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Avfallsbeholdere for utebruk
Glasdon Jubilee™
Glasdon Jubilee er en stilig avfallsbeholder med et
tradisjonelt snitt. Dessuten tilbyr beholderen en rekke
nyskapende egenskaper.
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FOD Topsy™ 2000

Electra™ 85

Topsy 2000 er en søppelkasse
som har blitt designet med
brukeren i tankene: denne er
lett å tømme og krever nesten
ingen vedlikehold. For flyplasser,
kan vi tilby Topsy 2000 som en
FOD-avfallsbeholder som hjelper
å holde luftbanen avfallsfri.

En modern og funksjonell
avfallsbeholder med fokus
på brukerne og miljøet.

Centrum™
Centrum avfallsbeholderen er ideell for en rekke
moderne og tidsriktige uteområder.

Topsy Jubilee™
Topsy Jubilee er en
avfallsbeholder i elegant
viktoriansk stil produsert
i Durapol™ med en stilig
strukturert flate som gjør
at du unngår uønsket
plakatopphengning.

Evolution™
Evolution er en stilig,
tidsriktig avfallsbeholder
som passer perfekt i
ethvert miljø.
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Avfallsbeholdere for innebruk
Envoy™
Envoy-beholderen leveres som
åpen modell eller med vippelokk
som standard. Den flate
baksiden gjør at beholderen ikke
tar så stor plass.

Rowan™
Rowan tilhør et sortiment av enkle
avfallsbeholdere for bruk innendørs,
tilgjengelige i flere farger, størrelser og
med ulike ekstravalg.
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Ultimo™
Avfallsbeholderen Ultimo, fremstilt i
rustfritt stål, har et stilig og elegant
utseende som egner seg for
innendørs bruk.

Askebegere
Ashguard™
Det elegante frittstående askebegeret Ashguard
egner seg spesielt til bruk i inngangspartier og
røykeområder utendørs.

Modus™ Leskur

Ashmount SG™

Modus Leskur er en stilig og prisverd skur
som egner seg for forskjellige områder;
som busskur, for røyking, for billett- og
sikkerhetskontroll mm.

Et stilig, moderne
askebeger for
vegg-, glass- eller
stolpemontering.
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Beholdere for kildesortering
Nexus™ 100
Nexus 100 er en stilig og
moderne beholder som er
spesielt utviklet for å fordele
og håndtere resirkulerbart
avfall og søppel.
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Eco Nexus

C-Thru™ 5L, 10L og 15L

Beholderne i Eco Nexus serien
finnes i to størrelser: 60 liter
og 85 liter. Beholderne kan
bli levert med forskjellige lokk
og grafikk, enten i samme,
neutrale farger eller i ulike,
tydelige farger for å gjøre
kildesortering lett og effektiv.

Beholderne i serien C-Thru er
velegnet for innsamling av mindre
gjennvinnbart avfall. C-Thru er
tilgjengelig i tre størrelser – 5, 10 og
15 liter.

Nexus City 240

Nexus 200

Nexus City 240 beholder er del av et nytt spekter av
avfallsbeholdere dedikert til kildesortering. Beholderne
har åpninger og grafikk i sterke farger og er utformet slik
at de skiller seg ut som gjenvinningsenheter.

Nexus 200 består av to
atskilte deler, hver med
et volum på 100 liter, for
innsamling av avfall.

C-Thru 180
Da C-Thru 180 Bin, 180 liter, er
en gjennomsiktig beholder kan
man se hvis søppelen er sortert
på den rette måte.
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Søppelvogner
Skipper™
Skipper er svært enkel å håndtere og
kommer seg over kantstein uten problemer.
Denne har en fleksibel design og kan løse
en rekke arbeidsoppgaver.

Space-Liner™

Søppelklype
Søppelklype er slitesterk, holdbar og
lett håndterlig. Du kan lettere håndtere
avfallet med trykkhåndtaket enn med
en trekkløsning.
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Space-Liner opprettholder balansen og
er svært enkel å håndtere. Du kan velge
mellom to modeller: Enkeltmodell med én
oppsamlingsbeholder – dobbeltmodell
med to oppsamlingsbeholdere.

Gatebukker
Advocate™
Advocate er laget i sterkt og korrosjonsbestandig
Durapol, et materiale som har eksepsjonell styrke
og lang levetid. Gatebukken finnes også som en
plakatramme for festsetning på en vegg.
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Pullerter

Infomaster™
Infomaster kan brukes på mange forskjellige
steder. Hvis man ønsker kan budskap/informasjon
settes opp på hver side av pullerten.

Neopolitan™ 20

Buffer™
Buffer-pullerten er en støtabsorberende
sikkerhetsbuffer og er tilgjengelig i to
versjoner: 600 eller 900 mm høyde.
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Neopolitan 20 kan
velges som en ubøyelig
standardmodell eller
som en ettergivende,
støtabsorberende modell.

Parkbenker
Alturo™
De stilige og robuste Alturo-benkene
med ryggstøtt glir inn i både tidsriktige
og mer tradisjonelle miljøer. Det robuste
Armortec™-belegget gjør at benkene
tåler mye vær og vind.

Piknikbord
Et tiltalende og
funksjonelt piknikbord
som er slagbestandig
og anvendelig i alle
slags utemiljøer. Det kan
stå fritt eller skrus fast.

Phoenix™
Denne komfortable benken krever svært lite vedlikehold og
leveres ferdigmontert og med festebolter for forankring i bakken.
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Vintersikringsutstyr

www.glasdon.com

Nestor™ 400L

+46 31 895 880

I den store 400 liters beholderen kan du
lagre opp til 500 kg materiale.

kontor@glasdon.com

Personalisering
Ønsker du å skape reklame for din
organisasjon eller en kampanje,
er det mange muligheter til å
skreddersy Glasdon produkter. Vi
tilbyr et bredt utvalg av løsninger
som dekker flere ulike krav.
Dekaler, klebemerker, skilt eller
dekorbånd kan bestilles som
ekstrautstyr. Kontakt oss om du
ønsker mer informasjon.

Advocate

Topsy 2000
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Gjenvinn!
Vi oppfordrer deg til å kildesortere
denne publikasjonen når du ikke
trenger den lenger.

NO/17/005

PT/SP

HD292/64

