Producten voor de gladheidbestrijding

Strooiwagens
Cruiser™ 50
Met de Cruiser 50, speciaal
ontworpen voor handmatig
gebruik, kunt u moeiteloos droog
én vochtig materiaal strooien.

Icemaster 50™
De manuele zoutstrooier Icemaster 50 is ideaal voor het
strooien van droog en korrelig materiaal op bevroren
grond en wegen.
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Cruiser 80
De Cruiser 80 biedt een stipt gecontrolleerd strooien aan op een
voraaf bepaalde breedte en kan door personenauto’s, SUV’s,
vrachtwagens of bestelwagens getrokken worden.

Cruiser 300
Manuele strooier die
weinig onderhoud nodig
heeft. Met de Cruiser 300
kunt u droog of vochtig
zout/zand strooien van
3 à 7 m breed.

Cruiser 800
De Cruiser 800 is een efficiënte getrokken strooizout spreader,
ideaal voor gebruik met quads of vorkheftrucks. Ideaal voor
het verspreiding van natte of drogge strooizout in autovrije
gebieden of industrieterreinen.

www.glasdon.com
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Cruiser 1000
De Cruiser 1000 heeft een grote inhoud. Het is
een getrokken strooier die kan gebruikt worden
als een strooier. Ideaal voor het verspreiden
van strooizout over grote gebieden, zoals
woonwijken en bedrijventerreinen. De Cruiser 1000
aanhangstrooier beschikt over drie strooiniveaus
die de dosering van het strooimateriaal regelen.
De twee schijven zorgen voor een regelmatig
verspreiden van het strooimateriaal.
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Let op! Niet geschikt voor gebruik op de
openbare wegen!

Opslagbakken
Opslagbak van 90 liter
De Opslagbak 90 L is ideaal voor locaties waar de ruimte
schaars is. De opslagbak is uit stevig polyethyleen
Durapol™ vervaardigd wat een ui zonderlijke weerstand
tegen barre weersomstandigheden, schokken en
corrosie garandeert.

Opslagbak van 160 liter
De Opslagbak 160 L is ideaal voor locaties waar de
ruimte schaars is en helpt u om het strooimateriaal
op te bergen langs stoepbanden, op kleine
parkeerplaatsen en bij ingangen.

www.glasdon.com
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Opslagbak van
800 liter
De 800 L opslagbak
is weer- en
vandalismebestendig.
Door de hellende vorm
van het deksel is de bak
optimaal bestand tegen
wind. De afvoerkanalen
dienen ervoor dat er geen
waterophopingen op het
deksel ontstaan.

Sneeuw-Combi™

Opslagbak van 400 liter
Deze opslagbak heeft een grote inhoud van 400 L
om maximaal 500 kg zout of zand op te slaan.
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Een ideale container op
wieltjes voor locaties waar
een vaststaande container
niet echt geschikt is. Een
handige en robuuste
schop is aan de container
vastgeklikt - op die manier
heeft u alles bij de hand om
sneeuw op te ruimen.

Accessoires voor het sneeuwruimen
Mini Sneeuwschuiver™
De Mini Sneeuwschuiver
maakt het sneeuwruimen
heel gemakkelijk. Door zijn
wendbaarheid maakt u met
de Mini Sneeuwschuiver
makkelijk ingangen, stoepen en
parkeerplaatsen vrij.

Sneeuwschop
De ideale hoek tussen blad en steel
vergemakkelijkt het sneeuwruimen.
Schop uit geëmailleerd staal met een
houten steel.

Sneeuwschuiver™
Uw heftruck zal zich binnenkort tot een stevige en performante
sneeuwschuiver omvormen. De sneeuwschuiver is een uniek en
zeer gebruiksvriendelijk concept. Met zijn 15 mm dik polyethyleen
schuifblad is de sneeuwschuiver uiterst robuust; aangezien het
schuifblad omkeerbaar is leeft uw sneeuwschuiver twee keer
langer dan andere vergelijkbare toestellen.

www.glasdon.com
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Personalisatie

www.glasdon.com

Glasdon biedt u talrijke mogelijkheden aan om uw bedrijfsimago
efficiënt en tegen een lage prijs te promoten, en dit m.b.v.
een ruim assortiment producten, die op de kleuren van uw
bedrijf afgestemd kunnen worden en waarop uw logo/blazoen
aangebracht kan worden. Om uw logo op één van onze
producten te visualiseren, kan onze dienst grafische vormgeving
een gratis illustratie voor u opmaken. Voor meer informatie
Ville de Gagny
hieromtrent kan u ons contacteren.
214 x 120mm

kantoor@glasdon.com
No. PERSONNALISATION : 141341

CLIENT : Ville de Gagny
SERVICE : Glasdon Sarl-France
No. CLIENT : VILL-1099
No. COMMANDE: 110610

Colour as artwork on Yellow
Qty: 10
Code: 053/8005

DATE : 26/07/13
GRAPHISTE : JD
PRODUIT :
Nestor 400

No. PERSONNALISATION / OPDRACHTNR
:
140800
CLIENT / KLANT : Shell
SERVICE / AFDELING : Glasdon Sarl Belgium
No. CLIENT / KLANTNR: GLAS - 1005

TYPE DOCUMENT:

No. COMMANDE / BESTELNR :
DATE / DATUM : 17/06/10

Printed Self-adhesive vinyl.

GRAPHISTE / DESIGNER : KB
PRODUIT / PRODUCT :
Slimline / Yellow.
TYPE DOCUMENT:

Screen Printed Self-adhesive vinyl.

Red 485C.

REF. COULEURS PANTONE :

Yellow 116C.
on White gloss vinyl
cut to the shape. 210 x 200mm

BON POUR ACCORD / VOOR ACCOORD
A NOUS RENVOYER SIGNÉ (INDIQUEZ
TOUTE MODIFICATION A APPORTER)

/ GRAAG TEKENEN EN RETOURNEREN
A.U.B. (GEWENSTE WIJZIGINGEN
VERMELDEN)
Signature / Handtekening................
...............................................
Date / Datum....................................................

Glasdon Europe Sarl
Parc de la Côte Joire
44-48 avenue de la Marne
BP 116
59443 Wasquehal CEDEX
FRANCE/FRANKRIJK
TEL: (+32) 02/502.00.00
FAX: (+32) 02/502.10.10
e-mail: info@glasdon-europe.com
www.glasdon.com

BON POUR ACCORD
À NOUS RENVOYER SIGNÉ (INDIQU

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

EZ TOUTE MODIFICATION À APPORTE

R)

Signature.....................................

..........................

Date.............................................

.......
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recycleer
Denk eraan om deze folder te recycleren
wanneer u hem niet meer nodig heeft !
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