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VD:n har ordet

Ergonomifrågorna tar plats i finrummet!

Ergofokus startade 2001 och som företagsnamnet avslöjar jobbar vi varje dag med att

hjälpa företag i flera olika branscher att minska ohälsan och öka produktiviteten, genom

smarta ergonomiska lösningar. Vi har länge missionerat om att det är bra investeringar för

företagets personal med bättre hälsa och därmed bättre produktivitet som följd.

Numera har vi börjat fått gehör för våra argument och kommer oftare med i diskussionerna

redan på planeringsstadiet av utformandet av nya arbetsplatser eller ombyggnad av

befintliga. Företagen ser idag att det faktiskt går att få ner fördyrande

rehabiliteringsperioder och sjukskrivningar med ett aktivt förebyggande

arbetsmiljöarbete där ergonomin är vital.

Med åtstramningar i arbetsmiljölagen under de senaste åren  som betonar arbetsgivarens

utökade ansvar  har ovan nämnda frågor flyttat in i styrelserummen. Idag är

kunskapen och medvetenheten större och man ser inte längre Ergonomiska hjälpmedel

och lösningar som en tråkig utgift utan som en lönsam investering.

Glädjande kan vi konstatera att vi på Ergofokus under resans

gång tagit fram ett antal produkter som nu uppmärksammas

utanför landets gränser. Vi har idag distribution och

försäljning i 7 länder utanför Sverige och ökade vår försäljning

med 32% senaste 12 månaderna.

Vi vill gärna se det som ett bevis på att vi gör något rätt  men

kommer inte att sitta med armarna i kors och vara nöjda. Det ger

oss istället fortsatt inspiration och motivation att fortsätta

missionera och utveckla Ergofokus, och vår ambition att vara

den bästa partnern för ert företag gällande arbetsmiljö och

ergonomi.

KAMPANJ ‐ OKTOBER 2019

ERGOMATTE‐sunnex

Ergomattesunnex är en ergonomisk arbetsplatsmatta för

dig som står mycket i tuffare industrimiljöer.

Ergomatte är tillverkad i specialsammansatt nitrilgummi som

effektivt avlastar fötter, ben höft och rygg. Det är gummits

spänst, i kombination med undersidans luftkuddar och

bulorna på mattans ovansida, som ger kroppen en skonsam

och ergonomisk tryckavlastning.

Ergomattesunnex är resistent mot vanligen förekommande

oljor, kemikalier, skärvätskor, emulsioner och

rengöringsmedel.

Det flexibla och unika byggsystemet gör att Ergomatte

sunnex enkelt monteras till önskad layout. Inga verktyg

behövs och varje sektion sammanfogas med hjälp av

mattans profil och det inbyggda låsklacksystemet.

Ergomattesunnex byggs till önskat format med sju olika

standard sektioner.

Klicka på bilden för ytterligare information!

Erbjudandet gäller beställningar t.o.m 20191031

Beställ här!

ARBETSPLATTFORMAR ‐ gör alla lagomt långa!!

Oberoende av längd, med en anpassad arbetsplattform, har alla möjligheten att få en

säker, ergonomisk och effektiv arbetsplats, vid t ex en maskin eller liknande.

Vi konstruerar och tillverkar arbetsplattformar i olika utföranden, allt efter erat behov. Vi har

både fasta plattformar, mobila plattformar samt höj och sänkbara arbetsplattformar, allt för

att möjliggöra för en ergonomiskt säker arbetsplats.

Arbetsplattformarna finns i olika material; lackerat, aluminium eller rostfritt, helt efter vad

eran miljö kräver.

Arbetsplattformar, ett lyft för både arbetsmiljön och ert företags hälsa och lönsamhet!

Klicka här för ytterligare information

Kundcase  Välinge Innovation Sweden

AB

I välinges nya produktionsfabrik var det inte bara

maskinerna som skulle vara optimerade utan

även arbetsstationerna skulle vara utformade så

att dom passade alla, oberoende av kön och

längd.

Eftersom "Produktionslinans" höjd är fast så var

enda alternativet att vi gör "golvet" justerbart i

höjd. Eftersom varje station även måste

anpassas i form, storlek och utförande, så

använde vi oss av Palle®Platå Flex till detta

uppdrag.

Vi tackar VÄLINGE för förtroendet att skapa

Ergonomiskt säkra arbetsplatser.

L&d Ergofokus AB * www.ergofokus.se * 0243‐153 50

Klicka här för att avregistrera din adress

Postman

http://l5337b.stats.theletter.se/?q=005783520011
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