk flanellskjorta och långärmad t-shirt med grafiskt tryck.

Följ oss gärna på @alcroporo.

Mössan i One-size har Alcro x DePalma-logga på ett schyst uppvik.

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 väldesignade vadderade jackan i limestone har elastiska muddar
vid halsringningen och på jackans muddar.

Fodret i västen och jackan är i ett ripstopmaterial som är en förstärkande vävteknik vilket minskar risken för att materialet repar upp sig.

Den rutiga flanellskjortan i 100 % bomull har bl. a. en pennficka samt en
bröstficka med förslutning.

Den långärmade t-shirten visar ett grafiskt tryck på bröstet där stoltheten för yrkesutövandet är solklart!

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.

