
ERGONEWS DECEMBER 2020

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

från DalaBryggeri är på väg till DALUX i Solna. Grattis!!

/Team Ergofokus

JULLOV!
Kontoret och verkstaden är

stängt from 23/12‐20 tom 10/1‐

21.

Ni når oss dock på telefon,

0243‐153 50, alla dagar.

God Jul & Gott Nytt År!

Vi önskar er och alla världens

barn en fridfull jul! Tack för ett

fint samarbete, trots de

prövningar 2020 ställt oss inför.

Vi ser fram emot ett nytt år,

tillsammans med er! / Team

Ergofokus

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.

Mått: 800x650x680‐980 mm. Max: 200 kg.

Erbjudandet gäller året ut.

BESTÄLL HARALD BUDGET

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 AVSTÅNDSMATTE

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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