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VI FIRAR 20 ÅR HELA 2011
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 ändamålsenliga lokaler i Arninge Industriområde.

SNICKERS XTR SHIELD
XTR serien från Snickers har vi berättat om i tidigare nummer. Det är det absolut senaste och bästa i
arbetskläder. Den senaste tekniken och de senaste
materialen i kombination med Snickers patent och
passform ger proffs vad de förtjänar.
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Sedan 1990
Sedan 1990 är vår ambition att vara den
marknadsledande leverantören av helhetslösningar för profilering och yrkesklädsel.
11244800

Produkten på bild heter 11244800 och är en rolig
nyhet inför julsäsongen som startar redan nu för oss
som har det som arbete. Den kostar från 16:- plus
förädling och moms. Lämplig förädling är en etikett
som printas med 4-färgsteknik. Kostar från 4:- plus
moms.

Under de två närmaste åren kommer vi ha
en tävling i att odla långa relationer. Förpackningen innehåller allt som behövs för
att odla en egen julgran. Man tillsätter bara
vatten och ställer den soligt. Håller man
efter den och sköter den skall den på två år
bli en riktig julgran.
Regelbundna avstämningar kommer ske där
man kan vara med och tävla. Vi kommer
utse segrare i flera klasser, såsom bästa
tillväxt, mest originell placering och andra
lämpliga kriterier som dyker upp.

Vår affärsidé är att med allt under eget tak
(egen butik och utställning, eget lager, egen
produktion och egen distribution) erbjuda
de säkraste, mest flexibla, professionella,
och kostnadseffektiva möjligheterna.

JULKLAPP
Hör du till dem som med andan i halsen letat en lämplig gåva till personal eller kunder
strax innan jul? Har det hänt att du inte fått
det du ville utan fick ta det som fanns? Har
du fått leveransen lite väl sent?
Då har du chansen att titta på alternativ och
lösningar i lugn och ro redan nu.
Läs mer på andra sidan och kom in till oss
så skall vi visa bra alternativ.

FILMINSPELNING

HAMNA INTE PÅ EFTERKÄLKEN
En riktig kälke, producerad av de bästa materialen i Tyskland enligt traditioner sedan
1919. Det är väl ändå något att ha. Den
perfekta presenten till den man tror har allt.

Snickers XTR Shield Jacka är en helt ny,
revolutionerande vinterjacka med svetsade
sömmar för professionellt yrkesfolk. Med
hjälp av högteknologisk 4-vägs stretch bildar den en superlätt vind- & vattentät sköld
runt kroppen som ventilerar. Förstärkningar
i SuperFabric på utsatta ställen gör den extremt tålig. Finns i svart.
Stl: XS-XXXL
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Under sensommaren har vi haft inspelning av trailer
till en ny gameshow som skall sändas på TV4.

Själva gameshowen sänds nu och heter
Pengarna på bordet. Den uppmärksamme
kan känna igen vårt kassavalv från trailern.
Den inbegriper stora summor pengar och
vilken miljö passar då bättre än vårt valv i
yrkesbutiken.

SPARKEN ÄR INTE SÅ ILLA

Tillverkad i trä, stål och med plastskydd.
Finns i två storlekar. Loggas lämpligen med
printat sittskydd. Jubileumsgåva? Julklapp?
Kundaktivitet? Butikskampanj?
Davos-lilla (3,9 kg) 556:- exkl moms
Horn-stora (5 kg) 796:- exkl moms

Yeedo Mezek (2.156 exkl moms) eller Oz
(1.276:- exkl moms) är två sparkcyklar som
gör såväl föräldrar som barn glada. Hög
kvalité och användbarhet kännetecknar de
läckra cyklarna. Pris i säljtävling?

Snickers XTR Shield Byxa är gjord i samma
material och teknik som jackan. Naturligtvis med Snickers twisted leg och kneeguard
system. Finns i svart.
Stl: 44 - 58, 146 - 152, 88-100

TRYCKERIET SVÄLLER

En nygammal metod ger vissa motiv extra
uppmärksamhet och finish. Med hjälp av en
tillsats i tryckfärgen och speciella schablonramar kan man åstadkomma en svälleffekt.
Resultatet blir en 3-D effekt som både syns
och känns.
För rätt motiv blir intrycket något helt nytt
och garanterat iögonfallande.

NYTT I DEKOREN

En ny displayprodukt för utställning, mässa,
butik eller reception. Kombinera skyltning
med sittplatser. Bygg ett pussel av era olika
verksamhetsben eller produktgrupper.
Med sublimeringstryck i full 4-färg kan man
producera verklighetstrogna motiv som
stämmer väl överens med verkligheten.
Överdragen är tvättbara. Väl mellan kub
eller cylinder. 40x40 cm.
Pris 2.900:-/st vid 1 st
Pris 2.600:-/st vid 3 st
Pris 2.300:-/st vid 10 st
FX100 Kub, FX101 Cylinder

LYCKAS MED JULGÅVOR

JALAS BÄSTA SERIE

Det lackar mot jul och det är hög tid för den
som vill ha ett bra urval och möjlighet att
göra ett bättre köp att titta på det.

Zenit är den nya generationens skyddsskor.
med extremt bra komfort.

Med anledning av vårt 20-årsjubileum har vi
tagit fram några riktiga kanonerbjudanden
i begränsat antal. Vår utställning är fylld av
bra alternativ som ännu inte tagit slut.
Vill du veta mer om hur du lyckas med dina gåvor, ta
kontakt med din säljare så berättar vi mer. Med hjälp
av några grundläggande erfarenheter kan man lyckas
betydligt bättre med presentreklam.

Presenter i procent
Sveriges invånare tycker om att ge och få
presenter! Nästan 9 av 10 tycker att det är
positivt eller mycket positivt att få presenter. Drygt 8 av 10 tycker detsamma om att
ge presenter. Yngre människor är mer positiva än äldre, och kvinnor är mer positiva än
män.
Presenter på jobbet
SCB-undersökningen visar att det är mycket
vanligt att anställda får gåvor, som julklappar och sommarpresenter, av sin arbetsgivare. Chefer och arbetsgivare verkar tycka
att det är viktigt att visa personalen uppskattning med presenter – av dem som är
anställda får 81 % en eller flera presenter
från företaget varje år. Det absolut vanligaste är att man får present 1-2 gånger per
år (77 %), men ungefär 4 % av de anställda
får presenter 3-4 gånger om året. De anställda är generellt sett positiva till att chefen visar sin uppskattning och generositet i
form av presenter.

De har ovandel i nubuckläder och ett mjukt
spiktrampskydd (finns även utan spiktramp)
samt yttersula av RPU för bästa stötdämpning, stabilitet och grepp. De har MemoryFoam som bidrar till oöverträffad komfort.
De finns i flera varianter, nedan kan du se
några av dem.
Kom in och prova, men vi varnar för att de
är starkt beroendeframkallande.

Snörsko. GEOX-sula, polstrad skaftkant,
ESD-godkänd, antistatisk, låg vikt, dubbel
stötdämpning i innersula, Memory Foam,
Merinoull, RPU sula Skyddsklass S2.
Finns i storlekarna 36-47.
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KNIVBLOCK POUL BOCUSE
475:- (ord 1.451:-)
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Sandal med trippla kardborrelås för enkel
av- och påtagning. Mjukt spiktrampsskydd,
Kardborreknäppning, ProNose tåförstärkning, polstrad skaftkant, ESD-godkänd,
antistatisk, låg vikt, dubbel stötdämpning
i innersula, Memory foam, Merinoull, RPU
sula. Skyddsklass S1P.
Finns i storlekarna 36-47.
3008

OUTSTANDING I BRODYREN
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. 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.

HUVALIGEN VAD SVENSKT

Äntligen kan vi erbjuda våra kunder som
söker en extra effekt på sin logo 3-D brodyr.
Med hjälp av specialmaterial och särskilda
brodyrprogram kan vi åstadkomma en rejäl
3-D effekt på hela eller delar av vissa logor.
Resultatet är verkligen effekthöjande och
gick tidigare endast att få producerat i fjär�ran östern. Nu har vi möjlighet att erbjuda
det i vår egna produktion på våra vanliga
lagervaror.

Vad passar bättre dessa dagar än ett riktigt
svenskt plagg. Jobmans nya funktionshood
(finns i tre färgställningar) är ett modernt
& funktionellt förstärkningsplagg. Snyggt,
behagligt och slitstarkt. 523:5152
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20-års jubileum hela 2011
Tävla med oss
Filminspelning hos oss
Lyckas med julgåvor
Efterkälken & sparken
Nytt i dekoren - sittkuddar
Tryckeriet sväller - svälleffekt
Brodyren outstanding - 3D
Jalas Zenit - Bästa skyddsskor
Snickers XTR Shield - Hett
Huvaligen vad svenskt

Samtliga priser är exklusive moms

