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For 50 år siden solgte en liten bedrift – overbevist om fordelene med det nye materialet glassfiber 
(glassfiberforsterket plast) – sitt første trafikkskilt til en kommunal virksomhet. Takket være materialet var 
skiltet vedlikeholdsfritt.

Den lille bedriften var Glasdon – med banebrytende løsninger innen utnyttelse av plast i produksjonen av 
blant annet trafiiskilt. Noe som åpnet for minimale vedlikeholdskostnader og utmerket slitestyrke til forskjell 
fra produkter i mer tradisjonelle materialer.

Anvendelsen av glassfiber innenfor dette bruksområdet var et tidlig bevis på en innovativ holdning som 
helt siden den gang har kjennetegnet bedriften.

50 år med tekniske fremskritt

50 år med produktinnovasjon 
Med sine 50 år i bransjen har Glasdon-teamets designere og produktutviklere opparbeidet seg stor 
kompetanse innenfor produktutvikling og materialvalg. Teamet benytter seg av den aller siste teknologi 
i fremstillingen av nye produkter, blant annet 3D-modellering og CAD-systemer. Produkttester utført av 
uavhengige organisasjoner, medvirker til at Glasdons produkter overholder strenge krav med hensyn til 
utseende, prestasjonsevne og holdbarhet.

50 år med miljøengasjement
Som en ledende aktør i bransjen tar Glasdon sitt ansvar på alvor og tilbyr et bredt sortiment av produkter 
som bidrar til å ivareta et miljø som alle kan bo, leve og jobbe i. 

Glasdon er en ansvarlig og samfunnsengasjert bedrift. Vårt miljøhåndteringssystem er ISO 
14001-sertifisert. Vi satser ikke bare på å sortere og gjenvinne avfallet vi genererer i egne 
anlegg, vi gjenvinner også stadig flere materialer til bruk i produktene.

50 år med fornøyde kunder
Vi setter vår ære i å tilby våre kunder best mulig service. Både medarbeiderne på kundeservice og 
teknikerne får opplæring slik at de kan besvare alle spørsmål raskt og effektivt.

Uansett om det gjelder produktdemoer, planlegging av prosjekter eller spørsmål som oppstår etter 
levering, står våre medarbeidere til disposisjon for deg.

Vårt mål er å levere dine produkter så raskt som mulig. Og hos oss er det av største betydning at du som 
kunde er fornøyd!

50 år med fremragende ytelse og kvalitet
Vi i Glasdon har opp gjennom årene utviklet et nettverk av erfarne, pålitelige leverandører og 
underleverandører som sikrer at produktene fremstilles i henhold til ISO 9001-standarden. Dette støtter  
opp om utviklingen og fremstillingen av produkter ved våre moderne verksteder. 

For at vi alltid skal kunne tilby produkter med optimal kvalitet og ytelse, legger vi spesiell vekt på valg av 
materialer og optimalisering av produksjonseffektiviteten. Dessuten går vi aldri på akkord med kvaliteten  
for å kutte produksjons- og driftskostnadene.
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50 år med nyskapning

Gjennomføring av kvalitetstester

Test av holdbarheten til hjulene i 
søppeloppsamlingsvognen skipper™

UV-testskap

Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com
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Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

Glasdon Jubilee er en stilig avfallsbeholder med et 
tradisjonelt snitt. Dessuten tilbyr beholderen en rekke 
nyskapende egenskaper.

Standardutstyr 
• Kurvet lokk
• Fire innkaståpninger
•  Lås med nøkkel eller med 

fotanordning
•  Innerbeholder av stål
•  Avfallssymboler og -merkinger
•  To gull- eller sølvfargede 

dekorbånd
•  Plate for sigarettstumping

Ekstrautstyr
•  Grått- eller bronsefarget 

askebeger montert på lokket
• A4-plakatholder
•  Elastisk bånd som holder 

søppelsekken på plass i 
innerbeholderen

•  Grafikk og tilpassede 
innkaståpninger for 
kildesortering

•  Personalisering

Materiale
Avfallsbeholder: Durapol®
Innerbeholder: Forsinket stål
Spesifikasjoner
Volum innerbeholder: 110 liter
Høyde: 1158 mm
Bredde: 598 mm
Dybde: 553 mm
Vekt: 28,4 kg (inkl. innerbeholder)
Farger
Sort*, granittgrå, mørkeblå, 
mørkegrønn, grå
*Sort modell fremstilles 100 % av resirkulert materiale..

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

Ulike varianter av avfallsbeholdere kan kompletteres 
med passende innkaståpninger og symboler. Streamline 
Jubilee i kombinasjon med Glasdon Jubilee skaper et 
allsidig kildesorteringssystem.

Standardutstyr 
• To innkaståpninger
•  Valg mellom beholder i 

forsinket stål eller Durapol
•   Bueformet strukturert plate for 

sigarettstumping i gull eller 
metallgrå farge

Ekstrautstyr
•  Grått- eller bronsefarget 

askebeger montert på lokket
• Personalisering

Materiale
Avfallsbeholder: Durapol
Innerbeholder: Forsinket stål eller 
Durapol
Spesifikasjoner
Volum innerbeholder: 70 liter
Høyde: 1170 mm
Bredde: 583 mm
Dybde: 406 mm
Vekt: 23 kg (inkl. innerbeholder)
Farger
Sort*, granittgrå, mørkeblå, 
mørkegrønn, grå
*Sort modell fremstilles 100 % av resirkulert materiale.

Streamline Jubilee™

Glasdon Jubilee™

En stilig avfallsbeholder med stort volum.

En tidsriktig og kompakt avfallsbeholder.

SORT MODELL 
FREMSTILLES  

100 % AV 
RESIRKULERT 

MATERIALE

SORT MODELL 
FREMSTILLES  

100 % AV 
RESIRKULERT 

MATERIALE

Også tilgjengelig som 
kildesorteringssystem

Også tilgjengelig som 
kildesorteringssystem
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Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

Avfallsbeholderen Topsy Jubilee i vinrødt med avfallssymboler og gullfargede dekorbånd.

Topsy 2000™

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.

Standardutstyr
•  Gullfargede symboler og 

dekorbånd
• Lås med nøkkel
•  Innerbeholder av stål eller plast

Ekstrautstyr
•  Askebeger som festes på lokket, 

tilgjengelig i fire utførelser
• Plate for sigarettstumping
• Brannvernsystem Firexpire
•  Ulike forankringsmuligheter
•  Personalisering – Topsy Jubilee 

kan spesialtilpasses med en 
aluminiumspynteplate i sort  
og gull.

Materiale 
Avfallsbeholder: Durapol
Metallinnerbeholder: Forsinket stål
Plastinnerbeholder: Polyeten

Spesifikasjoner
Volum: 110 liter
Høyde: 1100 mm
Diameter: 560 mm
Vekt: 17 kg (med innerbeholder 
av stål)
Farger
Vinrød, olivengrønn, mørkegrønn, 
sort*
*Sort modell fremstilles av resirkulert materiale.

Den moderne avfallsbeholderen Topsy 2000 er konstruert 
slik at den kan tømmes raskt og enkelt uten krevende 
løft. Hele ytterkappen kan løftes av sokkelen slik at man 
enkelt kan ta ut innerbeholderen.

Standardutstyr 
•  Avfallssymboler, valgfritt i gull, 

sølv, sort eller hvitt
•  Valg mellom lås uten nøkkel eller 

5-punktslås med nøkkel
•  Innerbeholder av stål eller plast

Ekstrautstyr
•  Askebeger som festes på lokket, 

tilgjengelig i fire utførelser
• Plate for sigarettstumping
•  Brannvernsystem Firexpire
•  Ulike forankringsmuligheter
•  Luker for innkaståpninger
•  BILLY BIN-IT- eller HOLD MILJØET 

RENT-logo   
• Personalisering 

Materiale
Ytterbeholder: Durapol
Metallinnerbeholder: Forsinket stål 
Plastinnerbeholder: Polyeten

Spesifikasjoner
Volum: 90 liter
Høyde: 1000 mm
Diameter: 545 mm
Vekt: 15 kg (med innerbeholder 
av stål)
Farger
Rød, gul, lyseblå, mørkeblå, 
lysegrønn, mørkegrønn, sort, hvit, 
lysegrå

Avfallsbeholderen Topsy 2000 er velegnet for bruk overalt.

SORT MODELL 
FREMSTILLES AV 

RESIRKULERT 
MATERIALE
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Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

En stilig, moderne avfallsbeholder med to romslige 
åpninger. Den lett tilgjengelige innerbeholderen 
muliggjør rask og effektiv tømming samt enkel 
tilbakesetting. Dessuten er du sikret rask og enkel 
rengjøring innvendig.
Standardutstyr
•   Dør med robuste, integrerte 

hengsler 
•  Totrinns låsesystem: Nøkkel for 

å åpne – bare lukk for å låse
•  Valg mellom innerbeholder i 

forsinket stål eller plast
•  To gull- eller sølvfargede 

dekorbånd
•  Avfallssymboler, valgfritt i gull, 

sølv, sort eller hvitt
Ekstrautstyr
• Plate for sigarettstumping
•  Brannvernsystemet Firexpire
•  Askebeger montert på lokket
• Luker for innkaståpninger
•  Ulike forankringsmuligheter
• Sekkestativ
•  Askebeger med innerbeholder 

på sidene 
• Personalisering

Materiale
Ytterbeholder: Durapol
Metallinnerbeholder: Forsinket 
stål
Plastinnerbeholder: Polyeten
Festesystem for søppelsekk: 
Rustfritt stål
Spesifikasjoner
Volum: 100 liter
Høyde: 1056 mm
Bredde: 551 mm
Dybde: 551 mm
Vekt: 20,2 kg (med innerbeholder 
av stål)
Farger
Granittgrå, sand, granittgrønn, 
granittblå, vitriol, mørkegrønn, 
sort

En moderne avfallsbeholder med stort volum. Fremstilt i 
Duracore™, et spesialutviklet materiale med enestående 
kvalitet og holdbarhet.

Standardutstyr 
•   “Hold miljøet rent“-symbol i 
gull, sølv, sort eller hvitt 

•  Dør med integrerte hengsler
•  Totrinns låsesystem: Nøkkel for 

å åpne – bare lukk for å låse
•  Sekkestativ eller innerbeholder 

av stål eller plast 
•  Festebolter for permanent 

forankring i stein eller betong
• Plate for sigarettstumping

Ekstrautstyr
•  Plate og beholder for 

sigarettaske
•  Brannvernsystemet Firexpire
•  To gull- eller sølvfargede 

dekorbånd
• Personalisering

Materiale
Avfallsbeholder: Duracore
Metallinnerbeholder: Forsinket 
stål
Plastinnerbeholder: Polyeten

Spesifikasjoner
Volum: 100 liter
Høyde: 968 mm
Bredde: 560 mm
Dybde: 550 mm
Vekt: 27,5 kg (inkl. innerbeholder)
Farger
Sort, granittgrå, sand, 
mørkegrønn

Centuro™

Futuro™

Avfallsbeholderen Futuro har to brede innkaståpninger som gjør det enkelt å kaste avfall.

En robust og bestandig avfallskurv som passer inn i alle miljøer.
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Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

Mini Plaza™

Plaza®

Avfallsbeholderen Plaza utmerker seg med det unike 
nøkkelfrie Glasdon-forseglingssystemet, som gir sikker 
og enkel håndtering. Lokket beskytter mot regn og sterk 
vind, og innkaståpningene er store nok til å romme 
beger for hurtigmat og lignende.

Standardutstyr 
•  Innerbeholder i stål eller plast
•  To gull- eller sølvfargede 

dekorbånd
•  Avfallssymboler, valgfritt i gull, 

sølv, sort eller hvitt
•  Forseglingssystem uten nøkkel

Ekstrautstyr
•  Brannvernsystem Firexpire
•  Ulike forankringsmuligheter
•  Sort, anodisert plate for 

sigarettstumping 
•   Askebeger som festes på 

lokket, tilgjengelig i fire 
utførelser

•  Luker for innkaståpninger
•  Personalisering

Materiale
Avfallsbeholder: Durapol
Metallinnerbeholder: Forsinket 
stål
Plastinnerbeholder: Polyeten

Spesifikasjoner
Volum: 100 liter
Høyde: 1041 mm
Diameter: 602 mm
Vekt: 19,2 kg (med innerbeholder 
av stål)
Farger
Granittgrå, sand, granittgrønn, 
mørkeblå, mørkegrønn, vinrød, 
sort

Mini Plaza er en smal og kompakt avfallsbeholder utstyrt 
med det unike, nøkkelfrie Glasdon-forseglingssystemet. 
Mini Plaza passer perfekt på steder med begrenset plass.

Standardutstyr
•  Innerbeholder av stål 
•  Avfallssymboler, valgfritt i gull, 

sølv, sort eller hvitt
•  Forseglingssystem uten nøkkel
•  To gull- eller sølvfargede 

dekorbånd
Ekstrautstyr
• Brannvernsystem Firexpire
• Ulike forankringsmuligheter
•  Sort, anodisert plate for 

sigarettstumping
•  Askebeger som festes på 

lokket, tilgjengelig i tre 
utførelser

• Personalisering
Materiale
Avfallsbeholder: Durapol
Metallinnerbeholder: Forsinket 
stål

Spesifikasjoner
Volum: 63 liter
Høyde: 955 mm
Maks. diameter: 462 mm
Vekt (med innerbeholder av stål): 
12,6 kg
Farger 
Granittgrå, sand, granittgrønn, 
mørkeblå, mørkegrønn, sort*
*Sort modell fremstilles av resirkulert materiale.

Enkel å tømme, krever minimal løfteinnsats.

En smal og kompakt avfallsbeholder med smalt fotavtrykk.

SORT MODELL 
FREMSTILLES AV 

RESIRKULERT 
MATERIALE
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Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

Evolution er en stilig, tidsriktig avfallsbeholder som passer 
perfekt i ethvert miljø. 

Den ellipseformede designen og det beskyttende lokket 
gir avfallsbeholderen et robust preg, og den forsterkede 
døren gir god beskyttelse mot skadeverk.

Standardutstyr
•  Avfallssymboler, valgfritt i gull, 

sølv eller hvitt
•  Dør med robuste, integrerte 

hengsler
• Innbruddssikker lås
• Innerbeholder av stål

Ekstrautstyr
• Plate for sigarettstumping
• Brannvernsystem Firexpire
•  Ulike forankringsmuligheter
•  Luker for innkaståpninger
• Personalisering

Materiale
Avfallsbeholder: Durapol
Metallinnerbeholder: Forsinket 
stål

Spesifikasjoner
Volum: 65 liter
Høyde: 1025 mm
Bredde: 650 mm
Dybde: 400 mm
Vekt: 17,36 kg (med 
innerbeholder av stål)
Farger
Granittgrå, mørkegrå, mørkeblå, 
sort*
*Sort modell fremstilles 100 % av resirkulert materiale.

Integro er en stilig, praktisk utformet avfallsbeholder med 
to integrerte askebeger på sidene.
Standardutstyr
• Innbruddssikker trykklås
• Innerbeholder av stål
•  Plate for sigarettstumping i 

rustfritt stål
•  Avfallssymboler, valgfritt i gull, 

sølv, sort eller hvitt
• Sigarettsymbol

Ekstrautstyr
•  Brannvernsystem Firexpire 
•  Ulike forankringsmuligheter 
• Luker for innkaståpninger
•  12 mm brede gull- eller 

sølvfargede dekorbånd
• Personalisering 

Materiale
Avfallsbeholder: Durapol
Innerbeholder for aske og avfall: 
Forsinket stål
Hullplate for aske, låseplate, 
endepaneler, plate for 
sigarettstumping: Rustfritt stål
Sigarettsymbol preget direkte på 
panelene av rustfritt stål

Spesifikasjoner
Bredde: 600 mm
Dybde: 402 mm
Høyde: 1100 mm
Vekt inkludert innerbeholder: 
21,4 kg
Volum: Innerbeholder for avfall: 
90 liter
Innerbeholder for sigaretter/aske 
(to stk.): 3 liter hver
Farger
Granittgrå, sand, granittgrønn,
mørkeblå, mørkegrønn, sort

Integro™

Evolution™

Integro kombinerer en avfallsbeholder på 90 liter med to integrerte askebeger på sidene.

En tidsriktig og kompakt avfallskurv.

SORT MODELL 
FREMSTILLES  

100 % AV 
RESIRKULERT 

MATERIALE
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Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

Community™

Luna™ med lokk

Avfallsbeholderen Luna har en stilig og kompakt design 
som passer inn i ethvert miljø. Beholderen er utstyrt med 
et sekkestativ som sikrer at søppelsekken sitter fast inni 
beholderen.

Standardutstyr
• Avfallssymboler
• Sekkestativ
•  Strukturert flate som hindrer 

uønsket plakatopphengning
Ekstrautstyr
• Innerbeholder av stål
• Plate for sigarettstumping
• Personalisering 
• Festebolter

Materiale
Avfallsbeholder: Durapol
Lokk: Durapol
Sekkestativ: Durapol
Innerbeholder: Forsinket stål

Spesifikasjoner
Volum: 60 liter
Høyde: 945 mm
Bredde: 566 mm
Dybde: 443 mm
Vekt: 7 kg
Farger
Granittgrå, sand, mørkegrå, sort*
(Andre farger er tilgjengelige under forutsetning av 
minimumsbestilling.)
*Sort modell fremstilles 100 % av resirkulert materiale.

Avfallsbeholderen Community har et volum på 110 liter. 
Den trenger derfor ikke å tømmes så ofte.
Standardutstyr
• Innerbeholder av stål eller plast
•  Avfallssymboler, valgfritt i sort 

eller hvitt
• Lås med nøkkel

Ekstrautstyr
•  Brannvernsystem Firexpire
•  Ulike forankringsmuligheter 
•  Plate for sigarettstumping i 

rustfritt stål
•  Sort, anodisert plate for 

sigarettstumping
•  Askebeger som festes på 

lokket, tilgjengelig i fire 
utførelser

•   Personalisering 
Materiale
Avfallsbeholder: Durapol
Metallinnerbeholder: Forsinket 
stål 
Plastinnerbeholder: Polyeten

Spesifikasjoner
Maks. diameter: 500 mm
Høyde: 1072 mm
Vekt inkludert innerbeholder av 
stål: 15,5 kg
Volum innerbeholder: 110 liter
Farger
Rød, gul, lyseblå, mørkeblå, 
lysegrønn, lysegrå, sort*
*Sort modell fremstilles av resirkulert materiale.

En tidsriktig og kompakt avfallskurv.

Takket være det store volumet trenger ikke Community å tømmes så ofte.

SORT MODELL 
FREMSTILLES  

100 % AV 
RESIRKULERT 

MATERIALE

SORT MODELL 
FREMSTILLES AV 

RESIRKULERT 
MATERIALE
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Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

Avfallsbeholderen Metall Chieftain er en stilig og 
robust avfallsbeholder i metall, med en bred og 
brukervennlig innkaståpning. Beholderen er fremstilt 
av Armortec®-belagt stål og er derfor ekstremt vær- og 
korrosjonsbestandig.

Standardutstyr
• Innerbeholder av stål
•  Sølv- eller gullfargede 

dekorbånd
•  Sølv- eller gullfargede 

avfallssymboler
Ekstrautstyr
•  Askebeger av rustfritt stål som 

festes på lokket
•  Plate for sigarettstumping i 

rustfritt stål
•  Ulike forankringsmuligheter
• Personalisering

Materiale
Avfallsbeholder: Armortec-belagt 
stål
Innerbeholder: Forsinket stål

Spesifikasjoner
Volum: 90 liter
Høyde: 1035 mm
Diameter: 515 mm
Vekt: 55 kg
Farge
Sort, mørkegrønn

Avfallsbeholderen Stanford er en åttekantet 
avfallsbeholder i metall med tradisjonell design, 
produsert i 100 % resirkulert aluminium. Stanford består 
av et hardt, robust materiale som tåler det nordiske 
klimaet, åpen ild og skadeverk.

Standardutstyr
•  To dekorbånd i gull eller sølv for 

den sorte modellen, sort eller 
mørkeblå for den sølvfargede 
modellen

•  Innbruddssikker lås – åpnes 
med nøkkel, lukkes ved å trykke 
på plass

•  Bolter for permanent forankring 
på betong- eller steinunderlag

• Innerbeholder av forsinket stål
Ekstrautstyr 
•  Brannvernsystem Firexpire
•  Plate for sigarettstumping
• Plastinnerbeholder
• Ulike forankringsmuligheter
•  Personalisering

Materiale
Avfallsbeholder: Resirkulert 
aluminium
Metallinnerbeholder: Forsinket stål
Plastinnerbeholder: Durapol

Spesifikasjoner 
Volum: 85 liter
Høyde: 984 mm
Diameter: 517 mm
Vekt: 52 kg (uten innerbeholder)
Farger
Sort, sølv

Stanford™

Metall Chieftain™

AV RESIRKULERT 
ALUMINIUM

Stanford kombinerer et klassisk utseende med robust konstruksjon.

En stilig og robust avfallskurv i metall.
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Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

Avfallsbeholder Nexus™ 360

Enviropol® 100

Avfallsbeholderen Enviropol 100 fremstilles i Enviropol 
og Durapol og er derfor ekstremt robust, holdbar og 
værbestandig. Enviropol 100 er perfekt til bruk utendørs 
og kan gjenvinnes 100 % etter endt levetid.

Standardutstyr
•  Dekorplate av karbonatplast 

med avfallssymboler i gull 
eller sort

•  Innbruddssikker lås – åpnes 
med nøkkel, lukkes ved å 
trykke på plass

•  Sekkestativ eller innerbeholder 
av stål eller plast

Ekstrautstyr
• Plate for sigarettstumping
•  Brannvernsystem Firexpire 
• Ulike forankringsmuligheter
• Luker for innkaståpninger
•  Personalisering

Materiale
Spiler: Enviropol
Lokk: Durapol
Metallinnerbeholder: Forsinket 
stål
Plastinnerbeholder: Polyeten
Sekkestativ: Rustfritt stål

Spesifikasjoner
Volum: 100 liter
Høyde: 1080 mm
Bredde: 540 mm
Dybde: 500 mm
Vekt: 44 kg (uten innerbeholder)
Farger
Brun, sort

Nexus 360 er en moderne, stilig løsning for beholdere 
på fire eller to hjul – perfekt for kildesortering. Takket 
være det store volumet er Nexus 360 perfekt når store 
avfallsvolumer håndteres. Nexus 360 er velegnet for 
beholdere på 240 og 360 liter.

Standardutstyr
•  Kurvet lokk som hindrer 

opphopning av søppel
•  Strukturert flate som hindrer 

uønsket plakatopphengning 
og skriblerier

•  Innkaståpningene er konstruert 
slik at de fører avfallet direkte til 
selve beholderen  

•  Innebygde skinner på bunnen 
bidrar til å posisjonere 
beholderne

•  A3-plakatholder
Ekstrautstyr
• Brannvernsystem Firesafe™
•  Beholdere på 240 eller 360 liter
• Personalisering

Materiale
Beholder og dør: Durapol

Spesifikasjoner
Bredde: 616 mm
Dybde: 1071 mm
Høyde: 1512 mm
Vekt uten beholder: 50 kg
Volum: Beholdere på 240 eller 
360 liter
Farger
Sort* eller mørkegrå
*Sort modell fremstilles av resirkulert materiale.

AV RESIRKULERT 
MATERIALE

SORT MODELL 
FREMSTILLES AV 

RESIRKULERT 
MATERIALE

En robust og miljøvennlig avfallskurv fremstilt i resirkulert materiale.

Et stilig skap for beholdere på 240 eller 360 liter. 
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AsKebeGeR UTeN TØmmeLUKe

Askebeger og plater for sigarettstumping som tilbehør
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Centuro 6 4 4 Firkantet modell

Community 9 4 Rund modell 4 4 Rund modell

Evolution 8 4 Rund modell

Enviropol 100 11 4 Rund modell

Futuro 6 4 Rund modell 4 4 Rund modell

Glasdon Jubilee 4 4 Rund modell 4 Rund modell

Integro 8 4 4 Firkantet modell

Luna med lokk 9 4 #

Metall Chieftain 10 4 * 4 4 Rund modell

Mini Plaza 7 4 Rund modell 4 4 Rund modell*

Plaza 7 4 Rund modell 4 4 Rund modell

Stanford 10 4 Rund modell

Streamline Jubilee 4 4 Firkantet modell 4 Firkantet modell

Topsy 2000 5 4 Rund modell 4 4 Rund modell

Topsy Jubilee 5 4 Rund modell 4 4 Rund modell

# Kun tilgjengelig for modeller med lokk.
* Illustrasjonen gir ingen garantier. Askebegerets design kan variere avhengig av avfallsbeholdermodellen.

Stort askebeger i 
rustfritt stål.

Stort todelt askebeger i 
rustfritt stål, utstyrt med 
tyverisikring.

Stort tredelt askebeger i 
rustfritt stål, utstyrt med 
uttakbar innerbeholder 
og tyverisikring med 
lenke.

Hullplate i kompakt design på siden for 
sigarettaske.

Volum: 3 liter

AsKebeGeR PÅ sIDeN

PLATeR FOR sIGAReTTsTUmPING

AsKebeGeR meD TØmmeLUKe

Volum: 1 liter
Ikke egnet for bruk med brannvernsystemet Firexpire.
Tømmes raskt og enkelt gjennom luken i underkant av askebegeret. Leveres med kolbe for 
tømming.

Modellene 1 og 3 fremstilles i Armortec-belagt stål og kan fås i bronse eller metallgrå farge.
Modell 2 fremstilles i rustfritt stål.
OBS! For alltid å kunne sikre trygg bruk må du sørge for å fjerne alle rester som kan hindre at 
underkanten på askebegeret går helt tilbake til opprinnelig lukket posisjon.

Om ønskelig kan de fleste avfallskurver for utebruk utstyres med et askebeger eller plate for sigarettstumping.

1) Rund modell 2)  Rund modell 
(gjelder kun 
Metall Chieftain)

3) Firkantet modell

Firexpire kan fås for avfallsbeholdere utstyrt med et av de ovennevnte askebeger.
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Orbis™

Avfallsbeholderen Luna har en tiltalende design. Formen på beholderen gjør det 
mulig å stable flere beholdere oppi hverandre for enkel lagring og/eller transport.

Standardutstyr
• Avfallssymboler
• Sekkestativ 
•  Strukturert flate som hindrer uønsket 

plakatopphengning
• Festebolter

Ekstrautstyr
• Innerbeholder av stål
• Personalisering

Materiale
Avfallsbeholder: Durapol
Sekkestativ: Durapol
Innerbeholder: Forsinket stål

Spesifikasjoner
Volum: 60 liter
Høyde: 795 mm
Bredde: 566 mm
Dybde: 443 mm
Vekt: 5 kg
Farger
Granittgrå, sand, mørkegrå, sort*
*Sort modell fremstilles 100 % av resirkulert materiale.

(Andre farger er tilgjengelige under forutsetning av minimumsbestilling.)

Luna™ uten lokk

SORT MODELL 
FREMSTILLES  

100 % AV 
RESIRKULERT 

MATERIALE

Super Trimline 50™

Super Trimline 50-sortimentet består av tre modeller avfallsbeholdere – alle med 
et volum på 50 liter: Super Trimline 50 for permanent vegg- eller stolpefesting, 
mens SL og HSL (med lokk) har en mekanisme som gjør dem enkle å montere 
på/demontere fra stolpe eller vegg.

Standardutstyr
• Avfallssymboler i gull, sølv, sort eller hvitt
• Festemateriell for vegg eller stolpe
• Utsvingsmekanisme (SL og HSL)
• Sekkestativ for Super Trimline 50
• Plate for sigarettstumping

Ekstrautstyr 
•  Innerbeholder av stål (35 liter)
•  Innerbeholder av stål med låssystem
•  Stolpe for nedgraving
•  Stolpe med Ground-Lock-System
•  Sekkestativ for modeller SL og HSL
•  Slangeklemmer
•  Personalisering

Materiale
Ytterbeholder: Durapol
Innerbeholder: Forsinket stål
Sekkestativ: Rustfritt stål
Spesifikasjoner
Volum: 50 liter
Høyde: 650 mm
Bredde: 450 mm
Dybde: 330 mm
Vekt: 2,8 kg
Farger
Beholder: Rød, gul, mørkeblå, mørkegrønn, sort
Lokk (modell HSL): Sort, mørkegrå

Dette moderne sekkestativet er et produkt fra Glasdon-gruppen og tilbys med 
mange ekstravalg og festealternativer slik at det kan tilpasses ulike miljøer. Orbis 
fremstilles i Durapol-polyeten, et skade- og værbestandig og gjennomfarget 
materiale. Sekkestativet holder sekken perfekt festet. Det valgfrie lokket kan enkelt 
åpnes og sikrer lett innkasting av søppel og skifte av sekk.

Standardutstyr
• Robust konstruksjon
•  Robust sekkestativ
• Veggfeste
•  Strukturert flate som hindrer uønsket 

plakatopphengning og skriblerier
Ekstrautstyr
• Robuste hengsler
• Lokk
•  Stolpe for fastskruing, inkl. festemateriell
•  Frittstående stolpe

Materiale
Durapol

Spesifikasjoner
Volum: 110 liter (avhengig av søppelsekken som 
brukes)
Høyde (med lokk): 184 mm
Høyde (uten lokk): 135 mm
Diameter: 412 mm
Maks. dybde: 456 mm
Farger
Ytterdeksel: Granittgrå, sand, mørkegrå, sort*
Lokk: Granittgrå, sand, mørkegrå, blå, grønn, gul, 
rød, brun, sort*
*Sort modell fremstilles 100 % av resirkulert materiale.

Modell uten lokk

Modell med lokk

SORT MODELL 
FREMSTILLES  

100 % AV 
RESIRKULERT 

MATERIALE
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Dobbeltmodell

Enkeltmodell

lySegrønnmørkeblågul lillArød

Beholder: Lysegrå
Ramme: Mørkegrå

Space-Liner opprettholder balansen og er svært enkel 
å håndtere. Med de små forhjulene kommer du enkelt 
over kantstein og trappetrinn. Du kan velge mellom to 
modeller – de er utstyrt med integrerte festeanordninger 
foran og på begge sidene. På denne måten er feiekost, 
skuffe og søppelplukker alltid lett tilgjengelig.  
Standardutstyr
•  Du kan velge mellom to modeller: Enkeltmodell med 

én oppsamlingsbeholder – dobbeltmodell med to 
oppsamlingsbeholdere

• Festeanordninger foran og på begge sider
• Massive gummiringer
•  Robuste forhjul
• Reflekser
• Låsbar redskapsskuff
• Sekkestativ i oppsamlingsbeholder

Ekstrautstyr
• Bremseenhet
• Pneumatiske hjul
• Skillevegg for oppsamlingsbeholdere
• Skillevegg for redskapsskuff
• Sekkestativ for oppsamlingsbeholdere/dobbeltmodell
•  Spesialfarger: Beholderlokk, redskapsskuff og festeanordning fremme 

kan lages i fargene til din organisasjon (krever minimumsantall – på 
forespørsel)

• Personalisering
Materiale
Ramme: Armortec-belagt stål
Oppsamlingsbeholder: Durapol
Lokk: Durapol
Festeanordning foran: Durapol
Redskapsskuff: Duraplus
Lokk redskapsskuff: Durapol
Spesifikasjoner

Dobbeltmodell Enkeltmodell

Lengde 1760 mm 1340 mm

Bredde 630 mm 630 mm

Høyde 970 mm 970 mm

Vekt 53 kg 42 kg

Beholderhøyde 680 mm 680 mm

Beholdervolum 2 x 100 liter 1 x 100 liter

Farger
Lokk og festeanordning foran:

Space-Liner™
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Skipper™

Rengjørings- og vedlikeholdsvognen Skipper har en 
fleksibel design og kan løse en rekke arbeidsoppgaver: 
feiing, rengjøring, transport og oppbevaring av 
gjenstander. Skipper er svært enkel å håndtere og 
kommer seg over kantstein uten problemer. Du kan 
velge mellom to modeller: med oppsamlingsbeholder 
eller med sekkestativ.
Standardutstyr
•  Valg mellom to modeller: med eller uten oppsamlingsbeholder
• Sekkestativ
•   Festeanordning fremme for oppbevaring av utstyr
•  Kroker for opphengning og plassering av redskap foran
• Massive gummiringer
•  Robuste forhjul (enklere å komme over kantstein)
• Reflekser

Ekstrautstyr
•  Personalisering. Du kan påføre organisasjonens logo eller et budskap 

på de blanke sideflatene på beholderen
Materiale
Sekkestativ: Rustfritt stål
Metallhåndtak: Rustfritt stål
Hjulaksling: Rustfritt stål
Oppsamlingsbeholder: Durapol
Lokk: Durapol
Deksel: Durapol
Spesifikasjoner

Modell med 
oppsamlingsbeholder

Modell med  
sekkestativ

Lengde 1200 mm 1200 mm

Bredde 630 mm 630 mm

Høyde 950 mm 950 mm

Vekt 22,88 kg 18,46 kg

Oppsamlingsbeholder
Volum: 70 liter
Bredde: 470 mm
Dybde: 310 mm
Høyde: 640 mm
Vekt: 4,42 kg

Farger

mørkgrønn mørkeblå mørkegråEn praktisk og lett håndterlig vogn for oppsamling av avfall.

En søppelplukker som er slitesterk, holdbar og lett håndterlig.

Litta-Pikka™

Litta-Pikka søppelplukker er slitesterk, holdbar og 
lett håndterlig. Du kan lettere håndtere avfallet med 
trykkhåndtaket enn med en trekkløsning. Med kun 
én bevegelig del kreves det ikke noe vedlikehold. 
Hele Litta-Pikka er utstyrt med et refleksmateriale som 
garanterer høy sikkerhet.
Materiale
Hengsler og festing: Rustfritt stål
Gripeklo, midtstyring og 
hengsler: Slitesterk polymer

Spesifikasjoner 
Lengde: 892 mm
Vekt: 0,5 kg
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Ashguard SG™

Ashmount SG™

Et stilig, moderne askebeger for vegg-, glass- eller 
stolpemontering. Dersom en glødende sigarett kastes 
oppi, sørger Smokeguard™ for at det meste av røyken 
forblir inni askebeholderen.

Standardutstyr
• Innerbeholder av stål  
•  Kurvet lokk av anodisert 

aluminium
• Robust, værbestandig ytre 
•  Dør med 180° åpning og 

integrerte hengsler
• Lås på begge sidene
•  Permanent eller avtakbart 

veggfeste 
•  Magnetisk feste for 

innerbeholderen
Ekstrautstyr  
•  Monteringssett for festing på 

glassflater
• Stolpemontering
• Personalisering 

Materiale  
Askebeger: Sort Durapol-
materiale
Lås: Karbonatplast
Plate med hull for 
sigarettstumping: Rustfritt stål
Lokk: Anodisert aluminium
Røykdeflektor: Aluminium
Innerbeholder, komplett med 
røykreduksjonsanordning: 
Galvanisert stål

Spesifikasjoner
Høyde: 529 mm
Bredde: 191 mm
Dybde: 115 mm
Volum innerbeholder: 3 liter
Anbefalt høyde over bakken: 
1500 mm
Anbefalt høyde på 
innkaståpningen: 1310 mm
Vekt (med innerbeholder): 1,98 kg
Farge
Sort

Ashguard SG er det perfekte askebeger for 
inngangspartier og røykesoner. Det er utstyrt med 
innkaståpninger på begge sider og Smokeguard-
systemet. Dersom en glødende sigarett kastes oppi, 
sørger Smokeguard for at det meste av røyken forblir inni 
askebeholderen.

Standardutstyr
•  Festebolter
• Sigarettlogoer
• Innerbeholder av stål
•  Kurvet lokk av anodisert 

aluminium
•  Robust, værbestandig ytre 
• Avtakbar dør

Ekstrautstyr 
•  Forankring som mures inn i 

betong (justerbar dybde)
• Robust sokkel
• Personalisering

Materiale 
Askebeholder i 100 % resirkulert 
sort Durapol-materiale
Plate med hull for 
sigarettstumping: Rustfritt stål
Lokk: Anodisert aluminium
Røykdeflektor: Aluminium
Innerbeholder, komplett med 
røykreduksjonsanordning: 
Galvanisert stål

Spesifikasjoner
Høyde: 1030 mm
Bredde: 270 mm
Dybde: 210 mm
Volum innerbeholder: 10 liter
Høyde på innkaståpningen: 
850 mm
Vekt (inkludert innerbeholder): 
8,7 kg
Farge
Sort*
*Fremstilt av resirkulert materiale.

Utstyrt med Smokeguard-system:
Smokeguard hindrer at sjenerende sigarettstumper ligger 
lenge og gløder.

Et stilig og ergonomisk askebeger for veggmontering.

AV RESIRKULERT 
MATERIALE

Et tosidig, frittstående askebeger utstyrt med det unike Smokeguard-systemet.

Utstyrt med Smokeguard-system:
Smokeguard hindrer at sjenerende sigarettstumper ligger 
lenge og gløder.



17

A
s

K
e

b
e

G
e

R
e

Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

Det elegante frittstående askebegeret Ashguard egner 
seg spesielt til bruk i inngangspartier og røykeområder 
utendørs. Platen for sigarettstumping er utstyrt med 
spesialtilpassede hull for sigaretter samt en vinkel og 
kurving som hindrer inntrengning av vann eller snø. 

Standardutstyr
• Festebolter
•  Du kan velge mellom 

to modeller: Mørkegrå, 
polyesterbelagt stål eller 
rustfritt stål

• Sigarettlogo
• Innerbeholder av stål

Ekstrautstyr
•  Festeplate for nedgraving – 

som gjør det mulig å feste
•  Ashguard og fjerne det igjen 

om nødvendig. Det etterlater 
seg dermed ingen hull 

•  Personalisering
Materiale
Mørkegrå Ashguard: 
Polyesterpulverbelagt forsinket 
stål
Stålversjon av Ashguard: Rustfritt 
stål
Plate med hull for 
sigarettstumping: Rustfritt stål
Innerbeholder: Forsinket stål

Spesifikasjoner
Bredde: 207 mm
Dybde: 250 mm
Høyde: 1000 mm
Vekt: 13,5 kg
Volum innerbeholder: 4 liter
Farger
Mørkegrått, polyesterbelagt stål 
eller sølvgrå

Ashguard™

Ashmount™

Ashmount er en formålstjenlig og veldesignet 
askebeholder for veggmontering i inngangspartier eller 
røykesoner. Det finnes tre modeller å velge mellom: 1,5, 
3 og 12 liter.
Standardutstyr
• Materiell for veggmontering 
• Sigarettlogo
• Innerbeholder av stål

Ekstrautstyr
• Personalisering
•  Monteringsmateriell for festing på glassflater (tilgjengelig for 

modeller med volum på 3 og 1,5 liter)
•  Monteringsmateriell for festing på stolpe (kun tilgjengelig for modell 

med volum på 1,5 liter)
Materiale
Panel og plate for sigarettstumping: Vandalex® (skadebestandig 
strengpresset aluminium)
Sidevegger: Polyesterpulverbelagt stål
Innerbeholder: Forsinket stål
Spesifikasjoner

 
Farger
Sølvgrå

Modell 12 LITER 3 LITER 1,5 LITER

Bredde 1176 mm 300 mm 154 mm

Dybde 98 mm 98 mm 98 mm

Høyde 328 mm 328 mm 328 mm

Vekt 12,96 kg 3,6 kg 2,2 kg

Volum innerbeholder 4x3 liter 3 liter 1,5 liter

3-litersmodell

1,5-litersmodell

Modell i rustfritt stål.

Mørkegrå standardmodell
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Metall Fido 50™ og Metall Fido 35™

Retriever 35™

Retriever 35 er spesielt utviklet for park- og gatemiljøer. 
Den kan enkelt festes på stolper eller vegger.

Standardutstyr
•  Festemateriell for vegg eller 

stolpe
• Trekantet DIN-lås
• Sekkestativ
• Hundeavfallslogo

Ekstrautstyr
• Hundeposedispenser
•  Stolper med Ground-Lock-

System
•  Stolper som mures inn i 

betong
• Personalisering
•  Slangeklemmer

Materiale
Avfallsbeholder: Durapol
Innkastsjakt og 
støttekonstruksjon: Armortec-
belagt stål

Spesifikasjoner
Bredde: 450 mm
Dybde: 297 mm
Høyde: 674 mm
Vekt: 7,1 kg
Volum: 35 liter
Anbefalt høyde over 
bakken: 1100–1200 mm til 
avfallsbeholderens høyeste punkt
Farger
Rød, mørkegrønn

Våre to nye Metall Fido hundelatriner er svært robuste 
mot skadeverk og er derfor velegnet i ethvert miljø. 
Hundelatrinene er vedlikeholdsfrie og robuste. De er 
produsert i stål med et korrosjonshindrende Armortec-
belegg. Hundelatrinene Metal Fido er flammebestandige 
og tåler det nordiske klimaet godt. Den ene modellen 
har et volum på 35 liter, den andre 50 liter. 

Standardutstyr
•  Sekkestativ
• Krok for hundebånd
• Tydelig grafikk

Ekstrautstyr
•  Monteringssett for vegg eller 

stolpe
•  Stolpe med Ground-Lock-

System for mykt underlag
•  Stolpe for nedgraving
• Personalisering

Materiale
Avfallsbeholder og lokk: 
Armortec-belagt stål
Sekkestativ: Rustfritt stål

Spesifikasjoner
metall Fido 50
Høyde: 764 mm
Bredde: 344 mm
Dybde: 234 mm
Volum: 50 liter
Vekt: 14,7 kg
 
metall Fido 35
Høyde: 504 mm
Bredde: 344 mm
Dybde: 234 mm
Volum: 35 liter
Vekt: 11,3 kg
Farger
Beholder: Rød, mørkegrønn
Lokk: Sort

Retriever 35 har et volum på 35 liter og egner seg godt til bruk i parker.

Hundelatrinene er også utstyrt med en praktisk krok for hundebånd på siden.

Hundeposedispenser på siden

Metall Fido 35™

Retriever 50™
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Retriever City kombinerer en frittstående, 
hygienisk hundelatrine med en brukervennlig 
hundeposedispenser. Takket være den moderne og 
stilige designen samt den smale og kompakte formen er 
Retriever City perfekt for bruk i en rekke miljøer.

Standardutstyr
• Hundeposedispenser
•  Innkastsjakt med håndtak på 

sidene
• Sekkestativ
•  Durapol-konstruksjon med 

doble vegger
•  Strukturert flate som hindrer 

uønsket plakatopphengning 
og skriblerier

•  Oversiktlig, tydelig grafikk
• Innbruddssikker lås

Ekstrautstyr
•  Kroker for hundebånd
•  Søppelsekker i resirkulerbar 

plast
• Personalisering

Materiale
Durapol
Spesifikasjoner
Volum: 35 liter
Høyde: 1142 mm
Bredde: 439 mm
Dybde: 348 mm
Vekt: 16 kg
Farger
Mørkegrå, rød, mørkegrønn, sort*
*Sort modell fremstilles av resirkulert materiale.

Hundeposedispenser Retriever City

Retriever City™

En hygienisk hundelatrine med integrert hundeposedispenser

Hundeposedispenseren Retriever City passer for poser i 
ulike størrelser. Den er utformet slik at man bare tar én 
pose om gangen. Panelet foran åpnes enkelt med den 
medfølgende nøkkelen og gjør etterfyllingen enklere.

Standardegenskaper
•  Fremstilt i Durapol
•  Festeplate på baksiden av 

Armortec-belagt stål
•  Skadebestandige hengsler 
• Veggmonteringssett 
• Lås med nøkkel 
• Oversiktlig, tydelig grafikk

Ekstrautstyr
•  Monteringssett for stolpe
• Stolpe for fastskruing 
• Stolpe for nedgraving 
•  Stolpe med Ground-Lock 

gulvforankringssystem  
•  Søppelsekker i resirkulerbar 

plast
• Personalisering 

Materiale
Beholder: Durapol
Festeplate på baksiden: 
Armortec-belagt stål
Spesifikasjoner
Høyde (inkl. stolpe): 1100 mm
Høyde: 346 mm
Bredde: 415 mm
Dybde: 190 mm
Vekt: 5,5 kg
Farger
Granittgrå, mørkegrå, rød, 
mørkegrønn, sort*
*Sort modell fremstilles av resirkulert materiale.

En stilig og robust hundeposedispenser

SORT MODELL 
FREMSTILLES AV 

RESIRKULERT 
MATERIALE

SORT MODELL 
FREMSTILLES AV 

RESIRKULERT 
MATERIALE
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Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

“Environment“-sortiment
I “Environment“-sortimentet finner du et bredt utvalg av 
avfallsbeholdere. De finnes i ulike kombinasjoner og er 
utformet for bruk innendørs. Alle modeller i sortimentet 
er tilgjengelige i flere farger, størrelser og med ulike 
ekstravalg.

Materiale
Ytterbeholder: Durapol
Innerbeholder: Forsinket stål
Lokk: Stål med krombelegg 
Spesifikasjoner

Farger
Rød, mørkeblå*, lysegrønn*, mørkegrønn*, lysegrå, mørkegrå, sort**
*ikke tilgjengelig for alle modeller.
**Sort modell fremstilles av resirkulert materiale.

Standardutstyr 
•  Ring i krom rundt 

innkastområdet

Ekstrautstyr
• Innerbeholder i stål
• Vippelokk i krom
• Personalisering

Standardutstyr 
• Kurvet lokk i krom
• Innerbeholder av stål

Ekstrautstyr
•  Brannvernsystemet Firexpire
• Personalisering
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Kent™Eden™Tweed™

Kurvet lokk i krom

Diameter Volum ytterbeholder Volum innerbeholder Høyde

CEDAR 342 mm 69 liter 56,5 liter 783 mm

ROWAN 304 mm 48 liter 38 liter 691 mm

POPLAR 259 mm 30 liter 24 liter 600 mm

ELDER 259 mm 21 liter 16 liter 420 mm

TWEED 342 mm 39 liter 783 mm

EDEN 304 mm 27,5 liter 691 mm

KENT 259 mm 16 liter 600 mm

Avfallsbeholder med innkaståpninger på siden

Poplar™ Elder™Rowan™Cedar™
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Ring i krom rundt 
innkastområdet

Vippelokk i krom

Åpen avfallsbeholder 

Avfallsbeholder Tweed

SORT MODELL 
FREMSTILLES AV 

RESIRKULERT 
MATERIALE

Åpen avfallsbeholder Cedar

SORT MODELL 
FREMSTILLES AV 

RESIRKULERT 
MATERIALE
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Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

Ultimo™

Envoy™

Envoy-beholderen, som er tilgjengelig i to høyder (730 
eller 860 mm), leveres som åpen modell eller med 
vippelokk som standard. Den flate baksiden gjør at 
beholderen ikke tar så stor plass.

  Standardutstyr
•  Avfallssymboler, valgfritt i gull, 

sølv, sort eller hvitt
•  Overdel med alternativer: Åpen 

overdel eller vippelokk
Ekstrautstyr
• Innerbeholder av stål
• Lås
• Dekorativ innkast-ring i krom
•  Dekorativ kromplate for 

vippelokk
• Personalisering

Materiale
Ytterbeholder: Durapol
Innkast-ring & -plate: Stål med 
krombelegg

Spesifikasjoner
envoy standardhøyde 
Høyde: 860 mm
Bredde: 540 mm
Dybde: 375 mm
Volum avfallsbeholder: 110 liter
Volum innerbeholder: 82 liter
envoy skrivebordshøyde 
Høyde: 730 mm
Bredde: 540 mm
Dybde: 375 mm
Volum avfallsbeholder: 90 liter
Volum innerbeholder: 67 liter
Farger
Granittgrå, sand, rød, mørkeblå, 
mørkegrå, mørkegrønn, sort*
*Sort modell fremstilles av resirkulert materiale.

Ultimo-sortimentet består av to avfallsbeholdere i rustfritt 
stål. Ultimo har et stilig og elegant utseende som egner 
seg for innendørs bruk.

Materiale
Beholder: Rustfritt stål
Overdel: Rustfritt stål
Innerbeholder: Forsinket stål
Spesifikasjoner
Rund avfallsbeholder med kurvet lokk 
Høyde: 760 mm
Diameter: 295 mm
Vekt: 6,4 kg
Volum innerbeholder: 31 liter

Rektangulær avfallsbeholder med vippelokk 
Høyde: 745 mm
Bredde: 380 mm
Dybde: 230 mm
Vekt: 9,1 kg
Volum innerbeholder: 38 liter

Modell Envoy i standardhøyde, i granittgrå, med vippelokk.

Rund modell med kurvet lokk

SORT MODELL 
FREMSTILLES AV 

RESIRKULERT 
MATERIALE

Rektangulær modell  
med vippelokk
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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.
Standardutstyr
• Sekkestativ
• Avtakbar dør
• Sklisikker underside

Ekstrautstyr
•  Skilt for stolpe- eller 

veggmontering
•  Lås og nøkkel
•  Monteringsmateriell for 

sammenkobling av flere 
beholdere 

• Hjul
•  8 liters beholder for festing bak
• Vippelokk
• Personalisering

Materiale
Beholder: Duratec™
Sekkestativ: Durapol
Spesifikasjoner
Bredde: 295 mm
Dybde: 510 mm
Høyde: 680 mm
Vekt: 4,2 kg
Volum innerbeholder: 50 liter
Farger
Grafikk og lokk med 
innkaståpning: Pastellblå, 
pastellgrønn, rød, gul, oransje, 
mørkegrå
Deksel: Mørkegrå
Dør beholder: Pastellgrå

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.

Standardutstyr
• Sekkestativ
• Avtakbar dør

Ekstrautstyr
•  Skilt for stolpe- eller 

veggmontering
• Beholdere på siden
•  Lås med nøkkel
•  Låsbart lokk for restavfall
•  Monteringsmateriell for 

sammenkobling av flere 
beholdere

•  Hjulsett
• Personalisering

Materiale
Beholder: Duratec
Lekkasjebrett, sekkestativ: Durapol

Spesifikasjoner
Bredde: 544 mm
Dybde: 397 mm
Høyde: 1007 mm
Volum: 100 liter
Antall A4-ark: 30 kg (9000 ark)
Antall 0,33 l-bokser: 130
Antall 0,5 l-plastflasker: 95
Vekt: 12 kg
Farger
Grafikk og lokk med 
innkaståpning: Pastellblå, 
pastellgrønn, rød, gul, oransje, 
mørkegrå
Deksel: Mørkegrått
Dør beholder: Pastellgrå

Nexus 100

Nexus™ 50

Den kompakte og moderne designen gjør at beholderen Nexus 50 passer inn i ethvert miljø.

Et komplett, plassbesparende og fleksibelt system for innendørs bruk som består av ergonomisk 
utformede beholdere med et stort sortiment av ekstrautstyr.

AV RESIRKULERT 
MATERIALE

AV RESIRKULERT 
MATERIALE
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Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

Nexus 130

Nexus 100 beholder for beger

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

Standardegenskaper 
• 4 x 98 mm åpninger
•  8 liters reservoir på siden
• Separate stablerør

Ekstrautstyr
•  Stablerør med 76 mm diameter 
•  8 liters reservoir på siden
•  Personalisering

Materiale
Beholder: Duratec
Sekkestativ, reservoir, stablerør og 
lekkasjebrett: Durapol

Spesifikasjoner
Bredde: 677 mm
Bredde, komplett med to 
beholdere på siden: 810 mm
Dybde: 397 mm
Høyde: 1007 mm
Volum: 100 liter
Antall beger: 608 plastbeger  
(70 x 90 mm) eller 320 
pappbeger (88 x 100 mm)
Vekt: 17 kg
Farger
Innkaståpninger, beholdere, 
stablerør og logoer: Kaffebrun
Dør: Pastellgrå
Ytterbeholder: Mørkegrå

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.

Standardutstyr 
•  Sekkestativ 
• Lås med nøkkel

Ekstrautstyr
•  Grafikk på lokket og beholder 

for kildesortering
• Lokk uten lås
• Personalisering

Materiale
Durapol

Spesifikasjoner
Volum: 130 liter
Høyde: 940 mm
Maks. diameter: 588 mm
Farger
Beholder: Pastellgrå
Lokk: Lyseblå, rød, mørkegrå, sort

En kompakt og stilig beholder for beger

Nexus 130-beholderen leveres med et fargesterkt lokk med tilpassede innkaståpninger og 
symboler for kildesortering.

AV RESIRKULERT 
MATERIALE
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Kildesorteringsbeholderen Envoy er meget praktisk og 
har ert stort volum. Den kan fås i to størrelser. 

Standardutstyr
•  Tilpassede innkaståpninger og 

grafikk
•  For Duo-modell: Skillevegg 

med sekkestativ
Ekstrautstyr
•  Lås med nøkkel
•  Innerbeholder av stål
•  Personalisering
•  Ulike festemuligheter

Materiale
Beholder: Durapol
Innerbeholder: Forsinket stål
Skillevegg (Duo-modell): 
Forsinket stål
  

Spesifikasjoner
standardhøyde 
Høyde: 860 mm
Bredde: 540 mm
Dybde: 375 mm
Volum:
- uten innerbeholder 110 liter
- med innerbeholder 82 liter
skrivebordshøyde 
Høyde: 730 mm 
Bredde: 540 mm 
Dybde: 375 mm 
Volum: 
- uten innerbeholder 90 liter 
- med innerbeholder 67 liter
Farger
Rød, mørkegrønn, mørkeblå, 
sort*, mørkegrå, granittgrå, sand
*Sort modell fremstilles av resirkulert materiale.

Med det store volumet på 140 liter er denne beholderen 
perfekt når innsamling av større mengder resirkulerbart 
avfall er påkrevd.

Standardutstyr
• Sekkestativ
• Avtakbar dør

Ekstrautstyr
•  Hjul og håndtak
• Lås med nøkkel
•  Skilt for stolpe- eller 

veggmontering
• Personalisering 

Materiale 
Beholder: Durapol 
Sekkestativ: Rustfritt stål 

Spesifikasjoner
Bredde: 595 mm
Dybde: 606 mm
Høyde: 1195 mm
Vekt: 22 kg
Volum: 140 liter
Farger
Innkastpanel: Pastellblå, 
pastellgrønn, rød, oransje, gul, 
mørkegrå 
Deksel: Mørkegrått
Dør beholder: Pastellgrå

Nexus 140

Envoy™ kildesorteringssystem

SORT MODELL 
FREMSTILLES AV 

RESIRKULERT 
MATERIALE

Envoy Duo

En D-formet beholder med stort volum som kan kombineres med flere ekstravalg.

Til bruk innendørs der det kreves et stort volum.
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Nexus 360

Nexus 200

Nexus 200 er en stilig avfallsbeholder med et moderne 
snitt. 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. Beholderen kan utstyres med tydelige, 
fargesterke bilder og innkastpaneler som gjør det enkelt 
å kaste riktig avfall på riktig sted. 

Standardutstyr
•  To innerbeholdere av stål
•  Robust konstruksjon med 

doble vegger av Durapol
• Dobbel dør med robust lås
•  Fargesterke innkastpaneler og 

bilder for kildesortering
•  Kurvet lokk som hindrer 

opphopning av søppel
•  Formen på innkaståpningene 

sørger for at avfallet faller 
direkte inn i innerbeholderen

•  Strukturert flate som hindrer 
uønsket plakatopphengning 
og skriblerier

•  Fire A3-plakatholdere
Ekstrautstyr
•  Plate for sigarettstumping på 

lokket – i gull eller metallgrå
•  Askebeger festet på lokket – i 

gull eller metallgrå
•  To innerbeholdere av polyeten
•  Forseglingspanel
• Avtakbare bunnplater
•  Brannvernsystem Firesafe
•  Personalisering

Materiale
Beholder og dør: Durapol 
Spesifikasjoner
Bredde: 1169 mm
Dybde: 591 mm
Høyde: 1177 mm
Vekt med innerbeholder: 51 kg
Volum innerbeholdere: 100 liter 
i hver
Farger
Innkastpaneler: Rød, grå, 
grønn, blå, oransje, sort*, mørk 
marineblå
Hovedenhet: Sort* eller mørkegrå
*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. Nexus 360 er egnet for 
beholdere på 240 og 360 liter.

Standardutstyr
•  Kurvet lokk som hindrer 

opphopning av søppel
•  Strukturert flate som hindrer 

uønsket plakatopphengning 
og skriblerier

•  Fargesterke innkastpaneler og 
bilder for kildesortering

•  Innkaståpningene er konstruert 
slik at de fører avfallet direkte til 
selve beholderen

•  Innebygde skinner på bunnen 
bidrar til å posisjonere 
beholderne

• A3-plakatholder
Ekstrautstyr
• Brannvernsystem Firesafe
• Beholdere på 240 eller 360 liter
• Personalisering

Materiale
Beholder og dør: Durapol
Spesifikasjoner
Bredde: 616 mm
Dybde: 1071 mm
Høyde: 1512 mm
Vekt uten beholder: 50 kg
Volum: Beholdere på 240 eller 
360 liter
Farger
Innkastpaneler: Rød, grå, grønn, 
blå, oransje, sort*, mørkeblå 
Hovedenhet: Sort* eller mørkegrå
*Sort modell fremstilles av resirkulert materiale.

SORT MODELL 
FREMSTILLES AV 

RESIRKULERT 
MATERIALE

SORT MODELL 
FREMSTILLES AV 

RESIRKULERT 
MATERIALE

Beholderens elliptiske form samt den smidige størrelsen gjør at ikke fotgjengertrafikken forstyrres.

Nexus 360 er utstyrt med tydelige, fargesterke bilder for kildesortering som er enkle å 
oppdage.
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Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

De nedsenkede hjulene gjør det mulig å flytte og håndtere Hippo på en enkel måte 
selv når den er full.

Combo-beholderen er en flersidig og anvendelig 
beholder for restaurantnæringen – med et stort volum 
på 140 liter. Beholderen kan fås med innkastluke eller 
med åpent innkast. Oppå beholderen kan du montere 
en praktisk bretthylle.
Standardutstyr
•  Innkastsymbol i hvitt (kan 

utelates)
•  Valg mellom modell med luke 

eller åpen modell
• Sekkestativ
•  Dørholdersystem (holder døren 

åpen i 50° vinkel for enklere 
tømming)

Ekstrautstyr  
• Bretthylle
•  Innkastluke og/eller bretthylle 

med overflate i rustfritt stål
• Brettsperre
•  Hjul og håndtak (plassert bak)
•  Avfallssymboler i hvitt på 

beholder
• Personalisering
• Gulvfestebolter
• Ekstra vekt av betong

Materiale
Beholder, dør og lokk: Durapol
Bretthylle: Durapol
Sekkestativ: Rustfritt stål

Spesifikasjoner
Bredde: 595 mm
Dybde: 606 mm
Høyde: 1195 mm
Vekt (med luke): 22 kg
Vekt (med åpent innkast): 21,4 kg
Volum: 140 liter
Farger
Følgende farger eller en valgfri 
kombinasjon av følgende 
fargepalett kan bestilles: 
Rød, mørkeblå, lysegrå, 
mørkegrønn, sort*
*Sort modell fremstilles av resirkulert materiale.

Denne robuste avfallsbeholderen med fotbetjening er 
spesielt utviklet for restaurantnæringen. Den oppfyller 
de nyeste hygienekravene og øker effektiviteten 
ved kjøkkenet. Fotpedalen og lokkåpningen har i 
laboratorietester vist at systemet tåler over en million 
bruksomganger.

Standardutstyr
•  Lokk/fotpedal i valgfri farge
• Sekkestativ

Ekstrautstyr
• Personalisering

Materiale  
Avfallsbeholder: Durapol

Spesifikasjoner 
Bredde: 530 mm
Dybde: 550 mm
Høyde: 960 mm
Vekt: 14 kg
Volum: 85 liter
Farger  
Avfallsbeholder: Grå
Lokk og fotpedal: Rød, gul, blå

Hippo™

Combo™

SORT MODELL 
FREMSTILLES AV 

RESIRKULERT 
MATERIALE

Modell med innkastluke og bretthylle.

Åpen modell
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Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

TidyBear™

TidyBear-beholderen ble utviklet for å lære barn om 
miljøbevissthet. Den er et ypperlig valg der mange barn 
ferdes. Også voksne setter pris på denne morsomme 
og noe annerledes avfallsbeholderen. TidyBear er 
spesielt velegnet i barnehager, skoler, fornøyelsesparker, 
dyreparker, lekeplasser, badeanlegg og sykehus.

Standardutstyr
•  Låsbar dør på bakre vegg
• Innerbeholder av stål
•  Formet bunnplate som 

forenkler posisjoneringen av 
innerbeholderen

Ekstrautstyr
•  Ulike forankringsmuligheter
• Personalisering

Materiale
Avfallsbeholder: Durapol
Innerbeholder: Forsinket stål

Spesifikasjoner
Maks. bredde: 762 mm
Høyde: 941 mm
Dybde: 740 mm
Volum: 52 liter
Vekt inkludert innerbeholder: 
20 kg
Farge
Avfallsbeholder: Mørkebrun
Innkastområde: Lysebrunt

Splash™

Splash vil garantert skape bølger på 
avfallshåndteringsområdet. Den vil oppmuntre mange 
barn til å håndtere avfallet på riktig måte.

Standardutstyr
• Skjulte dørhåndtak
• Innerbeholder av stål

Ekstrautstyr
•  Ulike forankringsmuligheter
•  Innerbeholder av plast 

(anbefales i nærheten av 
badeanlegg)

• Blått avfallssymbol
• Personalisering

Materiale
Avfallsbeholder: Durapol
Metallinnerbeholder: Forsinket 
stål
Plastinnerbeholder: Polyeten

Spesifikasjoner
Maks. bredde: 745 mm
Maks. høyde: 1180 mm
Maks. dybde: 915 mm
Volum innerbeholder: 85 liter
Vekt inkludert innerbeholder: 
23,6 kg
Farger
Avfallsbeholder: Delfinblå
Dør: Elfenbensfarge

En avfallsbeholder med et sjarmerende preg

Skap bølger i avfallsbransjen med Splash!
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E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

Froggo er en morsom, slitesterk og værbestandig 
avfallsbeholder. Barn i alle aldre lar seg sjarmere av 
Froggo, som gir et helt nytt syn på avfallshåndtering og 
miljøhensyn.

Standardutstyr
•  Låsbar dør på bakre vegg
• Innerbeholder av stål
•  Formet bunnplate som 

forenkler posisjoneringen av 
innerbeholderen

Ekstrautstyr
•  Ulike forankringsmuligheter

Materiale
Avfallsbeholder: Durapol
Innerbeholder: Forsinket stål

Spesifikasjoner
Maks. bredde: 735 mm
Maks. høyde: 870 mm
Maks. dybde: 790 mm
Volum innerbeholder: 52 liter
Vekt inkludert innerbeholder: 
15 kg
Farge 
Grønn

Treblo er en attraktiv benk designet for barn. Den er 
velegnet for både innendørs og utendørs bruk. Hvert 
segment består av tre sitteplasser. De trekantede 
benkene kan enkelt settes ved siden av hverandre for å 
skape en sittegruppe etter ønsket valg.

Treblo fremstilles i Durapol-polyeten, et robust materiale 
som er enkelt å rengjøre og verken ruster eller splintres. 
Dessuten er Treblo produsert med sikkerheten i høysetet 
og har en jevn overflate uten spisse kanter som barna 
kan skade seg på.

Standardutstyr
•  Kan stables for enkel 

oppbevaring og transport
•  Bærehåndtak
• Enkel strukturert flate

Ekstrautstyr
•  Festebolter
• Veggmonteringssett

Eksempel på former
Sirkel
Halvsirkel
I rekke
S-form

Materiale
Durapol
Spesifikasjoner
Høyde: 490 mm
Bredde: 910 mm
Dybde: 850 mm
Vekt: 10 kg
Farge
Rød, blå, gul, grønn, sort*, oransje
*Sort modell fremstilles 100 % av resirkulert materiale.

Treblo™

Froggo™

SORT MODELL 
FREMSTILLES  

100 % AV 
RESIRKULERT 

MATERIALE

Barn i alle aldre elsker Froggo!

En attraktiv benk designet for barn
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Lo-Co™

Lo-Co-toget er en spennende nyhet for barn – en 
tiltalende benk med sitteplasser til bruk på lekeplassen. 
Toget er fremstilt i Durapol-materialet og finnes i seks 
farger. Som tilbehør finnes flere forskjellige klistremerker. 
Lo-Co er svært værbestandig og kan like gjerne brukes 
ute som inne. 

Den er praktisk, og du kan velge om du vil montere 
toget permanent eller flytte det rundt for å tilpasse det til 
lekesituasjonen.
Standardutstyr
•  Fire sitteplasser 
• Separate seter
• Fotstøtte
•  Strukturert flate 
•  Robuste føtter i plast monteres 

separat
Ekstrautstyr
•  Forankringssett
• Klistremerker
• Personalisering

Materiale
Durapol
Spesifikasjoner
Høyde: 495 mm
Lengde: 1917 mm
Dybde: 500 mm
Vekt: 17,4 kg
Farge
Oransje, rød, gul, grønn, blå, sort*
*Sort modell fremstilles 100 % av resirkulert materiale.

Munchy™

Munchys vennlige preg skaper et spennende og 
morsomt miljø for barna.

Munchy leveres som standard umontert i fire ulike 
enheter (hode, hale og to enheter med to sitteplasser 
på hver). På denne måten kan man selve velge mellom 
U- og S-form.

Standardutstyr
•  Unikt system der delene er 

koblet inn i hverandre 
• Integrerte seter 
•  Ulike forankringsmuligheter 
•  Kan monteres i to ulike former
• Seter med riller/spor

Ekstrautstyr
•  Segment med to ekstra 

sitteplasser for valgfri 
forlengning

Materiale
Hode/kropp/hale/snute: Durapol
Øyne: Duratec
Fester: Stål
Frittstående føtter: PVC

Spesifikasjoner
Vekt
Hode: 5,9 kg
Kropp: 9,4 kg
Hale: 3 kg
vekt på standardmodell: 27,7 kg

Farge
Lysegrønn

SORT MODELL 
FREMSTILLES  

100 % AV 
RESIRKULERT 

MATERIALE

En morsom, tiltalende og behagelig benk

Lo-Co-toget er en spennende benk for både innendørs og utendørs bruk
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Venturo™ benk

Alturo™ benk

De stilige og robuste Alturo-benkene kommer i to 
utgaver. De kan fås med eller uten ryggstøtte og glir inn  
i både tidsriktige og mer tradisjonelle miljøer.

Det robuste Armortec-belegget gjør at benkene tåler 
mye vær og vind.

Standardutstyr
•  Armortec-belagte seter og 

ryggstøtter 
•  Vingeformede profiler av seter 

og ryggstøtter
•  Finnes i ulike 

fargekombinasjoner 
• Integrerte festepunkter 
•  Festebolter 
Ekstrautstyr
•  Armstøtter (sett på to eller fire)  
•  Forankringssett for 

steinunderlag 
•  Forankringer som mures inn i 

betong

Materiale
Armortec-belagt aluminium
Spesifikasjoner
Lengde: 1715 mm
Høyde: 875 mm
Sittehøyde: 510 mm
Dybde: 550 mm
Vekt (uten armstøtte): 31,9 kg
Vekt: 1,5 kg/armstøtte
Farger 
Sete og ryggstøtte: Sort, sølvgrå 
eller mørkegrønn
Stamme/sidedeler og armstøtte: 
Sort, mørkegrå eller mørkegrønn

Andre farger er tilgjengelige 
med forbehold om 
minimumsbestilling.

Venturo er et nytt sortiment stilige metallbenker. 
Venturo-benkene egner seg godt til bruk på en rekke 
områder, for eksempel kjøpesenter. De er utstyrt med to 
integrerte armstøtter. Ytterligere to armstøtter kan leveres 
slik at du får tre separate sitteplasser.

Standardutstyr
•  Armortec-belagte seter og 

ryggstøtter
•  Vingeformede profiler av seter 

og ryggstøtter
•  To armstøtter
•  Finnes i ulike 

fargekombinasjoner 
• Integrerte festepunkter 
•  Festebolter 
Ekstrautstyr
•  Ytterligere to armstøtter 
•  Forankringssett for 

steinunderlag 
•  Forankringer som mures inn i 

betong

Materiale
Sete og ryggstøtte: Armortec-
belagt aluminium
Sidedeler og armstøtte: 
Armortec-belagt stål
Spesifikasjoner
Lengde: 1800 mm
Høyde: 850 mm
Sittehøyde: 500 mm
Dybde: 535 mm
Vekt (uten armstøtte): 34,5 kg
Vekt: 1,4 kg/armstøtte
Farger 
Sete og ryggstøtte: Sort, sølvgrå 
eller mørkegrønn
Stamme/sidedeler og armstøtte: 
Sort, mørkegrå eller mørkegrønn

Andre farger er tilgjengelige 
med forbehold om 
minimumsbestilling.

Stilige og ekstremt robuste benker med eller uten ryggstøtte

Venturo med to ulike alternative
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Stanford™ benk

Stanford-benken har en tradisjonell design og passer 
perfekt for parker, bykjerner og strandpromenader. 
Benkens sidedeler er fremstilt i resirkulert aluminium 
med Armortec-belegg, og benkens stamme er i stål med 
Armortec-belegg. Den er komplett montert ved levering 
og kan fås i følgende utførelser:
-  med eller uten ryggstøtte
-  med spiler i Timberpol® eller Enviropol

Standardutstyr
•  Leveres komplett montert 

slik at den kan tas i bruk 
umiddelbart

• Festebolter
Ekstrautstyr
•  Ulike forankringsmuligheter 
• Sponsorskilt 

Materiale
Sidedeler: Resirkulert aluminium 
med Armortec-belegg
Stamme: Stål med Armortec-
belegg 
Spiler: Enviropol- eller Timberpol-
materiale

Spesifikasjoner
Lengde: 1875 mm
Høyde: 864 mm
Sittehøyde: 439 mm
Dybde: 715 mm
Vekt (Enviropol-spiler): 96 kg
Vekt (Timberpol-spiler): 105 kg
Farger
Stamme & sidedeler: Sort
Spiler: Brune, mørkebrune eller 
sorte

Classico™ benk
Classico-sortimentet er konstruert i klassisk design og er 
dermed perfekt til bruk i parkanlegg. Stammen i Classico-
sortimentet er fremstilt i stål med Armortec-belegg. 
Benkene er komplett montert ved levering og kan fås i 
følgende utførelser:
- med ryggstøtte
- uten ryggstøtte

Standardutstyr
•  Leveres komplett montert slik 

at den kan brukes umiddelbart
• Festebolter

Ekstrautstyr
•  Ulike forankringsmuligheter

Materiale
Stamme/sidedeler: Stål med 
Armortec-belegg
Spiler: Timberpol-materiale

Spesifikasjoner
Lengde: 1830 mm
Høyde: 816 mm
Sittehøyde: 420 mm
Dybde: 656 mm
Vekt: 111 kg
Farger
Stamme & sidedeler: Sort
Spiler: Brune

Classico-benk med ryggstøtte

Stanford, klassisk benk med sorte Enviropol-spiler
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Et tiltalende og funksjonelt piknikbord som er slagbestandig og anvendelig i alle 
slags utemiljøer. Det kan stå fritt eller skrus fast. Du kan også få en modell som er 
rullestoltilpasset.

Standardutstyr
•  Leveres ferdigmontert

Ekstrautstyr
• Rullestoltilpasset modell
•  Ulike forankringsmuligheter
• Sponsorskilt

Materiale
Spiler: Enviropol eller Timberpol
Stående bærebjelke: Enviropol
Spesifikasjoner
 Piknikbord Rullestoltilpasset modell 
Lengde:  1790 mm 1790 mm 
Totalhøyde:  768 mm 768 mm 
Sittehøyde:  458 mm 458 mm 
Dybde: 1310 mm 1310 mm 
Vekt (Enviropol-spiler): 140 kg 131 kg  
Vekt (Timberpol-spiler): 150 kg 140 kg
Farger
Enviropol brun, Enviropol sort, Timberpol

Piknikbord

Phoenix™ benk
Phoenix-benken er fremstilt i resirkulert materiale. Denne slagbestandige og 
komfortable benken har lang levetid, stor værbestandighet og krever svært lite 
vedlikehold.

Standardutstyr
•  Leveres ferdigmontert
• Festebolter

Ekstrautstyr
•  Ulike forankringsmuligheter
• Sponsorskilt
• Armstøtte 

Materiale
Spiler: Enviropol eller Timberpol
Stående bærebjelke: Enviropol
Stamme: Polyester, pulverbelagt stål

Spesifikasjoner
Lengde: 1790 mm
Dybde: 574 mm
Sittehøyde: 428 mm
Totalhøyde: 702 mm
Vekt (Enviropol-spiler): 75 kg
Vekt (Timberpol-spiler): 79 kg
Farger
Enviropol brun, Enviropol sort, Timberpol

AV RESIRKULERT 
MATERIALE

 AV RESIRKULERT 
MATERIALE

Et attraktivt og funksjonelt benkesortiment som kan brukes i alle slags miljøer ute. 
Benkene er komplett montert ved levering og kan fås i følgende utførelser:
-  uten ryggstøtte
-  med ryggstøtte 

Standardutstyr
•  Leveres komplett montert slik at den kan 

brukes umiddelbart
Ekstrautstyr
•  Ulike forankringsmuligheter 

Materiale
Spiler: Enviropol
Stamme: Stål

Spesifikasjoner
Lengde: 1790 mm
Dybde: 586 mm
Sittehøyde: 435 mm
Totalhøyde: 771 mm
Vekt: 60 kg
Farge
Enviropol sort

EcoRest™ benk

AV RESIRKULERT 
MATERIALE
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Buffer™

Victory™

Victory er en pullert med et historisk, “royalt“ preg. Det ser ut som om pullerten 
er i støpejern, men den er produsert i det vedlikeholdsfrie og vannbestandige 
Durapol-materialet.

Leveres med en separat sokkel for innmuring i betong, hvilket gjør den 
demonterbar.

Buffer-pullerten er en støtabsorberende sikkerhetsbuffer som passer perfekt til 
bruk på parkeringsplasser og gangveier og er tilgjengelig i to versjoner: 600 eller 
900 mm høyde. Pullerten er produsert i 100 % resirkulert gummi og reduserer 
skadene både på kjøretøy og selve enheten ved lette sammenstøt.

Standardutstyr
•  Ulike forankringsalternativer: modell for 

nedgravning eller fastskruing
•  Fordypning for dekor- eller refleksbånd

Ekstrautstyr
•  Refleksbånd i rødt, hvitt eller rødt/hvitt
• Personalisering

Materiale
Pullert: 100 % resirkulerte massive gummiringer
Forsterket bunnrør: Galvanisert stål

Spesifikasjoner
Høyde over bakken: 600 eller 900 mm
Dybde under bakken: 300 mm (modell med 
nedgravd feste)
Farger
Terracotta, grønn, sort

Standardutstyr
•  Sokkelfestesystem for innmuring i betong

Ekstrautstyr
•  Refleksbånd i rødt, hvitt eller rødt/hvitt
•  Gullfarget dekorbånd
• Personalisering

Materiale
Durapol

Spesifikasjoner
Høyde over bakken: 967 mm
Dybde under bakken: 500 mm
Maks. diameter: 200 mm
Vekt (inkludert sokkel): 8,5 kg
Farge
Sort

100 %  
RESIRKULERT 

MATERIALE

Enviropol®
Enviropol-pullerten er ypperlig til bruk i parkanlegg, gangveier samt 
parkeringsplasser. Modellen finnes i to versjoner: med avrundet eller flat topp. 
Pullerten er produsert i 100 % resirkulert plast.

Standardutstyr
•  Fordypning for dekorbånd

Ekstrautstyr
•  Refleksbånd i rødt, hvitt eller rødt/hvitt
•  Dekorbånd i gult, grønt, sølv 
• Personalisering

Materiale
Enviropol

Spesifikasjoner
Pullert med rund topp 
Høyde over bakken: 1000 mm
Dybde under bakken: 500 mm
Diameter: 150 mm
Vekt: 20 kg
Pullert med flat topp 
Høyde over bakken: 860 mm 
Dybde under bakken: 450 mm 
Diameter: 150 mm 
Vekt: 23 kg
Farger
Sort eller brun

100 %  
RESIRKULERT 

MATERIALE
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Vergemaster RX er en kantstolpe for veiavgrensning. Som standard er den utstyrt 
med et hvitt refleksbånd på midten av stolpen samt en rød (bak) og hvit (foran) 
refleks. Dermed er den synlig både dag og natt. Kantstolpen er produsert i 
Reflexapol, et svært fleksibelt og ettergivende materiale.

Standardutstyr
•  To forankringsmuligheter å velge mellom
• Integrert, hvitt refleksbånd i midten
•  To reflekser

Ekstrautstyr
•  Forlengende underdel som kan graves ned
• Trestolpe

Materiale
Stolpe og bånd: Reflexapol
Refleks: Impactalight™ 

Spesifikasjoner
Høyde over bakken: 920 mm
Dybde under bakken (modell med forlengende 
underdel): 350 mm
Dybde under bakken (modell med trestolpe): 
523 mm
Totalhøyde (modell med forlengende underdel): 
1270 mm
Totalhøyde (modell med trestolpe): 1443 mm
Stolpens diameter: 167 mm   

Vergemaster RX™

Neopolitan kan velges som en ubøyelig standardmodell eller som en 
ettergivende, støtabsorberende modell. Du kan også velge mellom modeller med 
200 eller 500 mm bred refleks.

Standardutstyr
• Fordypning for dekor- eller refleksbånd
•  Valg mellom ubøyelig modell i Durapol eller 

ettergivende modell i Impactapol®
Ekstrautstyr
• Bunnlokk
•  Gullfarget dekorbånd eller refleksbånd i rødt, 

hvitt eller rødt og hvitt
• Kjetting 
• Personalisering

Materiale
Ubøyelig standardmodell: Durapol
Ettergivende, støtabsorberende modell: 
Impactapol (kun i sort eller hvitt)
Kjetting: Galvanisert stål

Spesifikasjoner
Høyde over bakken: 925 mm
Dybde under bakken: 500 mm (sokkelmodell)
Maks. diameter: 200 mm
Vekt med sokkelfesting: 8,5 kg
Vekt med fastbolting: 8,7 kg
Farge
Granittgrå, sand, lysegrå, mørkeblå, sort, hvit*
*kun for ettergivende modell.

Neopolitan™

Rebound Signmaster™

Rebound Signmaster er en sikkerhetspullert som kan utstyres med trafikkskilt for 
angivelse av kjøreretning. Pullerten er derfor svært velegnet for trafikkøyer og 
rundkjøringer.

Rebound Signmaster er fremstilt i Impactapol: Skulle et kjøretøy kollidere med 
pullerten, vil den vende tilbake til stående posisjon – uskadet. Dessuten er den 
synlig dag og natt takket være refleksene.

Standardutstyr
• Fordypning for reflektorer og trafikkskilt

Ekstrautstyr
• Sett med gule, høyreflekterende reflekser
•  Ulike trafikkskiltalternativer å velge mellom

Materiale
Pullert: Impactapol

Spesifikasjoner
Høyde over bakken: 1036 mm
Maks. bredde: 400 mm
Maks. dybde: 200 mm
Vekt: 6 kg
Farger
Sort, grå eller hvit

Testet med kjøretøy som krasjer 
i en hastighet på 100 km/t

4	

Testet med kjøretøy som krasjer 
i en hastighet på 100 km/t

4	
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Vi anbefaler på det 
sterkeste at du oppbevarer 
livbøyene i huset slik at de 
beskyttes mot vær og vind, 

tyveri og skadeverk.
600 mm (24”) 750 mm (30”)

Hus for livbøye

Huset er svært synlig og enkelt å oppdage i en 
nødsituasjon. Det beskytter sjøredningsmateriellet og 
hindrer tyveri og skadeverk.
Standardutstyr
• Låseanordning med spak
• Infoplate
• 10 sikkerhetsforseglinger

Ekstrautstyr
• Montering på leddstenger
• Montering på stolper
• Veggmontering
• B-Line™ livbøye
• Livbøyen 750 mm eller 600 mm 
• 30 eller 50 m lang oransje line
• Personalisering 

Materiale
Hus: Durapol
Stolper: Stål med Armortec-belegg
Fester: Rustfritt stål
Spesifikasjoner 

600 mm 
hus

750 mm 
hus

Bredde 700 mm 910 mm

Dybde 190 mm 220 mm

Høyde 830 mm 1015 mm

Høyde (stolpe) 1670 mm 1775 mm

Vekt 9,35 kg 15,9 kg

Standardutstyr
• Oransje fortøyningsline
• Reflekskanter

Ekstrautstyr
•  30 eller 50 m lang oransje 

line (diameter: 6 mm)

Materiale
Ring: Polyeten
Fortøyningsline: Polyeten
Line: Polyeten

B-Line er enkel å kaste ut til person i nødsituasjon.

Livbøyen B-Line har en lett og smidig design. B-Line 
kastes ut i retning av personen, som vil holde seg fast 
i bøyen og deretter bli trukket inn til land. Livbøyens 
myke overflate hindrer fare for ytterligere skade.

Standardutstyr
•  Oppbevaringspose (for linen) 

med bruksanvisninger
• 31 m lang kasteline 
•  Festereim

Materiale
Deksel: Nylon med PVC-overtrekk
Reim: Polypropen
Kasteline: Polypropen

Spesifikasjoner
Lengde: 685 mm
Diameter: 159 mm
Vekt: 1,3 kg
Flyteevne: 4,14 kg
Linens holdfasthetsbelastning: 
550 kg
Farge
Gul

B - Line™ livboj

Livbøye
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Cruiser 300-sprederen kan effektivt fordele salt samt tørr 
og våt sand i en bredde på 3–7 m. Materialets fuktighet er 
uviktig, ettersom den ikke virker inn på fordelingsytelsen. 

Cruiser 1000-sprederen har stort volum kombinert med en 
unik, dobbel spredemekanisme. Cruiser 1000 fordeler tørt 
eller vått strømateriale i bredder på opptil 10 meter. Dessuten 
har sprederen en regulator for justering av spredemengde 
samt en regulator for justering av spredebredde, slik at 
besparende og effektiv fordeling blir fullt mulig.

Ekstrautstyr
• Redskapsskuff
• Veiarbeidslykt
• Gul utrykningslampe
• Påfyllingsrist

Spesifikasjoner 
Volum: 430 liter
Vekt (uten last): 250 kg
Maks. nyttelast: 500 kg
Maks. vekt på last: 750 kg
Maks. fordelingsbredde: ca. 10 meter 
(tørr, hvit salpeter).
Maks. hastighet: 30 km/t

Materiale
Trakt: Gult Durapol-materiale
Stamme: Stål med Armortec-belegg
Svingplate: Polypropen.
Navkapsler: Overtrekk av stål
Hjul: Gummidekk

Spesifikasjoner 
Volum: 52 liter
Vekt (uten last): 43 kg
Maks. nyttelast: 90 kg (våt, brun 
salpeter)
Maks. vekt på last: 109 kg
Fordelingsbredde: ca. 3–7 m
Bredde: 670 mm 
Lengde: 1235 mm
Høyde: 950 mm

Aktive 
avledningsanordninger  

for fordeling til  
begrenset bredde.

Spreder Cruiser™ 1000

Spreder Cruiser 300

Cruiser 80-sprederen kan effektivt fordele salt samt tørr og 
våt sand. Materialets fuktighet er uviktig, ettersom den ikke 
virker inn på fordelingsytelsen. 

Ekstrautstyr
• Feste for nummerskilt
•  Baklykter og reflekser
• Beskyttelsesplate
• Tilhengerfesteanordning

Spesifikasjoner
Volum: 160 liter
Vekt (uten last): 85 kg
Maks. nyttelast: 275 kg (våt, brun 
salpeter)
Maks. vekt på last: 360 kg
Minimumsvekt på kjøretøy som 
trekker enheten: 750 kg
Maks. hastighet: 30 km/t

Spreder Cruiser 80
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Web: www.glasdon.com

Sandkasse Orbistor™ 800L

Slimline, med sin smale og kompakte design, egner seg 
perfekt for fortau, trange områder og inngangspartier. Du får 
enkelt tak i innholdet og kan fordele sanden eller saltet ut 
raskt. Det er flere farger å velge mellom.

Sandkasse Slimline™ 160L

Orbistor er fremstilt i Durapol-materialet, som gir optimal 
stabilitet. Dessuten er de integrerte hengslene med 
stang gjennomforsterket for økt sikkerhet. Sandkassen er 
slagbestandig, svært værbestandig og enkel å rengjøre 
takket være materialene som brukes.

Spesifikasjoner
Volum: 800 liter eller 1000 kg
Høyde: 1075 mm
Diameter: 1280 mm
Materiale: Durapol

Farger
Gul, mørkegrønn og granittgrå

Spesifikasjoner
Volum: 160 liter eller 208 kg
Bredde: 838 mm
Høyde: 750 mm
Dybde: 515 mm
Materiale: Durapol 

Farger 
Gul, beige, mørkegrønn, rød og 
granittgrå

Sandkasse Nestor™ 370L
I likhet med våre øvrige sandkasser er også Nestor 
370L produsert i det ekstra robuste Durapol-materialet. 
Sandkassen kommer i fire ulike farger og passer fint inn i 
boligområder, gårdsrom og lignende.

Spesifikasjoner
Volum: 370 liter eller 488 kg
Bredde: 1163  mm
Høyde: 802 mm
Dybde: 746 mm
Materiale: Durapol

Farger 
Gul, granittgrå, beige og 
mørkegrønn
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En manuell plog – brøyteredskapet som gjør det enklere å skuffe snø. Snøskuffen er overlegen de tunge og upraktiske spadene.

Rollastor™

Snowscoop™ Snowshovel™

Snowdozer™

Denne mobile og kompakte sandkassen er enkel å håndtere 
og perfekt for områder som ikke krever permanente 
løsninger. Rollastor er utstyrt med en åpning foran som gjør 
det enkelt å få tak i innholdet og fordele sanden eller grusen 
ut raskt. Dessuten leveres sandkassen med en praktisk 
snøskuffe som festes på selve kassen. På denne måten har 
du redskapet for hånden hele tiden!

Sandkassen er produsert i robust polyetenplast, noe som 
sikrer lang levetid.

Spesifikasjoner 
Volum: 110 liter eller 132 kg
Bredde: 480 mm
Høyde: 945 mm
Dybde: 550 mm

Farge
Mørkegrå

Gjør gaffeltrucken om til en kraftig og effektiv snøplog! 
Snowdozer monteres enkelt på trucken: Bare sett inn gaflene 
i armene på Snowdozer, og skru fast. Så er det bare å sette i 
gang med brøytingen.

Spesifikasjoner 
blad 
Bredde: 1750 mm
Innvendig diameter: 630 mm
Tykkelse: 15 mm
Plogevinkel: 25° mot høyre
Ramme
Bredde bladstøtte: 1220 mm
Høyde bladstøtte: 50 mm
Lengde armer
Høyre: 1000 mm
Venstre: 700 mm
Bredde: 150 mm
Dybde armer
Høyre: 900 mm
Venstre: 650 mm

Materiale
Blad: Durapol-polyetenplast 
Bladstøtte: Stål med 
korrosjonshindrende Armortec-
belegg
Ramme og armer: Stål med 
korrosjonshindrende Armortec-
belegg
Farger
Ramme og armer: Gul
Blad: Sort
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Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

Halvtak og sykkelstativer

Eclipse™ halvtak Eclipse halvtak

Carleton™ halvtak

Cyclone™ Cyclone

Bi-Stander™

Se vår hjemmeside eller kontakt kundeservice om du ønsker informasjon om  
disse produktene.
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Betongplate

Betong

En betongplate skrus fast under 
avfallsbeholderen for å gjøre den 
tyngre og dermed mer stabil på 

underlaget.

Ekstra vekt av betong

Underlag

Betong

Limpet™ 

Bunnen på 
avfallsbeholderen

Festeplate

Forankring

Ground-Lock-
System™

Bakkeforankringssystemet 
Ground-Lock fra Glasdon 
sparer deg for tid, besvær 

og penger: Du kan raskt og 
enkelt installere systemet på 
mykt eller løst underlag uten 

grave- eller betongarbeid. 
Forankringen er permanent, så 
lenge forankringens mothake i 

bakken er aktivert. Mothaken kan 
imidlertid deaktiveres dersom 

avfallsbeholderen skal flyttes til 
et annet sted.

Avfallsbeholderen sett 
innenfra med illustrasjon 

av festebolter

Avfallsbeholdere festet 
med Ground-Lock-

systemet

Festebolter

Betong

Underlag

Bolter
Bunnen på 

avfallsbeholderen

Bakkeplan

Festesokkel

500mm

Niveau 
du sol

Ground
Fixings

Bakkeplan Bakkeplan

420mm

Horisontal 
plugg 745mm

Bunnplate

Forsterket 
stålrør

Sokkelforankring
Pullerten festes med den betongutstyrte 

plastsokkelen, der pullerten enkelt kan føres inn. 
Sokkelen er utviklet for å tåle eventuelle kollisjoner 

bedre. Sokkelens dybde i bakken er 50 cm. Ved hjelp 
av en universalnøkkel kan du fjerne pullerten og også 
stenge det galvaniserte lokket. På denne måten kan 
en eventuelt skadet pullert raskt og enkelt byttes ut 

slik at området kan åpnes opp for ferdsel igjen.

BakkeplanBakkeplan

Boltforankring
Boltfestingen er velegnet på underlag av 
så vel betong som stein. På bunnplaten 

av pullerten er det forborede markeringer 
som brukes til festing av pullerten. Etter 

at de nødvendige hullene (støttepunkt er 
pullertens bunnplate) er boret i betong- 
eller steinflaten, skrus de medfølgende 

skruene fast i underlaget gjennom 
bunnplaten av pullerten.

Bakkeplan

Festesokkel

500mm

Niveau 
du sol

Ground
Fixings

Bakkeplan Bakkeplan

420mm

Horisontal 
plugg 745mm

Bunnplate

Forsterket 
stålrør

Forlengende underdel for 
permanent forankring under 

bakken
Den forlengende underdelen på pullerten 

(festerør) støpes før den permanente forankringen 
i underlaget. Dybden på pullertens forlengning 

er 420 mm.

Bakkeplan

Festesokkel

500mm

Niveau 
du sol

Ground
Fixings

Bakkeplan Bakkeplan

420mm

Horisontal 
plugg 745mm

Bunnplate

Forsterket 
stålrør

Guardsman™ Anti-Ramm 
innbruddssikring

Et forsterket rør brukes som nedre og øvre 
forlengning av pullerten. Den forlengende 
underdelen støpes inn i underlaget for en 

permanent forankring. Pullertens hylse settes på 
den forlengende overdelen og skrus fast i nedre 

del. Pullerten er ekstremt robust og slagbestandig 
takket være denne forankringsmetoden.

BakkeplanBakkeplan

  
Forankring som mures 

inn i betong  
(justerbar dybde)

Bunnplaten og de nødvendige 
gjengestengene for produktet (fire stk.) 

for festing er inkludert i leveransen. 
Før gjengestengene festes i betongen, 

stilles dybden på forankringen inn 
individuelt ved å kappe gjengestangen i 
ønsket lengde. Når betongen er påhelt, 
posisjoneres undersiden av bufferen slik 

at bunnplaten blir plan.

Innmuring i betong

Betong

Avfallsbeholderen settes i et 
betongfundament

Underlag

Forankringer som mures inn i 
betong (justerbar dybde)

Betong

Underlag

Festebolter

Gjengestang

Forankringsløsninger for avfallsbeholdere utendørs

Forankringsløsninger for pullerter

Forankringen som sementeres 
på bakken, har overkanten av 
sokkelen plant med bakken. 
Denne metoden er spesielt 
egnet når avfallsbeholderen må 
forflyttes.

Forankring ved 
nedgraving

Betong

Festebolter

Underlag

Metallforankring

Med forankringssystemet Limpet festes avfallsbeholderen like godt i underlaget 
som om den hadde vært sikret med bolter. Imidlertid gjør denne festemetoden at 
avfallsbeholderen kan fjernes raskere. Beholderen kan fjernes og monteres igjen 
på bare minutter. Dette systemet anbefales når avfallsbeholderen skal flyttes rundt 
på ofte.
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buffer  

Permanent pullertDemonterbar pullert

Pullert sokkelfesting boltfesting
Forankring som mures 
inn i betong (justerbar 

dybde)

Guardsman  
Anti-Ramm 

innbruddssikring

Forlengende underdel 
for permanent 

forankring under 
bakken

Kjede som 
ekstrautstyr

3 3 3

side

33

Vergemaster RX  334

Rebound signmaster  3334

Victory  33 3 3

Neopolitan  34 3 3

Pullert: Oppsummering forankringsløsninger

enviropol 33 3

Type underlag Mykt underlag og forsterket underlag
(*) sokkelen kan fylles med sand.

Kun mykt underlag 
(jord, plen)

Betonggulv eller 
brostein

Betongfundament 
på mykt underlag

Betongfundament

Avfallsbeholder: Oppsummering forankringsløsninger

3 3 3

Avfallsbeholder side
ekstra 

vekt av 
betong

betong-
plate

 Ground-Lock-
system Festebolter Innmuring 

i betong

Forankringer 
som mures 

inn i betong 
(justerbar 

dybde)

Feste i 
ferdig-

gulv
Limpet 

Ashguard 17 3 3 3

Ashguard SG 16 3 3 3

Centuro 6 3 3 3 3 3 3 3

Combo 26 3 3

Community 9 3 3 3 3 3 3 3

Enviropol 100 11 3 3 3 3 3 3

Evolution 8 3 3 3 3 3

Froggo 28 3 3 3 3

Futuro 6 3 3 3 3 3 3 3

Glasdon Jubilee 4 3 3 3 3 3 3

Integro 8 3 3 3

Luna 9/13 3 3

Metall Chieftain 10 3 3 3

Mini Plaza 7 3 3 3 3 3

Nexus 200 25 3 3 3

Nexus 360 11/25 3 3

Plaza 7 3* 3 3 3 3 3 3

Retriever City 19 3 3 3

Splash 27 3 3 3 3 3

Stanford 10 3 3 3 3

Streamline Jubilee 4 3 3 3 3 3 3

TidyBear 27 3 3 3

Topsy 2000 5 3 3 3 3 3 3 3 3

Topsy Jubilee 5 3 3 3 3 3 3 3
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Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

Ønsker du å skape reklame for din organisasjon, deg selv, idrettslaget eller en kampanje, er det mange muligheter til å skreddersy Glasdons 
produkter.

Vi tilbyr et bredt utvalg av løsninger som dekker flere ulike krav. Dekaler, klebemerker, skilt eller dekorbånd kan bestilles som ekstrautstyr.

Her følger noen eksempler. Kontakt oss om du ønsker mer informasjon.

Brannvernsystem 

Personalisering

®

Firexpire er et brannhindrende lokk i toppen av avfallsbeholderen. Dersom det bryter ut brann inni beholderen, frigjøres 
platen av en spesiell anordning som er følsom overfor varme. Platen forsegler da åpningen i innerbeholderen, og 
flammene kveles som følge av oksygenmangel. Anordningen kan skiftes ut ved hjelp av en skrutrekker. Firexpire kan 
deretter brukes på nytt.

Firexpire oppfyller 
TÜV-direktivenes 
test- og sertifiser-
ingsbestemmelser.

Firexpire er en effektiv og økonomisk ekstraanordning, men kan aldri erstatte grunnleggende brannforebyggende tiltak. Hindringer som 
resulterer i at lokket ikke faller ned, kan påvirke enhetens virkemåte negativt. Ettersom Firexpire ofte brukes på steder uten tilsyn, er det helt 
nødvendig å utføre inspeksjoner jevnlig og skifte ut eventuelle defekte deler umiddelbart.

Trinn 1 
En brennende fyrstikk kastes ned i 
avfallsbeholderen.

Trinn 2 
Etter noen sekunder begynner det å 
brenne.  

Trinn 3 
Innen et minutt faller brannvernsystemet 
ned over åpningen av innerbeholderen.

Trinn 4 
Flammene kveles av oksygenmangelen.

Din 
logo 
her!
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Alle Glasdon-produkter er fremstilt av materialer som utsettes for strenge kvalitetskontroller, slik at selskapet kan garantere 
en konsekvent høy standard. Vår kvalitetsbevissthet understrekes av vår ISO 9001:2000-sertifisering.

ARMORTEC® er et korrosjonshindrende belegg som gir en rekke metallkomponenter ekstra beskyttelse. 

I katalogen refereres det til følgende materialer:

RESULTATER FRA SALTSPRAY- OG SLAGFASTHETSTESTER PÅ MYKT KARBONSTÅL MED OG UTEN ARMORTEC-BELEGG.

Først testes begge de avbildede stolpenes slagfasthet gjentatte 
ganger ved bruk av en metallhammer. Deretter legges stolpene 
i et saltspraykammer i Glasdons kvalitetssikringslaboratorium i 
seks måneder. Saltspraytesten er svært aggressiv. Den er utviklet 
spesielt for å fremskynde korrosjonsprosessen og på den måten 
simulere en langvarig eksponering for vær og vind ute i det fri.

uten 
Armortec-

belegg

med 
Armortec-

belegg I sammenlignbare 
saltspraytester har den 

Armortec-belagte stolpen 
fem ganger så lang 

holdbarhet som 
en pulverbelagt 

stålstolpe.

DURACORE™ har to sjikt. Ytterbelegget er vanntett, svært bestandig og kompakt og tåler både svært høye og lave 
temperaturer. Duracore ruster eller splintres ikke, det er enkelt å rengjøre og trenger aldri å males om.

DURAPLUS™ er et spesialutviklet ensfarget plastmateriale som gir god beskyttelse mot skadeverk. Duraplus ruster eller 
splintres ikke, det er enkelt å rengjøre og trenger aldri å males om.

DURAPOL® er en type polyetenplast som også tåler ekstremtemperaturer. Innenfor rammen av våre ISO 9001-godkjente 
testmetoder tester vi også slagbestandigheten ved vårt kvalitetssikringslaboratorium. Durapol ruster ikke og 
sprekker ikke, det er enkelt å rengjøre og trenger aldri å males om.

DURATEC™-materialet er spesielt fremstilt for innebruk. I tillegg til et tiltalende utseende består materialet av et hardt 
og ubøyelig materiale.

ENVIROPOL® er fremstilt av resirkulert plast. Når dette ikke-blandede resirkulerte avfallsmaterialet settes sammen på 
riktig måte, skapes et oppsiktsvekkende allsidig produkt med en rekke bruksområder og fordeler. Enviropol verken 
ruster eller splintres, det er enkelt å rengjøre og trenger aldri å males om.

IMPACTAPOL® er en polymertype som er spesielt utviklet for å gi ekstra fleksibilitet og strekkbarhet. Ikke en gang etter 
kollisjoner oppstår deformasjoner. Impactapol er slitasjebestandig – det splintres ikke, det ruster ikke og må ikke 
males om. Impactapol-materialet er selvfarget, så riper vises aldri.

TIMBERPOL® er et holdbart og sammensatt materiale som inneholder minst 70 % resirkulert sagspon fra hardt tre og 
resirkulert polypropen. Det er selvfarget og praktisk talt vedlikeholdsfritt. Som for alle produkter av tre kan fargen 
blekes noe i begynnelsen. Dette påvirker ikke Timberpol-materialets fremragende ytelse, og ingen maling eller 
lakkering er nødvendig. En ytterligere fordel med Timberpol er at materialet ikke sprekker – og det ser ut som tre. 
Det er derfor ypperlig til bruk i benker.

VANDALEX® er en aluminiumlegering spesielt utviklet for å gi et høyt elastisitetsmoment med økt kollisjonsdemping. 
Den harde, anodiserte flaten ruster ikke, den er enkel å rengjøre og trenger aldri å males om.

Alle Glasdon-produkter kan gjenvinnes

Høykvalitetsmaterialer

Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899
E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com
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Glasdon Group Limited som arbeidsgiver jobber for aktiv likebehandling og likeverd på arbeidsstedet.
© Glasdon Sweden AB – 05/2011. Med enerett. Produkt- og prisinformasjonen i denne publikasjonen kan bli endret uten forhåndsvarsel.
Alle produkter som presenteres i denne publikasjonen, er opphavsrettslig beskyttet.

  :  Alturo, Armortec, Ashguard SG, Ashguard, Ashmount SG, Ashmount, B-Line, Bi-Stander, Buffer, Carleton, Cedar, Centuro, Classico, Combo, Community, Cruiser, Cyclone, 
Duracore, Duraplus, Durapol, Duratec, Eclipse, EcoRest, Eden, Elder, Enviropol, Envoy, Evolution, Firexpire, Firesafe, Froggo, Futuro, Glasdon Jubilee, Ground Lock System, Hippo, 
Impactalight, Impactapol, Integro, Kent, Limpet, Litta-pikka, Lo-Co, Luna, Metall Chieftain, Metall Fido 35, Metall Fido 50, Mini Plaza, Munchy, Nestor, Neopolitan, Nexus, Orbis, 
Orbistor, Phoenix, Plaza, Poplar, Rebound Signmaster, Retriever 35, Retriever City, Rollastor, Rowan, Skipper, Slimline, SmokeGuard, Snowdozer, Snowscoop, Snowshovel,  
Space-Liner, Splash, Stanford, Streamline Jubilee, Super Trimline 50, TidyBear, Timberpol, Topsy 2000, Topsy Jubilee, Treblo, Tweed, Ultimo, Vandalex, Vergemaster RX, Venturo og 
Victory er varemerker tilhørende Glasdon Group Ltd. og datterselskap i Storbritannia og andre land.

Glasdon Sweden AB – Org.nr. 556815-7688    LM/MPS

Glasdon Sweden AB
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige

Telefon: +46 31 895 880
Faks: +46 31 895 899

E-post: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com
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