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n Retriever City™ Zakjesverdeler
De nieuwe Retriever City
Zakjesverdeler beschikt over een
handig verdeelsysteem dat telkens
één zakje te voorschijn brengt.
De verdeler kan met verschillende
maten zakjes gebruikt worden
en heeft een variabele capaciteit
die aan alle behoeften van de
klanten voldoet. Het deurtje aan
de voorkant vergemakkelijkt de
bijvulling van zakjes.

Nieuw

Afmetingen
Hoogte op paal: 1.100 mm
Hoogte: 346 mm
Breedte: 415 mm
Diepte: 190 mm
Gewicht: 5,5 kg
Samenstelling
Bak: Durapol®
Back plate: verzinkt staal met
Armortec® coating
Kleuren
Molensteen, donkergrijs,
donkergroen, rood, zwart*
*Bevat gerecycleerd materiaal
Bevestigingsopties
zie blz. 7
Zwarte kleur,
vervaardigd
uit gerecycleerde
materialen.

UW
LOGO
HIER!

Zakjesverdeler
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A4 plaat met uw
eigen logo

n Retriever City
De Nieuwe Retriever City
afvalbak is een unieke
hondenpoepafvalbak die een
zakjesverdeler en een speciaal
sluitingssysteem combineert
in één unit. Deze hedendaagse
stijlvolle afvalbak met zijn smalle
vrijstaande sokkel is ideaal voor
stedelijke moderne locaties maar
past ook goed in alle types van
locaties.

Nieuw

Afmetingen
Inhoud: 35 liter
Hoogte: 1.142 mm
Breedte: 439 mm
Diepte: 348 mm
Gewicht: 16 kg
Samenstelling
Bak en deur: Durapol
Kleuren
Donkergroen, rood, donkergrijs,
zwart*
*Bevat gerecycleerd materiaal
Bevestigingsopties
zie blz. 7
Zwarte kleur,
vervaardigd
uit gerecycleerde
materialen.

Unieke
zakjesverdeler
• Verdeelt telkens één zak
• Geschikt voor zakken met
verschillende afmetingen
• Gemakkelijk bij te vullen
• Geleverd met een pak van
250 oxo-afbreekbare zakken

Openingssysteem
aan de voorkant
d.m.v. zijdelingse
handgrepen
• Garandeert snel en hygiënisch
legen van de bak
• Belet de toegang tot de
inhoud van de afvalbak na het
deponeren van het afval
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n Retriever 35™
De Retriever 35 wordt speciaal
ontworpen om op straat gebruikt
te worden en kan eenvoudig op een
lantaarnpaal of aan de muur bevestigd
worden. De Retriever 35 heeft een
bak (makkelijk afneembaar voor de
reiniging) met een hygiënische dubbele
metalen klep die ongewenste toegang
tot het binnenste van de afvalbak
verhindert.
Afmetingen
Inhoud: 35 liter
Hoogte: 674 mm
Breedte: 450 mm
Diepte: 297 mm
Gewicht: 7,1 kg
Samenstelling
Bak en deksel: Durapol
Klep: verzinkt staal met Armortec
coating
Kleuren
Bak en klep: rood of donkergroen
Deksel: donkergrijs
Bevestigingsopties
zie blz. 7

n Retriever 50™
De Retriever 50 hondenpoepafvalbak beschikt over
een grote inhoud van 50 liter en is daardoor ideaal
voor drukbezochte locaties zoals parken of langs
zeedijken. Twee uitvoeringen voor de klep zijn
verkrijgbaar: stalen klep met Armortec coating en
klep van Durapol polyethyleen.
Afmetingen
Inhoud: 50 liter
Hoogte: 725 mm
Breedte: 500 mm
Diepte: 400 mm
Gewicht:
met klep van Durapol en
vuilniszakhouder: 7,4 kg
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Samenstelling
Bak en deksel: Durapol
Rugsteun: roestvrij staal
Metalen binnenbak:
verzinkt staal
Kleuren
Bak en klep: rood of
donkergroen
Deksel: grijs
Bevestigingsopties
zie blz. 7

n Terrier 25™
De Terrier 25 beschikt over een
automatisch afsluitbaar deksel van
Durapol, voorzien van een scharnier
van roestvrij staal voor extra
weerstand tegen vocht en regen. De
kunststof binnenbak is eenvoudig
te verwijderen om gereinigd en
gedesinfecteerd te worden.
Afmetingen
Inhoud: 25 liter
Hoogte: 570 mm
Breedte: 380 mm
Diepte: 315 mm
Gewicht: 3,7 kg
Samenstelling
Bak: Duraplus™
Deksel: Durapol
Scharnier: Roestvrij staal
Binnenbak van kunststof: Polyethyleen
Kleuren
Bak: rood, donkergroen
Deksel: donkergrijs
Bevestigingsopties
zie blz. 7

n Zakjesverdeler
Vuilniszakverdeler voor de afvalbakken
van het type Terrier 25 en Retriever
35. De vuilniszakken voor de verdeler
kunnen bij Glasdon per 20 rollen à
50 zakjes besteld worden. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met één van onze adviseurs.
Afmetingen
Hoogte: 85 mm
Breedte: 150 mm
Diepte: 50 mm
Afmetingen van de te gebruiken vuilniszakken
Maximale diameter van de rol zakken: 45 mm
Maximale breedte van de rol zakken: 140 mm
Samenstelling
Polypropyleen
Kleuren
Zwart
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n Retriever 60™
Vervaardigd van vandalismebestendig Durapol
polyethyleen wordt de Retriever 60 speciaal ontworpen
voor gebruik in parken en groene zones. De metalen
klep werkt hygiënisch volgens hetzelfde principe als een
stortkoker. De grote inhoud van 60 liter voorkomt het
veelvuldig legen van de afvalbak. De vuilniszakhouder
maakt het verwisselen van de zakken en het
schoonmaken van de afvalbak snel en eenvoudig.
Afmetingen
Inhoud: 60 liter
Hoogte: 710 mm
Breedte: 520 mm
Diepte: 440 mm
Gewicht: 10,5 kg

Samenstelling
Bak en deksel: Durapol
Klep: staal met polyesterpoeder coating
Kleuren
Bak en klep: rood of donkergroen
Deksel: donkergrijs
Bevestigingsopties
zie blz. 7

n Metalen Terrier 35™ & Metalen Terrier 50™
Nieuw

Robuste metalen
structuur

De metalen Terrier
hondenpoepafvalbak is ideaal
voor onbewaakte locaties met een
groot risico van vandalisme. De
afvalbak vergt minimaal onderhoud
en zijn robuste structuur is uiterst
duurzaam.
Afmetingen

Geïntegreerde beugel voor de
hondenlijn, de hondeneigenaars
kunnen hun hond vastleggen
terwijl ze de afvalbak gebruiken
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Metalen
Metalen
Terrier 35 Terrier 50
Inhoud:
35 liter
50 liter
Hoogte:
504 mm
764 mm
Breedte:
344 mm
344 mm
Diepte:
234 mm
234 mm
Gewicht:
11,3 kg
14,7 kg
Samenstelling
Bak en deksel: staal met Armorteccoating
Vuilniszakhouder: roestvrij staal
Kleuren
Bak: rood of donkergroen
Deksel: zwart
Bevestigingsopties
zie blz. 7

n Overzicht van opties
Inhoud

Klep

Samenstelling
(Bak)

Binnenbak of
vuilniszakhouder

Zakjesverdeler

Speciaal
sluitingssysteem

Beugel voor
hondenlijn

-

-

Durapol

-



-

-

35 liter



Durapol

Vuilniszakhouder



Opties

Opties

35 liter



Durapol

Vuilniszakhouder

Opties

Opties

Paalbevestiging
in optie

50 liter



Durapol

Vuilniszakhouder of
metalen binnenbak

-

25 liter

-

Duraplus

Binnenbak van
polyethyleen

Opties

-

-

60 liter



Durapol

Vuilniszakhouder

-

-

-

35 liter

-

Staal met Armorteccoating

Vuilniszakhouder

-

-



50 liter

-

Staal met Armorteccoating

Vuilniszakhouder

-

-



Retriever City
Zakjesverdeler
blz. 2

Retriever City
blz. 3

Retriever 35
blz. 4

Retriever 50
blz. 4

Terrier 25
blz. 5

Retriever 60

Paalbevestiging
in optie

blz. 6

Metal Terrier 35
blz. 6

Metal Terrier 50
blz. 6

n Bevestigingsopties
Retriever
City Zakjesverdeler



Retriever
City

Retriever
35

Retriever
50

Terrier
25

Retriever
60















Paal voor bevestiging in de grond
dmv keilbouten



-

-

-

Grondverankeringssysteem voor
zachte grond (inclusief paal)

-

-







-



Bevestiging

Bevestigingskit voor aan de muur
Bevestigingskit voor op een paal
(Tespa of Tamtorque beugels voor
bevestiging op bestaande palen)

Paalbevestiging voor in
betonfundering (inclusief paal
bedekt met Armortec coating)
Speciale beugel voor
lantaarnpalen
Grondverankeringssysteem
Keilbouten

-

Verlengbare ankers voor
afvalbakken

-

-

Metalen
Terrier
35



Metalen
Terrier
50



-

-

-

-























-









-

-





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GRONDVERANKERINGSSYSTEEM VAN GLASDON VOOR NIETVERHARDE ONDERGRONDEN
Tijd- en geldbesparend voor nog meer gebruiksgemak
Geschikt voor zachte ondergronden zoals gras in parken, zandachtige grond, enz. Wanneer het pennetje uitsteekt
zit het anker vast in de grond. Het pennetje kan d.m.v een gereedschap eenvoudig weer uitgeschakeld worden
Height
zodat het anker verplaatst kan worden...een exclusiviteit van Glasdon.
(Above Ground)
1165mm

INSTALLATIe
De grondverankering is snel en eenvoudig te installeren.

1

Anker

2

3

4

Diepte in de
grond
860mm

Pennetje

Het anker wordt in de grond
geslagen d.m.v. een hamer.

Het pennetje wordt
uitgeklapt d.m.v. het
bijgeleverde gereedschap.

Steek vervolgens de paal in
en schroef deze vast aan de
verankeringsplaat.

Plaats de afvalbak op de paal.
Uitvoerige en overzichtelijke montageinstructies zijn bijgeleverd.

7

Oxo-afbreekbare
zakjes
Glasdon biedt oxo-afbreekbare zakjes
voor zakkenverdelers in pakjes van 250
stuks aan. De zakjes zijn uit polyethyleen
vervaardigd met een afbreekbare
katalysator en zijn afbreekbaar wanneer
ze met zuurstof in contact komen.
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Beide afgebeelde palen worden
allereerst onderworpen aan een
schokbestendigheidstest: herhaalde
slagen m.b.v een metalen hamer.
Daarna worden de palen zes
maanden lang besproeid met
zeezout in eigen laboratorium. Deze
laatste test stelt het materiaal sterk
op de proef en is bedoeld om het
corrosieproces te versnellen en
langdurige blootstelling aan exteme
weersomstandigheden te simuleren.

Met Armortec
Coating

Een met
Armortec behandeld
paal heeft een vijfke e
er
lange levensduur als zo
een traditionele pa
al.

AANBRENGEN VAN
EEN EIGEN LOGO
Om uw imago daadkrachtig te promoten kunt
u uw logo, blazoen of een eigen boodschap cq
reclame op de meeste producten uit het Glasdon
assortiment laten aanbrengen. Dit geldt ook voor
de hondenpoepafvalbakken die in deze brochure
afgebeeld worden. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met één van onze adviseurs.

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

um

Limited
ent Division
d

Zonder Armortec
Coating

Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47
Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10
e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com

BEZOEK ONZE WEBSITE

www.glasdon.com

Onze website wordt regelmatig geactualiseerd. Neem een kijkje in de ‘Nieuwe Producten’
rubriek of download brochures, handleidingen en video’s over onze producten online.

LG - REC & AMM

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600415
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Industrial and Commercial Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600414
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

LG - WASTE

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600417
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK
Tel : 0800-288 1212
Fax : 0800-288 1213
Tel : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

French

0800-288 1212

0800-288 1213

02/502.00.00

02/502.10.10

info@glasdon-europe.com

Holland
www.glasdon.com

recyclez

recycleer

Pensez à recycler ce dépliant quand
vous n’en aurez plus l’utilité !

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

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com

recyclé à 100%

100% gerecycleerd

, Armortec, Durapol, Duraplus, Metalen Terrier 35, Metalen Terrier 50, Retriever 35, Retriever 50, Retriever 60, Retriever City en Terrier 25 zijn gedeponeerde handelsmerken van Glasdon Group Ltd. en al
papier utilisé dans la confection de ce dépliant
Deze folder is samengesteld met papier
haar filialen in Groot-Brittannië en de rest van de wereld.Le
est recyclé à 100%.
dat 80% gerecycleerd is.
BVBA met een aandelenkapitaal van 8.000,00 € met hoofdzetel op het bovenstaande adres. KvK nr. B 397 744 210 – BTW-nr. : FR 43 397 744 210 – Branchecode APE 4690Z
© Glasdon Europe SARL – 05/2011. Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden LM/
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