Producten voor

transport
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Afvalbakken
Orbis™
Het Orbis zakhouder is perfect voor vervoersknooppunten zoals treinstations,
luchthavens en openbare ruimtes. De transparante zak is ideaal om de
veiligheid te verbeteren.
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FOD Topsy™ 2000

Mini Plaza™

De Topsy 2000 is doelgericht
ontworpen om eenvoudig te
ledigen en te onderhouden.
Helpt uw site vrij van ongewenst
puin en afval, de Topsy 2000 is
beschikbaar in een FOD versie.

Vervaardigd van stevig
Durapol™ polyethyleen, de
Mini Plaza afvalbak heeft een
inhoud van 70 liter. De slanke
uitvoering hiervan is perfect
daar, waar de ruimte schaars is.

Centrum™

Combo™

Een elegante, stevige roestvrijstalen afvalbak met
een strak en modern design.

Ideaal voor locaties waar
hygiëne en het beheren
van grote volumes afval
centraal staan, de Combo
afvalbak wordt aangeboden
in een ruime keuze van
modellen, uitvoeringen en met
verschillende accessoires om
aan al uw wensen en vereisten
te kunnen voldoen.

Electra™ 85
De Electra 85 metalen
buitenafvalbak is eigentijds
en modern, met een
verscheidenheid aan
bouwkundige kenmerken
om een nieuw en zeer
eenentwintigste eeuws
stijlvol ontwerp te creëren.
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Selectieve afvalinzameling

Nexus® 100
De Nexus 100 containers voor de
selectieve afvalinzameling beschikken
over een stijlvol en modern uiterlijk en
zijn perfect afgestemd op de andere
modellen uit het Nexus assortiment.

C-Thru™ 180
De C-Thru 180 doorzichtige container is
ideaal voor binnen en buiten ruimtes. De
container is doorzichtig om inhoud zichtbaar
te maken en is hierdoor veilig voor steden
en luchthavens.
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C-Thru 5, 10 & 15
Het assortiment C-Thru is een
speciale afvalcontainer, ideaal
voor het verzamelen van klein
recycleerbaar afval. De C-Thru
5, 10 en 15 is verkrijgbaar in drie
capaciteiten - 5, 10 en 15 liter.

Nexus Caddy
Nexus Caddy is een mobiele
container voor selectieve
afvalinzameling op wieltjes,
die ontworpen werd voor een
opberging in een kast of onder
het keukenwerkblad.

Eco Nexus 85
Nexus Shuttle
De Nexus Shuttle horecaafvalbak is ideaal voor gebruik
waar voedsel wordt voorbereid en/of genuttigd. De
grote inwerpopeningen en pedaalbediening zorgen
voor een snelle en hygiënische afvalbeheer.

Bekerbak

De Eco Nexus 85 Liquid Reservoir
en Cup Recycling Container is de
ultieme recycling unit met een speciaal
ontworpen deksel om afval vloeistof en
kopjes gescheiden in te zamelen.
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Afvalverzamelkarren en toebehoren
Skipper™
Het Skipper schoonmaakwagentje
is ideaal voor het vegen en het
verzamelen van afval voor zowel
binnen als buitengebruik.

Space-Liner™
Afvaltang™
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De Afvaltang van Glasdon is
stevig, duurzaam en eenvoudig
te gebruiken. Speciaal
ontworpen om eenvoudig
zwerfafval op te rapen en is
geschikt voor intensief gebruik.

De afvalverzamelkar Space-Liner kan
gebruikt worden voor het oprapen en
gescheiden inzamelen van zwerfvuil of
voor het vervoeren van materiaal. Keuze
uit twee modellen: model met één of
twee containers van 100 liter.

Asbakken
Ashguard™
De Ashguard is ideaal voor de ingangen. Het heeft
een grote inhoud en is gemakkelijk bereikbaar.

Integro City™
De Integro City is een gestroomlijnde
twee-in-één asbak/afvalbakcombinatie,
dit is de perfecte oplossing voor de
inzameling van sigarettenpeuken en afval.

Ashmount SG®
Geschikt voor bevestiging aan
de muur, op een paal of op een
raam. De muurasbak Ashmount
SG van Glasdon is voorzien van
het SmokeGuard® systeem.
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Kiosks en Abri’s

Genesis™ kiosk
Een hoogwaardig gebouw, verkrijgbaar in drie standaard maten
om snel aan uw behoeftes te kunnen beantwoorden.

8

Modus™ abri
Geschikt voor uiteenlopende toepassingen,
zoals parkeerautomaat overkapping,
wachtlocatie en rookabri.

Display bord voor affiches en Reddingsmateriaal

Guardian™

Advocate™
Affichesdisplaybord Advocate is een veelzijdig systeem om uw
producten of diensten mee te promoten. De wandgemonteerd
optie biedt maximale veiligheid.

De reddingsboeikasten
Guardian zijn vervaardigd uit
corrosiebestendig Durapol
polyethyleen en beschermen
het reddingsmateriaal
tegen stormschade. Tevens
hebben zij een preventieve
werking tegen vandalisme
en diefstal, wat leidt tot een
sterke afname in de prijzige
aanschaf van vervangende
reddingsboeikasten.
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Afzetpalen

Infomaster™
De Infomaster kan met een groot aantal verschillende
informatieborden voor vele doeleinden worden gebruikt.

Neopolitain™ 20

Bufferpaal™
Een schokabsorberende paal, vervaardigd uit gerecycleerde
rubberen banden en ideaal voor op parkeerplaatsen.
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Deze stedelijke
verkeerspaal is
verkrijgbaar met een
vaste of flexibele
bevestiging.

Zitbanken
Alturo™
De Alturo heeft een stijlvolle, eigentijdse
uitstraling en is ideaal voor de moderne
openbare ruimte.

Picknicktafel
Deze aantrekkelijke en
functionele picknicktafel
is geschikt voor intensief
gebruik in de buitenlucht.

Phoenix™
De Phoenix zitbank is onderhoudsvriendelijk,
duurzaam en bestand tegen extreme
weersomstandigheden.
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Opslagbakken

www.glasdon.com

0800 288 1212

Opslagbak van 160 liter
De opslagbak 160 L is compact en
hierdoor ideaal voor locaties waar de
ruimte schaars is. De opslagbak is
uiterst robuust en bestendig dankzij
zijn Durapol constructie.

kantoor@glasdon.com

Personalisatie
Om uw logo op één van onze
producten te visualiseren, kan onze
dienst grafische vormgeving een
gratis illustratie voor u opmaken.
Voor meer informatie hieromtrent kan
u ons contacteren.

Glasdon Europe AB
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Zweden
Tel: 0800 288 1212
e-mail: kantoor@glasdon.com
www.glasdon.com

Combo

Nexus 140

Nexus 100

Sarl
Glasdon Europe
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
Baroeul cedex
59702 Marcq en
FRANCE

24
Tél : 03 20 26 25
47
Fax : 03 20 24 65
on-europe.com
e-mail: info@glasd
on.com
web: www.glasd
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recycleer
Denk eraan om deze folder te recycleren
wanneer u hem niet meer nodig heeft !
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