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Vi fortsätter med våra digitala visningar! De tar normalt ca en

timme, men kan kortas ner vid behov. Vi berättar kort om

företaget, följt av demo av vårt erbjudande. Skicka önskemål om

tid här, så bekräftar vi med en Teamsinbjudan.

Intresseanmälan digital produktvisning

Arbetsplatsen Arbete i produktion, lager, montering, in‐utlastning kan

innebär många tunga lyft,vridningar, hämtning av gods, monteringsdetaljer. Låt oss

på Ergofokus utforma din arbetsplats så att den blir säker, ergonomisk och effektiv,

anpassad för er arbetsuppgift.

Den flexibla och effektiva

packarbetsplatsen.

Multistation. Flexibel modern

arbetsstation, anpassa den för din

arbetsuppgift.

Med hjälp av en

lyftvagn minskar du

dom farliga lyften

blir effektivare och

höjer

produktiviteten.

Anpassad bordsskiva med kulor, dra

istället för att lyfta. Förbättra din

arbetsmiljö med vår hjälp.

Höj o sänkbart packbord med eller utan våg

Arbetsplatsmatta

Palle mobil arbetsplattform

L&d Ergofokus AB * 0243‐153 50 * info@ergofokus.se
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Klicka här för att avregistrera din adress

Postman

http://l5337b.stats.theletter.se/?q=006712200019&TId=1
http://l5337b.stats.theletter.se/?q=006712200020&TId=1
http://l5337b.stats.theletter.se/?q=006712200031&TId=1
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