
Reparation
Nyt liv til hjælpemidler.

Tryghed
-med al respekt.

Eftersyn
Årligt eftersyn 
af hjælpemidler

Montage
Professionel og effektiv
montage og opsætning

Reparation
Reparationer og vedligeholdelse 
udført med ekspertise



Som producent har vi 
den fornødne ekspertise
Vi har stort kendskab til mange typer hjælpe-
midler. Vores erfaring er jeres sikkerhed for et 
effektivt og ærligt forløb omkring reparationen.

Reparation - en tillidssag
Hjælpemidlet skal vedligeholdes - og være sik-
kert og funktionsdygtigt. 

Vi udskifter først et komponent, når det er nød-
vendigt - så holder tingene også meget længere.

Hjælpemidler skal fungere- hver dag!

Erfaring 
betyder alt

Branchekendskab og høj 
teknisk viden er vores 

varemærke.

Altid med 
et smil på

Vores personale brænder 
for det de gør. 

Sådan sikrer vi den bedste
reparations-oplevelse



Altid med 
et smil på

Vores personale brænder 
for det de gør. 

Skal 
passe ind

Enhver reparation med 
respekt for jeres 
arbejdsgange.

God service 
som en selvfølge

- Derfor har vi langvarige 
kunderelationer.

Sådan sikrer vi den bedste
reparations-oplevelse

“Målrettet, vidende 
og smilende
•	 	Vores	mål:	At	reparere	jeres	udstyr	
hurtigt	og	effektivt

•	 	Vores	middel:	Viden	og	erfaring

•	 	Vores	måde:	Gensidig	respekt	og		
et	stort	smil

•	 	Vi	bruger	kun	originale	reservedele
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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.

Reparation
af hjælpemidler

Alle reparationer foretages af vores erfarne og 
professionelle teknikere.

Om Ergolet
Ergolet har siden 1992 leveret hjælpemidler til hospitals-, plejehjems- 
og hjemmeplejesektoren. Vi monterer skinnesystemer til lifte overalt i 
landet. Desuden foretager vi over 5000 eftersyn  og 1000 reparationer af 
hjælpemidler om året. 

Bestil din reparation på
tlf. 70 27 37 90 eller service@ergolet.dk
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