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Experter på rengöring  
och förbrukningartiklar
Effektiva och hållbara  
lösningar för städ och  
förbrukning för företag
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Lokala experter på rengöring  
och förbrukning för företag
PT Professional är innovation, engagemang och förtroende. Hos oss finns kunskapen,  

erfarenheten och engagemanget för att ni ska kunna välja de bästa och mest kostnads- 

effektiva produkterna för just er verksamhet. Värdefulla tips från vår engagerade  

personal får ni på köpet.

PT Professional är en leverantör med komplett sortiment. Hos oss hittar ni ett brett utbud  

inom rengöring, hygienartiklar och förbrukning för olika ändamål. Ni kan också köpa/leasa  

städmaskiner för kontinuerlig användning eller hyra för punktinsatser. Vi servar också dem  

och erbjuder ersättningsmaskiner under tiden. Vi kan leverera direkt till er men det går lika  

bra att hämta på vårt lager/butik på Ronnebyvägen i Karlskrona.

Vi kan med gott samvete säga att vi är experter på rengöring och vet vilka produkter  

som är bäst för olika ändamål. Vi har genom åren också lärt oss att dyrast inte alltid  

är bäst. Vi har inget intresse av att sälja på er något som ni inte har någon nytta av,  

det vore inte bra varken för er eller oss.

Kontakta mig så berättar jag mera!

Sofie Olgrim
Försäljning företag

Innovation,  
engagemang  
och förtroende

JONAS SOFIE NETTAN PIERRE

PT Professional har genom 
åren tagit flera innovativa 
produkter och system som 
Spacevac, Z-Water och Ergo-
pack till den svenska markna-
den. Spacevac har nära nog 
blivit standard för höjdstäd-
ning och Z-Water har fått ett 
enormt genomslag som det 
mest effektiva och miljövänliga 
alternativet för daglig städ-
ning. Z-Water innehåller inga 
tensider och har minimalt med 
negativ inverkan på hälsa, mil-
jö och klimat. Ergopack är ett 
avbärarsystem som har skonat 
ryggar, armar och axlar från 
arbetsrelaterade belastnings-
skador under flera år.
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Torkpapper och toapapper

Lill Precious
Art.nr: 75307. 1-lags torkpapper av T.A.D.
Bredd: 20 cm. 11 rullar/förpackning
80 meter/rulle.

Toilet Soft 50
Art.nr: 80920. 2-lags vit returfiber
50 meter/rulle, 36 rullar.

Handtowel  
Multifold Big
Art.nr: 226034. 2-lags vit nyfiber
32 x 20,6 cm. 3000 st.

Handtowel Multifold
Art.nr: 220025. 2-lags vit nyfiber
24 x 20,3 cm. 3000 st.

Toilet Soft 60
Art.nr: 80916. 2-lags vit nyfiber
60 meter/rulle, 20 rullar.

Handtowel V-vikt
Art.nr: 208024. 2-lags vit nyfiber
22 x 24,3 cm. 3 200 st.

Golvställ
Art.nr: 87405.  
För industrirulle.

T.A.D. Through Air Drying. En exklusiv råvara av tissue där pappret torkas med  
luft istället för att pressas. Det ger ett mjukare, tjockare och drygare papper med 
utmärkt uppsugningsförmåga.

TORKPAPPER OCH TOAPAPPER

249,-
Ord. pris 

395,-

Mellan Precious
Art.nr: 75314. 1-lags torkpapper av T.A.D.
Bredd: 20 cm. 6 rullar/förpackning 
185 meter/rulle.

Torkpapper Precious
Art.nr: 75360. 1-lags torkpapper av T.A.D.
Bredd: 30 cm. 1 rulle/förpackning,  
575 meter/rulle.

249,-
Ord. pris 

395,-

295,-
Ord. pris 

380,-

165,-
Ord. pris 

245,-

119,-
Ord. pris 

235,-

295,-
Ord. pris 

449,-

295,-
Ord. pris 

429,-

195,-
Ord. pris 

295,-

295,-
Ord. pris 

395,-

SV
ANE

NMÄRKET

SV
ANE

NMÄRKET

GOLVSTÄLLSRULLE
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TORK torkpapper

Torkservetter
Art.nr: 100585. 3000 st. 

Dispenser 
toapapper
Vit, art.nr: 558040. 
Svart, art.nr: 558048.

Uppgradera ditt hygienutrymme med kvalitetsprodukter  
från TORK. Dispenser får du på köpet när du köper  
TORK-produkter av oss.

TORKPAPPER

SÄKERHET PÅ JOBBET – HANDSPRIT,  MUNSKYDD & SANERING

Toapapper
Art. nr: 472199.  
2-lags, 36 rullar, 103 meter/rulle.

575,-
Ord. pris 

890,-

Uppgradera ert  hygienutrymme!Dispenser får  ni på köpet!

Dispenser  
liten
Vit, art.nr: 552558. 
Svart, art.nr: 552550.

445,-
Ord. pris 

635,-

0,-
Ord. pris 

495,-

0,-
Ord. pris 
1798,-

0,-
Ord. pris 

629,-

Dispenser för  
tvål/handsprit
Vit, art.nr: 560000. 
Svart, art.nr: 560008.

Dispenser 
stor
Vit, art.nr: 552508. 
Svart, art.nr: 552500.

Golvställ  
handsprit
Art. nr: 511060.

1995,-
Ord. pris  
2 495,-

På köpet när du  köper papper!

På köpet när du  köper papper!

På köpet när du  köper tvål/handsprit

På köpet när du  köper papper!

Handsprit
Art. nr: 910106. 
1000 ml.

Extra mild
flytande tvål
Art. nr: 420701. 
1000 ml.

75,-
Ord. pris 

145,-

59,-
Ord. pris  

70,-

0,-
Ord. pris 

295,-
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Munskydd
Art.nr: 2121802. CE-märkta  
skydd för engångsbruk,  
lätta att andas i, 50 st.

Ytdesinfektion
Art.nr: 30186.  
Säker desinficering  
av ytor, effektivt mot  
virus och bakterier. 
1 liter.

Alcogel
Art.nr: 30250. 
600 ml.

LifeClean
Art.nr: 16200.  
1 liter.

Elektrostatisk 
påläggare
Art.nr: Emist.  
Batteridrift.

Handdesinfektion
Art.nr: 719-16. 
500 ml.

Handdesinfektion
Art.nr: 720-24. Behändig  
sprayflaska att ha med sig. 
100 ml.

Engångsduk
Art.nr blå: 20100. Art.nr röd: 20101  
Städduk för engångsbruk, bra för  
ytdesinficering. 
100 st.

Visir
Art.nr: 2003.  
För extra trygghet.

SÄKERHET PÅ JOBBET – HANDSPRIT,  MUNSKYDD & SANERING

LifeClean tillverkas i Sverige och är en 
High-Level desinfektion och godkänd av 
SSI. Elektrostatisk applicering med hjälp av 
påläggare säkerställer 100-procentig täck-
ning av alla ytor, skrymslen och vrår på några 
sekunder. LifeClean eliminerar bakterier, virus, 
svamp och sporer inom några få minuter.

Metoden lämpar sig väl för exempelvis, 
skolor/förskolor, gym/spa, simhallar/badhus, 
toaletter/hygienutrymmen, hotell, färjor, tåg, 
sjukvård, omsorg, veterinär med mera.

LifeClean appliceras med en elektrostatisk 
påläggare. 100-procentig desinficering ga-
ranteras och utrymmet är redo och säkert att 
använda direkt efter att arbetet är utfört. 

Säker desinficering med LifeClean
Fritt från bakterier och virus – med elektrostatisk applicering 
av LifeClean garanterar vi 100-procentig desinficering

99,-
Ord. pris 

129,-

129,-
Ord. pris 

175,-

39,-
Ord. pris 49,-

49,-
Ord. pris 69,-

39,-
Ord. pris 49,- 49,-

Ord. pris 59,-

79,-
Ord. pris 99,-

12 900,-
Ord. pris  
19 500,-

99,-
Ord. pris 

129,-
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Rengöring för industri  
och bil-/fordonsvård
Rengöringsmedel där det krävs lite tuffare tag. Effektiva produkter  
för industri och in- och utvändig rengöring av bilar och andra fordon.

RENGÖRING FÖR TUFFA TAG INOM INDUSTRI  OCH BILVÅRD

Solvynol Blue
grovrengöring
Effektiv grovrengöring. 
Finns i förpackningar  
om 1, 5 och 10 liter.

Premium Gold
Art.nr: 1491. Bilshampo med 
extra hög vaxeffekt. 5 liter.

Glasrengöring
För glasytor, speglar, bilrutor  
med mera. Finns i för- 
packningar om 500 ml,  
5 och 10 liter.

Extra kraftig  
rengöring
Ett extra kraftigt rengö- 
ringsmedel speciellt  
lämpad för fordons- 
tvätt och industri.  
Finns i förpackningar  
om 1, 5 och 10 liter.

195,-
Ord. pris 

345,-

249,-
Ord. pris 

399,-

249,-
Ord. pris 

399,-

99,-
Ord. pris 

175,-

129,-
Ord. pris 

275,-

129,-
Ord. pris 

199,-

29,-
Ord. pris  

49,-

29,-
Ord. pris  

49,-

29,-
Ord. pris  

42,-

195,-
Ord. pris 

349,-

49,-
Ord. pris 69,-

Sanesolv Tar
Art.nr: 2045. Tar bort fläckar  
av asfalt, tjära och olja. 10 liter.

295,-
Ord. pris 

395,-

Art.nr: 0213.

Art.nr: 1538.

Art.nr: 0369.

Art.nr: 0210.

Art.nr: 1536.

Art.nr: 0209.

Art.nr: 1533.

Art.nr: 0365.Art.nr: 0368.

39,-
Ord. pris 49,-

199,-
Ord. pris 

319,-

299,-
Ord. pris 

459,-

29,-
Ord. pris 45,-

Wheelcleaner A och S
S 10 liter, art.nr: 1574. S 1 liter, art.nr: 1571.
A 10 liter, art.nr: 1568. A 1 liter, art.nr: 1565. 

Alkalisk/syrabaserad. Finns i för- 
packningar om 1 eller 10 liter.
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RENGÖRING FÖR TUFFA TAG INOM INDUSTRI  OCH BILVÅRD

Adblue
Art. nr: 100010. 
För dieseldrivna fordon  
med SCR-katalysator.  
Bruksklar, 10 liter. 95,-

Ord. pris  
129,-

Trasor Extra Prima 
i handduksfrotté
Art.nr: 05-B. 
10 kg.

Trasor Extra Prima 
i lakansväv
Art.nr: 02-B.  
10 kg.

349,-
Ord. pris 

395,-

285,-
Ord. pris 

395,-

Nilfisk Aero 26
Art.nr: 107406605. Våt- och torr-
dammsugare på 1250 W med 25 liters 
behållare, luftflöde på 3600 l/min och 
210 mbar sugkraft. Utrustad med  
automatisk elkabelupprullning. En  
   robust maskin som passar mycket  
      bra till att städa bilar och fordon.

Comet 1700 högtryckstvätt
Art.nr: 903000. Comet 1700 är en semiprofessionell 
enfastvätt på 150 bar och 20 meter slang gjord av  
gummi/stål. Det ingår ett väggfäste med klickfunktion. 
Kan användas med snabbkoppling mellan lansar och 
munstycken. En lans ingår.

1 995,-
Ord. pris  
2 995,-

9500,-
Ord. pris  
12 900,-

Handrengöring
Special
Förp. 2,5 liter, art.nr: 3530. 
Doseringsspene, art.nr: 9100. 
Väggfäste, art.nr: 9080.

Effektiv handrengöring som klarar  
den riktigt tuffa smutsen som  
är svår att få bort med  
vanlig tvål. 2,5 liter. 
Köp till ett smart  
väggfäste.

Working Hands
handkräm
Tub 85 g, art.nr: 58093. 
Burk 96 g, art.nr: 58090.

Mjukgörande handkräm 
som lindrar och mjukar  
upp torra och  
spruckna händer.

Healthy Feet
fotkräm
Art.nr: 58090.
Mjukgörande fotkräm 
som lindrar och mjukar  
upp torra och spruckna fötter.

129,-
Ord. pris 

195,-

129,-
Ord. pris 

169,-

129,-
Ord. pris 

195,-

99,-
Ord. pris 

129,-

99,-
Ord. pris 

129,-

99,-
Ord. pris 

129,-
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Succén Z-Water

Hur kan ett rengöringsmedel som består av  
99,83 procent vanligt kranvatten och så lite  
som 0,17 procent kaliumhydroxid vara så  
otroligt effektivt?   

De som ligger bakom själva utvecklingen Z-Water fann vi i 
Japan. Med hjälp av avancerad teknik blir Z-Water ett alkaliskt 
vatten som, till skillnad från andra städvatten, är både högef-
fektivt och stabilt. Z-Water tillverkas med hjälp av filtrering och 
elektrolys och kan lagras i upp till två år utan minskad effekt. 

Z-Water är Svanenmärkt
Z-Water är godkänd som Svanenmärkt produkt och har minimal 
negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Vi märker att det är 
efterlängtat eftersom vi glädjande nog har sett en ökad med-
vetenhet och efterfrågan på miljömärkta produkter både från 
privatkunder, offentlig verksamhet och näringsliv. 

Några fakta och fördelar
• Avger inga hälsovådliga sprayångor/aerosol-dimmor    

• Innehåller inga tensider som belastar miljö, hälsa och klimat

• Skonsam, på alkaliekänsliga ytor används en brukslösning som 
inte överstiger pH 9,5 

• Tar effektivt bort bakterier och virus. Samma produkt används 
till alla ytor vilket förenklar städrutiner

• Lägre återsmutsningsgrad. Ytorna håller sig rena längre  
genom att Z-Water inte efterlämnar kemikalirester som  
ny smuts lätt fastnar i.

En enkel och genial innovation

SV
ANE

NMÄRKET
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Z-WATER – FRAMTIDENS RENGÖRINGSMEDEL

Lilla Z-Water-kitetStora Z-Water-kitet

Z-Water X-Power i dunkar och flaskor

Art.nr: PAKET10. Toppenbra att ha med sig för 
att snabbt och effektivt göra rent glasögon,  
mobil, tangentbord, datorskärm med mera. 

Art.nr: PAKET4. Paketet innehåller  
en 750 ml-flaska och en 5-liters- 
dunk med tappkran att fylla på  
med när det tar slut i flaskan. Du  
får också lilla behändiga 75 ml- 
flaskan som du lätt kan ha med  
dig i väskan och en glasduk  
av hög kvalitet.

Z-Water finns i ett antal förpackningsstorlekar.  
Hör av er till oss om ni har andra önskemål  
än de vi presenterar här. 

39,-
Ord. pris  

59,-

295,-
Ord. pris  

395,-

49,-
Ord. pris  

59,-

750 ml

Z-Water funkar till det mesta 
– både på jobbet och hemma
Produkterna i sortimentet Z-Water System är noggrant testade och utvalda både av oss på  
PT Professional men också av våra samarbetspartners som varit pionjärer när det gäller Z-Water. 
Sortimentet är under utveckling och allt eftersom vi bygger vidare på konceptet, testar nya  
produkter och användningsområden kommer sortimentet att utökas. På denna och nästa sida  
ser du ett urval av produkterna i utbudet för Z-Water System.

Smarta och hållbara städ-kit!

50,-
när du köper 5-liters 

påfyllning i butik

Spara

REFILL-RABATT!
Var ännu mer miljö- 
smart och spara  
ytterligare 50 kronor
Ta med din tomma 5-litersdunk 
till vår butik i Karlskrona  
och köp en påfyllning  
för endast 145,-,  
ord. pris är 195,-. 

Smart och bra,  
eller hur?

Art.nr: Z-75. Art.nr: Z-500. Art.nr: Z-1000.

195,-
Ord. pris  

249,-

5 liter
295,-
Ord. pris  

349,-

10 liter



10

Z-Water Mopp Premium
En egenutvecklad mopp för både torr- och fuktmoppning med Z-Water eller vanliga 
rengöringsmedel. Splittad ultramikrofiber i kombination med konventionell polyester 
med små öglor för effektiv smutsupptagning. Även ytterfransen är öglad och  
består av viskos, mikrofiber och konventionell polyester vilket ger moppen  
effektiv smutsupptagning, optimal hållbarhet och absorptionsförmåga.  
Moppen finns i två bredder, 40 och 60 cm.

Fakta och fördelar
Användningsområde: Mycket bra både för städmetoder med  
traditionella rengöringsmedel och alkaliskt vatten. 

Mittdel: Små öglor av splittad mikrofiber som gör att moppen ligger  
närmare golvytan och ökar effekten.   

Ytterfrans: Öglor av kraftig mikrofiber med stor kapillärkraft som ger mycket bra 
uppsugningsförmåga. Fransen fångar effektivt upp damm och grus och rengör effek-
tivt även hårt fastsittande smuts.

Mellanskikt: Effektivt fuktbärande mellanskikt i viskos och polyester som ger jämn 
fuktfördelning och klarar många kvadratmeter.

Lång hållbarhet: Mycket hållbar, klarar minst 500 tvättar.

Z-WATER – FRAMTIDENS RENGÖRINGSMEDEL

95,-
Ord. pris 

125,-

75,-
Ord. pris  

100,-

29,-
Ord. pris 35,-

19,-
Ord. pris 29,-

19,-
Ord. pris 29,-

19,-
Ord. pris 29,-

7 900,-
Ord. pris  
9 500,-

5 900,-
Ord. pris  
7 900,-

Stora glasduken
Art.nr: 90691541. 40 x 40 cm.  
Grymt bra till alla glasytor, speglar  
och rostfria ytor. Effektiv och skonsam,  
en duk med mycket kärlek ☺ .

Z-Water Städvagn Kompakt
Art.nr: 580320. En modern kompakt städvagn som är  
smal och lättrullad med riklig och smart förvaring. Lägg  
städklara moppar direkt i mopplådan eller så har ni  
möjlighet att preparera moppar direkt i mopplådan  
genom det smarta doseringslocket.

Z-Water Sprayvagn
Art.nr: Z-25-SPRAY. En smart designad sprayvagn med extra  
stor materialkorg och dubbla sexlitershinkar. Plats för tre stativ. 
Drivs av ett laddningsbart batteri och med ett enkelt knapp-
tryck impregnerar du snabbt och effektivt dina moppar  
med Z-Water.

Lilla glasduken
Art.nr: Z-11. 20 x 20 cm. Bra att  
ha till hands när du är på språng 
och behöver rengöra dina glas-
ögon, mobil eller annan yta som 
känns ofräsch.

Z-Water Mikroduk
Blå, art.nr: Z-32-BLÅ. 
Röd, art.nr: Z-32-RÖD. 

40 x 40 cm. Z-Waters bästa arbetskamrat, 
tillsammans gör de underverk på de flesta 
ytor vid all daglig städning.

60 cm art.nr: Z-15-60.

40 cm art.nr: Z-14-40.
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Köp eller hyr kombimaskin, utrustning för 
höjdstädning eller djuprengöring med ånga
Behöver ni göra en punktinsats eller har ni mer regelbundna 
behov av städmaskiner? Oavsett kan vi hjälpa er med en bra 
lösning. Vi har maskiner till försäljning men också till uthyrning 
för enstaka tillfällen eller över tid.

Garagestädning, höjdstädning, djuprengöring med ånga eller 
djuprengöring och polering av golvytor – oavsett behov har vi 
alternativ för köp, finansiering eller hyra.

Kontakta oss så berättar vi mera.

Hyra eller köp? Vi servar er maskin och fixar  
ersättningsmaskin till er under tidenLÅNGTIDSHYRA/LEASING. Om du är ute efter funktionen 

i utrustningen och inte ägandet, samt att du vill ha möjlighet 
att enkelt kunna uppgradera, förändra eller byta utrustning-
en under avtalstiden, är hyra optimalt. Genom hyra får ditt 
företag nyttjanderätten men inte äganderätten till utrust-
ningen. På detta sätt belastas inte balansräkningen och 
soliditeten påverkas därför inte negativt.

KORTTIDSHYRA. Vi har alltid ett antal maskiner för uthyr-
ning på kortare tid för dig som har behov av punktinsatser. 
Kanske behöver du behandla mot påväxt, sanera ett utrym-
me, slipa ett golv eller fräscha upp lokaler och byggnader 
inför en försäljning. Kontakta oss och beskriv ditt behov så 
hjälper vi dig med en lösning.

FINANSIERING. Vi kan erbjuda flera olika lösningar för att 
finasiera era behov. Allt från rent köp till leasing. Kontakta 
oss så berättar vi mera.

Vår servicetekniker går grundligt igenom och servar er 
städmaskin. Vi ser till att ni får en ersättningsmaskin (kost-
nadsfritt vid serviceavtal) som klarar era behov under tiden. 
Kontakta oss så bokar vi tid.

RENGÖR PÅ DJUPET MED ÅNGA MASKINSKURA ERT GARAGE ELLER LAGER STÄDA PÅ HÖJDEN

HYR, KÖP OCH SERVA STÄD- OCH KOMBIMASKINER
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NÖDVÄNDIGHETER TILL LUNCH- OCH FIKARUMMET

129,-
Ord. pris 

149,-

35,-
Ord. pris 49,-

Gevalia Ecologico
Art.nr: GEVECO. Miljö- och  
rättvisemärkt. 425 g.

Kaffefilter
102, art.nr MEL102. 1x4, art.nr MEL1X4. 
80 st/förp.

Kakor från Gilles 
Havrekakor, art.nr HAVRE.   
Hallonkransar, art.nr HALLON. 
600 g.

Fazer Marianne 
Art.nr MARIANNE. Chokladfyllda  
mintkarameller. 220 g.

Marabou
Twist 
Art.nr TWIST.  
En klassiker som alltid  
går hem. 300 g.

Cloetta Kexchoklad 
Art.nr CLOETTA. Chokladdoppade kex.  
156 g.

Kardemummakakor  
från Gille 
Art.nr MUMMA. 350 g.

Kaffemjölk
Art.nr ARLA. 2 cl, 1,5 % fetthalt. 
100 st förpackningar.

Lipton blandmix
Art.nr LIPTON. Fyra olika smaker i  
samma paket. 40 st tepåsar.

Tre olika sorters kaffe från Zoegas
Estanzia, art.nr ZOEEST. Hazienda, art.nr ZOEHAZ. Skånerost, art.nr ZOESKÅ.  
Miljö- och rättvisemärkt. 450 g.

39,95
Ord. pris  

45,-

56,95
Ord. pris  

65,-

56,95
Ord. pris  

65,-

45,95
Ord. pris  

55,-

29,-
Ord. pris  

39,-

39,-
Ord. pris  

49,-

39,-
Ord. pris  

49,-

29,-
Ord. pris  

39,-

29,-
Ord. pris  

39,-

29,-
Ord. pris  

39,-49,-
Ord. pris  

55,-

29,-
Ord. pris  

39,-
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NÖDVÄNDIGHETER TILL LUNCH- OCH FIKARUMMET

Activa handdisk
Art.nr: 31101. Milt och  
effektivt med en fräsch  
doft av lime. Miljömärkt 
med Svanen. 1 liter.

Yes handdisk
Art.nr: 539515. Effektivt 
handdiskmedel. 1 liter.

Yes maskindisk
Art.nr: Yes72. Effektivt maskin- 
diskmedel miljlömärkt med Svanen. 
72 tabletter.

19,-
Ord. pris  

25,-

Diskborste Proffs
Art.nr: 42373.

28,-
Ord. pris  

35,-

Diskduk
Art.nr: 20032.  
10 st.

Pappersmuggar
Art.nr: 134062.  
50 st/förpackning.

22,95
Ord. pris  

29,-

Servetter
Art.nr: 176351.  
1-lag, 33 x 33 cm. 75 st.

Bliw handtvål
Art.nr: 59057. Med doft  
av skogsbär. Miljömärkt 
med Svanen. 300 ml.

Påfyllning plåster
Textil,  6 x 40 st, art.nr: 6444.  
Detectable, 6 x 35 st, art nr: 75553.

19,-
Ord. pris  

29,-

Disksvampar
Art.nr: 21005.  
10 st.

Servetter
Art.nr: 171695.  
1-lag, 33 cm. 500 st.

95,-
Ord. pris  

129,-

Första hjälpen
Art.nr: 75071.  
Komplett kit för  
väggmontering.

1 295,-
Ord. pris  
1595,-

39,-
Ord. pris  

60,-

89,-
Ord. pris  

129,-

19,95
Ord. pris  

14.95

25,-
Ord. pris  

29,-

19,-
Ord. pris  

25,-

349,-
Ord. pris  

395,-

6-PACK 6-PACK

249,-
Ord. pris  

295,-
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Produkter lika välbehövliga  
på kontoret som i hemmet

Kanonbra  
städhjälp

En nyttig gåva!
Art.nr: PAKET8. Bemärkelsedag på gång? Kanske medar-
betare eller samarbetspartners har förtjänat lite extra  
uppmärksamhet? Varför i så fall inte byta den  
vanliga blomman eller vinflaskan till en lite  
roligare och mer annorlunda present?  
Med Z-Water städkit blir din gåva  
garanterat ihågkommen  
och uppskattad.  

Spishällspaket

Activa Zapper

Art.nr: PAKET9. Med 
dessa tillbehör får du bort 
fastbrända matrester. Om 
du polerar din glashäll 
fastnar heller inte smutsen 
så lätt. Din spis kommer 
att glänsa.

Delicate flowers art.nr: 56126.  
Citrus & mint art.nr: 56127. 
Fresh apple art.nr: 56128. 
Sea breeze art.nr: 56129.
Odörätare som snabbt ger en  
frisk doft. Finns i fyra olika dofter,  
pris per förpackning.

Art.nr: PAKET7. 
1 strutsdammvippa,  
1 rengöringssvamp,  
1 Z-Water 750 ml,  
1 moppskaft, 1 moppstativ,  
2 moppar Z-Water Premium  
40 cm, 3 mikrodukar,  
2 glasdukar, 1 detaljborste. 
och 1 rengöringsborste.

Rent i ugnen
Art.nr: 166061. Speed grillrent 
löser effektivt svårt fastbrända 
och feta rester som sitter kvar 
på väggar, galler och glaset  
på ugnsluckan.

Trött på mögel och kalk?

Fönsterputsning är  
en materialsport!

Art.nr: PAKET6. I duschutrymmen är det lätt  
att röd- och svartmögel får fäste. Det får du 
enkelt och effektivt bort med Life Clean.  
Med BR75 får du bukt med kalk- 
avlagringar. Proffssvamp  
och fogborste ingår.

Art.nr: 16-QB DIAMOND.  
Med kvalitetsprylar blir  
resultatet så mycket bättre.  
Gröna fönsterputshinken:  
18-liters hink med press och  
skvisshållare, skvisshandtag,  
tvättpäls, fönstersåpa,  
proffsskrapa och glasduk.

79,-
Ord. pris  

105,-

79,-
Ord. pris  

99,-

199,-
Ord. pris 

249,-

156,-
Ord. pris 

229,-

760,-
Ord. pris 

950,-

495,-
Ord. pris 

595,-

49,-
Ord. pris  

69,-
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Städmaskiner för kontor och industri

Taski Aero 8 plus
Art.nr: 7524249. Professionell  
dammsugare för de större golvytorna.  
Supereffektiv motor och patenterad  
Whisper-teknik. Levereras komplett  
med möbel- och fogmunstycke.

Easy Scrub  
Orbital Edge
Art.nr: 109721. En nätt och  
effektiv skurblocksmaskin som lätt  
klarar svåråtkomliga hörn och kanter.  
Maskinen är med sin ocillerande rörelse  
lättarbetad till trappor och fullt kompa- 
tibel med Twistermetoden.  
Maskinen har ett ledat  
teleskophandtag för  
optimal ergonomi.

Easy Scrub  
Roto Orbital
Art.nr: RO41S. Singelskurmaskin 
med roterande orbital rörelse, 
430 mm rondell och försedd med 
justerbara spraymunstycken.  
Vikt 41 kg

Nilfisk Attix 751
Art.nr: 302002523. En våt-/torrsug 
med stor kapacitet och låg  
ljudnivå. Tippbar  
rostfri behållare 
och automatisk  
filterrengöring.

Profi 12
Art.nr: PROFI1,2E. En enkel, 
smidig och robust  
dammsugare  
med låg ljud- 
nivå som kan  
användas i  
alla miljöer.

1 995,-
Ord. pris  
2 995,-

9500,-
Ord. pris  
12 900,-

2 295,-
Ord. pris  
3 100,-

Är du på jakt efter begagnat?
Vi har alltid ett brett utbud av genomgångna och servade begagnade  
städmaskiner. Kontakta oss och berätta vad du söker.

15 900,-
Ord. pris  
18 900,-

8 990,-
Ord. pris  
11 990,-

24 900,-
Ord. pris  
27 900,-

Comac Evo
Art.nr: 109761. En liten gå-bakom kom-
biskurmaskin med hög sugeffekt  
för alla typer av golvytor.
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PT Professional  Ronnebyvägen 3A, 371 45 Karlskrona 
0455 - 61 50 20  |  info@ptprofessional.se  |  ptprofessional.se

PROFESSIONAL
– städutrustning för alla

Se våra demofilmer  
på vår Youtubekanal. Läs in  
QR-koden eller sök på ”ptprofessional”
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Alla priser är angivna exklusive moms, Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.

Välkommen in till oss på Ronnebyvägen 3A  
i Karlskrona! Vi har ett stort utbud av städ- 
produkter som förenklar skötsel och underhåll 
av ditt hus både ut- och invändigt. På köpet  
får du hjälp av kunnig personal som hjälper  
dig att välja de bästa lösningarna.

Öppettider: Mån-fre 07.30-17.00

Besök gärna vår webbshop,  
du hittar den på vår webbsida 
www.ptprofessional.se

Välkomna till vår 
butik i Karlskrona


