PROFILKOMPANIET NEWS
Utgåva 20 • Nr 4 •

Ansvarig utgivare Martin Rüdén •

VAD KOSTAR SKJORTAN

Tel 08-544 405 00 • Fax 08-544 405 29 • Mail info@profilkompaniet.se

VI FYLLER 20 ÅR

SNICKERS XTR

PKT Profilkompaniet AB startades 5 november 1990
i Arninge Industriområde i Täby. Företaget säljer
och producerar profilkläder, presentreklam, yrkes &
skyddskläder, bildekor, skyltar & banderoller. Vi finns
i stora lokaler i Arninge Industriområde.

XTR serien från Snickers är det absolut senaste och
bästa i arbetskläder. Den senaste tekniken och de
senaste materialen i kombination med Snickers patent
och passform ger proffsen vad de förtjänar oavsett
miljö.

1198

Sedan 1990
Ända sedan 1990 har vår ambition varit
att bli vår marknads ledande leverantör av
helhetslösningar för profilering och yrkesklädsel.
Skjortan på bild heter 5230-64 och är en av nyheterna till hösten 2010. Den finns även i omvänd färgsättning, som slimfit eller regular fit och naturligtvis
även som blus. De kostar 576:- plus moms.

Vi tror att bättre kvalitet, bättre passform
och bättre känsla är det som inte kostar
skjortan. Vi tror att plagg man använder
mycket och i viktiga sammanhang måste
vara rätt.
Därför arbetar vi med ErnstAlexis när det
gäller skjortor & blusar. ErnstAlexis är ett
svenskt fabrikat av högkvalitativa plagg för
representation och fritid.
ErnstAlexis garanterar oss att vi kan erbjuda
de absolut bästa skjortorna och blusarna i
de bästa materialen och den rätta designen.

PACKAT & KLART
Trenden på trolleys är just nu att få fram de
lättaste väskorna för att underlätta resande
och minimera överviktsproblem på flyget.
Här är två bra alternativ på temat.

Trolleyn här är en
hardshell modell som
skyddar packningen
men samtidigt väger
minimalt. Håller IATA´s
mått för kabinväskor.
Högblank finish som
passar väldigt bra med
den nya epoxytekniken
(se exemplet på andra
sidan).
Finns i svart eller
silvergrått.
158318-990

Den här trolleyn är en
extremt lätt men tålig
trolley i en traditionell
modell. Finns i två
storlekar.
1033-lilla (2,4 kg)
1034-stora (3 kg)

Vår affärsidé är att med allt under eget tak
(egen butik och utställning, eget lager, egen
produktion och egen distribution) erbjuda
de mest flexibla, professionella, och kostnadseffektiva möjligheterna.
Efter de första 20 åren törs vi säga att vi
kommit en bra bit på vägen. Nu ser vi med
stor tillförsikt och nyfikenhet fram mot nästkommande 20 år.
Vi vill naturligtvis fira detta och har därför
ett antal extra attraktiva erbjudanden under hösten. Se bland annat erbjudandet på
julgåvorna på andra sidan av detta blad.

Vinterjacka XTR A.P.S är en ny, kompromisslös vinterjacka för professionella
yrkesarbetare. En helt vattentät men ventilerande ytterjacka som uppfyller standarden EN 343 tillsammans med den löstagbara fleecejackan ger ett komplett skydd.
Finns i svart och grått.
XS-XXXL
3244

PROJEKT SECOIL X-CAT

158318-990

X-cat World series är en extrem offshoreklass med
katamaraner som drivs av utombordare till farter
på uppåt 90 knop. Den körs framförallt i Dubai med
omnejd.
Westerlund Racing är ett unikt svenskt team som kör
i denna klass.
Secoil är ett svenskt bolag som är partner i projektet.
De marknadsför & tillverkar framtidens säkra drivmedelshantering (läs mer på www.secoil.se).

Den senaste tiden har vi på Profilkompaniet
arbetat tillsammans med Secoil och deras
lansering av revolutionerande drivmedelshantering.
Vi har producerat profilkläder och presentreklam samt mässvepor till tekniska mässan
i oktober 2010 där Secoil fick ta emot priset från stiftelsen skapa till minne av Alfred
Nobel. MARINSTATION A60

XTR Canvas+ arbetsbyxa
är den kompromisslösa
arbetsbyxan för den som
vill ha det bästa.
Mängder med unika funktioner tillsammans med
det patenterade materialet ger en extremt komfortabel byxa med oöverträffad slitstyrka.
42-58, 84-104,
eller 146-154

XTR Underställ
är det perfekta
lager 1 alternativet under
de andra XTR
produkterna.
De är producerade med
bodymap teknik
som ger plagg
som har maximal funktion i
varje del. Finns
som tröja och
långkalsong.
Kom in och prova - du kommer
att bli överraskad vågar vi
lova.
XS-XXXL

9430

9431

NYTT I TRYCKERIET

NY MÖSSA

JULGÅVOR
Med anledning av vårt 20-årsjubileum har vi
tagit fram några riktiga kanonerbjudanden i
begränsat antal.
Poul Bocuse är kockarnas kock. Tävlingen som bär
hans namn, Bocuse dÓr, är det inofficiella världsmästerskapet i matlagning. Han är fransman, född 1926
utanför Lyon och har tränat mängder av framstående
kockar, bland annat Eckart Witzigmann som blev första tyska kock med 3 michelinstjärnor.

En ny metod har sett dagens ljus hos oss
under hösten. Med hjälp av nya maskiner
och teknik kan vi lägga en dome av epoxy
på en folie som går att värma på plagg med
transfermetoden.

FÅGELSET POUL BOCUSE
360:- (ord 503:-)

RIS

P
SPECIAL

Den största värmeförlusten sker genom
huvudet. Att skydda det ger god effekt mot
nerkylning när temperaturen kryper neråt.
Vi har tagit fram en vindfodrad mössa med
instickad reflexrand som vi erbjuder till ett
bra pris. Mössan finns i marinblått, svart
eller i grått. One size.
GTT-PKT

NY TEGERA HANDSKE

Resultatet blir en 3-D effekt och en förstärkning av metalliceffekten i folien om man
använder en sådan.
För rätt motiv blir intrycket något helt nytt
och garanterat iögonfallande för omgivningen.

NYTT I DEKOREN

Art.nr 11217100-T Den perfekta julgåvan för de som
tror sig ha allt. Har man en gång använt en fågelsax
för att dela en kyckling eller revbensspjäll kan man
inte vara utan. Komplett set i presentkartong från
Poul Bocuse.

KNIVBLOCK POUL BOCUSE
475:- (ord 1.451:-)

Kromfri, tvättbar handske med fluorescerande material i ovansidan. Vattenavvisande
och förböjda fingrar. Finns i storlekarna
7-11. Beställ i 6-pack och få 10% rabatt!
9132

NY JALAS KÄNGA
Samma nya metod som för textilen kan
användas även på hårda föremål, som bilar
eller hårda resetrolleys. Genom att lägga en
dome av epoxy på en folie avsedd för sådan
montering går det lika bra. Resultatet blir
samma unika 3-D effekt och en förstärkning
av metalliceffekten i folien om man använder en sådan.
Löp linan ut och ge din logo ett nytt och
garanterat iögonfallande utseende.

NYGAMMALT I BRODYREN

RIS

P
SPECIAL

Art.nr 11207000-T Det här knivblocket är årets kap.
Knivblocket i bambuträ är försett med ett komplett
knivset med bryne ur Poul Bocuse serien.

BRASTÄNDARE POUL BOCUSE
89:- (ord 125:-)

Jalas nya halvhöga vattentäta känga i
skyddsklass S3 har blivit en succé. Med
den nya dubbelstötdämpande FX2 sulan,
snabbsnörning, aluminiumtåhätta, vattentäta drylockmembran och nitrilgummisula ger
den väldigt bra skydd med bibehållen smidighet. Finns även som modell lågsko. Finns
i storlekarna 36-47.
3318
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P
SPECIAL

Art.nr 19542514-T En kvalitets tändare i metall ur
Poul Bocuse serien. Reglerbar låga. Påfyllbar med
vanlig tändargas.

En nygammal teknik har fått nya möjligheter med laserteknik. Idag gör vi fler och fler
applikationsbrodyrer med stor precision. Vi
kan till och med kombinera olika material
och färger i samma applikation.
Det innebär att vi kan åstadkomma häpnadsväckande effekter och spara både tid
och pengar för våra kunder.
Dessutom minimerar man det komfortproblem man får av en riktigt stor brodyr med
mängder av stygn.
För dig som vill ha en riktigt stor effektfull
broderad logo rekommenderar vi ett besök
så du får se med egna ögon.

SULGJUTNING
RIKTIG FRISKVÅRD
Vintersäsongen är i full gång. Mängder av
kängor och andra vinterskor levereras och
allt fler upptäcker värdet av att ha en gjuten
sula.
Oavsett man redan har bekymmer eller inte
är ett par gjutna sulor bland det bästa man
kan göra för sina fötter. Eftersom resten av
kroppen är beroende av fötternas skick kan
det ge oanade effekter för exempelvis ryggproblem, eller höft & knäproblem.
Slå gärna en signal eller kom förbi så diskuterar vi gärna fram en lösning som passar
era fötter.
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Samtliga priser är exklusive moms

