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Kildesortering i fokus

50 år med
nyskapning

www.glasdon.com

n Nexus® 30

NYE
AvHergestellt
resirkulert
ausmateriale
recyceltem
Material

n Nexus 30 Deluxe
Overflaten er sølvlakkert og gir en litt mer luksuriøs følelse.
Passer enten i konferenserommet, resepsjonen eller
kontorlandskapet.

n C-Thru Nexus 30
Denne beholdere er lagd som Nexus 30, men er
gjennomsiktig. C-Thru Nexus 30 er den perfekte beholderen til
for eksempel mindre gjenstander og batterier.

Den kompakte designen av Nexus 30 passer veldig gott i kontorlandskap hvor det kanskje ikke finnes så
mye plass. Størrelsen er tilpasset forskjellige typer gjenvinning. Det er stor valgfrihet mellom farger for
innkaståpninger og grafikk som enkelt viser hvordan man ønsker søppelet sortert.
Valg av innkaståpning (forskjellige farger)
Smal
Rund
Åpen
innkaståpning innkaståpning innkaståpning
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Med lokk

Valg av grafikk på beholderen

n Nexus 50
Av resirkulert
materiale

Beholderne i Nexus 50-sortimentet har et volum på 50 liter og en perfekt størrelse til plassering rett under
skrivebordet. Kildesorteringssystemet gir enkel fordeling og håndtering av resirkulerbart avfall.
Valg av innkaståpning (forskjellige farger)
Smal
Rund
Åpen
innkaståpning innkaståpning innkaståpning

Nexus 50 kan utstyres med reservoir på baksiden. Lemper
sig godt for småting eller gjenværende væske.

Valg av grafikk på beholderen

Med lokk
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n Nexus 100
Av resirkulert
materiale

n Nexus 100 Duo
Nexus 100 finnes med to sekkholder for å gjøre mulig å
sortere to forskjellige søppel i én beholder.

n Nexus beholder for beger
Nexus 100-beholderen for beger har en stilig design. Her kan
du samle opp brukte drikkebeger og væskerester.

Nexus 100-beholderen er en del av sortimentet med kildesorteringssystemer for innendørs bruk. Nexus 100 er
en stilig og moderne beholder som er spesielt utviklet for å fordele og håndtere resirkulerbart avfall og søppel.
Valg av innkaståpning (forskjellige farger)
Smal
Rund
Åpen
Med lokk
innkaståpning innkaståpning innkaståpning
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Valg av grafikk på beholderen

n Eco Nexus

NYE
Av resirkulert
materiale

Eco Nexus beholder for beger

Eco Nexus gjenvinningsbeholdere er utformete for å ta liten plass, enten de plasseres i felles rom eller under
skrivebordet. 60 eller 85 liters kapasitet at velge mellom. Beholdene kan tilpasses med innkaståpninger og
grafikk i forskjellige farger for å forenkle gjenvinningen.
Valg av innkaståpning (forskjellige farger)
Smal
innkaståpning

Rund
innkaståpning

Åpen
innkaståpning

Valg av grafikk på beholderen
Med lokk
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n Nexus 130
Valg av innkaståpning
Smal innkaståpning

Rund innkaståpning

Rund innkaståpning

Åpen innkaståpning

Valg av grafikk på beholderen

Nexus 130 er den nye beholderen i kildesorteringssystemet Nexus. Den er ikke bare tiltalende på grunn av sitt store volum på 130 liter, men også på grunn av den robuste
konstruksjonen og smidige utforming.

n Nexus 130 Trio

Modell med lokk

NYE

Modell med åpen overdel

Nexus 130 Trio er den seneste Glasdonproduserte modellen i Nexusserien. Det er en innovativ produkt med 3 gjenvinningsbeholdere i én, dette gjør at beholderens volume
benyttes maksimalt.

6

n Nexus 140

Med det store volumet på 140 liter er denne beholderen perfekt når innsamling av større mengder resirkulerbart avfall er påkrevd.
Valg av innkaståpning (forskjellige farger)
Smal
innkaståpning

Rund
innkaståpning

Åpen
innkaståpning

Valg av grafikk på beholderen
Med lokk

n Nexus 200
Sort modell
fremstilles
av resirkulert
materiale

Nexus 200 består av to atskilte deler, hver med et volum på 100 liter, for innsamling av avfall. Løsningen er derfor velegnet for kildesortering i bykjerner og gågateområder.
Valg av innkaståpning (forskjellige farger)
Smal
innkaståpning

Rund
innkaståpning

Valg av grafikk på beholderen

Åpen
Flere
innkaståpning innkaståpninger
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n Nexus 2,5

NYE

n Envoy™
Sort modell
fremstilles
av resirkulert
materiale

Envoy Duo™

Ny blant våre resirkuleringsbeholdere er Nexus 2,5. Den er en liten og snerten beholdere
for hvert skrivebord. Nexus 2,5 vil gjøre det enklere at sortere det man samler under løpet
av arbeidsdagen og er enkel å tømme i foretakets resirkulasjonsstasjon.

n

Envoy beholder for beger

Envoy er en D-formet beholder med stor volum som finns i to størrelser. Envoy Duo er
utstyrt med en skillevegg for å gjøre det mulig og gjenvinne to forskjellige materialer
i én beholder.

n

Poplar™ gjenvinningskombinasjon

Sort modell
fremstilles
av resirkulert
materiale

Beholderen Envoy for begere er designet for å på en enkelt og hygieniskt måte samle
brukte begere og væske.
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Et enkelt og effektivt resirkuleringssystem for innebruk. Utvalg av grafikk og farge
tilgjengelig.

n C-Thru Trio

n C-Thru™

Da C-Thru Bin, 180 liter, er en gjennomsiktig beholder kan man se hvis søppelen er
sortert på den rette måte.

n Orbis™

NYE

C-Thru Trio er en meget innovativ 3-i-1 beholdere, som maksimerer beholderens
volum.

n Topsy Trio™
Sort modell
fremstilles 100%
av resirkulert
materiale

Dette sekkestativet med moderne design tilbys med en mengde ekstrautstyr og
monteringsalternativer slik at det kan passe inn i ethvert miljø.

En trio beholdere som er lett at se. Enkelt og pent system for kildesortering for
utebruk.
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n Glasdon Jubilee™

n Streamline Jubilee™
Sort modell
fremstilles 100%
av resirkulert
materiale

NYE

Avfallsbeholderen Streamline Jubilee kombinerer alle
fordelene fra populære Glasdon Jubilee på 110 liter med en
smidig, mer kompakt utgave på 70 liter.

Sort modell
fremstilles 100%
av resirkulert
materiale

n Gemini™
Gemini er en attraktiv beholder med to seksjoner og tydelig
fargerik grafikk for kildesortering. Tross stor volum tar ikke
beholderen så stor plass. Passer veldig godt i bykjerner og
gågateområder.

Glasdon Jubilee er en avfallsbeholder med klassisk preg. Egner seg også som kildesorteringssystem. Dessuten
tilbyr beholderen en rekke nyskapende egenskaper. Det finns to forskjellige låsalternativer; med nøkkel eller
fotanordning. Flaten er strukturert for å unngå uønsket plakatopphengning og graffiti.

n Modulo™

n Nexus 360
Sort modell
fremstilles
av resirkulert
materiale

Modulo er et allsidigt skap for beholdere og kan brukes for kildesortering utendørs.
Utvalg av fargede innkaståpninger og grafikk.
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Sort modell
fremstilles
av resirkulert
materiale

Nexus 360 er et stilig og moderne kildesorteringsskap for beholdere med to eller
fire hjul. Takket være det store volumet er Nexus 360 perfekt på steder der store
avfallsvolumer håndteres.

n Modus™

NYE

Modus er et skap med stor volum for oppbevaring av store beholdere på hjul. En praktisk måte for å holde plassen for gjenvinning pen.

n Visage™

NYE

Visage skjermsystem er ideell for å skjule resirkuleringbeholdere i områder hvor en stor kapasitet er høyt prioritert. Den fleksible konstruksjonen av Visage skjermsystem tillater
enheten at bygges opp til å danne enten to, tre eller firesides skjermer.
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Ønskes mer informasjon,
kan du ta kontakt med vår
kundeservice.
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Czech

Albin-Köbis-Straße 4
51147 Kolín
Německo
Telefon:
Telefax:

+49 2203 91710
+49 2203 9171 100

e-mail: info@glasdon.de
web: www.glasdon.com

Din
Logo
her!

Glasdon GmbH

German

Albin-Köbis-Straße 4
51147 Köln
Deutschland
Telefon:
Telefax:

Germa

+49 2203 91710
+49 2203 9171 100

E-mail: info@glasdon.de
Web: www.glasdon.com

n Andre produkter fra Glasdon

PERSONALISATION VISUAL APPROVED
Please sign and return (indicate any changes required)
Signature...............................................................

Date........................

Glasdon GmbH

Polish

Albin-Köbis-Straße 4
51147 Kolonia
Niemcy
Telefon: +49 2203 91710
Telefaks: +49 2203 9171 100

E-mail: info@glasdon.de
Web: www.glasdon.com

Besøk hjemmesiden vår: www.glasdon.com
Hjemmesiden vår oppdateres med jevne mellomrom.
Sjekk ut “Nye produkter”. Informasjonsmateriell, videoklipp og
bruksanvisninger for våre produkter kan lastes ned herfra.

LG - REC & AMM

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600415
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Industrial and Commercial Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600414
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

LG - WASTE

+46 31 895 880

+46 31 895 899

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600417
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

info@glasdon-scandinavia.com

ND

010-288 1212
010-288 1213
@glasdon-europe.com
n.com

Glasdon GmbH

GmbH

Husk å profilere din organisasjon.
For eksempel kan dere vise at
dere bryr dere om miljøet. De
fleste av våre produkter har plass
til logo, firmanavn, reklame eller
et annet budskap.

GSAB

AFETY

n Personalisering

Glasdon Scandinavia AB

Sweden/
Norwegian
www.glasdon.com

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige
Telefon: +46 31 895 880
+46 31 895 899
Fax:

E-mail: info@glasdon-scandinavia.com
Web: www.glasdon.com

Glasdon Group Limited som arbeidsgiver jobber for aktiv likebehandling og likeverd på arbeidsstedet.
©Glasdon Scandinavia AB - 02/2012. Med enerett. Produkt- og prisinformajonen i denne publikasjonen kan bli endret uten forhåndsvarsel. Alle produkter som presenteres i denne publikasjonen, er
opphavsrettslig beskyttet.
: C-Thru, Envoy, Envoy Duo, Gemini, Glasdon Jubilee, Modulo, Modus, Nexus, Orbis, Poplar, Streamline Jubilee, Topsy Trio og Visage er varemerker tilhørende Glasdon Group Ltd. og datterselskap
i Storbritannia og andre land.

Glasdon Scandinavia AB - Org.nr. 556815-7688

LM/

Gjenvinn!

Vi oppfordrer deg til å kildesortere
denne publikasjonen når du ikke
trenger den lenger.
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