
Nytello lanserar en helt ny lösning för bekväma förkläden
Nytello, varumärket för lättare yrkeskläder i Grollskoncernen, lanserar nu ett helt nytt bröstlappsförkläde som fästs direkt i
kockrocken istället för att hängas runt halsen med ett obekvämt nackband. – Vi vet sedan länge att köks- och
restaurangpersonal ogillar skavande nackband som tvingar huvudet framåt och som skapar en onaturlig arbetsställning. Min
förhoppning är att den här nya lösningen ska sätta standarden för hela branschen och ta det traditionella förklädet in i 2000-
talet, säger Peter Busse, ansvarig för varumärket Nytello på Grolls.

Det nya förklädets överdel fästs i kockrockens kulknappar på bröstet. Den nedre delen hålls på plats med ett band runt midjan precis som på traditionella förkläden.

– Förklädet är anpassat efter våra egna kockrockar som har ett standardiserat avstånd mellan knapparna. Det gör att vi kan garantera att både funktion och
passform blir helt perfekt när förklädet används tillsammans med valfri kockrock från Nytello.

Förklädet går att få i två olika storlekar men än så länge endast i svart färg. Brodyr och tryck kan däremot beställas helt efter eget tycke och smak utan några
begränsningar.

– Svart är ju standardfärgen i de flesta kök och restauranger. Men om det skulle finnas en stor efterfrågan på andra färger eller storlekar ser vi naturligtvis till att möta
det behovet. Tar marknaden emot den här nyheten på ett positivt sätt kan vi enkelt anpassa lösningen också för andra yrkesgrupper inom kök och restaurang, säger
Peter Busse.

Arbetet med att utveckla det nya förklädet har pågått sedan våren 2013 då en arbetsgrupp satte sig ner och började diskutera olika lösningar på problemet med
obekväma bröstlappsförkläden.

– Jag är väldigt glad och stolt över att vi nu har världspremiär för en unik lösning på ett välkänt problem för stora yrkeskategorier inom kök och restaurang. Det är ett
tydligt uttryck för vår företagskultur där vi stimuleras av nya utmaningar. Där vi vågar ta nya grepp och utmana oss själva att hitta kreativa och innovativa lösningar för
arbetskläder inom yrken och branscher som tidigare varit ganska konservativa och traditionella.

Nytello satsar vidare på sin produktutveckling inom lättare yrkeskläder och kommer framöver att lansera flera nya produktnyheter.

– Just nu arbetar vi mycket med färg, design och passform. Att arbetskläder också kan få vara uttrycksfulla och snygga, samtidigt som de är funktionella och
praktiska. Dessutom arbetar vi en hel del med nya miljövänliga naturmaterial med lite nya egenskaper som ska göra plaggen lättare och luftigare, berättar Peter
Busse.
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Nytello tillverkar arbetskläder och utrustning till personal inom vård- och omsorg, städ, kök, dental och olika serviceyrken. Verksamheten grundades 1938 i Fritsla där skräddaren Ivar
Johansson började tillverka kläder vid Nya Textilfabriken. 1971 bytte företaget namn till Nytello och ingår sedan 2011 i Grolls.

Grolls är i dag en ledande aktör i Norden inom arbetskläder och personlig skyddsutrustning genom en butikskedja bestående av 48 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland. Grolls
äger även varumärkena Björnkläder, Univern och Nytello. Grolls ägs sedan december 2010 av privatkapitalbolaget Litorina, som investerar i och utvecklar mindre och medelstora nordiska
företag.


