
ERGONEWS JANUARI 2020

DET HÄNDER PÅ ERGOFOKUS

Våren bjuder som vanligt på mycket

aktiveteter, inte bara i Sverige.

Först ut är SMAK i Oslo där vi ställer ut

ihop med Rustfrie Bergh (monter C04‐

30). Tätt efter finns vi på Gastro

Helsinki ihop med Dieta Oy (monter

6c50). Och bara ett par veckor därpå

ses vi på Kostdagarna i Malmö.

Vi kommer även köra igång med vår

återförsäljartävling igen! Denna gång

med fina vinster från Dalarna, bl.a.

godsaker från Leksands knäcke. Första

vinnaren presenteras vecka 6 2020.

Väl mött! / Team Ergofokus

KALENDER VT 2020

12/2: Minimässa HNA,

Farhult.

3‐6/3: SMAK, Oslo.

11‐13/3: GASTRO,

Helsingfors.

26‐27/3: Kostdagarna,

Malmö.

28/4: Arbetsmiljödagen hos

Ergofokus, Borlänge.

6‐8/5: SAMTIT, Malmö.

LIMBO Mini

Rätt arbetshöjd avlastar axlar, nacke och rygg!

Limbo Mini är ett spolbart och rullbart arbetsbord som är elektriskt

(230V) höj o sänkbart mellan 570 och 970 mm.

Bordet är med sina 600x450 mm litet och smidigt, och passar för

många arbetsuppgifter.

XCART Edrive

Utöver ett batteridrivet höj‐ & sänkbart lastplan har XCART E‐drive

även drivning framåt och bakåt, vilket gör den lätt att styra och flytta

även med tung last.

XCART E‐drive togs fram efter önskemål från arbetsledare och

ergonomer, i samband med en anpssning av ett butikslager.

E‐drive går att applicera på vår standard‐XCART med måtten

900x650x300‐1100 mm, men kan även specialtillverkas.

Kirunavågen

Kirunavågen finns numer även i Oskarshamn och Lysekil... Fler och fler

upptäcker det enkla och pedagogiska viset att mäta sitt matsvinn på!

Varje gram vi sparar, innebär inte bara bättre ekonomi utan även en

bättre värld.

Kirunavågen (monterad på vagn) finns i sitt originalutförande för

omgående leverans men kan även anpassas unikt efter era önskemål.

L&d Ergofokus AB * 0243‐153 50 * info@ergofokus.se
Klicka här för att avregistrera din adress
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aktiveteter, inte bara i Sverige.

Först ut är SMAK i Oslo där vi ställer ut

ihop med Rustfrie Bergh (monter C04‐

30). Tätt efter finns vi på Gastro

Helsinki ihop med Dieta Oy (monter

6c50). Och bara ett par veckor därpå

ses vi på Kostdagarna i Malmö.

Vi kommer även köra igång med vår

återförsäljartävling igen! Denna gång

med fina vinster från Dalarna, bl.a.

godsaker från Leksands knäcke. Första

vinnaren presenteras vecka 6 2020.

Väl mött! / Team Ergofokus

KALENDER VT 2020

12/2: Minimässa HNA,

Farhult.

3‐6/3: SMAK, Oslo.

11‐13/3: GASTRO,

Helsingfors.

26‐27/3: Kostdagarna,

Malmö.

28/4: Arbetsmiljödagen hos

Ergofokus, Borlänge.

6‐8/5: SAMTIT, Malmö.

LIMBO Mini

Rätt arbetshöjd avlastar axlar, nacke och rygg!

Limbo Mini är ett spolbart och rullbart arbetsbord som är elektriskt

(230V) höj o sänkbart mellan 570 och 970 mm.

Bordet är med sina 600x450 mm litet och smidigt, och passar för

många arbetsuppgifter.

XCART Edrive

Utöver ett batteridrivet höj‐ & sänkbart lastplan har XCART E‐drive

även drivning framåt och bakåt, vilket gör den lätt att styra och flytta

även med tung last.

XCART E‐drive togs fram efter önskemål från arbetsledare och

ergonomer, i samband med en anpssning av ett butikslager.

E‐drive går att applicera på vår standard‐XCART med måtten

900x650x300‐1100 mm, men kan även specialtillverkas.

Kirunavågen

Kirunavågen finns numer även i Oskarshamn och Lysekil... Fler och fler

upptäcker det enkla och pedagogiska viset att mäta sitt matsvinn på!

Varje gram vi sparar, innebär inte bara bättre ekonomi utan även en

bättre värld.

Kirunavågen (monterad på vagn) finns i sitt originalutförande för

omgående leverans men kan även anpassas unikt efter era önskemål.
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