
Montage
Professionel opsætning 
af skinnesystemer.

Tryghed
-med al respekt.

Eftersyn
Årligt eftersyn 
af hjælpemidler

Montage
Professionel og effektiv
montage og opsætning

Reparation
Reparationer og vedligeholdelse 
udført med ekspertise



Montage – fordi 
sikkerhed er en tillidssag
Vi har stor respekt for vores kunders hverdag og det 
miljø vi bydes velkommen i. 
En montage planlægges i samarbejde med plejeperso-
nale og/eller borger.

Professionel opsætning 
af skinnesystemer
Vi har stor fokus på sikkerhed og forholder os til 
gældende lovgivning for opsætning og CE-Mærkning af 
skinnesystemer. 
Vi går aldrig på kompromis med kvalitet og sikkerhed.

Lovpligtigt eftersyn
Overlad trygt jeres serviceeftersyn til vores 
dygtige og professionelle serviceteknikere.

Ergolet Montage 
- en forudsætning for en nemmere og sikrere hverdag



“ Sikkert arbejdsmiljø
En korrekt udført montage af 
skinnesystemet er forudsætningen 
for et tilfredsstillende og sikkert 
arbejdsmiljø.

Opmålingen tager 10-15 
minutter  og foretages så vi kan 
forberede de rigtige materialer 
til montagen. 

Opmåling

Montagen tager fra 3-5 timer. 
Vi forsøger at tilpasse os jeres 
arbejdsrytmer og rutiner bedst 
muligt og har altid en dialog om 
dette på montagestedet. 

Montage

Når vi har opsat skinnesystemet 
foretager vi en vægttest med 
1 ½ maxvægt – vi går aldrig på 
kompromis med kvalitet og sik-
kerhed. Vi efterlader selvfølgelig 
et rengjort montagested, det er 
en del af vores arbejde.

Sluttest & 
rengøring

Vægttest
-her viser vi 
en vægttest



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.

Om Ergolet
Ergolet har siden 1992 leveret hjælpemidler til hospitals-, ple-
jehjems- og hjemmeplejesektoren. Vi monterer skinnesystemer 
til lifte overalt i landet udført af vores erfarne og professionelle 
montører. Herudover foretager vi over 5000 eftersyn og 1000 
reparationer om året. 

Bestil din montage på
tlf. 70 27 37 90 eller service@ergolet.dk
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Forflytnings-
hjælpemidler

Ergolets forflytningshjælpemidler giver personalet i plejen et bedre 
arbejdsmiljø. Hos Ergolet er vi  også meget opmærksomme på 
vores eget arbejdsmiljø. Hvis muligt beder vi om følgende: 

• Frigør gulvplads/gangareal
• Genstande øverst i rummet er fjernet


