
www.glasdon.com

PRODUKTER FÖR 

BENSINSTATIONER



2 www.glasdon.com

PAPPERSKORGAR
Vi erbjuder ett brett utbud av papperskorgar 
som passar alla budgetar för att hjälpa dig 

att hitta exakt vad du behöver. Många av våra 
inomhus- och utomhusbehållare har också 
utformats med kundanpassning i åtanke, 

så om du vill lägga till en företagslogo eller 
beställa i en icke-standard färg så är det inga 

problem alls. 
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1.  Papperskorg Auto-Mate™ med Screen Clean Station™-modul

2.  Papperskorg Topsy™ 2000

3. Papperskorg Luna™

4. Papperskorg Tweed™

5. Papperskorg Mini Plaza®
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GATUPRATARE  
Med sin stora displayarea är vår gatupratare idealisk för 

dem som vill synas på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. 
En modell för väggmontering är också tillgänglig - en enkel 

lösning som sparar utrymme men som erbjuder samma 
stora och synliga reklamyta.

2
1. Advocate™ gatupratare

2.  Advocate™ affischram
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DISPLAYSKÅP
Orion™ säljskåp, special designad för bensinstationer och convenience stores, håller dina varor inom syn- och  

räckhåll för dina kunder. Genom att uppmärksamma dina kunder på dina produkter och dina speciella erbjudanden ökar  
du din försäljning snabbt och enkelt!

1. Säljskåp Orion™
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ÅTERVINNINGSBEHÅLLARE
Vi producerar ett brett sortiment av återvinningsbehållare för inomhus och  

utomhus miljöer i olika storlekar och stilar. Med olika färganpassade  
inkastöppningar och grafik för olika avfallsfraktioner kan du enkelt skapa  

din egen återvinningsstation.

21
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1. NY Källsorteringsbehållare Nexus® Evolution Quattro

2. Sopsorteringskärl Eco Nexus® 85

3. Sopsorteringskärl Electra™ 170 Duo

4. Sopsorteringskärl C-Thru™ 10L

5. Sopsorteringskärl Electra™
4
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LÖSNINGAR FÖR  
ÅTERVINNING AV MUGGAR 

Vi kan hjälpa dig att införa ett effektivt återvinningsprogram för muggar 
med hjälp av våra dedikerade och mångsidiga lösningar som är utformade 

för att hjälpa dig öka din nivå av återvinning samt spara pengar på din 
avfallshantering. 

5
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1.  Nexus® 100 Återvinningsstation

2. Nexus® Muggstaplare

3. Centrum™ Muggstaplare

4. Behållare för bägare Envoy™

5.  Eco Nexus® Återvinningsstation för bägare 
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STÄDKÄRRA OCH  
STÄDVAGNAR

Våra städ- och servicevagnar kan användas för insamling av avfall, segregering 
av olika avfallsfraktioner, transport av utrustning, osv… De bidrar till effektivare 

rengöring på gator eller andra områden där det rör sig mycket fotgängare.

2

1. Sopvagn Skipper™

2. Skräpplockare Litta-Pikka™

3. Sopvagn Space-Liner™ 100 liter
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POLLARE
Vårt sortiment omfattar ett brett utbud av 

trafikpollare, kantstolpar och skyltar så som 
andra trafikledningsprodukter. Många av våra 
pollare finns också i en flexibel modell som 

innebär att de böjer sig vid en kollision. 

2 3

1. Pollare med skylt Infomaster™

2. Krockskyddspollare Buffer™

3. Pollare Neopolitan™ 20
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PRODUKTER FÖR VINTERVÄGHÅLLNING
Att salta och sanda dina områden under vintermånaderna är en viktig del i väghållningen. Vi 

levererar en mängd olika sandspridare som är handdrivna eller går att bogsera bakom fordon 
samt ett flertal sand- & gruslådor för att passa de olika behoven. Att avlägsna snö och is på 
vintern ska vara enkelt och effektivt därför är det idealiskt att ha specialverktyg för att utföra 

jobbet. Våra specialbyggda snöskyfflar är starka och robusta eftersom de är tillverkade av vårt 
korrosionsbeständiga Durapol ™ -material, vilket ger dem en lång livslängd.

1.   Sandlåda Nestor™ 400L

2. Gruslåda Slimline™ 160L  

3. Sandlåda Orbistor™ 800L

4. Sandspridare Cruiser™ 300
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KORGSTAPLARE
Den mobila korgstaplaren Basket Buddy™ har skapats för att höja försäljningen 

i just din butik. Det finns alltid kunder som behöver en korg inne i butiken! Ett 
dubbelhandtag och två hjul baktill ser till att man lätt kan förflytta korgarna. 

Korgstaplaren tar inte mycket plats och kan därför placeras på många strategiska 
platser runtom i butiken.
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JUBILEUM
1 9 5 9 � 2 0 1 9 Korgstaplaren Basket Buddy™

KUNDANPASSNING
Gör din Glasdon produkt unik genom  
att addera extrautrustning. Du kan till  

exempel kundanpassa produkten genom att 
lägga till organisationens logotyp, emblem, 
personligt meddelande eller foliering. Vi har 
intern kompetens för att hjälpa dig uppnå 

den design du önskar.

031-895 880

kontor@glasdon.com                    
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