
 Modus Resirkuleringsskap
Modus er et skap med stor volum for oppbevaring av 
store beholdere på hjul. En praktisk måte for å holde 
plassen for gjenvinning pen. Valg mellom to størrelser 
for forskjellige beholdere.

NYHET

Liten tak for regnbeskyttelse ved 
innkaståpning.

Symboler for gjenvinning og tydelig grafikk 
hjelper å oppmuntre resirkulering.

Lås med nøkkel og håndtak.

Innstillingsbare hjul for døren forenkler ved åpning 
og på ujevn bakke.

En robust ramme i Vandalex®# 
gir stabilitet, er værbestandig 
og tåler skadeverk. 

Døren har hengsel i rustfritt 
stål.

Sokkellistene gir beskyttelse 
nederst ved bakken for å unngå 
uhyre og for å skjule hjulene 
til døren.

Valg mellom 
Modus 770 for 
enten 600, 660 
eller 770 liters 
beholdere eller 
Modus 1280 som 
rommer beholdere 
på 1100 eller 
1280 liter.

Med tak i Durapol®* gir dette høy sikkerhet.

Ekstrautstyr
•  Åpning- og søppelinnkast for matavfall

•  Panel

•  Børst for rund innkaståpning

•  Trepunktslås

•  Brannvernsystem Firesafe™

•  Personalisering

# 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.

* 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.

Besøk hjemmesiden vår: www.glasdon.com

Ekstremt robust Ecoboard™ 
panel er konstruert i 100 % 

gjenvunnet materiale

Ytre skikt tilverket i resirkulerte avfallsbeholder

Indre kjerne tilverket i resirkulerte plastposer

Ytre skikt tilverket i resirkulerte avfallsbeholder



NYHET Visage Skjermsystem
Den fleksible konstruksjonen av Visage skjermsystem tillater enheten at bygges opp til å danne enten to, tre eller (komplett 
med dør) firesides skjermer. Visage skaper en sikker og estetisk tiltalende plass, som med tydelig grafikk oppmuntrer til 
gjenvinning.

Valg mellom to, tre eller (komplett med dør) firesides skjermer.

Produktegenskaper
•  Man kan skjule beholdere på 600, 660, 770, 110 eller 1280 liter

•  Lave paneler gjør det enkelt å åpne lokket på beholdene inni/bak 
skjermene

•  En robust ramme i Vandalex# gir stabilitet, er værbestandig og tåler 
skadeverk

•  Ekstremt robust Ecoboard panel er konstruert i 100 % gjenvunnet 
materiale

•  Robust, innstillingsbare hjul for døren forenkler ved åpning og på ujevn 
bakke (kun skjermen med fire sider)

•  Trepunktslås, håndtak og hengsel (kun skjermen med fire sider)

Visage fleksible konstruksjon tillater mange 
forskjellige formasjoner.

Ekstrautstyr
•  Skilt i termoplast med grafikk

•  Sokkellist i gummi

•  Trepunktslås (kun modell med fire sider)

•  Sammenføyende Vandalex skinner (for alternative skjermformasjoner)

•  Personalisering

Tresiders modell Tosiders modell
(åpning venstre/høyre)

Firesiders modell

Modus innkaståpninger Valg av grafikk på Modus og 
Visage 

Materiale Personalisering

Farger

Modus og Visage stamme: Vandalex#

Modus tak: Durapol*
Ecoboard panel: 100 % gjenvunnet 
polyeten

Modus og Visage stamme: sølvgrå

Modus tak: mørkegrå

Ecoboard panel: lys granittgrå eller 
mørk granittgrå

Modus føtter og innkastlist i stål: 
mørkegrå

Visage føtter og endestykker: 
mørkegrå

Lister: sort

Håndtak: grå

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