
ERGONEWS OKTOBER 2020

MÅNADENS ÅF SEPTEMBER 2020!
Gott knäcke från Leksandsbröd, samt Gustafskorv och finöl

från DalaBryggeri är på väg till METOS i Malmö. Grattis!!

/Team Ergofokus

KAMPANJ!
Fotpall Palle 170R i rostfritt stål!

På fjädrande hjul, som låses vid

belastning. Maxvikt 150 kg.

Mått: 600x350x100‐135‐170 mm.

Nu 4 990 SEK
(ord.pris 5 490 SEK)

SKÄNKES!
Robot Coupe

Rivskiva 1,5 mm, ref 27588

Skärskiva 2 mm, ref 27555

Värde 660 kr / st

Först till kvarn!

Maila: sara@ergofokus.se

VINNARE FOTOTÄVLING SEPTEMBER
STORKÖKSGRUPPEN SYD!!

Foto: Victor Närkestam

.3xI‐montage för Ergoscoop.

Skicka in ett foto på en Ergofokusprodukt live,

efter leverans/montage så gör vi rekalm för er

på våra sociala medier!

Vi utser även "bästa fotot" en gång i månaden

fram till jul, där vinnaren får en sprängfylld

goodie bag!

SKICKA IN FOTO

AVSTÅNDSMATTE
uppmanar till social distansering

En helt ny matta som tydligt uppmanar till

social distansering i offentliga miljöer.

Mattan är 0,65 x 2 meter och finns med tryck i

två olika färger. Den är lätt att flytta till olika

platser, men kan även fästas med

dubbelhäftande tejp.

Perfekt för butiker, restauranger, sjukhus,

receptioner och andra offentliga platser.

Pris: 960 SEK.

BESTÄLL HÄR!

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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