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Nye Nexus™ Evolution 
Kildesorteringssystem er den perfekte 
løsningen på dine resirkuleringsbehov.
Allsidige Nexus Evolution er ideell 
for innsamling av opptil fire separate 
avfallsstrømmer i en stor container, 
og lar deg skape din egen moderne, 
innendørs kildesorteringsstasjon.
Med 3 modeller, 5 konfigurasjoner og mer 
enn 50 utskiftbare åpninger tilgjengelig, 
er Nexus Evolution på vei til å bli det 
mest fleksible kildesorteringssystemet på 
markedet!

Resirkulering er i 
utvikling!

https://no.glasdon.com/kildesorteringssystemer/innebruk/nexus-evolution-trio-kildesorteringssystem/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV207
https://no.glasdon.com/kildesorteringssystemer/innebruk/nexus-evolution-trio-kildesorteringssystem/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV207
https://no.glasdon.com/kildesorteringssystemer/innebruk/nexus-evolution-trio-kildesorteringssystem/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV207


3 modeller, 5 konfigurasjoner og 
mer enn 50 utskiftbare åpninger 
tilgjengelig.

Duomodellen

Triomodellen

Quattromodellen

Fargekodede åpninger er tilgjengelige for å samle inn 
avfallsfraksjoner på 80 liter eller 40 liter, noe som lar deg 
skape en unik Duo, Trio eller Quattro sorteringsstasjon som 
passer akkurat dine krav best.   

Innkastet med åpen topp legger til rette for enkel 
bruk, mens vippelokket skjuler stygt avfall og hjelper å 
holde eventuell dårlig lukt inne i beholderen. Det unike 
lokkdesignet lar åpningene festes sammen ved hjelp av 
det valgfrie åpningskoblesettet, og åpnes som et samlet 
lokk eller som individuelle paneler.
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Produktegenskaper
• 160 liters størrelse tilgjengelig i modellene Duo 

(80/80L), Trio (80/40/40L) & Quad (40/40/40/40L)  

• Produsert i materialet Durapol™   

• Dedikerte åpningspaneler kan tilpasses i alle 
konfigurasjoner*  

• Fargekodede åpningspaneler og grafikk for å 
minimere krysskontaminering   

• Svinglokk med lokkbrems 

• Individuelle avfallsstrømmer med sekkoppheng 
med elastisk bånd 

• Smalt fotavtrykk tillater fleksibel plassering  

• Dobbeltsidig enhet kan benyttes fra for- eller 
baksiden 

Ekstrautstyr
• Låssett (inkludert som standard med 

konfidensiell papiråpning) 

• Hjulsett med to hjul og håndtak for enkel 
manøvrering 

• Skiltsett  

• Skillevegg (inkludert som standard med 
konfidensiell papiråpning og kopp- & 
væskeåpning)  

• Åpningskoblingssett 

• Valg av grunnfestealternativer  

• Kundetilpasning

*  Unntak gjelder for åpning for konfidensielle papirer og kopp- & 
væskeåpning. Kontakt salgsteamet vårt for mer informasjon. 
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Nexus™ Evolution Cup 
kildesorteringssystem   
Vår kopp- og væskeåpning hjelper deg å implementere 
et effektivt koppresirkuleringsprogram, og tillater enkel 
innsamling av opptil 100 brukte kopper og kasting av 8 
liter restvæske. Enheten har også to 40-liters fraksjoner 
med fargekodede åpningspaneler av eget valg slik at du 
kan skape ditt eget unike Cup kildesorteringssystem.
Det spesielle rommet for kopper sikrer at dette avfallet 
ikke kontaminerer andre avfallsstrømmer og gjør det 
også enklere å samle inn i større mengder, noe som lar 
deg øke andelen resirkulerte kopper samtidig som du 
også sparer penger på avfallsinnsamlingen!
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Materialer
Beholder: Durapol™-materiale
Åpninger: Durapol-materiale
Skillevegg: Ecoboard™-materiale   

Spesifikasjoner
Kapasitet: 160L
Høyde: 851mm
Lengde: 956mm
Dybde: 430mm
Vekter:
Duomodellen: 15.3kg
Triomodellen: 15.7kg
Quattromodellen: 16kg
Cup kildesorteringssystem: 22.5kg

Farger
Beholder: Svart*, Antrasittgrå, Pastellgrå
*Svarte beholderen inneholder 15% resirkulerte 
materialer

Innkastfarger og -alternativer   
Rundt innkast   
Rød, Oransje, Gul, Medium Grå  

Papirinnkast     
Pastellblå, Pastellgrønn, Medium Grå

Stort, åpent innkast    
Pastellblå, Pastellgrønn, Rød, Oransje, Gul,  
Limegrønn, Dypgrønn, Medium Grå, Svart

Vippelokk   
Pastellblå, Pastellgrønn, Rød, Oransje, Gul,  
Limegrønn, Dypgrønn, Medium Grå, Svart

Innkast for innsamling av kopper og restevæsker    
Brun 

Spesifikasjoner

Vår dedikerte åpning for konfidensielle papirer 
tilbys som standard med en tastetrykklås på 
forsiden av enheten for enkel tilgang. (Låssett 
kan tilbys som valgfritt tillegg for alle andre 
åpninger).
En skillevegg tilbys også som standard med 
denne åpningen for å skjule innholdet og sikre 
at avfallet ditt er sikkert før det kastes.

Konfidensiell  
papiråpning



Med store områder på for- og baksiden av 
enheten og innsunkede områder på sidene, 
er Nexus Evolution ideell for å vise frem 
reklame og selskapets kampanjer, eller 
kan benyttes for å øke synligheten til ditt 
kildesorterings- og resirkuleringssystem. 
Kontakt salgsteamet vårt i dag for å diskutere 
vår gratis visualiseringstjeneste!

Kundetilpasning
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Snakk med oss om kravene dine i dag.
Ring +46 31 - 895 880 eller kontakt oss via Live Chat online.
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Vi oppfordrer deg til å kildesortere 
denne publikasjonen når du ikke 
trenger den lenger.

Gjenvinn!
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