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En sfärisk form – en glob – eller en kula i dagligt tal. Med den formen  
började historien om Globus. Det var i slutet av 70-talet när vi löste en 
utmaning åt en av våra kunder. Utmaningen bestod i att på ett effektivt  
sätt förflytta återvunnet material från en nivå till en annan. Lösningen 
kom att bestå av att bygga en plattformshiss som drogs upp av en länk 
med kulor – glober. Lösningen blev så bra att vi bestämde oss för att 
bygga vidare på idén och utveckla den till alla möjliga lösningar för att 
transportera både gods och människor på ett säkert och effektivt sätt.  
Den mest centrala komponenten – globen–fick utgöra namnet på vårt 
bolag – Globus. 
 I dag konstruerar, tillverkar, servar, lagerför och återvinner vi lös-
ningar som tillför tillgänglighet för både ditt hem och ditt företag. Vår 
produktionsanläggning och huvudkontor ligger utanför Nyköping i  
Sörmland. Tack vare vårt välutbyggda servicenätverk som sträcker sig 
från Kiruna i norr till Ystad i söder kan vi vara på plats med jourservice 
inom två timmar – om det brådskar.
 Vi ingår i koncernen GLobuS INTerNaTIoNaL tillsammans med 
Larsson & Kjellberg som är en mekanisk verkstad, oXIM oxelösunds 
Industrimålning samt We Trade International, som har egen tillverkning 
av Y-bommar. 
 Vi på Globus brinner för att hitta lösningar så att ditt hem förblir ditt.  
I vårt breda sortiment av tillgänglighetslösningar finns allt från täckplåtar, 
stol- och plattformstrapphissar till rena personhissar.

Globus
Ett ”globalt”
företag



Globus Direkt
Vårt servicekoncept kallar vi för Globus Direkt. Med Direkt menar vi:
Direkt på plats. Dygnet runt om olyckan är framme.
Direkt bedömning. Snabba reparationer tack vare egna servicebilar  
utrustade med reservdelar anpassade till upptagningsområdets produkter.
Direkt kommunikation. Fullständig dokumentation och återrapportering.

Gröna Globus
Våra produkter gör under sin livslängd en stor nytta hos våra kunder.  
Många av våra produkter fortsätter att göra nytta även efter det tack vare 
att vi demonterar och återanvänder alla våra hissar och lyftar. uttjänta 
delar återvinns och delar som fortfarande håller måttet renoveras och 
kommer till nytta igen. Det tjänar vi alla på. Inte minst miljön.
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Tillgängligheten i ditt hem ska ske på dina villkor. En del vill förenkla var-
dagen och göra hemmet mer attraktivt. För andra kan vi göra det möjligt 
att bo kvar trots ändrade förhållanden i rörlighet.
 Vi på Globus brinner för att hjälpa dig göra så att ditt hem förblir ditt. 
I vårt breda sortiment av tillgänglighetslösningar finns allt från ramper, 
täckplåtar & tröskelramper, stödhandtag & hörnskydd, stol- och platt-
formstrapphissar till rena personhissar. 
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Tillgänglighet
i ditt hem

Plattformstrapphissar

Täckplåtar/tröskelramper

Stoltrapphissar

Ramper

Personhissar

Stödhandtag/hörnskydd



häR SkullE Vi 
kunna TillföRa 
TillGänGliGhET 
mED En SaTuRnuS



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. Dels handlar det om att skapa smidiga flöden, i exempelvis 
miljöer som restauranger, butiker, skolor, kyrkor, 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.
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Tillgänglighet
på ditt företag



häR SkullE Vi 
kunna TillföRa 
TillGänGliGhET 
mED En aTlaS



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
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

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


