
Framtidens tvättsystem
– 100 procent valfrihet

PROFESSIONAL
– städutrustning för alla

www.ptprofessional.se

• Miljötvätt som verkligen fungerar
• Kombinera med vanliga tvätt- och sköljmedel
• Sänker behovet av maskinunderhåll
• Klimatsmart val



FRAMTIDENS TVÄTTSYSTEM

Tvätta med  
alkaliskt vatten
Z-Water är framtiden. Ett tvätt- och rengörings-
medel som till mer än 99 procent består av van-
ligt vatten. Dess unika rengörande egenskaper 
är ett resultat av avancerad teknik där vattnet 
filtreras i flera steg, joniseras och sedan görs 
alkaliskt via elektrolys. Det betyder att Z-Water 
inte avger några miljöförstörande kemikalier 
och att det är helt ofarligt att hantera, samtidigt 
som det mycket effektivt löser smuts och fett. 

100 procent valfrihet för användaren 
I ett bostadshus har inte alla boende samma miljöengagemang. Vissa 
vill också att tvätten ska ha en doft från ett sköljmedel. Därför är val-
frihet viktigt. Med det unika tvättsystemet som vi erbjuder för Z-Water 
kan den som tvättar helt och hållet själv välja medel i tvättstugan.

Det innebär att tvätten antingen sker enbart med Z-Water, eller en-
bart med traditionellt tvättmedel. Alternativt med Z-Water i kombina-
tion med sköljmedel, eller med traditionellt tvättmedel och sköljmedel. 

 Tillverka själv med Z-Water Generator  
– billigt och klimatsmart
Z-Water kan köpas färdigt eller tillverkas på plats direkt i en verksam-
het med låg energiåtgång. Det som behövs är en Z-Water Generator. 
Något som minskar behovet av transporter. Sammantaget sänker detta 
utsläppen av CO2, samtidigt som det kan sänka kostnaderna för tvätt- 
och rengöringsmedel med upp emot 50 procent i en verksamhet. 

Fakta och fördelar
• Snällt mot människor och miljö. Släpper inte ut några  

miljöskadliga kemikalier

• Inga tensider, fosfater eller parfymer

• Kostnadsbesparande, kan tillverkas på plats med  
Z-Water Generator

• Klimatsmart, minskar utsläpp av CO2 tack vare färre  
transporter och återanvändbara förvaringskärl  

• 100 procent valfrihet för användaren.
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Framtiden kan
flytta in hos er också! 
Hjälp vår planet – tvätta med Z-Water 
helt utan traditionella tvättkemikalier

Varför välja Z-Water?

Fördelarna med att använda Z-Water är många. 
Framförallt minskar den negativa belastningen på 
miljö och klimat eftersom vi väljer bort skadliga 
kemikalier och eftersom vi kan tillverka vårt eget 
tvättmedel.  

Varför välja bort vanligt tvättmedel?

Även om vanliga tvätt- och sköljmedel gör tvätten 
ren och efterlämnar en frisk doft finns det också 
flera negativa effekter. De innehåller bland annat 
tensider, fosfater, komplexbildare, med mera. 
Vanliga tvättmedel kan också ge upphov till aller-
giska och astmatiska besvär. 

Skippa gärna sköljmedel också

I sköljmedel finns kemikalier som gör att tvätten 
blir mjuk och doftar. I en tvättstuga med Z-Wa-
ter-systemet används en avhärdare som tar bort 
kalken i vattnet, vilket gör att tvätten blir mjuk 
utan skölj-/mjukmedel. Tänk på att ren tvätt är ren 
även om den inte doftar ”sommaräng”.

Något särskilt att tänka på?

Egentligen inte, det går att tvätta precis som van-
ligt med Z-Water. Fläckar förbehandlas med fläck-
borttagningsmedel, eller ännu hellre, med  Z-Wa-
ter. Spraya och låt verka innan du tvättar. Använd 
sedan lämpligt program på tvättmaskinen. 

Några av våra kunder
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Först i Europa med Z-Water
Lördagen den 13 september 2020 invigde  
Olofströmshus och PT Professional Europas första 
tvättstuga som inte släpper ut några miljöförstöran-
de kemikalier från tvättmedel. Något som är möjligt 
tack vare Z-Water.

Rent vatten ut 
Helen Gunnarsson är marknadschef på Olofströms-
hus. Hon och hennes kollegor fick reda på Z-Water 
via Olofströms kommun som använder det i sin 
städverksamhet för tvätt av smutsiga moppar och 
mikrofiberdukar.
    – Vi tänkte att det här tåget måste vi också få 
vara med på. Ett tvättmedel som inte avger kemi-
kalier och med bara rent vatten ut ur systemet. Inte 
minst eftersom vi i Olofströmshus satsar väldigt 

mycket på vårt miljöarbete.
    Från början var det tänkt att maskinerna i den 
nya anläggningen skulle matas enbart med traditio-
nellt tvätt- och sköljmedel. Men, tack vare upptäck-
ten av Z-Water ändrades planerna.
    – Vi vet ju att vanligt tvättmedel inte har samma 
miljöstandard som detta. Därför bestämde vi oss för 
att använda Z-Water istället.
 
Bara början
Enligt Helen Gunnarsson är det här bara början för 
Olofströmshus. 
    – Vi använder det här mer och mer. Till exempel 
ska de företag som vi anlitar för att städa våra trapp-
uppgångar också gå över till Z-Water. Både vi och hy-
resgästerna är helt överens, detta fungerar verkligen.

Film från
invigningen


