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Tillgänglighet
i ditt hem



Som liten flicka älskade jag trappor. Jag kunde springa upp och ned hur 
många gånger som helst! Trappan blev den naturliga knutpunkten i  
hemmets logistik. Det som skulle upp lade man i trappan. Här samsades 
tvätt, leksaker, papper och nästan alltid stod dammsugaren vid foten  
av trappan. 
 I trappan har jag ramlat, talat i telefon, tjuvlyssnat på brorsan, skrattat, 
gråtit och gått. Trappan var en del av mitt liv, som fanns där, men som 
aldrig tog speciellt mycket av min uppmärksamhet. 
 Plötsligt gick det inte en dag utan att jag tänkte på trappan. Det som 
tidigare var en brygga mellan uppe och nere hade nu blivit en barriär, ett 
hinder – en påminnelse om min försämrade rörlighet. 
 Fram till nu. Tack vare Globus kan jag nu röra mig fritt igen. Ett stort  
hinder är borta. Jag har rivit barriären och återfått min frihet! Nu ser jag 
med glädje hur trappan återigen blivit en del av logistiken hemma. 

Trappan blev 
den naturliga 
knutpunkten  
i hemmets  
logistik.  
Trappen  
var en del  
av mitt liv. 



Tillgängligheten i ditt hem ska ske på dina vill-
kor. Oavsett hur dina villkor ser ut. En del  
vill förenkla vardagen och göra hemmet mer 
attraktivt. För andra kan det göra det möjligt att 
bo kvar trots ändrade förhållanden i rörlighet. 
Ditt hem är din borg.
 Vi på Globus brinner för att hjälpa dig göra så 
att ditt hem förblir ditt. I vårt breda sortiment av 
tillgänglighetslösningar finns allt från stol- och 
plattformstrapphissar till rena personhissar.
 Välkommen att upptäcka det du också!

Stoltrapphiss Plattformstrapphiss

Personhiss

Lyftplattform

Mer information
På vår hemsida finner du fler bilder 
och information om alla våra hissar.   

Globus lyftbord är en utmärkt lös-
ning vid behov av lägre lyfthöjd.  
Lyftborden kräver mindre plats än 
rampsystem och är därför idealiskt 
på ställen där ramper blir för branta 
eller långa. Det tar på krafterna att 
rulla uppför 12 meter ramp.
 

Plattformshissarna med vertikallyft 
är den perfekta lösningen för trans-
port mellan olika våningar, både 
inom- och utomhus.
 Äldre personer och personer med 
funktionshinder kan fritt röra sig 
mellan de olika våningsplanen.  
Rullstolar och rollatorer tar man  
lätt med då man åker upp eller ned  
mellan planen.

Globus erbjuder flera olika fabrikat 
av stoltrapphissar vilket gör att vi  
alltid kan hitta en hiss som passar i 
just din trapp.
 Alla våra stoltrapphissar är säkra, 
tar minimalt med plats och är lätta 
att förstå sig på. Du tar plats i hissto-
len och färdas enkelt upp- och nedför 
trappan. Hissarnas design gör att de 
enkelt smälter in i ditt hem.
 Huvuduppdelningen för stoltrapp-
hissar görs mellan hissar för raka 
trappor respektive hissar för svängda 
trappor.

Raka trappor. Svängda trappor. Både 
inom- och utomhus. Det är få miljöer 
där vi inte klarar av att leverera platt-
formshissar som möjliggör snabba 
och säkra transporter.
 Även denna typ av hissar färdas 
utmed trapplöpet men man behöver 
kunna rulla på till exempel en rull-
stol som ska färdas med hela vägen. 
Plattformen gör att det blir en mer 
generell lösning som klarar många 
olika typer av behov.
 Uppdelningen är hissar för raka 
trappor respektive hissar för svängda 
trappor och för inom- eller utomhus-
bruk.
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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
E-mail info@globustt.se
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Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

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


