Nexus®

Källsorteringsbehållare

www.glasdon.com

Återvinning genomgår
en evolution!
Nya källsorteringsbehållaren Nexus®
Evolution är den perfekta lösningen på
dina återvinningsbehov.
Mångsidiga Nexus Evolution är perfekt
för att samla in upp till fyra separata
källsorteringsfraktioner i en container
med stor kapacitet och gör det
möjligt att skapa din egen moderna
källsorteringsstation.
Med 3 modeller, 5 konfigurationer och
fler än 50 utbytbara öppningar att välja
mellan är Nexus Evolution en av de mest
flexibla källsorteringsbehållarna på
marknaden!

3 modeller, 5 konfigurationer och fler
än 50 utbytbara öppningar att välja
mellan.

Duo-modellen

Färgkodade inkastöppningar för att samla in 80 liter eller
40 liter av de valda avfallsströmmar, vilket gör det möjligt
att skapa det unika Duo, Trio eller Quattro sorteringssystem
som bäst passar dina behov.

Trio-modellen
Inkastöppningarna på ovansidan är enkla att
använda medan de svängbara locken döljer
osmakligt avfall och stänger inne lukter i behållaren.
Den unika lockdesignen gör det möjligt för
öppningarna att anslutas till varandra med tillvalet
’öppningsanslutningskit’ och således öppnas som ett
enstaka lock eller som individuella paneler.

Quattro-modellen

Standardegenskaper
•

160-liters kapacitet i Duo (80/80L), Trio
(80/40/40L) & Quad (40/40/40/40L)-konfiguration

•

Tillverkade av Durapol™-material

•

Dedikerade inkastpaneler som kan fästas i vilken
kombination som helst*

•

Färgkodade inkastpaneler och grafik för att
säkerställa korrekt användning

•

Svängbara lock med låsfunktion

•

Individuella avfallsfraktioner med säckhållare
med lättanvänt elastiskt band

•

Smalt fotavtryck för flexibel placering

•

Dubbelsidig enhet som kan användas både
framifrån och bakifrån

Extrautrustning
•

Låskit (inkluderat som standard med
inkastöppning för konfidentiella papper)

•

Hjulkit med två hjul och handtag för enkel
manövrering

•

Skyltkit

•

Avdelare (inkluderad som standard med
inkastöppningarna för konfidentiella papper och
för muggar & vätska)

•

Öppningsanslutningskit

•

Val av olika förankringsalternativ

•

Kundanpassning

* Undantag finns för inkastöppningarna för konfidentiella
papper och för muggar & vätska. Kontakta våra säljare för mer
information.

Källsorteringsmöbel för
muggar Nexus® Evolution
Vår mugg- & vätskeöppning hjälper dig att implementera
ett effektivt återvinningssystem för muggar och att
samla in upp till 100 muggar och 8 liter vätskor.
Enheten kompletteras med ytterligare två 40-liters
avfallsfraktioner med färgkodade inkastpaneler efter eget
val för att skapa din egen unika källsorteringsstation.
Det dedikerade facket för muggar hjälper dig att säkra att
avfall inte blandas med andra avfallsfraktioner och gör
det enklare att samla in mycket avfall samtidigt, vilket i
sin tur ökar din nivå av återvinning av muggar och sparar
pengar på avfallshämtning!

Inkastöppning för
konfidentiella papper

Specifikationer
Material
Behållare: Durapol™-material
Öppningar: Durapol-material
Avdelare: Ecoboard™-material
Specifikationer
Volym: 160 liter
Höjd: 851mm
Bredd: 956mm
Djup: 430mm
Vikt:
Duo-modellen: 15,3kg
Trio-modellen: 15,7kg
Quattro-modellen: 16kg
Källsorteringsmöbel för muggar: 22,5kg

Vår dedikerade inkastöppning för
konfidentiella papper levereras som standard
med ett trycklås som sitter på enhetens
framsida för enkel åtkomst. (Låskit kan
även levereras som ett tillval till alla andra
öppningar).
En avdelare levereras även som standard med
denna öppning för att dölja fackets innehåll
och säkra att avfall ligger på rätt plats innan
enheten töms.

Färger
Behållare: Svart*, Antracitgrå, Pastellgrå
*Svarta behållaren innehåller 15% återvunnet
material

Öppningsalternativ/Färger
Inkast med rund öppning
Röd, Orange, Gul, Mellangrå

Inkast med smal öppning
Pastellblå, Pastellgrön, Mellangrå
Stort, öppet inkast
Pastellblå, Pastellgrön, Röd, Orange, Gul, Limegrön,
Djup grön, Mellangrå, Svart
Svänglock
Pastellblå, Pastellgrön, Röd, Orange, Gul, Limegrön,
Djup grön, Mellangrå, Svart
Inkastpanel för muggar och vätskor
Brun

Kundanpassning
Med stora ytor för grafik på både fram- och
baksidan av enheten och försänkta ytor
på sidorna är Nexus Evolution perfekt för
att visa reklam och företagskampanjer
eller för att öka synligheten av ditt
källsorteringsprogram.
Kontakta vårt säljteam i dag för att diskutera
vår gratis visualiseringstjänst!

Prata med oss om dina behov i dag.
Ring 031 - 895 880 eller prata med oss via Livechatt på vår hemsida.
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Återvinn!
Vi ber dig att återvinna denna publikation
när du inte behöver den längre.
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