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Glasdon heeft een groot aanbod aan winterproducten die u helpen met het 
verwijderen en bestrijden van sneeuw en ijs. Onze robuuste strooizoutbakken zijn 
verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren. Afhankelijk van hoe groot of klein 
een gebied is waar u gaat strooien, hebben wij handstrooiwagens en getrokken 

strooiwagens voor achter auto’s en quads. Glasdon levert daarnaast ook 
sneeuwschuivers en sneewschoppen in verschillende groottes.

Bezoek onze website
www.glasdon.com

Van ideeën... 
tot oplossingen voor in de 

echte wereld
Productontwikkeling is altijd al een bepalend element 

geweest in onze geschiedenis. 

De aard van onze producten is zodanig dat zij ontworpen 
moeten worden om de vele uitdagingen binnen het 

stedelijke landschap te weerstaan. 

Wij zijn continu bezig met het verbeteren van ons 
assortiment en banen ons een weg binnen de markt door 

nieuwe producten te introduceren. 

In samenwerking met ons innovatieve ontwerpteam willen 
wij oplossingen bieden aan de echte wereld, op maat 

gemaakt voor uw behoeften.
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Accessoires voor het sneeuw
ruim

en

Glasdon strooizoutbakken zijn 
verkrijgbaar in verschillende stijlen en 
groottes om aan uw eisen te kunnen 
voldoen. Onze bakken zijn ideaal om 
te plaatsen bij ingangen, voetpaden 
en parkeerplaatsen om zout, gruis of 
zand te bewaren.
Glasdon kan uw strooizoutbak 
ook personaliseren met uw 
naam, (bedrijfs)logo of speciale 
boodschap.

Strooizoutbakken

3www.glasdon.com

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=he195


4 www.glasdon.com

� Strooizoutbak Orbistor™ 800 liter
STANDAARDEIGENSCHAPPEN

• Vervaardigd uit polyethyleen Durapol™
•  De deksel beschikt over een scharnier waar een met polyester bedekte, ijzeren stang in 

zit, die een betere weerstand tegen vandalisme garandeert
•  De opslagbak is tevens voorzien van geïntegreerde afvoerkanalen die ervoor dienen om 

het opgeslagen materiaal altijd droog te houden
•  De uitsparingen voor de heftruckvorken vergemakkelijken het verplaatsen van de 

opslagbak
• Brede opening met een lage rand aan de voorzijde
• Uitsparingen aan de voorzijde om de deksel gemakkelijk te openen

SPECIFICATIES

Inhoud: 800 liter
Hoogte: 992 mm
Diameter: 1.280 mm
Volume: ongeveer 1.000 kg zout (ongeveer 40 zakken van 25 kilo zout)
Strooioppervlakte: ongeveer 20.000 m2 @ 50 g/m2

KLEUREN

Geel, donkergroen, molensteen

OPTIONELE ACCESSOIRES

• Bevestiging voor hangslot
• Personalisatie

St
ro

oi
zo

ut
ba

kk
en

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=he195
https://nl.glasdon.com/gladheidbestrijding/strooizoutbakken/strooizoutbak-orbistor/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=he195


5www.glasdon.com

Strooizoutbakken

� Strooizoutbak Slimline™ 160 liter
STANDAARDEIGENSCHAPPEN

• Vervaardigd uit stevig polyethyleen Durapol™
•  De deksel kan volledig geopend worden, hetgeen een overbodige druk op het 

scharnier belet
•  Geïntegreerde waterafvoerkanaaltjes zorgen ervoor dat de inhoud van de bak goed 

droog blijft
•  Gemakkelijk te verplaatsen; als deze gevuld is gebeurt het verplaatsen d.m.v. een 

vorkheftruck dankzij de speciale uitsparingen voor de heftruckvorken
• Brede opening met lage voorkant
• Licht van gewicht (onbeladen)

SPECIFICATIES

Inhoud: 160 liter
Breedte: 838 mm
Hoogte: 750 mm
Diepte: 515 mm
Volume: 208 kg zout (ongeveer 8 zakken van 25 kg zout)
Strooioppervlakte: ongeveer 4.160 m2 @ 50 g/m2

KLEUREN

Geel, rood, beige, donkergroen, molensteen

OPTIONELE ACCESSOIRES

• Bevestiging voor hangslot
• Personalisatie
• Waterafvoerkanaaltjes
• Bevestigingskit in een betonfundering
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� Strooizoutbak Nestor™ 400 liter
STANDAARDEIGENSCHAPPEN

• Dubbelwandige deksel uit Durapol™
• Volledig uitklapbare deksel
•  Geïntegreerde afvoerkanaaltjes en een lage rand rond de opening zorgen ervoor dat 

regenwater niet bij het strooimateriaal komt en houden het materiaal droog
• Brede opening met een lage rand aan de voorzijde
• Gemakkelijk op te stapelen voor efficiënte opslag
• Uitsparingen voor vorkheftruck zodat de bak makkelijk te vervoeren is

SPECIFICATIES

Inhoud: 400 liter
Breedte: 1.150 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 725 mm
Volume: 540 kg zand/zout (ongeveer 21 x 25 kg zakken)

KLEUREN

Geel, donkergroen, molensteen
Andere kleuren zijn verkrijgbaar onder voorbehoud van een 
minimale afname.

OPTIONELE ACCESSOIRES

• Driehoekig DIN slot
• Bevestiging voor een hangslot
• Personalisatie 
•  Keilbouten voor verankering in een 

betonfundament

Gemakkelijk op te stapelen
voor efficiënte opslag
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Strooizoutbakken

� Strooizoutbak Nestor™ 90 liter
STANDAARDEIGENSCHAPPEN

• Scharnier en scharnierpen uit glasvezelversterkende kunststof
• Dubbelwandige deksel uit Durapol™
• Smal ontwerp en klein grondoppervlak
• Volledig uitklapbaar deksel
• Waterafvoerkanaaltjes
•  Brede opening met een lage rand aan de voorzijde
• Gemakkelijk opstapelbaar voor efficiënte opslag
• Uitsparingen voor vorkheftruck zodat de bak makkelijk te vervoeren is

OPTIONELE ACCESSOIRES

• Driehoekig DIN slot
• Bevestiging voor een hangslot
• Personalisatie 
•  Keilbouten voor verankering in een betonfundament

SPECIFICATIES

Inhoud: 90 liter
Breedte: 630 mm
Hoogte: 624 mm
Diepte: 536 mm
Volume: 125 kg zout/zand (of ongeveer 4 x 25 kg zakken)

KLEUREN

Geel, rood, donkergroen
Andere kleuren zijn verkrijgbaar onder voorbehoud van een 
minimale afname.

Nestor 400 Nestor 90
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STANDAARDEIGENSCHAPPEN

• Vervaardigd uit polyethyleen Durapol™
•  De Sneeuw-Combi is voorzien van een open ruimte aan de voorkant en van een schop 

die is vastgeklikt: u heeft dus alles bij de hand om sneeuw te ruimen

� Strooizoutbak Sneeuw-Combi™ 
SPECIFICATIES

Inhoud: 110 liter
Breedte: 480 mm
Hoogte: 945 mm
Diepte: 550 mm
Volume: ongeveer 132 kg zout (ongeveer 5 zakken van 25 kilo 
steenzout)
Strooioppervlakte: ongeveer 2.900 m2

KLEUR

Donkergrijs

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=he195
https://nl.glasdon.com/gladheidbestrijding/strooizoutbakken/sneeuw-combi-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=he195


9www.glasdon.com

Strooizoutbakken
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Glasdon produceert een reeks 
van handstrooiwagens die in staat 
zijn om nat of droog zout, zand 
of pekel te verspreiden. Deze 
handgeduwde strooiwagens  zijn 
ideaal voor het strooien van zand of 
zout op voetpaden, trottoirs, kleine 
parkeerterreinen en entreegebieden.

Handstrooiwagens
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� Icemaster 50™ manuele zoutstrooier
STANDAARDEIGENSCHAPPEN

• Vultrechter uit Durapol™ kunststof
•  Draaiende strooiplaat die zorgt voor een consistente spreiding
•  Een verstelbaar doseringsmechanisme regelt hoeveel strooimateriaal er vrijkomt
•  Standaard aan de achterzijde
• Luchtbanden
• Alleen voor gebruik met droog strooigoed

H
andstrooiw

agens

SPECIFICATIES

Inhoud: 50 liter
Breedte: 655 mm
Gewicht (zonder belading): 16 kg
Gewicht (met belading): 55 kg

KLEUR

Zwart
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� Cruiser™ 300 manuele zoutstrooier
STANDAARDEIGENSCHAPPEN

• Stalen frame met Armortec™-coating (behandeling tegen corrosie)
• Vultrechter uit Durapol™
• Slanke en compacte uitvoering
• Makkelijk te legen
• Regelbare strooistanden dmv schakelpook 
• Strooischijf uit polipropyleen
• Verspreidt zowel vochtig als droog strooizout
• Robuuste rubberen banden

SPECIFICATIES

Afmetingen: 1.235 mm (L) x 670 mm (B) x 950 mm (H)
Hoogte van de vultrechter: 690 mm
Inhoud: 52 liter (oftewel 2,5 zakken van 25 kg strooizout)
Maximale gewicht van lading: 66 kg vochtig strooizout
Gewicht: 43 kg
Maximale strooibreedte: ongeveer 7,3 m (gebaseerd op 74 kg vochtig 
bruin zout op loopsnelheid)
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EENVOUDIG TE LEGEN

Na gebruik kantelt u de strooier heel eenvoudig 
naar voren om de vultrechter te legen

Strooischijf met 4 werpschoepen

De schijf wordt door een stalen frame beschermd

Alle mechanismen zijn beschermd

Verstelbaar strooiniveau

Slanke en 
compacte 
uitvoering

Volle rubberen 
banden

EXTRA OPTIE

PVC beschermhoes

Beschermt uw strooier wanneer deze 
buitenshuis opgeborgen wordt. 
(Opmerking: na gebruik moet de strooier volledig 
geleegd worden)

GEMIDDELDE STROOIWAARDEN

Vochtig bruin zout Vochtig wit zout

Langzaam looptempo 3 m 3,5 m

Matig looptempo 5,5 m 5,5 m

Snel looptempo 7,3 m 6,5 m

INDICATIE VAN DE GEMIDDELDE STROOIOPPERVLAKTE MET VOLLE VULTRECHTER

g/m2 Oppervlakte in m2

Vochtig bruin strooizout 48 1.375

Vochtig wit zout 44 1.432

De Cruiser 300 handstrooier is       -gemarkeerd en voldoet aan de eisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG. 
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� Cruiser™ 50 manuele zoutstrooier
STANDAARDEIGENSCHAPPEN

• Verspreidt zowel vochtig als droog strooizout
•  De rubberen toevoermat binnen in de bak roert het strooimateriaal continu zodat er geen 

verstopping ontstaat
•  Roterende rubberen borden schuiven het strooimateriaal uit de vultrechter en verdelen het 

gelijkmatig
•  Door een verstelbare hendel wordt de exacte strooidosering geregeld en gecontroleerd 

hetgeen materiaalverspilling voorkomt; op die manier strooit u te allen tijde zuinig en 
efficiënt

•  De afwezigheid van mechanismen in de invultrechter vermindert de slijtage en zorgt voor 
een zeer lange levensduur

SPECIFICATIES

Afmetingen: 1.115 mm (L) x 790 mm (B) x 955 mm (H)
Hoogte van de vultrechter: 560 mm
Inhoud: 53 liter
Belading: 90 kg nat zout
Gewicht: 48 kg
Strooioppervlakte: 900 m2 @ 100 g/m2

Strooibreedte: 500 mm
Strooiafstand: 1,8 km
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GEMIDDELDE STROOIWAARDEN

DROOG 
ZOUT

DOSERING AFSTAND OPPERVLAKTE

g/m2 km m2

Cruiser 50 100 1,4 700

450 0,3 155

VOCHTIG ZOUT
DOSERING AFSTAND OPPERVLAKTE

g/m2 km m2

Cruiser 50 100 1,8 900

450 0,4 200

De Cruiser 50 handstrooier is        -gemarkeerd en voldoet aan de eisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG.
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strooiwagens
Getrokken

Het is essentieel om uw terrein 
te strooien om gladheid in de 
wintermaanden te voorkomen. 
Glasdon produceert een reeks 
aan getrokken strooiwagens die 
gemakkelijk grote gebieden met 
zowel droog als nat zand, pekel 
en zout kunnen verspreiden. Deze 
strooiwagens zijn ideaal voor 
gebruik in steden en stadskernen, 
voetgangersgebieden, kleinere 
wegen en kleine industriële gebieden.

www.glasdon.com 15
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� Cruiser™ 800 aanhangstrooier
STANDAARDEIGENSCHAPPEN

• Vultrechter uit Durapol™ - zal niet roesten
•  Onderhoudsvriendelijke RVS frame, aandrijfmechanisme en strooischijven
• Strooibreedte tot 8 meter
•  Met behulp van de geleideplaten aan de zijden van de strooischijven kan de strooiwagen 

het strooigoed centrifugaal of lijnvormig verdelen
•  Instelbare strooidosering van 5 tot 60g/m² voor een volledige controle over het 

strooigoedverbruik
• Instelbaar toerental van 8 tot 30 km/u voor een gelijkmatige verspreiding
•  ‘STOP’-instelling voor het uitschakelen van het strooimechanisme om verspilling te 

voorkomen
• In hoogte verstelbare kogelkoppeling voor trekhaak
• Ingekapseld aandrijfmechanisme voor zo min mogelijk onderhoud
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SPECIFICATIES

Lengte met uitgeschakelde geleideplaten: 1.935 mm 
Lengte met ingeschakelde geleideplaten: 2.040 mm
Afmetingen:  2.000 mm (L) x 1.210 mm (B) x 1.050 mm (H)
Inhoud: 200 liter (oftewel 10 zakken van 25 kg strooizout)
Hoogte van de kogelkoppeling: 290 – 690 mm
Maximale belading: 250 kg*
Ongeladen gewicht: 170 kg
Maximaal geladen gewicht: 420 kg
Maximale strooibreedte: ongeveer 8 meter
Maximale treksnelheid: 30 km/u

*Het aangegeven gewicht is afhankelijk van het gebruikte strooimateriaal en van hoe vochtig 
het materiaal is. 
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G
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Spatborden Kogelkoppeling voor trekhaak Neuswiel Strooidoseringhendel

Vultrechter uit Durapol™

Zijdelingse geleideplatenRubberen toevoermat Roervingers Strooischijf met 4 werpschoepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

Oranje zwaailicht

Kentekenplaathouder

REGELMATIG LIJNVORMIG STROOIEN

Het strooimateriaal wordt regelmatig op een vaste breedte 
gedeponeerd. Voor nauwkeurige en gecontroleerde 
spreiding die ervoor zorgt dat er geen strooigoed wordt 
verspild.

CENTRIFUGAAL STROOIMECHANISME

Bij snelheden van 8 tot 30 km/u kan er over een breedte 
van maximaal 8 meter gestrooid worden.

GEMIDDELDE STROOIWAARDEN

DOSERING AFSTAND OPPERVLAKTE

g/m2 km m2

5 6,23 49.998

15 2,08 16.666

30 1,04 8.333

60 0,52 4.166

De « STOP » instelling schakelt het strooimechanisme uit zodat de strooiwagen naar een andere locatie kan worden 
vervoerd zonder te strooien.
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� Cruiser™ 1000 aanhangstrooier
STANDAARDEIGENSCHAPPEN

• Vultrechter uit Durapol™
•  De roervingers zorgen ervoor dat het strooigoed gemakkelijk de strooischijven bereikt
•  De strooischijven zorgen voor een regelmatige spreiding
• De geleideplaten begrenzen de breedte van de spreiding
• Strooidosering kan worden aangepast
•  Verspreidt zowel vochtig als droog strooizout
•  Alle bewegende mechanismen van de aanhangstrooier worden door een kap beschermd
• Afvoerluik
• Onderhoudstoegang
• Spatborden
• Kogelkoppeling voor trekhaak
•  Bumpers aan de achterzijde om schade te beperken
•  Volledige verlichting
•  Reflectoren

SPECIFICATIES

Met uitgeschakelde geleideplaten: 2.676 mm (L) x 1.637 mm (B)
Met ingeschakelde geleideplaten: 2.966 mm (L) x 1.590 mm (B)
Hoogte: 1.151 mm  
Hoogte van de kogelkoppeling: 462 mm
Inhoud van de vultrechter: 430 liter
Belading: 500 kg (oftewel 20 zakken van 25 kg strooizout)
Ongeladen gewicht: 250 kg  
Maximaal geladen gewicht: 750 kg
Maximale strooibreedte: Ca. 10 m
Maximale treksnelheid: 30 km/u
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Onderhoudstoegang Spatborden Aanhangframe en veiligheidskabel Bumpers

Strooischijven

AfvoerluikZijdelingse geleideplaten

Vultrechter uit Durapol™

Doseringsregelaar

Rubberen toevoermat

Beschermingskap

Roervingers

De strooidosering kan als volgt ingesteld worden:

Instelling I – Preventief strooien (preventief strooien als ijzel, vorst of sneeuw 
verwacht wordt)

Instelling II – Curatief strooien (strooien bij opkomst van ijzel of sneeuw)

Instelling III – Repressief strooien (strooien als het reeds glad is)

De « STOP » instelling schakelt het strooimechanisme uit zodat de strooiwagen 
naar een andere locatie kan worden vervoerd zonder te strooien.

Niet geschikt voor gebruik op openbare wegen.

*bij gebruik van droog, wit strooizout.

GEMIDDELDE STROOIWAARDEN*

CENTRIFUGAAL 
STROOIMECHANISME

DOSERING AFSTAND OPPERVLAKTE

g/m2 km m2

Instelling I 15 3,3 33.333

Instelling II 35 1,5 14.285

Instelling III 55 1 9.090
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CENTRIFUGAAL STROOIMECHANISME

Het strooigoed kan gemakkelijk over een groot gebied verspreid worden 
zonder vaak heen en weer te rijden. De twee schijven zorgen voor een 
regelmatig verspreiden van het strooimateriaal.

REGELMATIG LIJNVORMIG STROOIEN

Het strooimateriaal wordt regelmatig op een vaste breedte gedeponeerd. 
Voor nauwkeurige en gecontroleerde spreiding die ervoor zorgt dat er geen 
strooigoed wordt verspild.

DE CRUISER 1000 KAN VAN EEN CENTRIFUGALE STROOIER WORDEN GECONVERTEERD NAAR EEN 
GELIJKMATIGE LIJNVORMIGE STROOIER MET BEHULP VAN DE GELEIDEPLATEN

Breng de eerste geleideplaat naar beneden in 
positie.

1

Draag voor uw veiligheid handschoenen en 
ontgrendel de klink.

Herhaal de procedure voor de andere geleideplaat, 
zodat beide platen naar beneden zijn gebracht.

CRUISER 1000: NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK OP OPENBARE WEGEN.

2 3
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Om geparkeerde auto’s of bermen te beschermen 
kan het strooien op één kant beperkt worden

Opbergkluis Zaklantaarn Digga™ schop Oranje zwaailicht

Zeefrooster Verlengingsstang tbv de koppeling Speciale voorziening voor fijn 
strooizout

Kentekenplaathouder

OPTIONELE ACCESSOIRES
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Sneeuw verwijderen in de winter 
zou makkelijk en effi ciënt moeten 
zijn, daarom is het belangrijk om 
gespecialiseerd gereedschap te 
kunnen gebruiken om de klus te 
klaren. Onze sneeuwschuivers en 
sneeuwschoppen zijn hier speciaal 
voor ontworpen. Ze zijn sterk en 
stevig omdat ze zijn geproduceerd 
uit corrosiebestendig en duurbaar  
Durapol™.

Accessoires
voor het sneeuwruimen

22
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Accessoires voor het sneeuw
ruim

en

� Sneeuwschuiver™ 
STANDAARDEIGENSCHAPPEN

• Omkeerbaar schuifblad uit Durapol™
•  Blad heeft een hoek van 25° naar rechts
• Draaisloten
• Universele montagekit - past op alle heftrucklepels
• Stalen frame met Armortec™-coating

SPECIFICATIES

SCHUIFBLAD
Breedte: 1.750 mm
Binnendiameter: 630 mm
Dikte: 15 mm
Sneeuwopruimingshoek: 25 graden
naar rechts

FRAME
Breedte van de schuifbladsteun: 1.220 mm
Hoogte van de schuifbladsteun: 50 mm

LENGTE VAN DE ARMEN / INVOEGHULS
Links: 700 mm
Rechts: 1.000 mm
Breedte: 150 mm

DIEPTE VAN DE ARMEN / INVOEGHULS
Links: 650 mm
Rechts: 900 mm

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=he195
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De Snospade sneeuwschop is voorzien 
van een telescopische aluminiumsteel 
die gemakkelijk kan 
worden afgesteld 
met behulp van 
het handvat met 
draaisluiting. Het blad 
van de schop is uit 
Durapol™ vervaardigd. 
Het ergonomische 
handvat uit Durapol is 
zelfs bij strenge vorst 
gemakkelijk te gebruiken. 
Dankzij de compacte 
afmetingen 
van de Snospade kan 
deze sneeuwschop 
gemakkelijk in 
opslagbakken, 
kofferbakken of 
kasten worden 
opgeborgen.

�  Sneeuwschop

�  Digga™ schop

� Mini Sneeuwschuiver™

�  Glasdon Snospade™

De Mini Sneeuwschuiver maakt het 
sneeuwruimen heel gemakkelijk. 
Door zijn wendbaarheid maakt 
u met de Mini Sneeuwschuiver 
makkelijk ingangen, stoepen en 
parkeerplaatsen vrij. Doordat de 
wieltjes met het schuifgedeelte 
(breedte 60 cm) zelf zijn verbonden, 
kan de sneeuwschuiver tijdens 
het gebruik niet blokkeren. Om 
het opbergen en het transport 
te vergemakkelijken wordt de 
sneeuwschuiver in 3 delen geleverd, 
die gemakkelijk aan elkaar kunnen 
worden vastgeklikt. Vervaardigd uit 
staal en afgewerkt met een blauwe 
Armortec™-coating.

Dankzij de Sneeuwschop 
van Glasdon zullen 
trappen en stoepen 
snel en veilig worden 
schoongemaakt. De 
makkelijk te gebruiken 
Sneeuwschop beschikt 
over een breed 
schuifgedeelte, dat 
sneeuwhopen moeiteloos 
verwijdert. Schop uit staal 
met Armortec™ coating en 
een houten steel.

De Digga schop is een robuuste en compacte 
sneeuwschop uit stevig polypropyleen. Geleverd 
in 2 gedeelten die heel eenvoudig samen te 
voegen zijn.
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Accessoires voor het sneeuw
ruim

en

M L XL

Maat 35-39 39-46 46-48

�  Glasdon Ice Grips™

Glasdon Ice Grips hebben een dubbeltractie 
zodat ze zowel op sneeuw als op ijs kunnen 
worden gebruikt. Ze geven extra grip en 
stabiliteit op bevroren wegdekken. De Glasdon 
Ice Grips zijn gemakkelijk te gebruiken en 
in drie maten beschikbaar. Ze  zijn geschikt 
voor de meeste schoenen en laarzen en 
kunnen gemakkelijk in een zak of tas worden 
meegenomen, klaar voor gebruik.

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

•  Sterke stalen punten voor grip op ijs
•  Carbide stalen spiraal voor grip op sneeuw
•  Rubberen zones voor extra grip
•  De Glasdon Ice Grips kunnen worden gebruikt bij 

temperaturen tot -40°C

SAMENSTELLING

Punten en spiralen draad: staal
Gebieden met grip: rubber

BEVESTIGING VAN DE GLASDON ICE GRIPS

MLXL
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Met behulp van onze 
Personalisatieservice kunt u heel 
eenvoudig een persoonlijk tintje aan 
de producten van uw keus geven. Dit 
kan bijvoorbeeld door het toevoegen 
van uw (bedrijfs)logo,  stadswapen of 
speciale boodschap. Wij hebben de 
kennis en ervaring om u te helpen de 
impact te bereiken die u nodig hebt.

Personalisatie
& Materialen van de 

hoogste kwaliteit

26
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De producten van Glasdon worden vervaardigd uit materialen van hoge kwaliteit en worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles om de 
duurzaamheid en betrouwbaarheid van de producten te garanderen. Als bewijs van ons streven naar kwaliteitsproducten is Glasdon ISO9001:2015 
gecertificeerd.

In deze brochure wordt verwezen naar de volgende materialen:

Armortec™ is een roestbestendige coating, die extra bescherming biedt aan de metalen onderdelen waarmee sommige producten van het Glasdon assortiment 
samengesteld worden.

Durapol™ is een polymeer dat ontworpen is om weerstand te bieden aan extreme temperaturen en waarvan de schokbestendigheid in eigen laboratorium is 
getest conform de voorschriften van de BS EN ISO9001:2015 kwaliteitsnormen. Durapol verkleurt niet, roest niet, barst niet en is onderhoudsvriendelijk.

Alle Glasdon producten die van Durapol zijn gemaakt kunnen worden gerecycled aan het einde van hun levensduur.

Personalisatie

Materialen van de hoogste kwaliteit

CLIENT : Eurodisney Associes SCA
No. PERSONNALISATION : 141659

SERVICE :  Glasdon Sarl-France

No. COMMANDE: 120071.1
No. CLIENT : EURO-1012

DATE :  03/09/15

GRAPHISTE :  PT

Nestor 90
PRODUIT : 

TYPE DOCUMENT:  

REF. COULEURS PANTONE : 

BON POUR ACCORD

À NOUS RENVOYER SIGNÉ (INDIQUEZ TOUTE MODIFICATION À APPORTER)

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

. Date...............................
.....................
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59702 Marcq en Baroeul cedex
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nted self-adhesive vinyl 

CLIENT : Mairie de Clamart

CUSTOMER ORDER No :

101495

GLASDON ORDER No :

DATE : 4-8-11

DESIGNER : P.T.

JOB TYPE :

VISUAL APPROVAL :

Vinyl Sticker 340x135mm 
4 colour print on white vinyl

Orbistor Grit Bin (Deep Green colour)

Please sign & return 
(indicating any changes required)

Signed ......................................................................

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

Glasdon Manufacturing Limited
Poulton Business Park
Poulton-le-Fylde
Lancashire
FY6 8JW

Tel: 01253 891131
Fax: 01253 891923
email: sales@glasdon-manufacturing.co.ukweb: www.glasdon.com

Vinyl Sticker 340 x 135mm 

Stap 1.  Kies een product en één of meer van de volgende 
personalisaties:
Voeg een logo toe, pas de kleuren aan en/of voeg een persoonlijke 
boodschap toe.

Stap 2. Kies uit één of meer extra opties voor uw gekozen 
product
Veel van onze producten worden aangeboden met extra opties, zoals een 
bevestiging voor een hangslot of keilbouten om de strooizoutbak vast te 
zetten aan de grond.

Stap 3. Bent u op zoek naar iets anders?
Als u een bestaande standaardafbeelding wilt aanpassen door een 
andere kleur te kiezen, een ander symbool of tekst toe te voegen, dan 
kunt u contact met ons opnemen en wij helpen u graag verder met het 
samenstellen van de gewenste afbeelding.

Stap 4. Visuele presentatie
Wanneer wij uw wensen en specifi caties hebben 
ontvangen stellen wij een visuele presentatie samen met 
behulp van onze personalisatie afdeling. En dat geheel 
vrijblijvend en kosteloos! De visuele presentatie geeft u 
een goed beeld van hoe uw product eruit komt te zien, 
en u kunt zoveel aanpassingen doorgeven totdat u 100% 
tevreden bent.

Stap 5. Goedkeuring van de personalisatie
Nu wij een personalisatie hebben samengesteld waar 
u tevreden over bent denkt u misschien na over een 
bestelling. Het enige wat u in dat geval hoeft te doen is de 
visuele presentatie te goedkeuren en de gegevens voor 
uw bestelling door te geven, of een offerte aan te vragen 
gebaseerd op de specifi caties van de visuele presentatie. 
Wij zorgen voor de rest en leveren uw bestelling of sturen
uw offerte zo snel mogelijk toe.
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Glasdon Europe AB

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Zweden

Telnr.: 0800 288 1212
E-mail: kantoor@glasdon.com
Web: www.glasdon.com

ED/

© Glasdon Europe AB – 02/2019. Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar 
producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

KvK Gotenburg, Zweden nr. 556815-7688 – BTW-nr.: 556815768801

Glasdon Group Ltd. is een “equal opportunities employer”, een bedrijf waarin gelijke kansen voorop werden gesteld.

               , Armortec, Cruiser, Digga, Durapol, Glasdon Ice Grips, Glasdon Snospade, Icemaster 50, Mini Sneeuwschuiver, Nestor, 

Orbistor, Slimline, Sneeuw-Combi en Sneeuwschuiver zijn gedeponeerde handelsmerken van Glasdon Group Ltd. en al haar 

filialen in Groot-Brittannië en de rest van de wereld.

www.glasdon.com

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

Certificate Number 16750
ISO9001, ISO14001, ISO45001
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