
PH Park Hotell 

anbefaller Pro-Aqua

”Det mest 

revolusjonerende med 

Pro-Aqua er at produktet 

er verdifullt på mange 

områder:

•  grundigere rengjøring 

av tepper – noe som 

vil forbedre brukstiden.

•  Mulighet for bedre 

inneklima på 

værelsene.

•  Man slipper utgifter til 

støvsugerposer. Dette 

gjør at systemet på 

sikt vil lønne seg.”

- underskrift tittel 

her?

Nytt firma – ny teknologi
Pro-Aqua Norway importerer, markedsfører og selger 

Pro-Aqua systemet i Norge. Pro-Aqua selges ikke i butik-

ker, men eksklusivt gjennom kvalifiserte distributører på 

hjemmedemonstrasjoner uten fordyrende mellomledd. 

Dette for å sikre kundene best mulig servise og produkt-

informasjon. Pro-Aqua Norway rekrutterer og lærer opp 

selvstendige konsulenter som står for visning av systemet.
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Deres konsulent:

Framtidens
rengjøringssystem



Med et Pro-Aqua system får du høy utbytte på investerin-

gen din i form av bedre helse i din familie.

• Ble fjernet fra luften 99,9 % av virus og bakterier 

• “Vasker” luft

• Normaliserer fuktigheten i huset ditt

• Aromatiserer luft (tørr inhalering)

•  Fjerner lukt (røykelukt som inneholder mer 

enn 4000 kjemiske stoffer)

• Fjerner midd, møll og andre mikroorganismer

•  Forebyggende mot allergiske reaksjoner 

og mot luftveisinfeksjoner samt forkjølelser

• Madrass- og teppebanking; virker 25 cm i dybden

•  Vakuumsuging av husholdnings gjenstander 

(puter, dyner, klær, barneleker)

• Tar opp sand helt fra teppebunn

• Samler opp vann i vannbeholderen 

• Kan brukes som luftkompressor

 eks: blåser opp luftmadrass, åpner tette rør, o.s.v.

Konsulenter

Pro-Aqua Norway rekrutterer 

og trener opp selvstendige 

konsulenter som står for vis-

ning og kunders opplæring av 

Pro-Aqua funksjoner. Dersom 

du tror dette kan være noe for 

deg, ta kontakt med oss. Kon-

taktinformasjon finner du på 

baksiden av denne brosjyren.

Tysk design, gir kvalitet og pålitelighet.

 Den funksjonelle design gjør at 

maskinen tar liten plass, er enkel å bruke,

samt lett å rengjøre.

Hvordan kan jeg få tak i Pro-Aqua ?

Vi holder visning hjemme hos kunder eller i firmaets egne 

kurslokaler i Møre og Romsdal. Vi gir en uforpliktende vis-

ning av systemet gjennom å presentere hvordan man enkelt 

kan bruke en eller annen funksjon på en inspirerende og 

effektiv måte med besparelse av tid og penger.   

Sammen med din konsulent kan du velge av hvilke funksjo-

ner du har behov i huset.

Dersom du ønsker å invitere venner, familie eller kolleger 

er det mulig for det.

Liker du frisk luft?
 Vi tilbyr

•  Visningen privat, eller i 

firmaets lokaler

•  Gratis demonstrasjon av 

renhold og testing av alle 

funksjoner

•  Å bli kjent med ny teknologi 

på markedet

•  Opplevelse av et nytt og 

spennende konsept for luft- 

og husrengjøring

• Finansiering

•  Kontinuerlig opplæringskurs

Liker du frisk og sunn luft men samtidig synes at rengjøring 

tar for lang tid? Blir du inspirert av naturens egen måte å 

holde luften ren og frisk på? Du har kanskje erfart hvor frisk 

luften blir etter en sikkelig regnbyge. Mangler du utstyret 

som skal til for å rense luften? Nå kan du endelig skaffe 

deg Pro-Aqua som kan oppfylle dine drømmer om lett og 

rask rengjøring og forbedre inneklima.

Det unike med Pro-Aqua er at den har ingen pose eller filter 

bare en separator som både filtrerer bort støv og urenheter 

fra luften og slipper ferdig vannvasket og ren luft tilbake til 

ditt innemiljø.

Med Pro-Aqua kan du dekke alle renholdsbehovene i huset 

og samtidig spare tid og penger. Pro-Aqua er laget for at du 

kan rense luften, og samtidig fjerne støv og forurensing som 

samles i tepper, møbler og sengemadrasser. Den er lett å 

flytte fra rom til rom.

Sett den på soverommet i kun 10 minutter før du eller barna 

skal legge dere, og luften på soverommet blir frisk og ren.

Asmatikere opplever en enklere hverdag, og noen kan re-

dusere medisinbruken. Medisiner demper som regel bare 

symptomene, mens Pro-Aqua kan gjøre noe med årsaken 

til plagene.

Det er ikke et medisinsk apparat, men 

Pro-Aqua kan gjøre noe med disse tingene:

• Røyk

• Bakterier og mugg

• Pollen

• Luften

• Støv

• Statisk elektrisitet

Gjennom tester har Pro-Aqua fått flere serti-

fikater fra flere betydningsfulle institusjoner. 

Pro-Aqua har blant annet fått godkjent et 

merke for helsebyggende produkt fra Senter 

for forebyggende medisin i Tyskland.

Liker du frisk luft?


