


Metal 1 HøjMetal 1 Lav

Lån en prøvestol i 14 dage!
Vi vil gerne tilbyde dig at afprøve vore stole. 
Vore konsulenter dækker hele landet og har 
mange års erfaring med råd og vejledning. 
Ring til os på tlf. 4675 4011 – Vi henter og 
bringer med et smil.

Sadel 1

Calypso IntegralFroli 1



Vore stole er udviklet i samarbejde med fysio-
terapeuter med det formål at give optimal støtte og 
arbejdsfrihed. En Ergotec® stol giver dig mulighed 
for at styrke ryggen mens du sidder og arbejder. 
Stole fra Ergotec® har en ekstraordinær siddekom-
fort og er samtidig meget enkle at indstille.

Alle stole leveres i materialer som 
tåler gløder, olie og spåner. Vi har 
mange års erfaring i at levere stole 
til industrien og hjælper gerne med 
råd og vejledning. Besøg også gerne 
vor hjemmeside www.ergotec.dk.

Vi er specialister i stole til Metalindustrien og 
værksteder og leverer til bl.a Alfa Laval, Danfoss, 
Vestas og Grundfos …

Ergonova LavErgonova Høj

Montage 1 Høj Montage 1 LavDynamic 1Dynamic 2
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Vi er faktisk også specialister i 
ergonomiske afl astningsmåtter...

Når man står op og arbejder belastes fødderne og 
 ryggen. Vi kender alle problemet når man har stået og 
gået en hel dag. Man føler sig træt, specielt i benene 
og ryggen.

En Ergotec® afl astningsmåtte kan afhjælpe disse 
 problemer. Vore måtter er bløde og elastiske og 
 stimulerer derfor muskelfunktionerne og blod-
cirkulationen.

Måtterne tåler både spåner, gløder og olie og kan 
 derfor anvendes overalt i produktionen eller på 
 værkstedet.

Besøg også gerne vor hjemmeside www.ergotec.dk 
hvor du kan se alle vore produkter samt downloade 
komplet katalog.

Ergotec ApS
Navervej 28 • 4000 Roskilde

Telefon 46 75 40 11 - Sjælland
Telefon 98 27 19 11 - Midt- og Nordjylland
Telefon 75 89 96 11 - Sydjylland og Fyn

www.ergotec.dk
e-mail: mail@ergotec.dk
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