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Service och underhåll är en viktig del av industrin. Vi har lösningen på 
hur du förbättrar och effektiviserar – oavsett om arbetsplatsen är stor 
eller liten. Här är produkterna som gör jobbet!

GIGANT SERVICE OCH 
UNDERHÅLL – GUIDE

Kontakta oss för mer information om svetsarbetsplatsen – www.gigant.se, gigant@gigant.se samt 0322-60 68 50.

Hyllställ

Effektiv smågodsförvaring, monteras utan 
skruv och mutter.

Plockbackar och lagerlådor 

Kan förses med lock för att hålla innehållet rent.

Avfallsbehållare Tramp 

Självstängande lock minimerar risken för brand.
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Verktygspanel 
Skapa en 5S struktur för effektivt arbetsfl öde.

Industristol Classic PU hög 

Utrustad med fotring och hjul för fl exibel använd-
ning, slitstarkt material och enkel att torka av.

Matta Comfort Dial 

Avlastande och mycket slitstark.
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Montagebelysning Tameto 

Dimbar, enkel att anpassa efter dina behov.

Låglyftbord MX 

Mycket hög maxbelastning, går att sänka ner i 
golvet för fl exibel användning.

Absorbent Gigant SMS Universal 

Som förebyggande skydd eller högabsorberande 
torkduk.
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Bullerdämpande väggpanel 50mm 

Effektiv bullerdämpning, mycket enkel att 
montera och fl ytta.

Miljöskåp 

Säker förvaring av kemikalier, med 
plexiglasdörrar för bra översikt.

Backskåp

Effektiv förvaring av mindre komponenter.
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Gigant Premium Verktygshurts 

Gör innehållet lättåtkomligt, samt enkel att fl ytta 
med sig.

Mobil arbetsbänk Heavy

En ergonomiskt bra arbetsstation med mycket 
förvaring.

Väggsvängkran med eltelfer 

Lyfter enkelt tunga föremål men är samtidigt tyst 

och tar lite utrymme.

17

18

19

Bordsbelysning Taneo 

Fästs under hyllan och dras ut då extra mycket 
ljus behövs.

4 Stabil 500 arbetsbord 

Hög maxbelastning utrustat med stålskiva för bra 
vridstyvhet.

8 Verkstadsmatta Tufftex 

samt Matta Protect Grip

Hög absorbtionsförmåga i kombination med 
minskad halkrisk..

12 Bullerdämpande vägg 60mm

Enkel att fl ytta, brandklassad.
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