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AFVALBAKKEN
Wij bieden een breed assortiment afvalbakken aan in alle 
prijsklassen om u te helpen precies te vinden wat u nodig 

heeft. Veel van onze afvalbakken voor binnen en buiten zijn 
ontworpen met de mogelijkheid tot personalisatie, dus als u uw 

bedrijfslogo of merk wilt toevoegen, of de mogelijkheden tot 
niet-standaard kleuren wilt bekijken is dat mogelijk.

Electra™ 60 afvalbak Metalen Chieftain™ afvalbak NIEUW Electra Curve™ 60 afvalbak

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw036
https://nl.glasdon.com/afvalbakken/buitenafvalbakken/metalen-chieftain-tm-afvalbak/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw036
https://nl.glasdon.com/afvalbakken/buitenafvalbakken/de-electra-tm-60-afvalbak/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw036
https://nl.glasdon.com/afvalbakken/buitenafvalbakken/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw036


3www.glasdon.com

Tweed™ binnenafvalbak Junior Ambassador™ binnenafvalbak

Community™ afvalbakTopsy® 2000 afvalbak

NIEUW Elipsa™ afvalbak

NIEUW
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SELECTIEVE 
AFVALINZAMELING

We hebben een groot aanbod recyclingbakken voor zowel 
binnen als buiten. Deze bieden wij aan in verschillende 
groottes en stijlen. Verschillende inwerpopeningen en 

pictogrammen voor afvalscheiding zijn verkrijgbaar voor elke 
afvalstroom, zodat u gemakkelijk uw eigen recyclingstation 

samen kunt stellen.  

Eco Nexus® 85 recyclingcontainer NIEUW Nexus® Style afvalscheidingsbakNIEUW Nexus® Evolution Quad 
afvalscheidingsbak

NIEUW
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Nexus® 100 recyclingcontainerPoplar™ recyclingcontainer NIEUW Nexus® Evolution City Trio afvalscheidingsbak

Nexus® City 240 recyclingcontainer

NIEUW
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NIEUW Nexus® Evolution afvalscheidingsbak  
voor bekertjes

NIEUW Electra™ 85 bekerbak Eco Nexus® afvalscheidingsbak voor bekertjes 

OPLOSSINGEN VOOR 
BEKERINZAMELING 

Wij kunnen u helpen bij het implementeren van een efficiënt programma 
voor het inzamelen en recyclen van bekers met behulp van onze 

veelzijdige bekerbakken. Hierdoor worden uw recyclingpercentages van 
bekers verhoogd terwijl u geld bespaart bij het verzamelen van afval.
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AFVALVERZAMELKARREN 
Onze afvalverzamelkarren zijn multifunctioneel en 

kunnen voor zowel afvalverzameling als afvalscheiding 
en het vervoeren van gereedschappen gebruikt worden. 
Deze afvalverzamelkarren zijn nuttig voor een efficiënte 

straatreiniging rond drukbezochte voetgangersgebieden.

Space-Liner™ afvalverzamelkar met twee containers Skipper™ schoonmaakwagentje Afvaltang™
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Muurasbak Ashmount™ 3 liter Muurasbak Ashmount SG™

ASBAKKEN VOOR 
ROKERSRUIMTES

Binnen ons assortiment asbakken bieden wij 
vrijstaande rookzuilen of muur gemonteerde 

asbakken aan. Wij leveren ook asbak-afvalbak 
combinaties met aparte binnenbakken zodat 

peuken en restafval gescheiden en veilig 
kunnen worden weggegooid.

Vrijstaande asbak 
Ashguard™ 

Integro City™ afvalbak/asbak combinatie
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STOEPBORDEN
Presenteer uw producten of diensten met behulp 
van het Advocate™ stoepbord, welke gemaakt is 

van onderhoudsarm en duurzaam materiaal.

Muurbevestigd Advocate™ Stoepbord Advocate™

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw036
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PARKBANKEN
Ons assortiment parkbanken is verkrijgbaar in zowel traditionele als 

eigentijdse stijl. Onze parkbanken zijn onderhoudsarm, weer- en 
vandalismebestendig, waardoor ze zowel voor binnen als buiten 

geschikt zijn.

Phoenix™ parkbank met rugleuningNIEUW Bowland™ picknicktafel

Alturo™ parkbank met rugleuning
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VERKEERSPALEN
Ons assortiment omvat een breed scala aan verkeerspalen met of 

zonder verkeersborden.  Deze kunnen voor verschillende toepassingen 
ingezet worden: het beveiligen van verkeerssituaties of het afgrenzen 

van parkeerterreinen. Veel van onze verkeerspalen zijn beschikbaar als 
flexibele variant die botsingen zonder probleem weerstaat.  

Infomaster™ verkeerspaal Bufferpaal™ Neopolitain™ 20 verkeerspaal
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recycleer  
Denk eraan om deze folder te recycleren 
wanneer u hem niet meer nodig heeft !

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

GEPRINT OP 
GERECYCLED 
PAPIER

GEPRINT OP 
GERECYCLED 
PAPIER

GW036/54
LH/

Strooizoutbak Nestor™ 400 liter Strooizoutbak Slimline™ 160 liter 

UITRUSTING VOOR DE  
GLADHEIDBESTRIJDING

Het is essentieel om uw terrein te strooien om gladheid in de 
wintermaanden te voorkomen. Wij leveren een reeks getrokken 

strooiwagens, handmatige strooiwagens en strooizoutbakken om aan 
al uw eisen te voldoen.

www.glasdon.com

PERSONALISATIE
Met behulp van onze Personalisatie- en 

Brandingservice kunt u heel eenvoudig een 
persoonlijk “tintje” aan de producten van uw keus 
geven. Van het toevoegen van uw bedrijfslogo of 
stadswapen tot het volledig bedekken van een 

afvalbak met een gedrukte wrap-folie: we hebben 
de kennis en ervaring om u te helpen de impact te 

bereiken die u nodig hebt.

0800 288 1212

kantoor@glasdon.com
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