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we make
workwear
work
harder
Når vi skal udvikle en ny kollektion, starter vi altid med  
at besøge dem, der anvender vores tøj. Vi taler med dem om deres  
behov og udvikler kollektionen sammen med dem. Kun sådan kan vi
skabe arbejdstøj, som kan bruges igen og igen.

Vores nye malerkollektion er udviklet i samarbejde med maler Heidi 
Zilmer, som har givet os uvurderlig indsigt i malerens behov og krav til 
arbejdstøj. Med den viden har vi tilført en lang række nye fagspecifikke, 
praktiske detaljer til tøjet. Samtidig har Heidi været med til at designe 
vores nye kollektion af tøj til kvinder i malerfaget. Kataloget her viser 
resultaterne af vores udviklings- og samarbejde.

KANSAS,
PRODUKTUDVIKLINGSTEAM
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Fra 
arbejdstøj 

til 
malertøj

Lorem ipsum
jakke tekst

Vi introducerer Kansas Malerkollektion. 
En hyldest til alle fagpersoner der 
hver dag tager deres fag til højeste 

standard, og viser faget fra dets 
stærkeste side. Tøjet er tilført en lang 

række fagspecifikke praktiske detaljer, 
som gør det både lettere og mere 

behageligt dagligt at levere grundighed 
og præcision i malerarbejdet. Hver dag. 

Hele dagen.

Arbejdstøj Skabt 
med en sikker hånd

Art. Nr. 130160

Evolve håndværker

stretchbukser

Art. Nr. 130161

Evolve stretchjakke

Art. Nr. 130167

Evolve håndværker 

stretch-overalls

Art. Nr. 130161

Evolve stretchjakke

Art. Nr. 130161

Evolve stretchjakke

Art. Nr. 130161

Evolve stretchjakke
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940582 900

940582 900

Full
stretch

Full
stretch

Evolve håndværker
stretchbukser

Materiale 55% elastomultiester, 45% polyester Vægt 218 g/m²

Størrelse C44-C62 / C146-C156 / C64-C66 / D84-D120

Smidige og komfortable arbejdsbukser med fuld stretch, der giver 

100% bevægelsesfrihed. Udviklet med aftagelige hængelommer 

og adskillige ventilationsmuligheder bl.a. omkring knæ og lår.

Bukserne er forlænget foran, så den lukker perfekt omkring

skoen og sikrer, at du undgår grus og skidt.

Art. Nr. 130160

Evolve
stretchjakke

Materiale 55% elastomultiester, 45% polyester

Vægt 218 g/m²Størrelse XS-2XL / 3XL-4XL

Ultralet og strækbar jakke med CORDURA®

på udsatte steder. En ideel jakke, der trods sit enkle

design kan klare de fleste udfordringer på arbejdet

– både ude og inde.

Art. Nr. 130161

Stålblå/
Mørk marine 

Hvid Sort

Stålblå/
Mørk marine 

Hvid Sort
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940900

Full
stretch

Arbejdstøj med en 
malers sans for detaljen

Art. Nr. 130167

SortHvid

DANMARKS ENESTE 4-VEJS STRETCH OVERALL

Materiale: 

55% elastomultiester, 

45% polyester

Funktion, komfort 

og lethed

blødt og lækkert 

softshell-materiale 

med fullstretch

blødt og lækkert 

softshell-materiale 

med fullstretch

Materiale: 

55% elastomultiester, 

45% polyester
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582 894

582 894

910900

910900

Evolve langærmet 
t-shirt, FastDry

Materiale 94% polyester, 6% elastan

Vægt 230 g/m² Størrelse XS-2XL / 3XL-4XL

Tætsiddende langærmet T-shirt med lynlås i

hurtigtørrende, fugttransporterende materiale.

Udført med en speciel blød inderside i nubret struktur,

der giver plads til, at luften kan cirkulere under tøjet, mens

du arbejder. Ventilerende T-shirt og god til hårdt arbejde.

Perfekt som basislag. 

Kraftig og lækker jersey t-shirt i blød bomuld, der er vasket på 

forhånd, så du minimerer krymp efter vask. Skabt med sidesøm 

for et perfekt fit og designet til dig, der ønsker høj komfort og fuld 

bevægelsesfrihed – på arbejdet og i din fritid.

Art. Nr. 130177

Evolve t-shirt,
FastDry

Materiale 94% polyester, 6% elastan

Vægt 200 g/m² Størrelse XS-2XL / 3XL-4XL

Tætsiddende T-shirt i hurtigtørrende,

fugttransporterende materiale. Udført med en speciel

blød inderside i nubret struktur, der giver plads til,

at luften kan cirkulere under tøjet, mens du arbejder.

Ventilerende T-shirt og god til hårdt arbejde.

Perfekt som basislag.

Lækker jersey t-shirt i blød bomuld, der er vasket på forhånd, så 

du minimerer krymp efter vask. Skabt med sidesøm for et perfekt 

fit og designet til dig, der ønsker høj komfort og fuld bevægelses-

frihed – på arbejdet og i din fritid.

Art. Nr. 130178

APPAREL KRAFTIG 
BOMULDS T-SHIRT

Art. Nr. 131233

Materiale 100% bomuld

Vægt 190 g/m² Størrelse XS-2XL / 3XL-6XL

APPAREL BOMULDS
T-SHIRT

Art. Nr. 131231

Materiale 100% bomuld

Vægt 150 g/m² Størrelse XS-2XL / 3XL-6XL

Stålblå/
Mørk marine 

Grå/
Mørkegrå

Stålblå/
Mørk marine 

Grå/
Mørkegrå

Hvid Gråmeleret

Hvid Gråmeleret
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894

894

Blød og behagelig sweat-hoodie.

Kombineret med en ekstraordinær træk-og rivstyrke,

der gør den utrolig stærk og ideel til hårdt arbejde.

Udviklet med en ny melange-struktur, hvor effekten

er optisk anderledes og mere moderne i udtrykket.

Blød og behagelig sweat-jakke.

Kombineret med en ekstraordinær træk-og rivstyrke,

der gør den utrolig stærk og ideel til hårdt arbejde.

Udviklet med en ny melange-struktur, hvor effekten

er optisk anderledes og mere moderne i udtrykket.

Evolve hætte sweat-
shirt, Double Face

Art. Nr. 130179

Materiale 65% polyester, 35% bomuld

Vægt 280 g/m² Størrelse XS-2XL / 3XL-4XL

Evolve sweat-jakke, 
Double Face

Art. Nr. 130184

Materiale 65% polyester, 35% bomuld

Vægt 280 g/m² Størrelse XS-2XL / 3XL-4XL

Grå/
Mørkegrå

Grå/
Mørkegrå
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MALER-
ARBEJDE 

KRÆVER TØJ 
GJORT AF 

ET SÆRLIGT 
STOF

1/ Fuld 4-vejs stretch for  
 maksimal mobilitet 
 
2/    Åndbart materiale øger komforten 

3/    Aftagelige lommer letter arbejdet,   
 hvor pladsen er træng 

4/   Reflekser giver øget sikkerhed  
 i transport og på pladsen 1/

4/

3/

2/2/



Kompromisløst design i moderne feminin 
pasform. Vores malertøj til kvinder er udviklet 

sammen med Heidi Zilmer med fokus på funktion 
og pasform, så det opfylder alle krav til  

komfort i dit fag. 

CRAFTED
FOR

TOMORROW

I SAMARBEJDE MED  
MALER HEIDI ZILMER
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974

974

  ”Jeg ville 
genskabe 

kombinationen 
af kongeblå og 
hvid, som har 
symboliseret 

mit fags storhed 
fra tidernes 

morgen.” 
HEIDI ZILMER

Super feminin, flot og vendbar quiltet jakke i et letvægts-

materiale, der er ekstremt behageligt at have på. Jakken sidder 

godt på en krop i bevægelse og kan mikses på kryds og tværs

med resten af serien, hvor mønstret på den ene side giver mere 

spræl til outfittet, mens den anden side er hvid som de andre 

styles for et mere ensartet udtryk.  

Lækker basis-T-shirt i ultrablød bomuld lavet i en løs pasform. 

T-shirten er lavet med ærmer, der har god vidde og opsmøg,

som sidder flot på overarmen. T-shirtens lyse overdel toner

gradvist over i en lyseblå og afsluttes af et helt mørkt stykke. 

Flotte farver, der pifter outfittet op, hvis T-shirten kombineres 

med seriens andre hvide produkter. 

crafted dame
termojakke

Art. Nr. 132084

Materiale 100% polyester

Vægt 244 g/m² Størrelse XS-2XL

crafted dame
t-shirt

Art. Nr. 132077

Materiale 100% bomuld

Vægt 145 g/m² Størrelse XS-2XL

Hvid/
Mørkblå

Hvid/
Mørkblå



Et gennemført feminint og 
stilrent look med et seriøst og 
kompetent blik til praktikken. 

Malerkollektion til kvinder 
udviklet i samarbejde med 

maler Heidi Zilmer.

CRAFTED
FOR

PERFECTION
I SAMARBEJDE MED  

MALER HEIDI ZILMER

Art. Nr. 130160

Evolve håndværker

stretchbukser

Art. Nr. 130161

Evolve stretchjakke

Art. Nr. 132268

Crafted dame stretchbukser

Art. Nr. 132084

Crafted dame termojakke

Art. Nr. 132077

Crafted dame t-shirt

Art. Nr. 132077

Crafted dame t-shirt

Art. Nr. 130167

Crafted stretchjakke

Art. Nr. 132084

Crafted dame termojakke
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Designet med
kompetence og stil

Art. Nr. 130167

900

Hvid

Full
stretch

crafted dame stretchbukser

Unikke malerbukser til kvinder skabt i et fullstretch-

materiale, der giver en fremragende pasform. Bukserne har 

funktionelle lommer langs benene, som er lavet i mørke 

farver, der skaber en smart effekt på de ellers lyse bukser. 

En velsiddende malerbuks, der formmæssigt minder 

om jeans, og som garanterer dig fuld komfort på en lang 

arbejdsdag.

Art. Nr. 132268

Materiale

 55% elastomultiester, 45% polyester

Vægt

218 g/m²

Størrelse

34-44

974

Hvid/
Mørkblå

Materiale: 

55% elastomultiester, 

45% polyester

Funktion, komfort 

og lethed

blødt og lækkert 

softshell-materiale 

med fullstretch

blødt og lækkert 

softshell-materiale 

med fullstretch

Materiale: 

55% elastomultiester, 

45% polyester
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Målet var at 
skabe en kvinde-
kollektion, hvor 
tøjet sidder pænt 
og er lækkert at 

træde ned i

1/

2/ 3/

4/

1/    Forlænget bagtil så du undgår 
 at skille på midten 
 
2/    Praktisk, vendbar jakke til brug  
 både on & off duty

3/    Høj talje og fitted pasform

4/    Værktøjsbælte kan tages af  
 og på efter behov
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Kompromisløs 
funktion  

i sikker stil

OPTIMIZED 
FOR THE
SUPER 
FOAM 
SPRAYER

CAR 
CLEANING
MADE 
SIMPLE



WWW.KANSAS.DK


