
ERGONEWS JANUARI 2021

MÅNADENS ÅF DECEMBER 2020!

Gott knäcke från Leksandsbröd, samt Gustafskorv och finöl

från DalaBryggeri är på väg till Martin&Servera i Årsta.

Grattis!!

GOTT NYTT ÅR!

Det finns nog inget år, vi väntat

så mycket på som detta!

Men trots nytt år, får vi hålla

oss till tåls utan besök och

mässor ett tag till. Det har

fungerat väldigt bra att träffas

digitalt och tack vare det och

alla er, så blev 2020 ett riktigt

bra år, för oss på Ergofokus.

TACK!

Håll er friska!! Så hoppas vi att

vi ses IRL senare under året!

/Team Ergofokus

BESTÄLL KATALOG 2021

PALLE® RAMP

Pallramp används vid bufféservering och diskinlämning där många barn har svårt

att nå upp till rätt höjd. Pallrampen står säkert och fast på gummifötter. Den har

låg egenvikt vilket gör den lätt att flytta med grepphål rampen. Materialet är

halkreducerande och enkelt att hålla rent genom att torka‐ eller spola av rampen.

Pallrampen levereras med fördel i kortare enheter för att hålla nere egenvikten,

samt för att kunna staplas när de inte används. Vid användande kopplas dock

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.

Smart, ergonomiskt och hygieniskt!

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

http://l5337b.stats.theletter.se/?q=006528400016&TId=1
http://l5337b.stats.theletter.se/?q=006528400027&TId=1
http://l5337b.stats.theletter.se/?q=006528400038&TId=1
http://l5337b.stats.theletter.se/?q=006528400049&TId=1
http://l5337b.stats.theletter.se/?q=006528400050&TId=1
mailto:sara@ergofokus.se?subject=Best%C3%A4ll%20katalog%202021&body=Via%20mail%20(pdf)%20alt.%20utskriven
http://l5337b.stats.theletter.se/?q=006528400061&TId=1
http://l5337b.stats.theletter.se/?MId=652840&RGd=00000000-0000-0000-0000-000000000000


ERGONEWS JANUARI 2021

MÅNADENS ÅF DECEMBER 2020!

Gott knäcke från Leksandsbröd, samt Gustafskorv och finöl

från DalaBryggeri är på väg till Martin&Servera i Årsta.

Grattis!!

GOTT NYTT ÅR!

Det finns nog inget år, vi väntat

så mycket på som detta!

Men trots nytt år, får vi hålla

oss till tåls utan besök och

mässor ett tag till. Det har

fungerat väldigt bra att träffas

digitalt och tack vare det och

alla er, så blev 2020 ett riktigt

bra år, för oss på Ergofokus.

TACK!

Håll er friska!! Så hoppas vi att

vi ses IRL senare under året!

/Team Ergofokus

BESTÄLL KATALOG 2021

PALLE® RAMP

Pallramp används vid bufféservering och diskinlämning där många barn har svårt

att nå upp till rätt höjd. Pallrampen står säkert och fast på gummifötter. Den har

låg egenvikt vilket gör den lätt att flytta med grepphål rampen. Materialet är

halkreducerande och enkelt att hålla rent genom att torka‐ eller spola av rampen.

Pallrampen levereras med fördel i kortare enheter för att hålla nere egenvikten,

samt för att kunna staplas när de inte används. Vid användande kopplas dock

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.

Smart, ergonomiskt och hygieniskt!

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

http://l5337b.stats.theletter.se/?q=006528400072&TId=1
http://l5337b.stats.theletter.se/?q=006528400083&TId=1
http://l5337b.stats.theletter.se/?q=006528400094&TId=1
http://l5337b.stats.theletter.se/?q=006528400106&TId=1

