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Tillgänglighet
på ditt företag  



Jag blev förälskad i ljusinsläppet. Här ville vi skapa stans nya kvarters- 
krog, där ljuset från de stora fönsterpartierna skulle få restaurangens gäster 
att känna sig uppiggade på dagen och som en del av stadsbilden på kvällen. 
Att förråd och kylrum var tvunget att ligga en våning ned, var inget någon 
av oss såg som ett stort hinder då.
 Men ganska snabbt blev det ett av våra största problem. När vi insåg 
att personalen i genomsnitt behövde springa upp och ned i trappen 11 
gånger på ett arbetspass, blev 17 trappsteg istället nästan 400. Både knän, 
fötter och servicen till våra kunder blev lidande av detta.
	 Fram	till	nu.	Tack	vare	Globus	flyter	nu	verksamheten	på	igen.	Med	vår	
nya varuhiss som inte bara är snabb, utan också extremt lättskött, kan vi 
åter	njuta	av	ett	flöde	som	både	gör	att	gästerna	slipper	vänta	på	sin	mat	
och vi på vår lönsamhet.

I det dagliga 
arbetet är  
varuhissen  
en ovärdelig  
knutpunkt i  
restaurang-
kökets flöde
& logistik. 



Tillgänglighet på arbetsplatser handlar om 
flera	saker.	Dels	handlar	det	om	att	alla	ska	ha	
möjlighet att på ett enkelt sätt kunna få ta del 
av det som erbjuds och dels handlar det om 
att	skapa	smidiga	flöden.	Att	möjliggöra	för-
flyttningar	av	människor	och	ting	på	ett	opti-
malt	sätt.	I	allt	från	offentliga	miljöer	till	restau-
ranger, hotell och industri. 
 Vi på Globus tar det här med tillgänglighet på 
största allvar och brinner för att hitta lösningar 
som	optimerar	flöden	och	skapar	mervärden	i	
din verksamhet. Välkommen att upptäcka våra 
produkter du också!  

I	vårt	utbud	av	godslyftbord	finns	
eleganta lösningar för butiker och 
andra miljöer med höga designkrav, 
robusta saxlyftar för verkstadsgolvet 
och även mobila plattformslyftar för 
snabba och säkra lyft.
	 Det	finns	stor	variation	på	de	
olika	modellerna	av	lyftbord.	De	kan	
lyfta både högt och lågt på liten eller 
stor yta. Användningsområdena är 
många.	De	kan	till	exempel	använ-
das som arbetsplattform, pallete-
rare, monteringsbord, vid lastkajar 
med mera. Jämfört med en traditio-
nell hisslösning är godslyftborden en 
mycket	rationell	och	kostnadseffektiv	
lösning.
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Mer information
På	vår	hemsida	finner	du	mer	bilder	
och information om alla våra hissar.   

”Schakt – matt”. Så skulle man bäst 
kunna beskriva vårt sortiment av 
person- och godshissar. Globus kan 
nämligen som en av få leverantörer 
erbjuda upp till 2 tons lågfartshissar  
i egen bärande schaktkonstruktion. 
 Vårt breda spektrum av hissar  
rymmer även plattformshissar som 
kan installeras såväl inom- som 
utomhus. Globus godshissar är 
avsedda för person- och tyngre  
godstrafik	inom-	och	utomhus.
 Användningsområden är indu-
strier,	verkstäder,	affärer,	restau-
ranger, pubar, sjukhus, skolor,  
kyrkor, församlingshem, hotell med 
flera.

Småvaruhissen Globus Hercules 
är	en	hiss	i	bygglådesystem.	Den	
är avsedd för rationell och bekväm 
transport av små laster som till 
exempel dokument, gods och målti-
der men även lastpallar och arbets-
stycken upp till 300 kg vikt. 
 Hercules har mycket små utrym-
mesbehov och kan därför byggas in 
överallt – även i efterhand. Hissen 
har en bärande schaktkonstruktion. 
Montering kan därför utföras snabbt 
och enkelt med mycket obetydliga 
ingrepp i byggnaden.



www.globustt.se

Vardagens logistik både hemma och på arbetsplatsen hand-
lar	om	förflyttningar.	Människor	och	ting	förs	framåt,	uppåt	
och sidledes. Upp för en trappa, ned en våning, in och ut genom 
dörrar och mellan huskroppar.
 På Globus jobbar vi snabbt, dedikerat och tillsammans med 
marknadens	bästa	partners	för	att	få	dessa	förflyttningar	att	
passa	alla,	gå	snabbare	och	bli	mer	effektiva.	Vi	har	dessutom	
ett av marknadens starkaste program för recycling och genom 
vårt	unika	flöde	av	montering	–	demontering	–	lagring	och	åter-
montering, skapar vi hållbara lösningar – både för din plånbok 
och för miljön. 
 Vi omvandlar hinder till möjligheter i hem och vi skapar  
effektivitet	i	flaskhalsar	på	arbetsplatser.	Kort	sagt	tillför	vi	 
tillgänglighet, vilket både bibehåller rörelsefrihet och skapar 
mervärden i vardagens logistik – över hela Sverige.   

Globus TT AB
Svalstavägen 1
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Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice	när
du behöver det.

Tel 0155-20 55 00 
Återanvändning på 
ett miljöriktigt sätt.


