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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 
vuilnisbakken voor binnen- en buitengebruik 

zijn zo ontworpen dat zij gemakkelijk van 
een bedrijfslogo of een stadswapen voorzien 

kunnen worden. U kunt ook uit een breed scala 
aan kleuren kiezen zodat uw afvalbak aan uw 

visuele identiteit aangepast wordt.

 Sherwood™ afvalbak met dekselCourbe™ zakhouder
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Topsy® 2000 afvalbak

Luna™ afvalbak met dekselNIEUW Elipsa™ afvalbak 

 Sherwood™ afvalbak met deksel Topsy Royale™ afvalbakMini Plaza® afvalbak

NIEUW
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 Glasdon Jubilee™ 110 afvalbak Corbi 25™ afvalbak zonder deksel Corbi 25™ afvalbak met deksel

Electra™ Curve 60 afvalbak
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De Dolfijn™ afvalbakDe Kikker™ afvalbak in groen De Kikker™ afvalbak in geel  

Het Beertje™ afvalbak

KINDVRIENDELIJKE 
AFVALBAKKEN

Wij produceren een reeks kindvriendelijke 
afvalbakken, welke zowel binnen als buiten  

kunnen worden geplaatst. Het gebruik van felle 
kleuren en interactie moedigt kinderen aan om 

afval weg te gooien.

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
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https://nl.glasdon.com/afvalbakken/buitenafvalbakken/de-kikker-tm-afvalbak/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
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AFVALSCHEIDINGSBAKKEN 
VOOR BUITEN

Glasdon produceert een verscheidenheid aan 
robuuste en duurzame recyclingscontainers en 
zakhouders voor buitengebruik ontworpen om 

ongunstige weersomstandigheden, beschadiging en 
vandalisme te weerstaan.

Electra™ Curve 60 recyclingcontainerNexus® 200 afvalscheidingsbakken Nexus® City 140 recyclingcontainer

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
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https://nl.glasdon.com/selectieve-afvalinzameling/op-straat/electra-curve-afvalscheidingsbak/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/selectieve-afvalinzameling/op-straat/nexus-city/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
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Glasdon Jubilee™ 110 recyclingcontainerNexus® Evolution City Trio afvalscheidingsbak

Nexus® City 240 afvalbak voor etensresten

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
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Orbis™ Trio ZakhouderOrbis™ Zakhouder

Orbis™ Zakhouder

Orbis™ Zakhouder
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Glasdon Jubilee™ 240 containerbehuizing

Visage™ afschermingssysteem Modus™ behuizingen  Modus™ behuizingen

AFSCHERMINGSSYSTEMEN 
EN BEHUIZINGEN VOOR 

ROLCONTAINERS 
Glasdon heeft verschillende oplossingen voor grote 

rolcontainers van 140 liter tot en met 1.280 liter 
zoals een modulair en flexibel afschermingssysteem 

waarmee rolcontainers door panelen worden omringd 
of grote, afgedekte en afsluitbare behuizingen.

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/selectieve-afvalinzameling/afschermingssysteem/visage/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/selectieve-afvalinzameling/afschermingssysteem/modus/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
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RECYCLINGCONTAINERS 
VOOR BINNENGEBRUIK

De stijlvolle reeks Glasdon recyclingcontainers 
voor binnengebruik kunnen de ideale recycling 

oplossingen bieden voor uw omgeving.

Nexus® 100 recyclingcontainer Nexus® Evolution Quad afvalscheidingsbakNexus® 30 recyclingcontainer

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
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NIEUW Nexus® Style Duo afvalscheidingsbakElectra™ 170 Trio afvalscheidingsbakElectra™ 85 afvalscheidingsbak

NIEUW Nexus® Style Duo afvalscheidingsbak

NIEUW NIEUW

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/selectieve-afvalinzameling/kantoor/electra/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
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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.

Nexus® 100 Duo modulaire afvalbak Eco Nexus® afvalscheidingsbak voor bekertjes Nexus® Evolution afvalscheidingsbak voor bekertjes

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/selectieve-afvalinzameling/bekerbakken/nexus-100/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/selectieve-afvalinzameling/bekerbakken/eco-nexus/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
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AFVALCONTAINERS 
VOOR DE HORECA

Deze afvalbakken zijn speciaal ontworpen 
voor de horeca en zijn daardoor ideaal 

voor locaties waar voedsel wordt bereid 
of geconsumeerd. De afvalbakken in dit 

assortiment zijn uitgerust met deksel 
met pedaalbediening of met grote 

inwerpopeningen om ervoor te zorgen 
dat het afval te allen tijde hygiënisch en 

moeiteloos weg wordt gegooid.

Nexus® Shuttle horeca afvalbak Combo™ afvalbak met dienbladhouder aan de voorkant

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/nexus-shuttle-afvalscheidingsbak-gft-afval/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/producten-voor-fast-food-restaurants/afvalbakken/afvalbakken-voor-de-horeca/combo-tm-afvalbak-voor-de-horeca-met-dienbladhouder/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
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  Envoy™ 110 binnenafvalbak  Giga™ binnenafvalbak    Tweed™ binnenafvalbak

BINNENAFVALBAKKEN
We hebben een selectie stijlvolle en praktische 

prullenbakken voor binnen, gemaakt van 
hoogwaardige materialen die zorgen voor 

een lange levensduur. Deze prullenbakken zijn 
verkrijgbaar in verschillende stijlen, kleuren en 
maten, zodat u zeker een oplossing vindt die 

perfect past in uw omgeving.

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/afvalbakken/binnenafvalbakken/giga-tm-binnenafvalbak/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/afvalbakken/binnenafvalbakken/tweed-tm-binnenafvalbak/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/afvalbakken/binnenafvalbakken/envoy-tm-afvalcontainer-110-liter/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
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HONDENPOEPAFVALBAKKEN
Om te voorkomen dat hondenpoep de openbare ruimte vervuilt, 
bieden wij verschillende modellen van hondenpoepafvalbakken 
aan, welke uiterst duurzaam zijn. U kunt kiezen tussen vrijstaande 

modellen of vuilnisbakken voor de bevestiging op een paal 
of aan de muur. Deze hygiënische oplossingen moedigen 

hondenbezitters aan om de poep van hun hond op te ruimen.  

Retriever 35™ hondenpoepafvalbak   Terrier 25™ hondenpoepafvalbak Retriever City™ hondenpoepafvalbak

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/afvalbakken/hondenpoepafvalbakken/terrier-25-tm-hondenpoepafvalbak/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/afvalbakken/hondenpoepafvalbakken/retriever-35-tm-hondenpoepafvalbak/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/afvalbakken/hondenpoepafvalbakken/retriever-city-tm-hondenpoepafvalbak/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
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 Vrijstaande asbak Ashguard™Muurasbak Ashmount™ 3LCendrier sur pied Ashguard SG™

ASBAKKEN VOOR 
ROKERSRUIMTES

Onder onze oplossingen voor rokers bieden wij 
muurbevestigde en vrijstaande asbakken. We leveren 
ook vuilnisbakken met ingebouwde asbakken voor 
de gescheiden en veilige inzameling van afval en 
sigarettenpeuken in één en dezelfde container.

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/buitenasbakken/staande-asbakken/asbak-op-zuil-ashguard-sg-r/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/buitenasbakken/staande-asbakken/asbak-op-zuil-ashguard-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/buitenasbakken/wandasbakken/muurasbak-ashmount-tm-3-l/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366


17www.glasdon.com

Modus™ abri

ROKERSABRI‘S
Glasdon afdakjes voor rokers helpen om een specifieke 
buitenruimte te creëren voor het roken. Deze afdakjes 
kunnen op afstand van gebouwen worden geplaatst 

om brandgevaar of luchtvervuiling te verminderen en 
zullen rokers beschermen tegen wind en regen.

Eclipse™ afdakjes

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/modus-tm-abri/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/rookabri/eclipse-tm-afdakjes/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
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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 van groot belang en 
nuttig voor een efficiënte straatreiniging rond 

drukbezochte voetgangersgebieden. 

Skipper™ schoonmaakwagentje Space-Liner™ afvalverzamelkar met twee containers

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/skipper-tm-schoonmaakwagentje/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/afvalverzamelkarren-en-toebehoren/afvaltang-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/afvalverzamelkarren-en-toebehoren/space-liner-tm-afvalverzamelkar-met-twee-containers/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
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STOEPBORDEN
Advocate™ helpt uw producten of diensten 
te promoten. Het muurbevestigde model is 
bijzonders plaatsbesparend maar toch zeer 

goed zichtbaar.

Stoepbord Advocate™Wandgemonteerd Reclame Displaybord Advocate™

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/advocate-tm-stoepbord/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/advocate-tm-wandbevestiging-reclameposter-displaybord/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
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PARKBANKEN 
Ons assortiment bestaat uit zitbanken 

in zowel traditionele als eigentijdse stijl. 
Onze parkbanken zijn onderhoudsarm, 

weer- en vandalismebestendig, 
waardoor ze zowel voor binnen als 

buiten geschikt zijn.

Elwood™ parkbank met rugleuningPembridge™ Picknicktafel

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/banken/picknickbanken/pembridge-picknicktafel/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/banken/parkbanken/elwood-parkbank-met-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
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Lowther™ parkbank met rugleuning Phoenix™ parkbank met rugleuning De Rups™ kindvriendelijke parkbank

Clifton™ Picknicktafel

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/lowther-parkbank/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/banken/picknickbanken/clifton-picknicktafel/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/banken/parkbanken/phoenix-parkbank-met-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/banken/kindvriendelijke/rups-kindvriendelijke-parkbank/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
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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 de verkeerssituatie aan een bepaalde plek 
of het afgrenzen van parkeerterreinen. Veel van onze 

verkeerspalen zijn beschikbaar als een flexibele variante 
die botsingen zonder probleem  weerstaat.

Neopolitain™ 20 verkeerspaal

 Infomaster™ verkeerspaal

Bufferpaal™

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/afzetpalen/verkeerspaaltjes/neopolitain-tm-20-verkeerspaal/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/afzetpalen/verkeerspaaltjes/bufferpaal-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/afzetpalen/verkeerspaaltjes/infomaster-tm-verkeerspaal/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
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REDDINGSBOEIEN EN 
REDDINGSBOEIKASTEN

Dit assortiment is essentieel voor het redden van personen 
in onveilige situaties in water. Hier vindt u kasten voor het 

opbergen van onze reddingsboeien, verkrijgbaar in 600mm 
of 750mm doorsnede en geleverd met werplijnen van 30m 
of 50m naar keuze of van onze unieke B-Line™ reddingsboei. 
Deze producten zijn in eigen huis ontworpen en uitvoerig 

getest om gemoedsrust te bieden.

B-Line™ Reddingsboei Guardian™ ReddingsboeikastenReddingsboeien

600mm 
Reddingsboei 

750mm 
Reddingsboei 

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/reddingsmateriaal/b-line-tm-reddingsboei/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/reddingsmateriaal/guardian-tm-reddingsboeikasten/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366
https://nl.glasdon.com/reddingsmateriaal/reddingsboeien/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw366


AFVALBAKKEN VOOR PBM
Beheer met de hoogwaardige 

afvalbakken, de borden en de informatie-
apparatuur van Glasdon efficiënt de 

verwijdering van gebruikte persoonlijke 
berschermingsmaterialen (PBM).

Nexus® Shuttle afvalbak met pedaal voor PBM Nexus® City 140 containerbehuizing  
voor PBM

Nexus® 50 containerbehuizing voor PBM

PERSONALISATIE
We bieden een gratis 
personalisatie service aan 
om te presenteren hoe een 
product met uw aanpassingen 
eruit zou komen te zien. 

Veel producten kunnen 
gepersonaliseerd worden en er 
zijn verscheidene personalisatie opties 
mogelijk zoals:

• Voor afvalbakken en afvalscheidingsbakken – 
Huisstijl, speciale kleurschema’s, afvalstromen op 
maat, campagneberichten en posterkit met optie tot 
vervangen van poster. 

• Voor reddingsmateriaal – Berichtgeving over 
plaatselijke regels voor noodsituaties, huisstijl.

• Voor afzetpalen – Huisstijl, kleur van de paal/
reflectoren, en verkeersborden

© Glasdon 02/2022. Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

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

www.glasdon.com

vragen@glasdon.com 
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