
BLOD, SVETS OCH TÅRAR. 
EN AV TRE RÄCKER.
– ARBETSPLATSERNA FÖR SVETSNING SOM GER EN BRA DAG PÅ JOBBET.



GÖR ETT TUNGT JOBB LÄTTARE 
MED RÄTT ARBETSPLATS
Svetsning är ett hårt jobb. Men med en väl planerad 
arbetsplats blir det både lättare och skonsammare mot 
kroppen samtidigt som effektiviteten ökar.

Svetsare är listat av Arbetsmiljöverket som ett av de yrken 
där antalet arbetsrelaterade skador är över medel*. Vi förstår 
varför. Svetsyrket är ett krävande jobb samtidigt som många 
arbetsplatser där ute inte är utformade med detta i åtanke. 

Tvärtom. Många gånger är det onödigt bullrigt, arbetsställ-
ningen är inte optimal och utrymmet illa planerat. Arbetsdagen  
blir onödigt krävande. Men så här behöver det inte vara.
 Många av de skador som förekommer kan enkelt förebyggas  
med en bättre arbetsplats. En investering som snabbt betalar 
sig. Fråga oss på Gigant – vi vet hur.

* http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/STAT2013_01_korr.pdf



Med rätt arbetsplats blir svetsjobbet lättare. Följden är  
minskade skador och ökad effektivitet – ja, bättre arbets- 
dagar helt enkelt!

Att förbättra arbetsmiljön är inte en kostnad. Det är en investering 
i bättre hälsa, minskade kostnader, ökad effektivitet och bättre  
lönsamhet. Tre viktiga områden är bullerdämpning, arbetsställning  
och avskärmning. En annan viktig förutsättning för att lyckas är 
själva planeringen av arbetsytan där vår lösning heter Gigant 3D.
 
 BULLERDÄMPNING.
Buller skapar irritation, ringande öron och huvudvärk – som i sin 
tur leder till trötthet och sämre uppmärksamhet. Med bullerdäm-
pande draperi och bullerdämpande arbetsplatsväggar skapar  
vi trivsamma och säkra arbetsmiljöer.

 ARBETSSTÄLLNING.
Få yrken är så beroende av en bra arbetsställning som svetsarens.  
Man jobbar ofta statiskt och upprepar samma moment flera 
gånger. Vi arbetar med golvmattor som minskar trycket mot  
fötter och leder. Ett höj och sänkbart arbetsbord ser till att mini-
mera belastning på korsryggen samtidigt som det naturligtvis  
blir enklare att arbeta.

 AVSKÄRMNING.
En avskärmning fyller dubbla funktioner. Delvis skyddar den  
förbipasserande från starkt ljus från svetsbågen. Samtidigt som 
den också ger en egen avgränsad arbetsplats åt svetsaren.

 GIGANT 3D. 
Planering är a och o för att lyckas med en arbetsplats. Gigant 3D 
är en unik tjänst som ger dig ett detaljerat beslutsunderlag när 
du ska förbättra en befintlig eller planera en ny arbetsplats. Du 
kan se din arbetsplats innan den har blivit byggd. Detta gör det 
enkelt att planera och optimera.

FÖRE. Utan rätt förutsättningar är det svårt att göra ett bra jobb.  
Samtidigt ökar risken för skador.

✓

✓

✓

✓

SÅ GÖR VI SVETSJOBBET TILL DRÖMJOBBET!

Gigants modulbaserade 
väggsystem minskar både 
ljus och buller. De är lätta  
att flytta om och kan byggas 
på med svingarmar, drape-
rier, belysning etc.

EFTER. Det färdiga resultatet. Var tror du flest svetsfogar blir gjorda?



Gigant Arbetsplats
441 80 Alingsås
Tel 0322-60 68 50
www.gigant.se

NORDENS LEDANDE LEVERANTÖR 
AV ARBETSPLATSUTRUSTNING
Gigant marknadsför ett heltäckande produktsortiment för ergonomiska och effektiva 
arbetsplatser till lager, industri och verkstad. Vi har funnits på marknaden i över 20 år. 
Idag är vi Nordens ledande leverantör av arbetsplatsutrustning. En position vi nått 
genom ett ständigt fokus på att se och förstå våra kunders behov – och utifrån dem 
utveckla unika lösningar. Något som är möjligt då vi både har egen design- och  
konstruktionsavdelning. Därtill har vi egen tillverkning av en stor del av sortimentet.


