
Sundhed
- den bedste

personalegode



Værd at vide om en 
kompetent partner
Vi sætter fagligheden i højsædet. Det er nemt at skrive, 
men hos Ergopartner sætter vi handling bag ordene, 
og tilbyder dig et resultatorienteret partnerskab, der 
kommer dig og dine kollegaer til gode.

Det er Ergopartners fornemmeste opgave at holde os 
opdateret inden for ergonomiske produkter, så vi kan 
hjælpe dig og dine kollegaer med de bedste løsninger. 

I en travl hverdag har mange svært ved at huske øvel-
serne fra fysioterapeuten eller andre fagpersoner. Det 
betyder ofte, at det bliver nedprioriteret eller helt glemt. 

Vi arbejder på den måde, at vi hjælper med at indrette 
din arbejdsplads, så du sidder ergonomisk korrekt hele 
tiden.

Gennem mere end 15 års arbejde med ergonomi samt 
indretning af hundredevis af arbejdspladser, ved vi, 
hvad der virker.

Kontakt os i dag for en bedre
arbejdsplads i morgen.

Når du vælger Ergopartner som din 
samarbejdspartner, får du

• Et samarbejde med Danmarks største 
specialfirma inden for ergonomisk 
optimering af kontorarbejdspladsen 

• Mulighed for at afprøve de fleste af vores 
produkter gratis i 14 dage 

• Gratis og uforpligtende konsulentbesøg. 
Brug vores konsulenter til rådgivning, 
sparring og demonstration af produkter. 

• Kompetent rådgivning af kvalificerede 
kundeservicemedarbejdere



Vi bekæmper kontorsygdomme!

Øm i musearmen?

Vidste du, at hver anden oplever at få 
musearm på et eller andet tidspunkt? 
Det behøver hverken at være indviklet 
eller dyrt at gøre noget ved det.

Stiv i kontornakken?

Unødvendige vrid og forkert indretning, 
giver dig myoser og spændinger i skulder og 
nakke. Med få hjælpemidler kan du indrette 
din arbejdsplads, så du kun kan sidde på én 
måde... den rigtige!

Mangler du en 3. arm?

Kender du den klassiske telefonstilling 
med telefonrøret klemt fast mellem 
øre og skulder? Har du tænkt over hvor 
uhensigtsmæssig den er?

Er du blandt en million  
danskere med ondt i ryggen?

Kan man træne sin ryg, mens man arbejder 
- uden at tage i fitnesscentret? Kan man 
sidde godt og samtidig udvikle et bedre 
kredsløb? JA - spørg os hvordan.

Er valget af kontormøbler 
gennemtænkt?

Valget af møbler skal ikke kun tages ud 
fra design og farver. Du bruger 1/3 af din 
daglige tid på kontoret, så det er vigtigt, at 
det er fleksibelt og passer til dig.

Vi anbefaler:



Ergonomi
Ingen arbejdsplads uden gennemtænkte 
ergonomiske løsninger. Vi er Danmarks 
største specialfirma inden for ergonomi, 
og vi har stor erfaring i at opgradere eksi-
sterende arbejdspladser med ergonomiske 
hjælpemidler. 

Lige nu er der meget fokus på at komme 
op at stå og få mere bevægelse ind i 
arbejdsdagen. Til det har vi en masse 
spændende produkter, som I er velkomne 
til at prøve gratis.

Værsgo’ at gå ombord
 i en dejlig dag

 Måtte for aflastning af knæ og ryg

2 Support og kontorstol

3 Hæve/sænkebord

4 CPU-ophæng og ledningsskjulere

5 Hånd og armstøtte

6 RollerMouse og Mousetrapper

7 Ergonomisk tastatur

8 Praktisk konceptholder

9 Justérbar monitorarm

 God og korrekt bordbelysning

 Headset for trådløs frihed
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Værsgo’ at gå ombord
 i en dejlig dag Kontormøbler

Det er vigtigt for os at skabe en indretning, hvor 
medarbejdere føler sig godt tilpas, og hvor ergo- 
nomi, funktion og design går op i en højere enhed. 

Hos Ergopartner arbejder vi kun med leverandører 
der tænker design, sundt arbejdsmiljø og ergonomi 
ind i deres produkter … og vi står på mål for dem. 

Ud over nogle gode og flotte kvalitetsmøbler, får 
du i Ergopartner samtidig en kompetent sparrings-
partner med en stor viden om ergonomi og møbler 
der giver arbejdsglæde. 

Fortæl os om jeres ønsker og vi vil præsentere jer 
for en gennemtænkt løsning.

Da jeg pakkede min Steppie balanceplade ud var 
jeg noget skeptisk. Jeg tænkte: ”Hmm... hvordan 
kan den være aflastende for benene? ” Men jeg 
er blevet begejstret, og nyder nu at stå op ved 
computeren og arbejde. Det er godt for min ryg 
og jeg oplever, overraskende nok, at have mere 
energi efter en ‘stående arbejdsdag’. 
Fantastisk!!!!!!! 

Ingrid Søndergård
Sygeplejerske, ED, Aarhus Universitetshospital



Reducering af støj
Alle undersøgelser viser, at støj giver stress, 
hovedpine og manglende koncentration. 
Støj er en svær størrelse, men der er heldig-
vis mange gode og enkle løsninger der kan 
forbedre arbejdsmiljøet markant.  

Tag en snak med os om jeres udfordringer, 
og så vil vi i samarbejde med meget erfarne 
producenter skræddersy en løsning der pas-
ser til jeres lokaler og arbejdsrammer.

Efter mange års brug af almindelig mus, havde jeg 
efterhånden fået opbygget en hel del spændinger og 
skulder-smerter. De forsvandt dog hurtigt efter at jeg 
begyndte at bruge en RollerMouse. Og smerterne i 
håndleddet er også mindsket betragteligt. 

Så jeg er meget glad for skiftet til en RollerMouse.

Christina Palikaras
MARATHON SPORT



Kontor- og support stole
Vi er ikke skabt til at sidde otte timer foran vores pc, men 
de fleste af os er nødt til det. Det er derfor meget vigtigt at 
de otte timer bliver tilbragt i en stol der passer dig, og i en 
stol med ergonomi og bevægelse. Ergopartner har mere 
end 15 års erfaring i at levere stole der minimerer rygpro-
blemer, og du er velkommen til at prøve dem gratis på din 
arbejdsplads.

Siden jeg fik min Back App stol, har jeg hverken haft 
ondt i ryggen eller i nakken. Den lever fuldt ud op til 
det jeg blev lovet, da Ergopartner præsenterede den 
for mig første gang. Før tog jeg ofte smertestillende 
for nakken, men det er ikke længere nødvendigt. 
Jeg er super glad for min nye Back App stol.

Joan Eriksen
Danref A/S



Velkommen til hverdagen
Brochuren er slut. Nu begynder hverdagen.

De fleste af os bruger rigtig mange timer uge efter uge, 
året rundt, på vores arbejdsplads. Derfor kan en lille 
investering her have en positiv indflydelse på arbejds-
glæden, og samtidig give virksomheden et stort afkast.

Er du blevet inspireret på de foregående sider, er du 
velkommen til at kontakte os og fortælle om dine 
ønsker.

Oplev ny arbejdsglæde

Ergopartner A/S
Theilgaards Torv 3, stuen
4600 Køge

Tlf. 56 65 01 45
info@ergopartner.com   
     
www.ergopartner.com

TAK for din tid i dag – vi var alle tre meget 
begejstrede, og dine små fif og justeringer 
skabte ligefrem øget arbejdsglæde.

Vibeke Sode Hjorth
Forlagschef, Forlagsgruppen Lohse


