
Globus Pallas

Pallas

Stoltrapphiss
för svängd trapp

INSTALLATION  
NORMALT INOM 
1–2 VECKOR

100% ÅTER-
ANVÄNDNINGSBAR

BATTERISPARFUNKTION

www.globustt.se
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Med vårt mest klimatsmarta erbjudande Globus 
Pallas Re:usable vill vi förändra marknaden. 

Välkommen till en stolshisslösning där skenan 
rekonditioneras och återanvänds, 

om och om igen.

Framtiden 
är återvunnen!



Obegränsad framtid
Globus Pallas skena byggs samman till sin fulla 
längd på plats med hjälp av svängda, raka och 
vinklade delar. Det ger en snabb och effektiv 
installation. När Pallas monteras ner i ett hem 
rekonditioneras skenans delar var för sig och 
återanvänds sedan i ett annat hem. Effektivt, 
smidigt och hållbart.

Oändliga möjligheter
Att framställa hiss-skenor 
är energikrävande och att 
återanvända skenan är ett steg 
mot en cirkulär framtid. Fler 
kommuner väljer att prioritera 
inköp med hållbarhet i  fokus 
och ställer krav på att återvunnet 
material ska väljas i första hand. 
När detta dessutom bidrar till ett 
lägre pris blir alla vinnare.



Automatisk fällskena

Globus Pallas

Varför skall man välja en  
Globus Pallas?
Ditt hem är en kär del av ditt liv, 
ett ställe där du kan välkomna din 
familj och dina vänner, underhållas, 
glädjas och bara ta det lugnt. Det är 
det perfekta stället för dig. Den enkla 
sanningen är att bara vetskapen om 
att du kan stanna kvar i ditt hem ger 
en underbar känsla av frihet. Frihet 
att kunna röra sig lätt och utan pro-
blem gör hela skillnaden, så varför 
låta trappen hindra dig från att ha 
en helt oberoende livsstil! Med en 
skräddarsydd Globus Pallas kan du 
stanna kvar i ditt hem och glädjas 
åt ditt oberoende. Vi på Globus vill 
säkerställa att du får en perfekt stol-
trapphisslösning på dina problem.
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Fördelar med Globus Pallas
Globus Pallas kan monteras i alla 
innersvängar upp till 58° stigning, 
vilket är så gott som alla vanliga 
trappor inklusive vissa spiraltrappor. 
Globus Pallas kan monteras mycket 
snabbt, vanligtvis inom en till två 
veckor efter beställning.  Hissen är 
uppbyggd genom ett unikt modul-
system vilket gör att det finns en 
möjlighet för användaren att påverka 
skenkonfigurationen vid installatio-
nen. Stolens tekniska konstruktion 
är av mycket hög kvalitet, vilket gör 
den extremt driftsäker. Den har 
funnits på världsmarknaden sedan 
2004 och tillverkas i Europa av en 
av världens största tillverkare, vilket 
borgar för säkerhet och god kvalité.

När ska man välja en Globus Pallas 
stoltrapphiss?
– Varje gång!
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Fördelar med Fast Track
▪ Allt i lager
▪ Dramatisk reducering av ledtiden
▪ Inget behov av ritning
▪ Installation: Normalt 1–2 veckor
▪ Möjligt med förfrågan och installation 

samma dag
▪ Full kontroll över hela skenfigurationen 

och installationen
▪ Möjlighet för användaren att påverka 

skenfigurationen vid installationen

BESÖK ) FÖRSÄLJNING ) INSTALLATION ) 1–2 VECKOR!

Stolhiss för svängd trappa. Snabbast möjliga installation. Kan i princip ske samma dag som försäljning/order.

Säljare besöker objektet
Säljare mäter trappen och gör ritning 
som skickas till tillverkaren
Tillverkaren skickar tillbaka ritning 
för godkännande
Säljaren skickar ritning till kund 
för godkännande
Tillverkaren tillverkar och kontrollerar 
komponenterna
Hela beställningen fraktas från fabrik
Möjliga fel/delar fattas
Möjliga skador under frakten
Ersättningsdelar behövs
Avbruten/fördröjd installation på grund 
av miss i mätning eller ritning
Mycket tid i kommunikationen 
mellan säljare och tillverkare
Mycket administrativ logistik
Hissen installerad

Jämförelse mellan Fast Track & andra konkurrenter

MED FAST TRACK INSTALLERAS HISSEN I 2 STEG ISTÄLLET FÖR 13!

Total tid från första besöket 
till att hissen är installerad

Tillval Pallas
▪ Automatisk vridning av stol
▪ Automatisk uppfällning av fotplatta
▪ Automatisk fällskena inklusive auto 

park (till närmsta övre laddstation)
▪ Extra laddstation
▪ Andra sitthöjder 6–8  

veckor
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Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal. 

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna 
uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken 
hiss det gäller.

Serviceanmälan

Välutbyggd service – För er trygghet!
I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riks-
täckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna 
i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då 
service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är 
flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når 
Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi servar alla fabrikat av specialhissar.

OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Huvudkontor Service/jourkontor
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Globus Pallas www.globustt.se

Lyftkapacitet 120 kg
Lyfthastighet 0–0,15 m/sek
Ytbehandlad 
åkskena Pulverlackerad
Manöverpanel På stol samt på stannplanen
Drivsystem Batteri, kuggstång

Elanslutning 1-fas 2, 5A
Batterier 2 x 12 V, 7 Ah
Motor 24 V DC
Stigning Stiger 58°
Trappbredd Från 66 cm och bredare

Teknisk data

A
B
C 
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

P
Q
R

Stoldimensioner     mm
Golv till översida fotstöd      50
Översida fotstöd till översida säte    485
Översida säte till översida armstöd    245
Översida armstöd till översida ryggstöd   195
Avstånd mellan armstöd     445
Avstånd utsida armstöd      620
Undersida fotstöd till översida ryggstöd   975
Avstånd baksida stolrygg till framsida armstöd   460
Avstånd baksida stolrygg till framsida säte   435
Avstånd fotstöd längd      360
Avstånd fotstöd bredd      375
Avstånd vägg till framsida fotstöd    640
Avstånd vägg till baksida ryggstöd    45
Avstånd vägg till framsida stol hopfälld    335
Avstånd till armstöd när stol är vriden på övre plan  700
(manuel vridning av stol standard)
Avstånd vägg till framsida skena    180
Benhöjd (min–max)      125–650
Avstånd drop nose till första steg     450
Bredd ryggstöd       40
Avstånd framsida stolsrygg till framsida säte  406

Måttuppgifter

▪ Automatisk vridning av stol 
▪ Automatisk uppfällning av fotplatta
▪ Automatisk fällskena inklusive auto park 

(till närmsta övre laddstation)
▪ Extra laddstation utmed hela skenan utom 

på fällskenan
▪ Sitthöjder vid manuell stolsvridning (B-mått):

Standard 485 mm
Tillbehör 530 mm
Tillbehör 580 mm

▪ Sitthöjder vid automatisk stolsvridning (B-mått):
Standard 485 mm
Tillbehör 530 mm
Tillbehör 580 mm

Tillval

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.
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