
Här hittar du underlag för prisuppgift. Fyll i nedanstående formulär noggrant så att vi 
kan lämna en så exakt prisuppgift som möjligt till dig. 

Om du har möjlighet, maila foton till info@globustt.se, en bild tagen nedifrån och en 
uppifrån trappen.

Annat som kan vara viktigt att tänka på och ha betydelse vid montage är t.ex. element, 
handledare, utbuktningar eller ojämnheter på vägg. Förfrågan för inomhushiss
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Förfrågan för inomhushiss
Prisberäkning

 Minsta trappbredd:  mm

 Våningshöjd (golv till golv):  mm

 Avstånd till vägg/dörr, övre plan:  mm

 Avstånd till vägg/dörr, nedre plan:  mm

 Lägsta takhöjd i trappan:  mm

 Trappans längd i ytterkant:  mm

 Antal trappsteg:  st
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Välj typ av hiss

Vet ej

Globus Plattformshiss 

Globus Stolhiss

Var skall hissen användas?

Villa/Radhus  Flerbostadshus

Hissen skall användas av?

Person och rullstol  Endast person

Välj den typ av trappa som är mest lik er egen.

Dina kontaktuppgifter

Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon av våra 
säljare på 0155–20 55 00 eller e-post info@globustt.se.

Namn   

Adress   

Postnr  

Ort  

Telefon  

Mobil  

E-post

Övrig information

E-posta förfrågan till info@globusttse eller ring 0155-20 55 00 för mer information. www.globustt.se

När du kontaktar Globus TT AB för att göra en beställning eller be om en offert uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. 
I samband med din  förfrågan eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden 
gentemot dig. Du har rätt att ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att 
den informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall Globus TT AB på telefon 0155–20 55 00 eller skicka ett mail till info@globustt.se

Kommunalt bostadsanpassningsärende

Ja

Nej
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