UUSI JÄSENETU

Uusi jäsenetu

Ettonet-verkkokaupasta ja myymälöistä

Uusi jäsenetumme tarjoaja Ettonet Oy on suomalainen hyvinvointialan yritys, jonka tuotteissa on otettu huomioon
arjen pienet ja suuret esteet ulkonäön siitä kärsimättä.
Suomen Nivelyhdistyksen jäsenet saavat 10 % alennuksen
heidän verkkokaupastaan ja myymälästään.
Ihmiset ovat erilaisia. Me kaikki
emme täytä keskivertoihmisen
kuntoa ja mitoitusta, joiden mukaan elinympäristömme on suunniteltu ja rakennettu. Meillä voi
olla heikko selkä, voimaa vähemmän ikääntymisestä, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuen,
liikeradat ovat rajoittuneet jne.
Ettonet on huomioinut nämä
ergonomiset lähtökohdat tuoteratkaisuissaan. Niitten avulla
voitte rakentaa asunnostanne
arkielämän toimintaa tukevan.
Huolimatta tuotteissa olevista
aputoiminnoista, asuinympäristö
on kodikas ja viihtyisä.

Laaja tuotevalikoima
Ettonetin myymälöissä ja verkkokaupassa on laaja valikoima
sisustustuotteita ja käyttöesineitä, joista on apua jokapäiväiseen
itsenäiseen suoriutumiseen.
Ettonetiltä löytyy monia nivelvaivaisille sopivia tuotteita, kuten
sähkökäyttöinen, tavallisen ka-

lusteen näköinen nostoaputuoli
ja -sohva (kuvat oikealla). Myös
esimerkiksi avattavan istuimen
sisältävä isopyöräinen ostoskärry on näppärä voimien vähetessä
ostosreissulla (kuva alla).
Ettonetin esitteen ja lisätietoja saa sähköpostilla osoitteesta
info@ettonet. tai puhelimitse
numerosta (03) 781 7996.

Jäsenalennus
Suomen Nivelyhdistyksen jäsenet
saavat Ettonetin myymälöistä ja
verkkokaupasta 10 % alennuksen
kaikista tuotteista. Myymälöissä
alennuksen saa esittämällä yhdistyksen jäsenkortin. Verkkokaupasta www.ettonet. alennuksen
saa syöttämällä alennuskoodin
nivel10 ostoskorin Kuponki-kohtaan.
Ettonetin myymälät löytyvät
Lahdesta (Hämeenkatu 10) ja Helsingistä (Ruoholahdenranta 5),
puhelimella voi tilauksen tehdä
numerosta (03) 781 7996.

Avaustarjouksena kokoontaitettava kävelykeppi
Kokoontaitettava kävelykeppi on oiva ratkaisu, kun et tarvitse keppiä säännöllisesti. Kokoon taitettuna keppiä on helppo
kuljettaa matkoilla tai säilyttää laukussa.
Avattuna se on mainio kävelytuki, joka
alumiinista valmistettuna on samalla kevyt ja luja. Keppi on musta, kahvan alla
on messinkihela. Alapäässä pitoa varmistaa kumitassu. Pituus kokoon taitettuna
30 cm, avattuna säädettävissä 81-91 cm.
Kepin suositushinta on 35 €, Suomen
Nivelyhdistyksen jäsenet saavat sen hintaan 25 € - alennusta melkein 30 %! Postituskulut ovat 7 €. Tuotteen voi myös
noutaa Ettonetin myymälöistä.
Katso tilausohjeet yläpuolelta kohdasta
jäsenalennus. Käytä tilatessasi alennuskoodia nivelkk.
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