En lackeringsoverall för riktiga fans

Elegant och praktisk som en professionell lackeraroverall – Spies Hecker-teamet har tagit fram något riktigt speciellt för alla
sprutpistolsbärande Formel 1-fans: en specialutformad racingoverallför lackering med formel 1-stil.
”Det började med en reklamfotografering för Permasolid® HS Speed Surfacer 5500”, säger
Karsten Jürs, marknadskommunikationsspecialist på Spies Hecker. På bilden som är tagen i
september 2017 står sex Spies Hecker-tekniker samlade runt Mercedes-Benz formel 1tävlingsbil. De hade på sig hjälmar och originaloverallerna som depåteamet i MercedesPetronas racingteam använder.
”Det var en slående syn att se de sex teknikerna i dessa overaller när de lackerade”, säger
Jürs. ”Vi ställde oss frågan: varför skulle inte lackeraroveraller se lika coola och välsydda ut
som racingoveraller”? Det var så vi kom på idén att utforma en lackeraroverall som
kombinerar designen hos en formel 1-racingoverall med funktionerna hos en professionell
lackeraroverall av hög kvalitet.

Med den nya overallen ser lackerarna också bra
ut i sprutbåset.

Ett engagerat team av proffs
Jürs berättade om sin idé för Werner Hoeger på Wibeco, ett företag som specialiserar sig på
arbetskläder för lackerare. Hoeger var entusiastisk. ”Hoeger har starka band till Niederheims
tekniska universitet i Krefeld i Tyskland, där han har tillgång till ett stort nätverk av
specialister”, berättar Jürs. ”Vi lyckades få med hans långvariga designer Marion Rieß-Glehn
i projektet – ett lyckokast”. Marion, föreläsare inom klädteknik, kunde hjälp Spies Hecker på
två områden. Marion är inte bara designer, utan vet även vad som bör övervägas vid
tillverkning av arbetskläder.
Jürs engagerade även två tekniker från Spies Hecker. ”Lackerarna som tillbringar dagarna i sprutbåset är mest lämpade att bedöma de
tekniska och praktiska kraven på lackeringsoveraller”, säger han.
Varje detalj räknas
Det pågick intensiva diskussioner under arbetsmötena: Vilka detaljer behöver overallen för att det ska vara tydligt att det är en
racingoverall? Vilka funktioner gör den särskilt attraktiv och bekväm för lackerarna? ”Vi tog upp varenda liten detalj och ibland blev det
även livliga diskussioner”, säger Jürs och skrattar. ”Vi testade provoveraller på vårt utbildningscentrum, diskuterade dem igen, reviderade
modellerna och så pågick det fram och tillbaka: mycket teamarbete, engagemang och ansträngningar lades på att ta fram overallen”.

Lätt, justerbar och bekväm
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Allt hårt arbete lönade sig – när overallen presenterades första gången på Spies Hecker Marketing Forum under våren 2017 togs den
emot med stor entusiasm. Det lätta materialet, den skräddarsydda passformen, det justerbara gummibakstycket och bältet med
kardborrefäste, ventilationsslitsarna och den anpassningsbara utformningen sammanför design och komfort i en perfekt balans.
Den racinginspirerade lackeraroverallen finns i en begränsad upplaga. För ytterligare information, kontakta närmaste regionala
partner/specialistrådgivare och besök www.spieshecker.se/race-overall
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