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Dione

Stolhiss
för badpool

Poollift



Globus Dione
Globus Dione kan vara lösningen 
för din swimmingpool

Globus Dione är en poolhiss för personer 
som tycker om att ta ett uppiggande bad 
eller för badgymnastik.

Den enkla konstruktionen och den 
tilltalande designen som görs i rostfritt 
stål med en drift av hydrauliskt vatten-
tryck gör stolhissen till en perfekt 
lösning för privat eller offentlig pool 
eller brygga ut till en sjö (både in och 
utvändig installation).

Den är enkel att manövrera utan hjälp 
från övriga personer. Manöverhand-
tag finns vid entreplanet likväl som i 
vattennivån vilket gör att den enkel att 
använda.

Höjden på sätet kan justeras individuellt 
och sätet vrids automatiskt vid sänkning 
eller lyft upp från vattnet.

Poolhissen är lika lätt att montera som 
att demontera. Ingen undervattens-
montering är nödvändig.

Vattentryck från husets befintliga 
vattensystem kan användas (min 
vattentryck 4 bar). Som tillbehör 
finns ett transporthjul som kan använ-
das vid lagerhållning av hissen i annat 
utrymme.

Egenskaper
• Enkel att använda
• Ingen hjälp behövs
• Säker och pålitlig att använda
• Tilltalande design i rostfritt stål
• Hydraulisk vattendrift
• Ingen undervattens installation
• Lätt att montera och demontera
• Kan monteras både inomhus 
 och utomhus
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Teknisk data

Användbarhet

Infästningsalternativ A
Ett hål med en diameter på 120 
mm och ett djup på 155 mm 
måste borras i golvet i vilket 
fästet för infästning ska limmas 
eller gjutas. 

Enkel att använda 
Hissen manövreras enkelt med en 
spak som sänker eller höjer hissen 
upp eller ner i vattnet. Sätet ställs 
automatisk i 90 grader så att man 
lätt kan förflytta sig till t.ex. en 
rullstol vid övre nivån.

Infästningsalternativ B
Fastsättning av fästet för infäst-
ning skruvas på poolkanten. 
Fästet för fastsättning kan anpas-
sas till huskonstruktionen. En 
max lyfthöjd på 1 220 mm är 
möjlig.

Tillbehör
• Lyfthöjd högre max 1 600 mm
• Lyfthöjd lägre 800 -1 000 mm
• Transporthjul
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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.

Lyftkapacitet  130 kg
Lyfthastighet  Max 0,15 m/sek
Lyfthöjd standard 1 220 mm
Standard Pooldjup 1 230 mm

Vattentryck Minst 4 bar. 
 Endast vattenanslutning   
 behövs.

Alternativ A

Alternativ B


