
MÅNADENS ÅF APRIL 2020
Sponsrat av:

Gott knäcke från Leksandsbröd, samt Gustafskorv och finöl

från DalaBryggeri är på väg till Storköksgruppen Syd.

Stort Grattis!! / Team Ergofokus

KALENDER VT 2020

På Ergofokus, liksom hos de

flesta, gapar kalendern ovanligt

tom. Men även i osäkra och

oroliga tider, måste vi se till att

våra unga och gamla får bra mat

och att personalen som

levererar den har en bra

arbetsmiljö.

Vi gör allt för att hålla oss och

vår omgivning friska, så vi kan

fortsätta serva våra partners

och leverera bra utrustning till

deras kunder, som i sin tur

dagligen serverar våra nära en

hållbar måltid. God mat och

sömn är en förutsättning för att

hålla sig frisk! Stay in focus!

PALLE ®RAMP i nya former.

Palle®Ramp används vid bufféservering och

diskinlämning där många barn har svårt att nå

upp till rätt höjd. Rampen står säkert och fast

på gummifötter. Den har låg egenvikt vilket gör

den lätt att flytta med grepphål i rampen.

Materialet är halkreducerande och enkelt att

hålla rent genom att torka‐ eller spola av.

Pallrampen levereras med fördel i kortare

enheter. Vid användande kopplas enheterna ihop

med säkra hakar för att inte glida isär, ifall någon

hoppar, springer eller snubblar på rampen.

Vid önskemål levereras ramperna även med en

mjuk kantlist.

Mer info

VÄGGFÄSTE för konservöppnare WM52

Många gånger upplever användaren i köket att

konservöppnaren är i vägen när den är fast

monterad på en arbetsbänk. Är bänken inte

heller höj‐ & sänkbar är konservöppnaren även

ofta för hög. Lös problemet enkelt med ett

väggfäste som placeras på valfri höjd var som

helst i köket. Pris 2900 SEK.

Mer info

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

L&d Ergofokus AB * 0243‐153 50 * info@ergofokus.se
Klicka här för att avregistrera din adress

Postman
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