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De flesta av våra 
hissmodeller är 
till 100% återan-
vändbara.

Vad kännetecknar ett ”grönt” förhållningssätt? För oss handlar det om 
att göra och ge allt – i alla processer för att minska produkternas negativa 
klimatpåverkan. Vi är stolta över att kunna presentera vårt gröna program 
som vi kallar för . Konkret handlar det om att vi har full-
ständig kontroll på alla hissar vi säljer och att vi har utformat ett bra sätt 
för att kunna återanvända hissar – om och om igen.
 När en hiss inte längre behövs hos en brukare, demonterar vi hissen 
och tar den till vårt testlabb på vår anläggning i Nyköping. Här går vi  
igenom alla komponenter, byter ut slitdelar och sorterar, packar om och 
lagerför alla delar, för att snabbt och enkelt kunna montera upp hissen  
på ett nytt ställe. Vi samarbetar med ett av marknadens mest heltäckande 
återvinningsföretag som hjälper oss att på bästa sätt sortera och ta hand 
om de delar som till slut gjort sitt.
  ger dig som kund en bättre totalekonomi eftersom hiss-
arna kan återanvändas flera gånger. Det ger dig även ett bättre miljösam-
vete då du kan vara säker på att vi på Globus gör allt för att våra produkter 
ska göra ett så litet negativt klimatavtryck som möjligt. Något vi alla tjänar 
på – inte sant?



renovera & lagra
I testlabbet undersöker vi hela 
hissen och slitdelar byts.
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tvätta & packa
Alla komponenter sorteras,  
tvättas och packas om.
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Återmontera
När hissen behövs, kan vi snabbt 
vara på plats och återmontera. 
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Demontera
När hissen inte längre behövs 
kommer vi och demonterar  
hissen och återställer.

Återvinna
Vi samarbetar med  marknadens 
mest heltäckande återvinnings-
företag för att minimera negativ 
klimatpåverkan.
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www.globustt.se

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.

Vardagens logistik handlar ofta om förflyttningar. Människor 
förs framåt, uppåt och sidledes. Upp för en trappa, ned en våning 
och in och ut genom dörrar.
 På Globus jobbar vi snabbt och dedikerat ofta tillsammans 
med marknadens bästa partners för att få dessa förflyttningar  
att fungera för alla. Vi har dessutom ett av marknadens starkaste 
program för recycling som vi kallar Gröna GlobustM. Genom Gröna 
GlobustM  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. Kort sagt tillför vi till-
gänglighet, vilket både ger rörelsefrihet och skapar mervärden i 
vardagens logistik – över hela Sverige.   


