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SØPPELKASSER
Vi tilbyr et bredt utvalg av søppelkasser
i alle prisklasser for å hjelpe deg med å
finne akkurat det du trenger. Mange av
våre søppelkasser for inne- og utebruk kan
tilpasses med ett logo eller byvåpen. Disse
kan også leveres i dine selskapsfargerne for
å passe grafiskidentiteten din.
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1. Avfallsbeholder Sherwood™ med lokk
2. Avfallsbeholder Sherwood åpen modell
3. Avfallsbeholder Topsy Jubilee™
4. Avfallsbeholder Topsy™ 2000
5. Avfallsbeholder Metall Chieftain™
6. Centrum™ Søppelkasse
1
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7. Avfallsbeholder Glasdon Jubilee™ 110
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AVFALLSBEHOLDERE
FOR HUNDEAVFALL

PARKBENKER
I vårt utvalg av parkbenker finner du modeller i tradisjonelle og moderne stil.
Våre parkbenker trenger veldig lite vedlikehold, er vær- og vandalbestandige
og perfekt egnet for både innendørs og utendørs bruk.

For å holde parkene og gatene rene fra
hundeavfall så kan vi levere en rekke
hundelatriner og dispensere. De er designet for
å være montert på vegg eller stolper, og passer
i de fleste utemiljøer, for eksempel i parker,
offentlige områder og fritidsområder.
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1. Hundelatrine
Retriever City™

3

2. Hundelatrine
Retriever 35™

2
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3. Hundelatrine
Metall Fido 35™

1. Benk med ryggstøtt Elwood™
2. Piknikbord
2

3. Benk med ryggstøtt Alturo™
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SØPPELKASSER FOR
RESTAURANTER
Spesielt tilvirket for cateringindustrien, er disse søppelkassene ideelle for
ethvert område hvor mat er tilberedt eller konsumert. Søppeldunkene blir
levert med lokk med pedal og store åpninger slik bortskaffelse av mat
skjer hygienisk og uanstrengt.
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AVFALLSBEHOLDERE
FOR BARN
1. Avfallsbeholder Combo™ med
bretthylle

Vi produserer en rekke søppelkasser for barn, ideelt
for både innendørs og utendørs områder. Den
lyse bruken av farger og den morsomme formen
oppfordrer og utdanner barna om viktigheten av å
samle avfall.

2. Avfallsbeholder Nexus™ Caddy
3. Avfallsbeholder Nexus Shuttle
1. Avfallsbeholder TidyBear™
2. Avfallsbeholder Froggo™
3
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3. Avfallsbeholder Splash™

3
2
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KILDESORTERINGSBEHOLDERE
Vi produserer et bredt spekter av innendørs og utendørs
kildesorteringsbeholdere i en rekke kapasiteter og stiler. Forskjellige
innkaståpninger og grafikk for kildesortering er tilgjengelige slik du
enkelt kan skape din egen kildesorteringsstasjon.
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1. Gjenvinningsbeholder Nexus 100 for beger
2. Gjenvinningsstasjon Nexus med Centrum
Stablingsbeholder for begre
3. Gjenvinningsstasjon Eco Nexus for
pappbegre
1

1. Miljøskap for avfallsbeholdere utendørs Nexus City 140

4. Gjenvinningsbeholder Eco Nexus 85
for begre

2. Electra™ 170 Trio kildesorteringsbeholder

5. Gjenvinningsbeholder Envoy™ for begre

3. Gjenvinningsbeholder Nexus 100
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6. Centrum Stablingsbeholder for begre
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1. Avfallsbeholder Tweed™
2. Avfallsbeholder Envoy 110
3. Avfallsbeholder Ultimo™

ASKEBEGRE
I sortimentet vårt tilbyr vi
frittstående og veggmonterte
askebegre. Vi leverer også
søppelkasser kombinert med
askebegre for separate og sikrere
innsamling av både sigaretter og
restavfall.
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SØPPELKASSER FOR INNENDØRS BRUK
1. Veggmontert askebeger
Ashmount SG™

Vi har et utvalg av stilige og praktiske innendørs søppelkasser laget av svært slitesterke
materialer for å sikre en lang levetid. Tilgjengelig i en rekke stilarter, farger og størrelser vil
det være en avfallshåndteringsløsning som utfyller omgivelsene dine.

2. Frittstående askebeger
Ashguard™
3. Avfallsbeholder med integrert
askebeger Integro™
3

10 www.glasdon.com

1

2

3

4. Leskur Modus™
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RENHOLDSTRALLER
Våre rengjøringsvogner kan brukes til
oppsamling av avfall, segregering av forskjellige
avfallsfraksjoner og transport av utstyr.
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PULLERTER

2

1. Søppelvogn Skipper™

Vårt produktsortiment omfatter et stort
utvalg av pullerter med og uten trafikkskilter.
Disse kan brukes for ulike applikasjoner:
f.eks. for å forsikre trafikkveier eller for
å avgrense parkplasser. Mange av våre
pullerter er tilgjengelige som fleksibel
modell som kan motstå kollisjoner.

1. Pullerten Neopolitan™ 20

2. Søppelvogn Space-Liner™ Dobbeltmodell
1
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3. Søppelklype Litta-Pikka™

2. Pullerten Buffer™
3
3

3. Pullerten Glenwood™
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VINTERPRODUKTER
Det er viktig å holde adgangen til selskapet ditt trygt i vintermånedene. Vi leverer en rekke spredere som kobles bak bil,
manuelle spredere og sandkasser som passer alle behov. Å fjerne snø om vinteren skal være enkelt og effektivt. Derfor er
det viktig å ha flott verktøy for å utføre jobben. Våre snøspader, laget av vårt korrosjonsbestandige Durapol™ -materiale, er
sterke, robuste og tilbyr en lange levetid.

6

1. Spreder Cruiser™ 300

3

2. Sandkasse Nestor™ 400L
3. Sandkasse Orbistor™ 800L
4. Sandkasse Slimline™ 160L
5. Mobile sandkasse Rollastor™

4
1
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6. Spreder Cruiser 800
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KUNDETILPASNING

GATEBUKKER

Legg til en unik karakter til dine
Glasdon-produkter med vår
’Personalisering og Branding’ Service.
Fra å legge til organisasjonens logo eller
byvåpen, helt til helfoliering, har vi den
interne kompetansen for å hjelpe deg med
å oppnå den effekten du trenger.

Med vårt stilige og vedlikeholdsfrie
gatebukken fanger du garantert
kundens oppmerksomhet!
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.

Advocate Gatebukk

+46 31 895 880

kontor@glasdon.com

Glasdon Europe AB
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige
Telefon: +46 31 895 880
E-mail: kontor@glasdon.com
Web: www.glasdon.com
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Gjenvinn!
Vi oppfordrer deg til å kildesortere
denne publikasjonen når du ikke
trenger den lenger.

PT/SH

HD866/64

