
ERGONEWS NOVEMBER 2020

Ladda ner 2021‐års prislista här, eller maila sara@ergofokus.se för komplett katalog.

MÅNADENS ÅF OKTOBER 2020!

Gott knäcke från Leksandsbröd, samt Gustafskorv och finöl

från DalaBryggeri är på väg till METOS i Göteborg. Grattis!!
Igen!! Förra månaden gick vinsten till Metos i Malmö :)

FOTOTÄVLING

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

KAMPANJ
NYA Harald Budget

Nya, starkare Harald Budget har kommit!

Men det högre priset gäller först fr.o.m.

januari 2021.

Ta chansen och beställ en uppgraderad

version av Harald Budget till det gamla

priset, endast 14 510 SEK.

Erbjudandet gäller året ut.

BESTÄLL HÄR!

KAMPANJ
Fotpall Palle 170R

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)

Erbjudandet gäller året ut.

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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