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Butiken där proffsen
köper sina yrkeskläder

Du har väl sett våra superhjältar? På vår hemsida www.promera.nu 
kan du lära känna reflexmannen, hantverksmannen och kockmannen!

Allt du behöver under ett tak

Undvik
fotproblem
Med vår fotskanner får du 
snabbt och enkelt besked om 
vilka skor och sulor som passar 
din fot och din arbetssituation. 

Rätt kombination kan mot-
verka problem med både 
fötter och knän och ger
dig bättre hälsa.

Alltid rena kläder

I samarbete med HS Service & Support erbjuder 
vi tvättservice. Det är ett snabbt och enkelt sätt 
att se till att dina anställda alltid har rena och 
fräscha kläder. Tvättservice är ett miljövänligt och 
modernt alternativ!
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Telefon: 0455- 61 50 99

Fax: 0455-31 17 42

E-post: info@promera.nu

Hemsida: www.promera.nu

M-T:  7.30-17.00
F: 7.30-16.00 

ÖPPET!

ARBETS-, VARSEL- OCH PROFILKLÄDER
Hos oss hittar du funktionella kläder som är an-
passade för de krav du som proffsanvändare 
ställer. Kläder av hög kvalitet med smarta funk-
tioner och specialplagg som uppfyller regler 
och krav i olika branscher.

KÖK, VÅRD OCH OMSORG
Vi säljer allt från bagarskjortor till kocksnibbar. 
Alla restaurangkläder har genomtänkta detajer 
som gör arbetsdagen lite mer problemfri. Du 
hittar också kläder för vård och omsorg hos oss, 
t.ex. för läkare och naprapater.

SKOR OCH HANDSKAR
Skor och handskar som skyddar, värmer och är 
bekväma är A och O för många yrkesgrupper. 
Vi har ett brett utbud som gör det lätt att hitta 
rätt oavsett om du behöver skyddsklassade 
handskar eller bekväma sommarskor.

SKYDD OCH HYGIEN 
Vi säljer också personlig skyddsutrustning som 
t.ex. andningsskydd, engångsoveraller och 
fallskydd. Dessutom kan du köpa handrengö-
ringsdukar i en smart förpackning som är lätt 
att ta med.

SE BRA UT MED PROMERA
Sedan 2007 har vi framgångsrikt klätt yrkesfol-
ket i Blekinge. Vi har ett brett utbud av kläder, 
skor och handskar och vi har valt ut våra leve-
rantörer med omsorg. Det gör att du alltid kan 
vara säker på att få produkter av hög kvalitet 
från marknadens mest etablerade märken när 
du handlar hos oss. I vår fräscha och välsorte-
rade butik på 350 kvadrat kan du titta på och 
prova våra produkter i lugn och ro.

Vägg i vägg ligger Energi & värme, som är 
hela Blekinges leverantör av allt från diesel, 
eldningsolja och smörjmedel till kemprodukter, 
gasol och spolarvätska.

VI HjÄLPER DIG
Vår kunniga personal hjälper dig att hitta de 
produkter som passar just ditt företag. Vi ger 
service utöver det vanliga och har modern 
utrustning i vår butik som gör att du snabbt får 
hjälp med allt från fotskanning till profiltryck. 

Det personliga bemötandet och ett glatt leende 
får du på köpet!

PROFILERING VISAR VEM DU ÄR
Hos oss får du hjälp med att profilera ditt 
företag. Vi erbjuder tryck och brodyr av både 
företagslogo och texter. Vi använder modern 
teknik och kan lagerhålla dina tryckfärdiga ori-
ginal så att du får en snabb leverans. Vi hjälper 
dig att välja den tryckmetod som passar bäst 
så att det blir prisvärt även i små upplagor! Vi 
kan också hjälpa dig att ta fram logotype och 
redigera original.
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