
Eftersyn
Årligt eftersyn 
af hjælpemidler

Montage
Professionel og effektiv
montage og opsætning

Reparation
Reparationer og vedligeholdelse 
udført med ekspertise

Service
Eftersyn

Tryghed
-med al respekt.



Serviceeftersyn med tryghed
Vi sætter en ære i at sikre en god oplevelse.
Derfor planlægger vi hele forløbet på jeres lovpligtige årlige 
eftersyn sammen med jer, så det passer ind i jeres hverdag. 
Så overlad trygt jeres serviceeftersyn til vores dygtige og 
professionelle serviceteknikere.

Tingene skal fungere – altid!
Evt. nødvendige reparationer foretages samtidig med 
eftersynet efter aftale.
Vi går aldrig hjem før tingene fungerer.

Ergolet – mere end blot
en servicepartner

Dokumen-
tation på alt

Vi afleverer altid en
grundig servicerapport

på alle eftersyn.

Vores
personale

Vi brænder for det
vi gør - så forvent
altid respekt og et

smil af os.

Erfaring
tæller

Vores omfangsrige 
viden og indsigt i 
hjælpemidler er

vores styrke.

Det er vi
stolte af

Service
-eftersyn
der holder

Vi foretager lovpligtigt eftersyn 
på alle typer og fabrikater 

af personløfteudstyr.



“ Eftersyn med
sans for detaljen
Vores viden er din sikkerhed for
korrekt udført eftersyn.



Ergolet er en global virksomhed, som er dedikeret til at levere en tryg og behagelig flytning af mennesker, som har brug for 
hjælp til at blive flyttet. Ergolet blev grundlagt i 1973 som en mekanisk designvirksomhed men ændrede strategi i 1988  til 
kun at beskæftige sig med fremstilling af mobile hjælpemidler.

Lovpligtigt
årligt eftersyn 

Alle eftersyn udføres i iht. Arbejdstilsynets 
 AT-anvisninger nr. 2.3.0.2. maj 1996.
Statisk styrke testes efter DS/EN ISO 10535:2007.

Om Ergolet
Ergolet har siden 1992 leveret hjælpemidler til hospitals-, plejehjems- og 
hjemmeplejesektoren. Herudover har vi foretaget lifteftersyn siden 1999. 
Vi foretager mere end 5000 eftersyn og over 1000 reparationer om året. 
Alle besøg udføres af serviceteknikere med høj faglighed og respekt.

Bestil dit service eftersyn på
tlf. 70 27 37 90 eller service@ergolet.dk
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