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Designprocess
Från idéer... till verkliga lösningar
Att ständigt utveckla nya produkter har spelat en avgörande 

roll i hela vår företagshistoria.

Pga användningsområden av våra produkter, är det viktigt att dessa 
utformas så att de tål de många utmaningarna som de utsätts för i det 

urbana landskapet.

Vi förbättrar kontinuerligt vårt produktutbud och lanserar 
banbrytande produkter på marknaden.

Tillsammans med vårt team av produktutvecklare strävar vi efter att 
erbjuda framtidssäkra lösningar som är anpassade till våra  

kunders behov. 
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Vi har ett stort urval av 
papperskorgar i polymermaterial, 
de finns i en mängd olika färger 
och med volymer från 60 liter upp 
till 360 liter för att du ska kunna 
hitta en som passar för just dina 
behov. Fördelarna med materialet 
är många: färgen kommer inte 
flaga, materialet rostar inte och 
behövs aldrig målas om – vilket 
ger dig en attraktiv och funktionell 
avfallsbehållare som håller i många 
år.
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Fristående
papperskorgar i plast
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STANDARDEGENSKAPER
• Kupat lock
• Fyra inkastöppningar
• Silver- resp. guldfärgade avfallssymboler
• Par av dekorativa band i guld eller silver
• Lås med nyckel
•  Strukturerad yta som hindrar graffiti och oönskad 

affischering 
•  Rymmer ett rullkärl i standard storlek på 240 liter 

eller en sopsäck på 300 liter

EXTRAUTRUSTNING
• Metallgrå eller guldfärgad askkopp
• Fimpningsplatta
• Fimpningsplattor vid inkasten
• Brandskyddssystem Glasdon FireSafe™
• A3-plakathållare
• Täckpaneler för sidoöppningarna
• Luckor för inkastöppningarna
• Säckhållare
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol™ material
Säckhållare: Rostfritt stål

SPECIFIKATIONER
Innerbehållarens volym: 240-liters rullkärl eller 
300-liters sopsäck
Höjd: 1 510 mm
Bredd: 843 mm
Djup: 866 mm
Vikt:  Avfallsbehållare: 40 kg
 Rullkärl: 12,7 kg
 Säckhållare: 3,5 kg

FÄRG
Svart

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
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 Papperskorg Glasdon Jubilee™ 110

Fristående papperskorgar i plast

STANDARDEGENSKAPER
•  Bågformad strukturerad fimpningsplatta i guld eller 

metallgrått
• Kupat lock
• Fyra inkastöppningar
• Silver- resp. guldfärgade avfallssymboler
•  Par av dekorativa band i guld eller silver 
•  Lås med nyckel eller lås med fotreglage
•  Innerbehållare av förzinkat stål eller Durapol™ 

material
•  Strukturerad yta som hindrar graffiti och oönskad 

affischering
•  Utrustad med en smidig låsfunktion där dörren 

låser sig själv vid stängning 

EXTRAUTRUSTNING
•  Metallgrå eller guldfärgad askkopp
• Fimpningsplattor vid inkasten
• A4-plakathållare
•  Elastiskt band som håller fast sopsäcken i 

metallinnerbehållare
• Täckpaneler för sidoöppningarna
• Luckor för inkastöppningarna
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol material
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål
Plastinnerbehållare: Durapol material

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 130 liter 
Innerbehållarens volym: 110 liter
Höjd: 1 158 mm
Bredd: 598 mm
Djup: 553 mm
Vikt: 26 kg (med metallinnerbehållare)

FÄRGER
Svart, mörkblå, mörkgrön, antracitgrå, granitgrå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-glasdon-jubilee-tm-110/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD50
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 Papperskorg Streamline Jubilee™
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STANDARDEGENSKAPER
•  Bågformad strukturerad fimpningsplatta i 

metallgrått
• Kupat lock
• Två inkastöppningar
• Silver- resp. guldfärgade avfallssymboler
• Par av dekorativa band i guld eller silver
•  Lås med nyckel eller lås med fotreglage
•  Innerbehållare av förzinkat stål eller Durapol™ 

material
•  Strukturerad yta som hindrar graffiti och oönskad 

affischering
•  Utrustad med en smidig låsfunktion där dörren 

låser sig själv vid stängning 

EXTRAUTRUSTNING
•  Metallgrå askkopp
• Fimpningsplattor vid inkasten
•  A4-plakathållare
•  Elastiskt band som håller fast sopsäcken i 

metallinnerbehållare
• Täckpaneler för sidoöppningarna
• Luckor för inkastöppningarna
•  Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol material 
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål 
Plastinnerbehållare: Durapol material

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 85 liter  
Innerbehållarens volym: 70 liter 
Höjd: 1 170 mm 
Bredd: 583 mm 
Djup: 406 mm

Vikt: 23 kg (med metallinnerbehållare)

FÄRGER
Svart, mörkgrön, antracitgrå, granitgrå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-streamline-Jubilee-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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 Papperskorg Sherwood™

Fristående papperskorgar i plast

Modell utan lock

STANDARDEGENSKAPER
• Realistiskt träutseende
• Modell med eller utan lock
•  Val mellan säckhållare, 

innerbehållare av förzinkat 
stål eller innerbehållare av 
Durapol™ material

•  Lås med nyckel (modell med 
lock)

EXTRAUTRUSTNING
•  Rostfri plaque med papperskorgssymbol
•  Fimpningsplatta för modell med öppen topp
• Fimpningsplatta för modell med lock
•  Skruvlås för innerbehållaren av förzinkat stål
•   Brandskyddssystem Firexpire®    
• Lucka för inkastöppningen
• Kundanpassning
•  Olika förankringsmöjligheter  

MATERIAL
Avfallsbehållare: Everwood™ 
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål 
Plastinnerbehållare: Durapol material

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 75 liter
Innerbehållarens volym: 65 liter
Höjd: 720 mm (utan lock)
Höjd: 960 mm (med lock)
Diameter: 550 mm
Vikt (utan lock): 13,4 kg (med 
metallinnerbehållare)
Vikt (med lock): 16,2 kg (med 
metallinnerbehållare)

FÄRGER
Ljus ek, mörk ek

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-sherwood-tm-med-lock/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-sherwood-tm-oppen-modell/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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 Papperskorg Mini Plaza®

STANDARDEGENSKAPER
•  Avfallssymboler i guld, silver, svart eller vitt
• Låssystem utan nyckel
•  Innerbehållare av förzinkat stål eller Durapol™ 

material

EXTRAUTRUSTNING
•  Askkopp som fästs på locket
• Fimpningsplatta
• Brandskyddssystem Firexpire®

•  Par av dekorativa band i guld eller silver
• Luckor för inkastöppningarna
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol material
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål
Plastinnerbehållare: Durapol material

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 70 liter
Innerbehållarens volym: 63 liter
Höjd: 955 mm
Diameter: 462 mm
Vikt: 12,6 kg (med metallinnerbehållare)

FÄRGER
Granitgrå, sand, mörkblå, mörkgrön, svart
 

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-mini-plaza-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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Fristående papperskorgar i plast Papperskorg Plaza®

STANDARDEGENSKAPER
•  Avfallssymboler i guld, silver, svart eller vitt
•  Låssystem utan nyckel
•  Innerbehållare av förzinkat stål eller Durapol™ 

material

EXTRAUTRUSTNING
•  Askkopp som fästs på locket
•  Fimpningsplatta
•  Brandskyddssystem Firexpire®

•  Luckor för inkastöppningarna
•  Par av dekorativa band i guld eller silver
•  Kundanpassning
•  Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol material
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål
Plastinnerbehållare: Durapol material

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 120 liter  
Innerbehållarens volym: 100 liter
Höjd: 1 041 mm
Diameter: 602 mm
Vikt: 19,2 kg (med metallinnerbehållare)

FÄRGER
Granitgrå, sand, mörkblå, mörkgrön, svart

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/soptunna-plaza-r/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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 Papperskorg Topsy Jubilee™

STANDARDEGENSKAPER
•  Guldfärgade avfallsmärkningar och  

dekorativa band
• Lås med nyckel 
•  Innerbehållare av förzinkat stål eller Durapol™ 

material

EXTRAUTRUSTNING
•  Askkopp som fästs på locket
• Fimpningsplatta
• Brandskyddssystem Firexpire® 
•  Kundanpassning - Topsy Jubilee kan 

kundanpassas med en plaque
•  Olika förankringsmöjligheter  

MATERIAL 
Avfallsbehållare: Durapol material 
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål 
Plastinnerbehållare: Durapol material

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 125 liter 
Metallinnerbehållarens volym: 110 liter
Plastinnerbehållarens volym: 100 liter
Höjd: 1 100 mm
Diameter: 560 mm
Vikt: 17 kg (med metallinnerbehållare)

FÄRGER
Olivgrön, svart

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/soptunna-Topsy-Jubilee-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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Fristående papperskorgar i plast Papperskorg Topsy Royale™

STANDARDEGENSKAPER
• Kupat lock
• Par av dekorativa band i guld eller silver
• Silver- resp. guldfärgade avfallssymboler
• Lås med nyckel eller låssystem utan nyckel
•  Innerbehållare av förzinkat stål eller Durapol™ 

material
•  Strukturerad yta som hindrar graffiti och oönskad 

affischering

EXTRAUTRUSTNING
• Askkopp som fästs på locket
• Fimpningsplatta
• Elastiskt band som håller fast sopsäcken
• Luckor för inkastöppningarna
• Brandskyddssystem Firexpire®

• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol material 
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål 
Plastinnerbehållare: Durapol material

SPECIFIKATIONER 
Ytterbehållarens volym: 120 liter 
Innerbehållarens volym: 90 liter 
Höjd: 1 060 mm 
Diameter: 545 mm 
Vikt: 14,4 kg (med metallinnerbehållare)

FÄRG
Svart, mörkgrön

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-Topsy-Royale-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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STANDARDEGENSKAPER
•  Avfallssymboler i guld, silver, svart eller vitt
•  Utrustad med en smidig låsfunktion där dörren 

låser sig själv vid stängning 
•  Innerbehållare av förzinkat stål
• Dolda gångjärn

EXTRAUTRUSTNING
•  Fimpningsplatta
• Brandskyddssystem Firexpire®

•  Luckor för inkastöppningar
• Kundanpassning
•  Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol™ material 
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 75 liter 
Innerbehållarens volym: 65 liter
Höjd: 1 025 mm
Bredd: 650 mm
Djup: 400 mm
Vikt: 17,36 kg (med metallinnerbehållare)

FÄRGER 
Granitgrå, mörkblå, svart

 Papperskorg Evolution™

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-evolution-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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Fristående papperskorgar i plast Papperskorg Topsy™ 2000
STANDARDEGENSKAPER 
•  Avfallssymboler i guld, silver, svart eller vitt
•  Val mellan lås utan nyckel eller 5-punkts-lås 

med nyckel
•  Innerbehållare av förzinkat stål eller Durapol™ 

material 

EXTRAUTRUSTNING
•  Askkopp som fästs på locket
• Fimpningsplatta
•  Brandskyddssystem Firexpire® 
• Luckor för inkastöppningarna
• Kundanpassning 
•  Olika förankringsmöjligheter  

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol material
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål
Plastinnerbehållare: Durapol material

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 110 liter 
Innerbehållarens volym: 90 liter
Höjd: 1 000 mm
Diameter: 545 mm
Vikt: 15 kg (med metallinnerbehållare)

FÄRGER
Röd, gul, ljusblå, mörkblå, ljusgrön, mörkgrön, svart, 
vit, ljusgrå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/soptunna-Topsytm-2000/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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  Papperskorgar Nexus® City 140 och Nexus® City 240
STANDARDEGENSKAPER
•  Finns i två modeller; för 240- eller 140-liters rullkärl
•  Kupat lock för förebyggande av avfallsansamling
•  Dubbla väggar ger stabilitet och hållfasthet för att 

säkerställa en lång livslängd
• Robust lock med stort handtag och slitstarkt gångjärn av 
rostfritt stål
•  Gjuten ramp som förenklar inskjutning samt utdragning 

av kärl

EXTRAUTRUSTNING
•  Brandskyddssystem Glasdon FireSafe™ (endast 

vid 240-liters modell)
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Skåp, dörr & inkastlucka: Durapol™ material
Gångjärn för inkastluckan: Rostfritt stål

SPECIFIKATIONER
 Nexus  Nexus
 City 240 City 140
Volym:  240 liter 140 liter
Höjd:  1 399 mm 1 365 mm
Bredd:  807 mm 735 mm
Djup:  900 mm 735 mm
Vikt:  32 kg 25 kg
Vikt med extra betongvikt:  50 kg 65 kg

FÄRGER

Antracitgrå, svart

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/skap-for-sopkarl-Nexusr-city-240/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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Fristående papperskorgar i plast Papperskorg Brunel™
STANDARDEGENSKAPER
•  Guldfärgade avfallsmärkningar och dekorativa 

band 
•  Utrustad med en smidig låsfunktion där dörren 

låser sig själv vid stängning
•  Innerbehållare av förzinkat stål eller Durapol™ 

material
•  Ankarbultar för förankring i betongfundament eller 

på gatsten/trädgårdsplattor

EXTRAUTRUSTNING
• Askkopp som fästs på locket 
•  Fimpningsplatta 
• Brandskyddssystem Firexpire®

•  Kundanpassning - Brunel kan kundanpassas  
med en plaque

•  Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Duracore™ material
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål
Plastinnerbehållare: Durapol material

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 120 liter
Innerbehållarens volym: 100 liter
Höjd: 954 mm
Bredd: 535 mm
Djup: 535 mm
Vikt: 27,9 kg (med metallinnerbehållare)

FÄRGER
Olivgrön, svart

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-brunel-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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  Papperskorg  
Enviropol™ 100

STANDARDEGENSKAPER
•  Avfallssymbol i karbonatplast i 

svart/guld
•  Utrustad med en smidig 

låsfunktion där dörren låser sig 
själv vid stängning

•  Innerbehållare av förzinkat stål 
eller Durapol™ material

•  Ankarbultar för förankring i 
betongfundament eller på gatsten/
trädgårdsplattor

EXTRAUTRUSTNING
• Fimpningsplatta 
•  Brandskyddssystem Firexpire® 
•  Luckor för inkastöppningarna
•  Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Spjälor: Enviropol™ 
Lock: Durapol material 
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål 
Plastinnerbehållare: Durapol 
material

SPECIFIKATIONER 
Ytterbehållarens volym: 120 liter 
Innerbehållarens volym: 100 liter 
Höjd: 1 080 mm 
Bredd: 540 mm 
Djup: 500 mm 
Vikt: 50 kg (med 
metallinnerbehållare)

FÄRGER
Spjälor: Brun Enviropol, Svart 
Enviropol
Lock: Svart

 Papperskorg Futuro™

STANDARDEGENSKAPER
•  Avfallssymboler i guld, silver, svart 

eller vitt
• Dolda gångjärn
•  Utrustad med en smidig 

låsfunktion där dörren låser sig 
själv vid stängning

•  Innerbehållare av förzinkat stål 
eller Durapol™ material

EXTRAUTRUSTNING
•  Askkopp som fästs på locket
• Fimpningsplatta
•  Brandskyddssystem Firexpire®

•  Luckor för inkastöppningarna
•  Par av dekorativa band i guld 

eller silver
•  Sidosittande askkopp med 

innerbehållare 
•  Kundanpassning
•  Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol material 
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål 
Plastinnerbehållare: Durapol 
material

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 120 liter 
Innerbehållarens volym: 100 liter
Höjd: 1 056 mm
Bredd: 551 mm
Djup: 551 mm
Vikt: 20,2 kg (med 
metallinnerbehållare)

FÄRGER
Sand, mörkgrön, svart, granitgrå, 
mörkblå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/soptunna-enviropol-100-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-futuro-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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Fristående papperskorgar i plast

 Papperskorg Nexus® 360

 Papperskorg Nexus® 200

STANDARDEGENSKAPER 
•  Rymmer rullkärl på 240 liter till 

360 liter
•  Silver- resp. guldfärgade 

avfallssymboler
•  Strukturerad yta som hindrar 

graffiti och oönskad affischering
•  Inkastöppningar konstruerade 

så att de för avfallet direkt till 
soptunnan

•  Utrustad med en smidig 
låsfunktion där dörren låser sig 
själv vid stängning

•  Gjuten ramp som förenklar 
inskjutning samt utdragning av 
kärl

•  Ankarbultar för förankring i 
betongfundament eller på gatsten/
trädgårdsplattor

EXTRAUTRUSTNING
•  Brandskyddssystem Glasdon 

FireSafe™
•  Avfallsmärkning och avfallssymbol
• Fimpningsplattor vid inkastet
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL 
Avfallsbehållare: Durapol™ material

SPECIFIKATIONER 
Volym: 240- eller 360-liters rullkärl 
Höjd: 1 512 mm
Bredd: 835 mm 
Djup: 1 071 mm 
Vikt utan rullkärl: 50 kg

FÄRGER 
Svart, antracitgrå

STANDARDEGENSKAPER 
•  Fyra inkastöppningar
• Kupat lock
• Dubbeldörr med skadetåligt lås
•  Silver- resp. guldfärgade 

avfallssymboler
•  Bågformad strukturerad 

fimpningsplatta i guld eller 
metallgrått

•  Strukturerad yta som hindrar 
graffiti och oönskad affischering

•  Inkastöppningar konstruerade 
så att de för avfallet direkt till 
soptunnan

•  Ankarbultar för förankring i 
betongfundament eller på gatsten/ 
trädgårdsplattor

EXTRAUTRUSTNING
•  Metallgrå eller guldfärgad 

askkopp
•  Brandskyddssystem Glasdon 

FireSafe™
• Täckpaneler för sidoöppningarna
•  Innerbehållare av Durapol™ 

material
•  Elastiskt band som håller fast 

sopsäcken
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL 
Behållare och dörr: Durapol material

SPECIFIKATIONER 
Ytterbehållarens volym: 2 x 136 liter
Innerbehållarnas volym: 2 x 100 liter
Höjd: 1 177 mm
Bredd: 1 169 mm
Djup: 591 mm
Vikt med innerbehållare: 51 kg

FÄRGER 
Svart, antracitgrå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-nexus-reg-200/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/skap-for-sopkal-nexus-reg-360/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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 Papperskorg Community™

STANDARDEGENSKAPER
•  Avfallssymboler i guld, silver, svart 

eller vitt
• Lås med nyckel 
•  Innerbehållare av förzinkat stål 

eller Durapol™ material

EXTRAUTRUSTNING
•  Askkopp som fästs på locket 
•  Fimpningsplatta
•  Brandskyddssystem Firexpire®

• Kundanpassning 
•  Olika förankringsmöjligheter 

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol material
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål
Plastinnerbehållare: Durapol 
material

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 128 liter 
Innerbehållarens volym: 110 liter 
Höjd: 1 072 mm
Diameter: 500 mm
Vikt: 15,5 kg (med 
metallinnerbehållare)

FÄRGER
Röd, gul, ljusblå, mörkblå, 
mörkgrön, ljusgrå, svart

STANDARDEGENSKAPER 
•  Avfallssymboler i guld, silver, svart 

eller vitt
• Lås med nyckel
•  Innerbehållare av förzinkat stål 

eller Durapol™ material

EXTRAUTRUSTNING
•  Screen Clean Station™ 

Rengöringsstation för vindrutor 
med skrapa och 8 liters 
vattenreservoar

• Askkopp som fästs på locket
• Fimpningsplatta
• Brandskyddssystem Firexpire®

• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol material
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål
Plastinnerbehållare: Durapol 
material

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 95 liter
Innerbehållarens volym: 85 liter
Höjd: 965 mm
Diameter: 449 mm
Vikt: 11,3 kg (med 
metallinnerbehållare)

FÄRGER
Röd, mörkblå, ljusgrön, mörkgrön, 
ljusgrå, svart

  Papperskorg   
Super Guppy™

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/soptunna-community-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/super-guppy-avfallsbehallare/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550


19www.glasdon.com

Fristående papperskorgar i plast

 Papperskorg Gemini™
STANDARDEGENSKAPER

•  Avfallssymbol i guld eller silver
•  Utrustad med en smidig 

låsfunktion där dörren låser sig 
själv vid stängning 

•  Val mellan säckhållare, 
innerbehållare i förzinkat stål eller 
innerbehållare i Durapol™ material

• Fyra inkastöppningar
•  Ankarbultar för förankring i 

betongfundament eller på gatsten/
trädgårdsplattor

EXTRAUTRUSTNING
• Askkopp som fästs på locket
• Fimpningsplatta
•   Sidosittande askkopp med 

innerbehållare
• Brandskyddssystem Firexpire®

• Lucka för inkastöppningarna
•  Par av dekorativa band i guld 

eller silver
•  Kundanpassning
•  Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol material
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål
Plastinnerbehållare: Durapol 
material
Säckhållare: Rostfritt stål

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 220 liter
Innerbehållarens volym (med 2 x 
innerbehållare i förzinkat stål): 180 
liter
Höjd: 1 100 mm
Bredd: 1 020 mm
Djup: 492 mm
Vikt: 26 kg (utan innerbehållare)

FÄRG
Grantigrå, svart

 Papperskorg Luna™

STANDARDEGENSKAPER
•  Avfallssymboler i guld, silver, svart 

eller vitt
• Säckhållare 
•  Strukturerad yta som hindrar 

graffiti och oönskad affischering

EXTRAUTRUSTNING
• Innerbehållare av förzinkat stål
• Kupat lock
•  Fimpningsplatta (modell med 

lock)
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol™ material
Säckhållare: Durapol material
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål

SPECIFIKATIONER
Volym: 60 liter
Höjd (utan lock): 795 mm
Höjd (med lock): 945 mm
Bredd: 566 mm
Djup: 443 mm
Vikt (utan lock): 5 kg
Vikt (med lock): 7 kg

FÄRGER 
Sand, mörkgrå, svart, granitgrå

Modell utan lock

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-for-bensinmackar-auto-mate-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-for-bensinmackar-auto-mate-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/gemini-avfallsbehallare/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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 Papperskorg Auto-Mate™

  Papperskorg  
Combo Delta™ 

STANDARDEGENSKAPER 
•  Dispenser för plasthandskar och 

pappershanddukar
• Två inkastöppningar
•  Förpackning med 100 

plasthandskar och 100 
pappershanddukar

• Innerbehållare av förzinkat stål

EXTRAUTRUSTNING
•  Screen Clean Station™ 

Rengöringsstation för vindrutor 
med skrapa och 8 liters 
vattenreservoar

• Lås med nyckel (ytterbehållare) 
• Handskar
• Handdukar
• Brandskyddssystem Firexpire®
•  Brandskyddssystem Glasdon 

FireSafe™
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol™ material 
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål

SPECIFIKATIONER
Innerbehållarens volym: 85 liter
Höjd: 1 160 mm
Diameter: 450 mm
Vikt: 15 kg (med innerbehållare av 
stål)

FÄRGER
Röd, svart, ljusgrå, mörkblå

STANDARDEGENSKAPER
• Rött-vitt målriktat klistermärke
•  Stor, öppen öppning
• Säckhållare
•  Ankarbultar för förankring i 

betongfundament eller på gatsten/
trädgårdsplattor

EXTRAUTRUSTNING  
•  Anpassad grafik framtill och på 

sidorna
•  Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL  
Papperskorg & dörr: Durapol™ 
material
Säckhållare: Rostfritt stål

SPECIFIKATIONER  
Volym: 140 liter
Höjd: 1 550 mm
Höjd på inkastöppning: 530 mm
Bredd: 470 mm
Djup: 640 mm
Vikt: 21 kg

FÄRGER  
Följande färger eller en valfri 
kombination från denna färgpalett 
kan erhållas:
Behållare: Svart, ljusgrå, röd
Dörr: Svart, ljusgrå, röd, mörkblå
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https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-for-bensinmackar-auto-mate-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
http://se.glasdon.com/papperskorg-combo-delta-tm/papperskorgar/for-restaurang-och-storkok/view/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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Alla våra papperskorgar i metall 
är behandlade med vår speciella 
Armortec™ beläggning som 
skyddar metallen mot korrosion 
och förlänger produktens livslängd. 

I denna  sektion  med papperskorgar 
hittar du modeller som lämpar 
sig för unika arkitektoniska platser 
och stilar som kompletterar mer 
traditionella miljöer. 

21www.glasdon.com

Fristående
papperskorgar i metall

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
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  Papperskorg Electra™

Electra 60

STANDARDEGENSKAPER
•  Finns i 2 storlekar: 60 L och 85 L
•  Lås med nyckel som är snabbt och enkelt att använda
• Dörr i full längd
•  Val mellan säckhållare eller innerbehållare av förzinkat stål

EXTRAUTRUSTNING
•   Askkopp som fästs på locket
•  Luckor för inkastöppningarna
•  Papperskorgen är förberedd för markanslutning, men en 

bottenplatta finns tillgänglig om man önskar en fristående 
modell

•  Droppbricka för användning tillsammans med säckhållaren
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

SPECIFIKATIONER
 Electra 60 Electra 85
Volym (med innerbehållare): 60 liter 85 liter
Volym (med säckhållare): 65 liter 92 liter
Höjd: 1 010 mm 1 010 mm
Bredd: 460 mm 460 mm
Djup: 310 mm 461 mm
Vikt (med innerbehållare): 39 kg 54 kg
Vikt (med säckhållare): 36,5 kg 52 kg

Electra 85

FÄRGER
Dörr- och bakpaneler: 
Electra grå   
Ram: Umbra grå

MATERIAL
Dörr- och bakpaneler: extruderat 
aluminium Vandalex™ 
Ram: Armortec™-belagt stål 
Innerbehållare: Förzinkat stål 
Säckhållare: Rostfritt stål

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-electra-tm-85/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-electra-tm-85/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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Fristående papperskorgar i m
etallSTANDARDEGENSKAPER

• Finns i 2 storlekar: 60 L och 85 L
• Lås med nyckel som är snabbt och enkelt att använda
• Dörr i full längd
• Val mellan säckhållare eller innerbehållare av förzinkat stål

EXTRAUTRUSTNING
•  Papperskorgen är förberedd för markanslutning, men en 

bottenplatta finns tillgänglig om man önskar en fristående 
modell

• Droppbricka för användning tillsammans med säckhållaren
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

SPECIFIKATIONER
 Electra Curve 60 Electra Curve 85
Volym (med innerbehållare): 60 liter 85 liter
Volym (med säckhållare): 65 liter 92 liter
Höjd: 1 113 mm 1 113 mm
Bredd: 465 mm 465 mm
Djup: 309 mm 459 mm
Vikt (med innerbehållare): 40 kg 55 kg
Vikt (med säckhållare): 37,5 kg 53 kg

Electra Curve 85

Electra Curve 60

  Papperskorg Electra™ Curve
MATERIAL 
Dörr- och bakpaneler: extruderat 
aluminium Vandalex™ 
Ram: Armortec™-belagt stål 
Innerbehållare: Förzinkat stål 
Säckhållare: Rostfritt stål

FÄRGER 
Dörr- och bakpaneler: 
Electra grå   
Ram: Umbra grå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
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 Papperskorg Everglade™

STANDARDEGENSKAPER 
• Finns i 2 storlekar: 60 L och 85 L
• Val mellan säckhållare eller innerbehållare av förzinkat stål
• Extra stabil sockel
• Lätt att förankra i marken

EXTRAUTRUSTNING
• Kupad topp
• Lås till innerbehållaren
• Piedestal med Armortec™-beläggning
• Olika förankringsmöjlighete

Everglade 60

MATERIAL
Ytterbehållare: 5 mm tjockt stål med Armortec- beläggning
Kupad topp: Aluminium
Piedestal: Stål med Armortec-beläggning
Innerbehållare: Förzinkat stål

SPECIFIKATIONER
 Everglade 60 Everglade 85
Volym:  60 liter 85 liter
Höjd:   820 mm 820 mm
Sockelns diameter:   400 mm 470 mm
Diameter: 600 mm 670 mm
Vikt utan innerbehållare:  30 kg 36 kg
Vikt inklusive innerbehållare:  34 kg 40,6 kg

FÄRGER
Svart, mörkgrön

Everglade 85

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-everglade-tm-60-liter/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-everglade-tm-85-liter/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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Fristående papperskorgar i m
etall

 Papperskorg Metall Chieftain™

STANDARDEGENSKAPER
•  Par av dekorativa band i guld eller silver
•  Silver- resp. guldfärgade avfallssymboler
•  Utrustad med en smidig låsfunktion där dörren 

låser sig själv vid stängning
• Innerbehållare av förzinkat stål

EXTRAUTRUSTNING
•  Askkopp som fästs på locket
•  Fimpningsplatta
• Kundanpassning
•  Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL 
Avfallsbehållare: Armortec™-belagt stål 
Innerbehållare: Förzinkat stål

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 105 liter 
Innerbehållarens volym: 90 liter
Höjd: 1 035 mm
Diameter: 515 mm
Vikt: 55 kg (med innerbehållare)

FÄRGER 
Svart, mörkgrön, silvergrå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-metall-chieftain-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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  Papperskorg Centrum™

STANDARDEGENSKAPER 
•  Stora inkastöppningar för att 

enkelt deponera avfall från båda 
sidor

•  Tillverkad av starkt, robust och 
väderbeständigt rostfritt stål

•  Kupolformade toppen skapar en 
stark konstruktion och hjälper till 
att förhindra nedskräpning på 
toppen av behållaren

• Dörr i full längd
•  Inbyggd dörrhållare för att hålla 

dörren i öppen position
• Innerbehållare av förzinkat stål
•  Ankarbultar för fastsättning i 

betong

EXTRAUTRUSTNING
•  Askkopp som fästs på locket
•  Fimpningsplatta
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL 
Behållare, dörr och topp: Rostfritt 
stål (AISI 316) 
Innerbehållare: Förzinkat stål

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 105 liter
Innerbehållarens volym: 90 liter
Höjd: 1 078 mm
Diameter: 502 mm
Vikt: 50 kg (med innerbehållare)

FÄRG
Lätt borstat rostfritt stål

  Papperskorg  
Metall Guppy™

STANDARDEGENSKAPER
•  Avfallssymboler i guld, silver 

eller vitt
•  Lås med nyckel
•  Innerbehållare av förzinkat stål

EXTRAUTRUSTNING
•  Fimpningsplatta 
• Brandskyddssystem Firexpire®

•  Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Stål med 
Armortec™ beläggning
Innerbehållare: Förzinkat stål

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 95 liter
Innerbehållarens volym: 85 liter
Höjd: 961 mm
Diameter: 460 mm
Vikt: 26 kg (med 
metallinnerbehållare)

FÄRG
Svart
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https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-centrum/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/metall-guppy-avfallsbehallare/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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Fristående papperskorgar i m
etall

 Säckstativ Courbe™

 Säckstativ Ruban™

STANDARDEGENSKAPER
•  Modern design som kombinerar 

styrka med stil
•  Övertäckande tak som skyddar 

mot regn
•  Tillverkad i vandal-, korrosions- 

och väderbeständigt Armortec™-
belagt stål

•  Innehåller ett dolt 
säckhållarsystem

•  Finns i en mängd olika färger och 
ytbehandlingar 

•  Tydlig synlighet av deponerat 
avfall

•  Ankarbultar för förankring i 
betongfundament eller på gatsten/
trädgårdsplattor

EXTRAUTRUSTNING
• Fimpningsplatta  
•  Fristående bottenplatta
•  Kundanpassning
•  Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Stativ - Armortec-belagt stål 
Säckhållarsystem - Rostfritt stål 
Fimpningsplatta - Aluminium

SPECIFIKATIONER
Volym: upp till 80 liter (beroende på 
sopsäcken som används)
Höjd: 1 116 mm
Höjd till inkastöppning: 961 mm
Bredd: 360 mm
Djup: 320 mm
Vikt: 31 kg

FÄRGER 
Umbra Grå (Glansig), Faux Cor-Ten 
(Strukturerad), Tele Grå 2 (Satin)

STANDARDEGENSKAPER
•  Modern design som kombinerar 

styrka med stil
•  Övertäckande tak som skyddar 

mot regn
•  Tillverkad i vandal-, korrosions- 

och väderbeständigt Armortec™-
belagt stål

•  Innehåller ett dolt 
säckhållarsystem

•  Finns i en mängd olika färger och 
ytbehandlingar 

•  Tydlig synlighet av deponerat 
avfall

•  Ankarbultar för förankring i 
betongfundament eller på gatsten/
trädgårdsplattor

EXTRAUTRUSTNING
• Fimpningsplatta 
•  Fristående bottenplatta
•  Kundanpassning
•  Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL

Stativ: Armortec-belagt stål 
Säckhållarsystem: Rostfritt stål 
Fimpningsplatta: Aluminium

SPECIFIKATIONER
Volym: upp till 80 liter (beroende på 
sopsäcken som används)
Höjd: 1 084 mm
Höjd till inkastöppning: 900 mm
Bredd: 287 mm
Djup: 407 mm
Vikt: 17 kg

FÄRGER 
Umbra Grå (Glansig), Faux Cor-Ten 
(Strukturerad), Tele Grå 2 (Satin)

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/sackstativ/ruban-tm-sackstativ/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/sackstativ/courbe-tm-sackstativ/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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Inom vårt sortiment av vägg- och 
stolpmonterade papperskorgar 
hittar du modeller i både metall 
och plast, med eller utan lock samt 
i ett urval av olika färger. Dessa 
papperskorgar är idealiska när det 
är ont om plats.

28

Vägg- och 
stolpmonterade 

papperskorgar
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Vägg- och stolpm
onterade papperskorgar

 Papperskorgar Super Trimline 50™

STANDARDEGENSKAPER
•  Avfallssymboler i guld, silver, svart eller vitt
•  Utrustad med en smidig låsfunktion  

där dörren låser sig själv vid stängning 
• Fimpningsplatta
• Ryggfäste av rostfritt stål
•  Utsvängningsmekanism till modellerna SL 

och HSL
• Säckhållare till modell 50
•  Vägg- eller stolpfastsättningsmaterial 

(slangklämmor medföljer ej)

EXTRAUTRUSTNING  
• Innerbehållare av förzinkat stål
• Säckhållare till modellerna SL och HSL
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

Super Trimline 50

Super Trimline 50 SLSuper Trimline 50 HSL

MATERIAL
Ytterbehållare: Durapol™ material 
Innerbehållare: Förzinkat stål
Säckhållare: Rostfritt stål
Lock: Duraplus™ material

SPECIFIKATIONER
 Modell  Modell Modell
 50 50SL 50HSL
Volym: 50 liter  50 liter 50 liter
Höjd:  650 mm 650 mm  785 mm
Bredd:  450 mm 450 mm 450 mm
Djup:  330 mm 360 mm 375 mm
Vikt:  2,8 kg 4 kg 4,6 kg

FÄRGER
Behållare: Röd, gul, mörkblå, mörkgrön, svart
Lock (modell HSL): Svart

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-for-vagg-super-trimline-50-tm-sl/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-for-stolpe-super-trimline-50-tm-hsl/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-for-vagg-super-trimline-50-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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 Papperskorg Trimline 25™
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STANDARDEGENSKAPER
•  Avfallssymbol i guld, silver, svart 

eller vitt
•  Vägg- eller 

stolpfastsättningsmaterial 
(slangklämmor medföljer ej)

•  Innerbehållare av Durapol™ 
material

EXTRAUTRUSTNING
•  Innerbehållare av förzinkat stål 
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Duraplus™ 
material
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål
Plastinnerbehållare: Durapol 
material

SPECIFIKATIONER
Innerbehållarens volym: 25 liter
Höjd: 530 mm  Bredd: 365 mm
Djup: 247 mm  Vikt: 1,6 kg

FÄRGER 
Röd, gul, ljusblå, mörkblå, 
ljusgrön, mörkgrön, ljusgrå, svart

Tespa Banding & Fixing Kit

Tamtorque Banding Kit

Lamp Column Adaptor

Quickband Tespa Banding Kit

Includes banding kit and buckles for use 

with Lamp Column Adaptor. Can mount up 

to two bins to the same post. Tespa �xing 

tool not included.

Includes two post mounting brackets and 

Tamtorque banding kit. Supplied in two 

speci�ed lengths; 70-100mm or 

130-190mm for use with post diameters 

within these ranges. 

An additional Tamtorque Power Tool 

Bit is required to attach this �xing. One 

tool is supplied free of charge for every 

5 Tamtorque banding kits ordered. 

Includes two post mounting brackets, Tespa 

banding kit and �xing tool. Banding is 

adjustable in length to suit your post 

diameter requirements. Each Tespa banding 

kit can be used to �t 15-25 bins.

TAMTORQUE 
FASTSÄTTNINGSKIT

Innehåller två Tamtorque 
klämmor med band (räcker till 
en papperskorg). Levereras i 

två storlekar: för stolpar med en 
diameter mellan 70 och 100mm 

eller med en diameter mellan 
130 och 190mm. Tamtorque 

bits krävs för att kunna sätta fast 
slangklämmorna. En bits medföljer 
kostnadsfritt vid beställning av 5 

Tamtorque fastsättningskits. 

QUICKBAND FASTSÄTTNINGSKIT

Innehåller 4 band och 4 
fjäderstålsklämmor. Räcker för 2 

papperskorgar på en stolpe. 

FÖRANKRINGSALTERNATIV: För användning med stolphängda papperskorgar, se sida 
59 för mer information.

TESPA FASTSÄTTNINGSKIT

Tespa Banding & Fixing KitTamtorque Banding Kit Lamp Column Adaptor
Quickband Tespa Banding Kit

Includes banding kit and buckles for use 
with Lamp Column Adaptor. Can mount up 
to two bins to the same post. Tespa �xing 

tool not included.

Includes two post mounting brackets and 
Tamtorque banding kit. Supplied in two 

speci�ed lengths; 70-100mm or 
130-190mm for use with post diameters 

within these ranges. 
An additional Tamtorque Power Tool 

Bit is required to attach this �xing. One 
tool is supplied free of charge for every 

5 Tamtorque banding kits ordered. 

Includes two post mounting brackets, Tespa 
banding kit and �xing tool. Banding is 
adjustable in length to suit your post 

diameter requirements. Each Tespa banding 
kit can be used to �t 15-25 bins.

Innehåller 50 bandslangklämmor, 
30m band och verktyg. Du kan 
göra klämman i den längd du 

behöver för att passa din stolpe. 
En Tespa Fastsättningskit räcker 

för upp till 25 papperskorgar. 

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/trimline-25-papperskorg/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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  Papperskorg Trimline 25™  
med lock

 Säckhållare Orbis™

Vägg- och stolpm
onterade papperskorgar

STANDARDEGENSKAPER
•  Avfallssymbol i guld, silver, svart 

eller vitt
•  Vägg- eller 

stolpfastsättningsmaterial 
(slangklämmor medföljer ej)

EXTRAUTRUSTNING
•  Innerbehållare av förzinkat stål 

eller Durapol™ material
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Duraplus™ material
Lock: Durapol material
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål
Plastinnerbehållare: Durapol 
material

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 30 liter
Innerbehållarens volym: 25 liter
Höjd: 590 mm
Bredd: 375 mm
Djup: 270 mm
Vikt: 4 kg

FÄRGER 
Avfallsbehållare: Röd, gul, ljusblå, 
mörkblå, ljusgrön, mörkgrön, 
ljusgrå, svart
Lock: Mörkgrön, svart

STANDARDEGENSKAPER
• Robust konstruktion
•  Hållbar säckhållare
• Modell med eller utan lock
•  Avfallssymboler i guld, silver, svart 

eller vitt
• Väggfäste

EXTRAUTRUSTNING
•  Stolpe för fastskruvning, inkl. 

fastsättningsmaterial
•  Fristående stolpe
•  Hjul för fristående stolpe
•  Fästanordning för stolpe
• Fäste för montering på räcke
•  Speciell stolpe för förankring på 

strand
•  Fristående stolpe med fäste för 

montering för 2, 3, 4 säckhållare
• Polykarbonat Skydd
• Stålnät Skydd
•  Monteringssats för 

40/50/60mm-stolpe
•  Skylthållare till stolpe för 

förankring på strand
• Elastisk band (säckhållare)
•  Kundanpassning 

MATERIAL
Behållare och lock: Durapol material

SPECIFIKATIONER
Volym: upp till 110 liter (beroende 
på sopsäcken som används)
Höjd (med lock): 184 mm
Höjd (utan lock): 135 mm
Diameter: 412 mm
Djup: 456 mm

FÄRGER
Ytterhölje: Sand, antracitgrå, svart, 
granitgrå
Lock: Sand, antracitgrå, blå, grön, 
gul, röd, svart, granitgrå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/trimline-25-avfallsbehallare-med-lock/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/sackhallare-orbis-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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Papperskorgar
för barn

32

Vi tillverkar en serie av    
papperskorgar i djurform, idealiska 
för både inomhus- och 
utomhusmiljöer. Formen och 
färgerna uppmuntrar barn att  
sortera och återvinna sitt avfall  
på rätt sätt.
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Papperskorgar för barn
STANDARDEGENSKAPER
•  Låsbar dörr bak
• Innerbehållare av förzinkat stål
•  Formad bottenplatta, som förenklar 

positioneringen av innerbehållaren
• Ögon i genomfärgat material

EXTRAUTRUSTNING
• Kundanpassning 
•  Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol™ material 
Ögon: Duratec™ material
Innerbehållare: Förzinkat stål

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 70 liter 
Innerbehållarens volym: 52 liter 
Höjd: 941 mm 
Maximal bredd: 762 mm 
Djup: 740 mm 
Vikt (med metallinnerbehållare): 20 kg

FÄRGER
Avfallsbehållare: Mörkbrun 
Inkastområde: Ljusbrun

STANDARDEGENSKAPER
•  Låsbar dörr bak
•  Innerbehållare av förzinkat stål
•  Formad bottenplatta, som förenklar 

positioneringen av innerbehållaren

EXTRAUTRUSTNING
• Kundanpassning 
•  Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol™ material 
Innerbehållare: Förzinkat stål

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 70 liter  
Innerbehållarens volym: 52 liter 
Höjd: 870 mm
Maximal bredd: 735 mm 
Djup: 790 mm 
Vikt (med metallinnerbehållare): 15 kg

FÄRGER 
Grön, gul

  Papperskorg Splash™

  Papperskorg Froggo™

  Papperskorg Tidybear™

STANDARDEGENSKAPER
• Avfallssymbol i blått
•  Innerbehållare av förzinkat stål  

eller plast
• Dolda dörrhandtag

EXTRAUTRUSTNING
• Kedja för att hålla dörren
• Kundanpassning 
•  Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol™ material
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål
Plastinnerbehållare: Durapol material

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 100 liter  
Innerbehållarens volym: 85 liter  
Höjd: 1 180 mm 
Maximal bredd: 745 mm 
Djup: 915 mm 
Vikt (med metallinnerbehållare): 23,6 kg

FÄRGER
Avfallsbehållare: Delfinblå 
Dörr: Benvit

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/papperskorgar-for-barn/papperskorg-for-barn-bjorn-tidybear-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/papperskorgar-for-barn/papperskorg-for-barn-groda-froggo-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/papperskorgar-for-barn/papperskorg-for-barn-delfin-splash-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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Inom vårt sortiment av askkoppar 
finner du fristående och vägg/
stolpmonterade modeller. Vi kan 
även leverera de flesta av våra 
papperskorgar med askkopp på 
för att reducera nedskräpning av 
fimpar.

34

Askkoppar
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Askkoppar

  Papperskorg med  
askkopp Integro™

STANDARDEGENSKAPER
• Fimpningsplatta
•   Två sidosittande askkoppar med
   innerbehållare
•  Avfallssymboler i guld, silver, svart 

eller vitt
• Cigarettsymbol
•  Utrustad med en smidig 

låsfunktion där locket låser sig 
själv vid stängning 

• Innerbehållare av förzinkat stål

EXTRAUTRUSTNING
•  Brandskyddssystem Firexpire® 
• Luckor för inkastöppningarna  
•  12 mm breda, guld- eller 

silverfärgade, dekorativa band
• Kundanpassning 
•  Olika förankringsmöjligheter 

MATERIAL 
Avfallsbehållare: Durapol™ material 
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål 
Fimpningsplatta, paneler och 
låsdetaljer: Rostfritt stål

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 110 liter
Innerbehållarens volym: 90 liter 
Volym: Innerbehållare för cigaretter 
(2 stycken): 3 liter vardera
Höjd: 1 100 mm
Bredd: 600 mm
Djup: 402 mm
Vikt: 21,4 kg (med 
metallinnerbehållare)

FÄRGER 
Sand, mörkblå, svart, granitgrå

  Papperskorg med  
askkopp Integro City™

STANDARDEGENSKAPER
• Smal design
• Fimpningsplatta av rostfritt stål
• Integrerad askkopp
• Cigarettsymbol
•  Lås med nyckel
• Innerbehållare av förzinkat stål

EXTRAUTRUSTNING
• Luckor för inkastöppningen
• Kundanpassning 
•  Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Behållare och dörr: Durapol™ 
material 
Innerbehållare: Förzinkat stål 
Fimpningsplatta: Rostfritt stål

SPECIFIKATIONER
Innerbehållarens volym: 35 liter
Askkoppens volym: 5 liter
Höjd: 1 150 mm
Bredd: 440 mm
Djup: 350 mm
Vikt: 19 kg

FÄRGER
Antracitgrå, svart, granitgrå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/askkoppar-for-utomhus/papperskorgar-med-askkopp/papperskorg-med-askkopp-Integro-city-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/askkoppar-for-utomhus/papperskorgar-med-askkopp/papperskorg-med-askkopp-Integro-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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1,5-liters modell3-liters modell

STANDARDEGENSKAPER
• Cigarettsymbol
• Innerbehållare av förzinkat stål
•  Material för väggmontering 

EXTRAUTRUSTNING
•  Monteringsmaterial för fastsättning 

på glasytor
•  Monteringsmaterial för fastsättning 

på en stolpe (endast tillgänglig för 
1,5-liters modellen)

•  Kundanpassning 

MATERIAL
Panel och fimpningsplatta: Vandalex™ 

material 
Innerbehållare: Förzinkat stål

SPECIFIKATIONER
 3-liters 1,5-liters
 modell modell
Innerbehållarens  
volym:  3 liter 1,5 liter
Höjd: 328 mm 328 mm
Bredd:  300 mm 154 mm
Djup:   98 mm 98 mm
Vikt: 3,6 kg 2,2 kg

FÄRG
Silvergrå

STANDARDEGENSKAPER
•  Modell i mörkgrått, polyesterbelagt 

stål eller modell i rostfritt stål
• Cigarettsymbol
•  Innerbehållare av förzinkat stål
•  Ankarbultar för förankring i 

betongfundament eller på gatsten/
trädgårdsplattor

EXTRAUTRUSTNING 
• Vridlås
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL 
Askkopp: Polyesterpulverbelagt, 
forzinkat stål eller rostfritt stål 
Fimpningsplatta: Rostfritt stål 
Innerbehållare: Förzinkat stål

SPECIFIKATIONER  
Innerbehållarens volym: 4 liter 
Höjd: 1 000 mm 
Bredd: 207 mm 
Djup: 250 mm 
Vikt: 13,5 kg

FÄRGER
Mörkgrå, rostfritt stål

  Askkopp Ashguard™

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/askkoppar-for-utomhus/askkoppar/askkopp-for-vagg-ashmount-tm-3-liter/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/hundlatriner/hundlatrin-retriever-35-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/askkoppar-for-utomhus/askkoppar/askkopp-for-vagg-ashmount-1-5-liter/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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Askkoppar
  Askkopp Ashmount SG™ 

  Askkopp Ashguard SG™ 

STANDARDEGENSKAPER
•  Utrustad med SmokeGuard™-

system
• Cigarettsymbol
• Kupat lock av anodiserat  
 aluminium
• Lås på båda sidorna
•  Magnetiskt fäste för 

innerbehållaren
• Innerbehållare av förzinkat stål
• Material för väggmontering

EXTRAUTRUSTNING 
• Monteringsmaterial för  
 fastsättning på en stolpe
• Monteringsmaterial för  
 fastsättning på glasytor
• Kundanpassning

MATERIAL 
Askkopp: Durapol™ material
Fimpningsplatta: Rostfritt stål
Lock: Anodiserat aluminium
Innerbehållare: Förzinkat stål

SPECIFIKATIONER 
Innerbehållarens volym: 3 liter
Höjd: 529 mm
Bredd: 191 mm
Djup: 115 mm
Vikt: 1,98 kg

FÄRG
Svart

STANDARDEGENSKAPER
•  Utrustad med SmokeGuard™-

system
• 4 x cigarettsymboler
•  Kupat lock av anodiserat 

aluminium
•  Robust, vädertåligt yttre 
• Löstagbar dörr
• Lås med nyckel
• Innerbehållare av förzinkat stål
•  Ankarbultar för förankring i 

betongfundament eller på gatsten/
trädgårdsplattor

EXTRAUTRUSTNING 
• Vridlås
• Bottenplatta i metall
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL 
Askkopp: Durapol™ material
Fimpningsplatta: Rostfritt stål
Lock: Anodiserat aluminium
Innerbehållare: Förzinkat stål

SPECIFIKATIONER 
Innerbehållarens volym: 10 liter
Höjd: 1 030 mm
Bredd: 270 mm
Djup: 210 mm
Vikt: 8,7 kg

FÄRG
Svart

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/askkoppar-for-utomhus/askkoppar/fristaende-askkopp-ashguard-sg-r/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/askkoppar-for-utomhus/askkoppar/askkopp-for-vagg-ashmount-sg-r/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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Papperskorgar 
för restauranger 

och storkök

Dessa avfallsbehållare är avsedda 
för miljöer där mat tillreds eller 
konsumeras. Med alternativ 
som pedalstyrt lock, stora 
inkastöppningar samt hygienisk 
behållare för matavfall kan du 
enkelt hitta något som passar för 
dina behov.
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Papperskorgar för restauranger och storkök
  Papperskorg  

Nexus® Shuttle
STANDARDEGENSKAPER 
•  Stor inkastöppning & pedalstyrt 

lock
•  Lätt lock med system som håller 

locket i öppen position
•  Avrundade former för enkel 

rengöring
•  Ingjutna handtag på 

innerbehållaren (för modell med 
innerbehållare)

•  Flyttbar anti-läckage hylla (för 
modell med innerbehållare)

EXTRAUTRUSTNING
•  Grafik på lockets ovansida samt 

insida
•  Grafik på framsidan av 

innerbehållaren (för modell med 
innerbehållare)

• A4 grafik på skylthållare baktill
•  Elastiskt band för att hålla 

sopsäcken på plats (för modell 
med innerbehållare)

•  Biologiskt nedbrytbara sopsäckar 
tillverkade av majsstärkelse

• Kundanpassning

MODELLER
Modell med säckhållare
Modell med säckhållare med flyttbar 
anti-läckage hylla
Modell med innerbehållare

MATERIAL
Behållare, inkastöppning & lock: 
Durapol™ material
Fotpedal: Glasfiberförstärkt nylon
Innerbehållare med lock: Durapol 
material
Säckhållare: PVC

SPECIFIKATIONER
Innerbehållarens volym: 60 liter
Volym med säckhållare: 30-60 liter
Höjd: 862 mm
Bredd: 452 mm
Djup: 441 mm
Vikt (modell med innerbehållare): 
8 kg
Vikt (modell med säckhållare & en 
hylla): 5,5 kg

FÄRGER
Behållare: Ljusgrå
Lock: Grön, ljusgrå
Fotpedal: Svart Modell med säckhållare

  Papperskorg Hippo™ 
STANDARDEGENSKAPER
• Lock med fotpedal
• Säckhållare
• Hjul (placerade baktill)

EXTRAUTRUSTNING
• Kundanpassning

MATERIAL  
Avfallsbehållare - Durapol™ material
Säckhållare - Rostfritt stål

SPECIFIKATIONER 
Höjd: 960 mm
Bredd: 530 mm
Djup: 550 mm
Vikt: 14 kg

FÄRGER   
Behållare: Ljusgrå 
Lock och fotpedal: Röd, blå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-restaurang-och-storkok/papperskorg-for-restaurang-Nexusr-shuttle/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-restaurang-och-storkok/papperskorg-for-restaurang-och-storkok-hippo-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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  Papperskorg Combo™

STANDARDEGENSKAPER
•  Val mellan modell med vipplock eller öppen 

modell
• Säckhållare
•  Dörrhållarsystem (håller dörren öppen i 50° vinkel 

för enklare tömning)

EXTRAUTRUSTNING  
• Brickförvaringshylla på toppen eller framtill
•  Vipplock och/eller brickförvaringshylla med ytskikt 

av rostfritt stål
• Brickinkastspärr
•  Hjul och handtag (placerade baktill)
• Modell med reservoar
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL   
Behållare, dörr och lock: Durapol™ material
Brickförvaringsplats: Durapol material
Säckhållare: rostfritt stål

SPECIFIKATIONER  
Volym: 140 liter 
Höjd: 1 195 mm
Höjd med brickställ: 1 234 mm
Bredd: 595 mm
Djup: 606 mm
Vikt (med öppen inkastöppning): 21,4 kg

FÄRGER 
Följande färger eller en valfri kombination från 
denna färgpalett kan erhållas:
Behållare: Svart, Ljusgrå, röd, mörkblå
Dörr: Svart, Ljusgrå, röd, mörkblå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-restaurang-och-storkok/papperskorg-combo-delta-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550


För att hjälpa till med att hålla 
gator , parker och andra allmänna 
utrymmen fria från hundavfall 
producerar vi en mängd olika 
hundlatriner som är extremt hållbara 
och slitstarka.

Vi har både fristående och vägg/
stolpmonterade behållare i vårt 
sortiment för att kunna erbjuda en 
produkt som matchar dina behov 
samt uppmuntrar hundägare att 
plocka upp efter sina hundar.  

41www.glasdon.com

Hundlatriner 

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
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  Papperskorg för hundpåsar Retriever 35™ 
STANDARDEGENSKAPER
• Hundavfallslogo
•  3-punkts-lås med nyckel. Utrustad med en smidig 

låsfunktion där dörren låser sig själv vid stängning
• Säckhållare
•  Vägg- eller stolpfastsättningsmaterial 

(slangklämmor medföljer ej)

EXTRAUTRUSTNING
• Hundpåseautomat
•  Rullar med hundpåsar
• Lås till nedkastlucka
• Kundanpassning
•  Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Behållare: Durapol™ material
Inkastlucka: Armortec™-belagt stål

SPECIFIKATIONER
Innerbehållarens volym: 35 liter
Höjd: 674 mm
Bredd: 450 mm
Djup: 297 mm
Vikt: 7,1 kg

FÄRGER 
Behållare: Röd, mörkgrön 
Lock: Mörkgrå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/hundlatriner/hundlatrin-retriever-35-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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  Papperskorg för hundpåsar Retriever 50™

STANDARDEGENSKAPER
• Mainbrace™ hållare av rostfritt stål
•  Armortec™-belagd lucka av stål eller lucka  

av Durapol™ material
• Hundavfallslogo
•  3-punkts-lås med nyckel. Utrustad med en smidig 

låsfunktion där dörren låser sig själv  
vid stängning

•  Innerbehållare av förzinkat stål eller säckhållare
•  Stolpfastsättningsmaterial (slangklämmor medföljer 

ej)

EXTRAUTRUSTNING
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter 

MATERIAL
Avfallsbehållare: Durapol material
Inkastlucka: Durapol material- eller  
Armortec-belagt stål
Hållare: Rostfritt stål
Säckhållare: Rostfritt stål
Innerbehållare: Förzinkat stål

SPECIFIKATIONER
Volym: 50 liter
Höjd: 725 mm
Bredd: 500 mm
Djup: 400 mm
Vikt: från 7,4 kg

FÄRGER
Behållare: Röd, mörkgrön
Lock: Mörkgrå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/hundlatriner/hundlatrin-retriever-50-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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hundpåsar Fido 25™ 

  Papperskorgar för 
hundpåsar Metall Fido 35™ 
och Metall Fido 50™

STANDARDEGENSKAPER
• Hundavfalllogo 
•  Innerbehållare av Durapol™ 

material
•  Vägg- eller 

stolpfastsättningsmaterial 
(slangklämmor medföljer ej)

EXTRAUTRUSTNING  
• Hundpåseautomat
•  Rullar med hundpåsar
• Kundanpassning
•  Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL 
Behållare: Duraplus™ material 
Lock: Durapol material 
Innerbehållare: Durapol material 

SPECIFIKATIONER  
Innerbehållarens volym: 25 liter
Höjd: 570 mm
Bredd: 380 mm
Djup: 315 mm
Vikt: 3,7 kg

FÄRGER
Behållare: Röd, mörkgrön 
Lock: Mörkgrå

STANDARDEGENSKAPER
• Finns i 2 storlekar: 35 L och 50 L
• Hundavfallslogo
•  Säckhållare
• Krok för hundkoppel
• Svänglock med hållare 
• Material för väggmontering

EXTRAUTRUSTNING
•  Innerbehållare av stål (Metall 

Fido 50)
•  Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter 

MATERIAL
Avfallsbehållare och lock - 
Armortec™-belagt stål
Säckhållare - Rostfritt stål

FÄRGER
Behållare: Röd, mörkgrön 
Lock: Svart

Metall Fido 50

SPECIFIKATIONER
 Metall Metall
 Fido 35 Fido 50
Innerbehållarens  
volym:  35 liter    50 liter 
Höjd: 504 mm 764 mm
Bredd: 344 mm 344 mm
Djup: 234 mm 234 mm
Vikt: 11,3 kg 14,7 kg Metall Fido 35

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/hundlatriner/hundlatrin-retriever-35-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/hundlatriner/hundlatrin-metall-fido-35-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/hundlatriner/papperskorg-for-hundpasar-metall-fido-50-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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   Papperskorg med  
dispenser för hundpåsar  
Retriever City™

  Hundpåseautomat  
Retriever City™

STANDARDEGENSKAPER
•  Hundpåseautomat, designad så 

att bara en påse tas åt gången
•  Inkastlucka med handtag på 

sidorna
• Säckhållare
•  Strukturerad yta mot oönskad 

affischering  och klotter
•  Översiktlig, tydlig grafik
•  Utrustad med en smidig 

låsfunktion där dörren låser sig 
själv vid stängning. 

EXTRAUTRUSTNING
•  Krokar för hundkoppel
• Lås till nedkastlucka
• Bottenplatta
• Nedbrytbara hundpåsar
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Behållare: Durapol™ material 

SPECIFIKATIONER
Innerbehållarens volym: 35 liter
Höjd: 1 142 mm
Bredd: 439 mm
Djup: 348 mm
Vikt: 14 kg

FÄRGER 
Antracitgrå, röd, mörkgrön, svart

STANDARDEGENSKAPER
•  Hundpåseautomat, designad så 

att bara en påse tas åt gången
•  Fastsättningsplatta på baksidan 

av Armortec™-överdraget stål 
• Smal design
• Skadetåligt gångjärn
• Översiktlig, tydlig grafik
• Material för väggmontering

EXTRAUTRUSTNING
• Olika förankringsmöjligheter  
• Nedbrytbara hundpåsar
• Kundanpassning 

MATERIAL
Behållare: Durapol™ material 
Fastsättningsplatta: Armortec-
överdraget stål

SPECIFIKATIONER
Höjd (inkl. stolpe): 1 085 mm
Höjd: 346 mm
Bredd: 415 mm
Djup: 190 mm
Vikt: 6,5 kg

FÄRGER
Antracitgrå, röd, mörkgrön, svart

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/hundlatriner/papperskorg-med-dispenser-for-hundpasar-retriever-city-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/hundlatriner/hundpaseautomat-retriever-city-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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För avfall i större volymer användes 
oftast rullkärl, för dessa har 
Glasdon i sitt sortiment ett urval 
av skärmskydd och kärlskåp som 
rymmer kärl upp till 1 280 liter.

Kärlskåp 
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  Kärlskåp Modus™

  Skärmvägg Visage™

STANDARDEGENSKAPER
•  Olika modeller för att rymma 

sopkärl upp till 1 280 liter
•  Grafikskylt i termoplast
•   Lås med nyckel
•  Gångjärn i rostfritt stål
•  Robust handtag
•  Användarvänliga inkastöppningar
•  Inställbart dörrhjul
•   Sockellist av gummi
•  Inställbara hörnfötter för ojämn mark 
•  Utskjutande tak vid inkastöppning för 

att minimera att det regnar in
•  Ankarbultar för fastsättning i 

betong

EXTRAUTRUSTNING
• Förslutningspanel
•  Brandskyddssystem Glasdon 

FireSafe™
•  Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL 
Stomme: Vandalex™ material 
Tak: Durapol™ material 
Panel: Ecoboard™ material 
(återvunnet polyeten) 

FÄRGER
Stomme: Silvergrå
Tak: Antracitgrå
Ecoboard panel: Mörkgrå 
Inkastöppningar: Svart

STANDARDEGENSKAPER
•  Val tussen två-, tre- eller fyrsidiga 

modeller
•  Kan rymma sopkärl upp till 1 280 liter
•  Lås med nyckel (för skärmvägg med 

fyra sidor)
•  Gångjärn i rostfritt stål (för skärmvägg 

med fyra sidor)
•  Handtag (för skärmvägg med fyra 

sidor) 
•  Dörr med dörrstop (för skärmvägg 

med fyra sidor)
•  Inställbart dörrhjul (för skärmvägg 

med fyra sidor)
•  Ankarbultar för fastsättning i 

betong

EXTRAUTRUSTNING
• Grafikskylt i termoplast
• Sockellist av gummi
• Ytterligare sammansättningsfogar 
•  Tre-punktslås (enbart för skärmvägg 

med fyra sidor)
• Kundanpassning
• Olika förankringsmöjligheter

MATERIAL
Stomme: Vandalex™ material
Panel: Ecoboard™ material 
(återvunnet polyeten)

SPECIFIKATIONER
Kontakta vår kundservice för mer 
information.

FÄRGER
Stomme: Silvergrå
Ecoboard panel: Mörkgrå

Kärlskåp

SPECIFIKATIONER
 Modus 770 Modus 1280
Volym:  600, 660 eller   1 100 eller  
 770 liters rullkärl  1 280 liters rullkärl
Höjd: 1 660mm 1 660mm 
Bredd:  1 614mm 1 614mm 
Djup:  923mm 1 257mm

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/papperskorgar-for-sopsortering/skarmvagg-for-rullkarl/visage/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/karlskap-for-insamling-av-tidningar-modus-tm-1280/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550


Våra städ- och servicevagnar 
kan användas för insamling och 
sortering av avfall, med möjlighet 
till olika avfallsfraktioner, transport 
av utrustning, osv… Det bidrar till 
en renare miljö på gator och andra 
områden.

48

Städkärra 
och städvagnar
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Städkärra och städvagnar

  Sopvagn Space-Liner™

Dubbelmodell

Enkelmodell

STANDARDEGENSKAPER
•  Finns som enkel - och dubbelmodell
•  Fästanordningar fram och på båda 

sidorna
• Massiva gummihjul
•  Robusta framhjul
• Uppsamlingsbehållare 
•  Fästanordning fram, för förvaring av 

utrustning
• Reflexer
• Låsbar redskapslåda
•  Säckhållare i uppsamlingsbehållare

EXTRAUTRUSTNING
• Bromsenhet
• Pneumatiska hjul
•  Extra säckhållare (för andra behållaren 

av dubbelmodellen)
•  Avskiljningsvägg för 

uppsamlingsbehållare
• Avskiljningsvägg för redskapslåda
•  Kundanpassning

MATERIAL 
Ram: Armortec™ belagt stål 
Uppsamlingsbehållare & lock: Durapol™ 
material 
Fästanordning fram: Durapol material 
Redskapslåda: Duraplus™ material 
Lock redskapslåda: Durapol material

SPECIFIKATIONER  
 Dubbelmodell Enkelmodell
Volym:  2 x 100 liter 1 x 100 liter
Höjd:  970 mm 970 mm
Längd:   1 760 mm 1 340 mm
Bredd:   630 mm 630 mm
Vikt:  53 kg 42 kg

FÄRGER 
Lock och fästanordning fram: Ljusgrön,  
gul, röd, mörkblå
Behållare: Ljusgrå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/sopvagnar/sopvagn-space-liner-tm-100-liter/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
http://se.glasdon.com/sopvagn-space-liner-tm-200-liter/sopvagnar/view/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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STANDARDEGENSKAPER
•   Finns som två modeller; 

med säckhållare eller 
uppsamlingsbehållare

•    Fästanordning fram, för 
förvaring av utrustning

• Massiva gummihjul
•  Robusta framhjul
• Reflexer
• Uttagbara handtag

EXTRAUTRUSTNING
• Väska
•  Kundanpassning

MATERIAL
Uppsamlingsbehållare, lock och hölje: 
Durapol™ material
Säckhållare, metallhandtag, hjulaxel: 
Rostfritt stål

FÄRGER
Behallare: Mörkgrå, mörkgrön, mörkblå
Lock: Ljusgrå

SPECIFIKATIONER
 Modell med   Modell med 
 uppsamlingsbehållare säckhållare
Innerbehållarens volym:  70 liter -
Höjd:  950 mm 950 mm
Längd: 1 200 mm 1 200 mm
Bredd: 630 mm 630 mm
Vikt:  22,88 kg 18,46 kg

  Graffiti rengöringsservetter  
Grafitix™

STANDARDEGENSKAPER
• 150 dubbelsidiga servetter per hink (slät/sträv)
• Lätt att använda på många olika material och ytor
• Förslutningsbar servettdispenser på locket

OBS: användarna rekommenderas att ha på sig skyddsutrustning såsom 
skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddsmasker vid användning av 
Grafitix dukar. Kontakta oss för mer information.

  Skräpplockare Litta-Pikka™

MATERIAL  
Gångjärn och grepp - Rostfritt stål
Klo, centrallänk och gångjärn - Slitstark polymer

SPECIFIKATIONER 
Längd: 892 mm
Vikt: 0,5 kg

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
https://se.glasdon.com/sopvagnar/sopvagn-skipper-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD55
https://se.glasdon.com/sopvagnar/skrapplockare-litta-pikka-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hD550
https://se.glasdon.com/sopvagnar/skrapplockare-litta-pikka-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hD550
https://se.glasdon.com/sopvagnar/skrapplockare-litta-pikka-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hD550
https://se.glasdon.com/tillbehor/rengoringsdukar-for-klotterborttagning-grafitix-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HD550
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Vi har ett urval av snygga och 
praktiska papperskorgar tillverkade 
i högkvalitativa material för att 
garantera en lång livslängd. 

Du hittar behållare i en mängd 
olika stilar, färger och storlekar för 
att kunna matcha dina behov och 
hitta en lösning som kompletterar 
dina lokaler. 

51www.glasdon.com

Papperskorgar
för inomhusbruk

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
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 Papperskorg Statesman™

  Sopsorteringskärl Envoy™

STANDARDUTRUSTNING
•  Avfallssymbol i guld, silver, svart 

eller vitt
•  Modell med öppen topp eller med 

vipplock

EXTRAUTRUSTNING
•  Dekorativ kromring, vipplock 

med dekorativ kromplatta och 
kromsockel

• Innerbehållare av stål eller plast
• Kundanpassning

MATERIAL
Behållare: Durapol™ material
Metallinnerbehållare: Förzinkat stål
Plastinnerbehållare: Durapol 
material

SPECIFIKATIONER
Ytterbehållarens volym: 140 liter
Innerbehållarens volym: 110 liter
Höjd: 865 mm
Diameter: 540 mm

FÄRGER
Granitgrå, röd, mörkblå, mörkgrön, 
svart, vitt

STANDARDUTRUSTNING
•  Finns i två storlekar
•  Avfallssymboler i guld, silver, svart 

eller vitt
•  Modell med öppen topp eller med 

vipplock

EXTRAUTRUSTNING
•  Innerbehållare av förzinkat stål
• Lås med nyckel
•  Väggmonteringskit 
•  Fastsättningssats för montering 

rygg mot rygg 
• Skylthållare
•  Fästbultar för markanslutning i 

betong
•  Kundanpassning

MATERIAL 
Behållare: Durapol™ material
Innerbehållare: Förzinkat stål

FÄRGER 
Granitgrå, sand, röd, mörkblå, 
mörkgrön, svart, ljusgrå

SPECIFIKATIONER
 Standardhöjd Skrivbordshöjd
Ytterbehållarens volym: 110 liter 90 liter
Innerbehållarens volym: 82 liter 67 liter
Höjd: 860 mm 730 mm
Bredd:  540 mm 540 mm
Djup:  375 mm 375 mm

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
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Papperskorgar för inom
husbruk

 Sortimentet ‘Presidential’
Modell med sidosittande 
inkastöppningar

Öppen modell

Papperskorg President™

STANDARDEGENSKAPER
• Ovandel i krom
•  Innerbehållare av förzinkat stål  

med integrerad säckhållare

EXTRAUTRUSTNING
• Kupat lock av krom
• Kundanpassning

Papperskorg Senior Ambassador™, Papperskorg Junior Ambassador™,
Papperskorg Senior Diplomat™ och Papperskorg Junior Diplomat™

STANDARDEGENSKAPER
• Kromring runt inkastområdet

EXTRAUTRUSTNING
• Vipplock av krom
•  Innerbehållare av förzinkat stål med  

integrerad säckhållare
• Kundanpassning

Kromring

Standardmodell  Ytterligare modell

Vipplock av krom

VAL AV INKAST

Papperskorg 
Senior

Ambassador

Papperskorg
Senior

Diplomat

Papperskorg 
Junior

Diplomat

Papperskorg
Junior

Ambassador

SPECIFIKATIONER
 President Senior  Junior Senior Junior 
  Ambassador Ambassador Diplomat Diplomat
Ytterbehållarens volym: - 71 liter 53 liter 32,5 liter 23 liter
Innerbehållarens volym:  39 liter 56,5 liter 39 liter 24 liter 16 liter
Höjd:  800 mm 800 mm 590 mm 623 mm 460 mm
Diameter:  346 mm  346 mm 346 mm 263 mm 263 mm

SPECIFIKATIONER
 Tweed Eden  Kent Cedar Rowan Poplar Elder 
Ytterbehållarens volym:  45 liter 33 liter 20 liter 69 liter 48 liter 30 liter 21 liter
Innerbehållarens volym:  39 liter 27,5 liter 16 liter 56,5 liter 38 liter 24 liter 16 liter
Höjd:  783 mm 691 mm 600 mm 783 mm 691 mm 600 mm 420 mm
Diameter:  342 mm 304 mm 259 mm 342 mm 304 mm 259 mm 259 mm

Papperskorg 
President 

FÄRGER
Sand, mörkblå, mörkgrön, 
ljusgrå, svart, granitgrå*

*Tillgänglighet kan skilja mellan  
de olika modellerna

FÄRGER 
Röd, gul, mörkblå*, 
ljusgrön*, mörkgrön*, 
vit*, ljusgrå, svart

*Tillgänglighet kan skilja 
mellan de olika modellerna

  Sortimentet ‘Environment’
Modell med sidosittande 
inkastöppningar

Öppen modell

STANDARDEGENSKAPER 
• Kromring runt inkastområdet
 
EXTRAUTRUSTNING 
•  Innerbehållare av förzinkat stål  

med integrerad säckhållare
• Vipplock av krom
• Kundanpassning

STANDARDEGENSKAPER
• Kupat lock av krom
•  Innerbehållare av förzinkat stål med 

integrerad säckhållare 
 
EXTRAUTRUSTNING

•   Brandskyddssystem Firexpire®

•  Kundanpassning

Papperskorg 
Kent™

Papperskorg 
Eden™

Papperskorg 
Tweed™Standardmodell

Kupat lock av
krom

Papperskorg  
Poplar™

Papperskorg 
Elder™

Papperskorg  
Rowan™

Papperskorg  
Cedar™

Kromring runt
inkastområdet

Vipplock av krom

MATERIAL
Ytterbehållare: Durapol™ material
Innerbehållare: Förzinkat stål
Ovandel: Krombelagt stål

MATERIAL
Ytterbehållare: Durapol™ material 
Innerbehållare: Förzinkat stål 
Lock/Ring: Stål med 
krombeläggning 

Standardmodell Ytterligare modell

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
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Vi erbjuder en mängd 
produkter tillverkade av olika 
material som enkelt kan 
anpassas efter dina behov. 
Med hjälp av extrautrustningar, 
förankringsmöjligheter eller 
kundanpassning så kan vi leverera 
en produkt som är speciellt lämpad 
för just era förutsättningar och 
önskemål.
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M
aterial/Kundanpassning

Alla Glasdon-produkter tillverkas av material som genomgår hårda kvalitetskontroller, för att garantera en konstant hög standard. 

I hela katalogen hänvisas till följande material:

Armortec™ är en korrosionsskyddande beläggning som erbjuder extra skydd för många metallkomponenter.

Duracore™ är ett slitstarkt material som består av en hård yttervägg gjord av Durapol, kombinerad med en inre förstärkningsvägg av cellulär konstruktion, vilket 
optimerar både, skadetåligheten och hållbarheten. Materialet Duracore varken rostar eller splittras, är nästintill underhållsfritt och behöver aldrig målas om.

Duraplus™ är ett specialutvecklat, enfärgat plastmaterial med ett bra skydd mot skadegörelse. Duraplus varken splittras eller rostar, är lätt att rengöra och 
behöver aldrig målas om.

Durapol™ är en polyetenplast som också är lämplig för de mest extrema temperaturerna. Durapol varken splittrar eller rostar, är lätt att rengöra och behöver aldrig 
målas om.

Duratec™ materialet framställs speciellt för inomhusbruk. Förutom dess attraktiva utseende, erbjuder det en blandning av hårdhet, styvhet och böjhållfasthet.

Ecoboard™ är ett kompositmaterial framtaget av återvunna plastpåsar och industriellt plastavfall. Materialet är både miljövänligt och robust. Ecoboard varken 
rostar eller splittras, tål det nordiska klimatet, är nästintill underhållsfritt och behöver aldrig målas om. 

Enviropol™ tillverkas av återvunnen plast. När man balanserar detta oblandade återvunna avfallsmaterial uppstår en anmärkningsvärd, mångsidig produkt med 
många användningsmöjligheter och fördelar. Enviropol varken splittras eller rostar, är lätt att rengöra och behöver aldrig målas om.

Everwood™ är ett unikt polyetenmaterial med realistiskt träutseende. Materialet är underhållsfritt och korrosionsbeständigt. Det varken splittras eller rostar, är lätt att 
rengöra och behöver aldrig målas om.

Vandalex™ är en aluminiumlegering som utvecklades för att uppnå ett högt elasticitetsmoment, med förhöjd kollisionsabsorbering. Den hårda, anodiserade ytan 
rostar inte, är enkel att rengöra och behöver aldrig målas om.

Alla Glasdon produkter gjorda av Durapol, Duraplus, Duracore, Enviropol, Vandalex och rostfritt stål kan återvinnas efter produktens livslängd. 

  Material

Kundanpassning

Steg 1. Välj bland våra produkter och en eller fler av följande alternativ till 
kundanpassning 
Lägg till en logotyp; anpassa färgerna eller lägg till ett personligt meddelande

Steg 2. Välj en eller fler av de erbjudna extrautrustningarna för just din valda 
produkt 
Många av våra produkter erbjuds med olika utrustningar som tillval, t.ex. lås, förankringsalternativ, 
skylthållare osv…Välj det som är relevant för just din organisation. 

Steg 3. Är du ute efter något annorlunda? 
Om du vill anpassa en befintlig standardgrafik genom att byta färg, ändra symboler eller lägga till en text, kontakta oss gärna så vi kan hjälpa dig 
med att framställa den grafik du önskar.

Steg 4. Visuell presentation
När vi har fått dina önskemål och specifikationer, framställer vi en visuell presentation med hjälp av vår grafikavdelning. 
Och detta helt förutsättningslöst och kostnadsfritt! Visuella presentationen ger dig en bra uppfattning om hur dina 
produkter kommer att se ut och du kan göra så många ändringar du önskar tills du blir 100% nöjd med utseendet av 
dina produkter. 

Steg 5. Godkännande av grafik
Nu vi har framställt en grafik du är nöjd med, funderar du kanske att lägga in en beställning. Det enda du behöver göra 
i så fall är att godkänna visuella presentationen och skicka uppgifterna för din beställning eller be om en offert baserad 
på specifikationerna från den visuella presentationen. Vi tar hand om resten för dig och levererar din beställning/skickar 
offerten så snabbt som möjligt.  

PERSONALISATION VISUAL APPROVEDPlease sign and return (indicate any changes required)                   Signature............................................................... Date....................................................

 

©Glasdon 2018

CLIENT :
Söderby Golf AB

PERSONALISATION No.: 100810

DEPARTMENT :  GEAB Sweden

ORDER No : 24566

ACCOUNT No :  SODE-1011

DATE : 27/02/18
DESIGNER :  LM
PRODUCT :  
Topsy Jubilee

JOB TYPE :  

LOGO / SYMBOL PANTONE COLOURS : 

Polycarbonate Plaque
�

Glasdon Europe ABAugust Barks Gata 25SE-421 32 Västra FrölundaSverige
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(A) Toppmonterad askkopp för 

Metall Chieftain & Centrum* 
(D) Toppmonterad askkopp för 

Brunel*
(C) Rund modell*

Toppmonterade askkoppar

(B) Rund modell* 

(E) Toppmonterad askkopp för Gemini 

(H) Toppmonterade askkoppar utan tömmningslucka (J) Askkopp för Electra (I) Askkopp för Integro City  

Färger: Metallgrå eller guld Färger: Metallgrå eller guldFärger: Metallgrå eller guld

(G) Toppmonterad askkopp för 
Streamline Jubilee*

(F) Toppmonterad askkopp för 
Nexus 200*

Färger: Metallgrå eller guld Färg: Metallgrå

Sidosittande askkoppar Universell fimpningsplatta *Viktigt säkerhetsmeddelande

Toppmonterade askkoppar med tömningslucka. För att 
kunna garantera säker användning bör man avlägsna fimpar 

och rester runt och vid undersidan för att garantera att 
tömningsluckan stängs helt. Firexpire® kan inte monteras på 
papperskorgar som är utrustade med askkoppar som har 

tömningsluckor.

Färger: Metallgrå eller guld

Fimpningsplattor Alla papperskorgar i tabellen på sida 57 kan levereras med en fimpningsplatta som extrautrustning.

Det finns fler modeller av fimpningsplattor till våra papperskorgar. Kontakta oss gärna för mer information.

Färg: Rostfritt stål

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
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Askkoppar, fim
pningsplattor, brandskyddssystem

 &
 övrig info

När det gäller sopskåpen Nexus 360, Modus och Visage, rekommenderar vi att genomföra en riskanalys för att identifiera ett lämpligt område där sopskåpen 
kan placeras. För att minska riskerna bl.a. för brand och brandspridning, beslutar vissa organisationer att placera sopskåpen minst 5 meter från byggnader. Det 
går även att minska eventuella risker ytterligare genom att regelbundet tömma de sopkärl som finns i skåpen. Du kan också överväga att utrusta Nexus 360 och 
Modus med vårt brandsläckningssystem Glasdon FireSafe.  

  Placering av Nexus 360, Modus & Visage

 Brandskyddssystem Glasdon FireSafe™

Glasdon FireSafe är en automatisk 
brandsläckningsanordning som är fastsatt på insidan 
av behållaren. Pulversläckaren är utrustad med en 
ampull som spricker då värmen från en potentiell eld 
har nått tillräckligt nära ampullen. Detta utlöser i sig 
pulversläckaren.Brandsläckningsanordningen  
bör regelmässigt 
ses över så 
att den alltid är 
funktionsduglig. 

I denna broschyr anges två volymer vid de flesta papperskorgar. ’Ytterbehållarens 
volym’ är totalvolymen som innerbehållaren kan rymma när denna är överfylld. 
’Innerbehållarens volym’ hänvisar till totalvolymen som innerbehållaren kan rymma 
med innehållet platt upp till innerbehållarens överkant. 

Askkoppar och fimpningsplattor
Modell Sida Toppmonterade  

askkoppar
Sidosittande  
askkoppar

Brunel 15 D

Centrum 26 A

Community 18 B, C, H

Courbe 27

Electra 22 J

Enviropol 100 16

Evolution 12  

Futuro 16 B, C 3

Gemini 19 E 3

Glasdon Jubilee 110 5 B, C

Glasdon Jubilee 240 4 B

Integro 35 3

Integro City 35 I

Luna 19

Metall Chieftain 25 A

Metall Guppy 26

Mini Plaza 8 B, H

Nexus 200 17 F

Nexus 360 17

Plaza 9 B, C, H

Ruban 27

Sherwood 7

Streamline Jubilee 6 G

Super Guppy 18 B, C, H

Super Trimline 50 29

Topsy 2000 13 B, C, H

Topsy Jubilee 10 B, C, H

Topsy Royale 11 B, C, H

BRANDSKYDDSSYSTEM

Firexpire® är ett brandsläckande lock som sitter i toppen av avfallsbehållaren. 
Om det bryter ut en brand i behållarens inre så frigörs plattan av en speciell 
anordning som reagerar på värme. Plattan försluter då innerbehållarens öppning 
och elden släcks på grund av syrebrist. Man kan byta ut anordningen med hjälp 
av en skruvmejsel. Firexpire kan sedan användas igen.

Firexpire är en effektiv och ekonomisk extraanordning, men får aldrig ersätta grundläggande 
brandförebyggande åtgärder. Varje typ av hinder, som resulterar i att locket inte kan falla ner, kan 
påverka enhetens funktion negativt. Eftersom Firexpire ofta används på obevakade platser är det 
absolut nödvändigt att regelmässigt utföra inspektioner och omedelbart byta ut defekta delar. 

STEG 1 
En brinnande 

tändsticka kastas 
oaktsamt ned i 

avfallsbehållaren.

STEG 2
Efter några sekunder 

börjar det brinna.

STEG 3
Inom en minut faller 

brandskyddssystemet 
ned och lägger sig 
på innerbehållarens 

öppning. 

STEG 4
Elden kvävs då inget  

syre tillförs.

  Papperskorgarnas volymer

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
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4 Extrautrustning     4 Inkl. Levereras med förankringsbultar     X Finns inte som tillval till denna papperskorg     4* Kräver en förstärkningssockel 
Botten på dessa papperskorgar kan muras in i betong (H): Brunel, Community, Enviropol 100, Futuro, Integro, Super Guppy, Topsy Royale och Topsy 2000. 

Sida Förankrings-
bultar för 
marksten

Förankringsbultar för 
betonggolv

Förankringar som 
muras in i betong 
(inställbara djup)

Förankring för 
nedgrävning

Ground-Lock™
System

Bottenplatta Extra vikt av 
betong inuti 
behållaren

Fristående  
bottenplatta

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (I)

Var vänlig och se nästa sida för mer information om de här förankringsmöjligheterna. 

Ashguard 36 4 Inkl. 4 Inkl. 4 x x x x x

Ashguard SG 37 4 Inkl. 4 Inkl. 4 x x 4 x 4

Auto-Mate 20 4 4 4 4 4 4 4 x

Brunel 15 4 Inkl. 4 Inkl. 4 4 4* 4 4 x

Centrum 26 4 4 Inkl. 4 x x x x x

Combo 40 4 4 4 x x x 4 x

Combo Delta 20 4 Inkl. 4 Inkl. x x x x 4 x

Community 18 4 4 4 4 4 4 4 x

Courbe 27 4 Inkl. 4 Inkl. 4 x x x x 4

Electra 22 4 4 4 x x x x 4

Electra Curve 23 4 4 4 x x x x 4

Enviropol 100 16 4 Inkl. 4 Inkl. 4 4 4* x 4 x

Everglade 24 4 4 4 4 4 x x x

Evolution 12 4 4 4 4 4 4 x x

Froggo 33 4 4 4 4 4 x x x

Futuro 16 4 4 4 4 4* 4 4 x

Gemini 19 4 Inkl. 4 Inkl. 4 x x 4 x x

Glasdon Jubilee 110 5 4 4 4 4 4* x 4 x

Glasdon Jubilee 240 4 4 x 4 x x x 4 x

Integro 35 4 4 4 x x x 4 x

Integro City 35 4 4 4 x 4 x x x

Luna 19 4 4 4 x x x x x

Metall Chieftain 25 4 4 4 x 4 x x x

Metall Guppy 26 4 4 4 4 4 4 4 x

Mini Plaza 8 4 4 4 4 x 4 4 x

Modus 47 x 4 Inkl. 4 x x x x x

Nexus 200 17 4 Inkl. 4 Inkl. 4 x x x 4 x

Nexus 360 17 4 Inkl. 4 Inkl. 4 x x x x x

Nexus City 140 14 x 4 4 x x x 4 x

Nexus City 240 14 x 4 4 x x x 4 x

Plaza 9 4 4 4 4 4 4 4 x

Ruban 27 4 Inkl. 4 Inkl. 4 x x x x 4

Sherwood 7 4 4 4 4 4 4 x x

Splash 33 4 4 4 4 4 x 4 x

Streamline Jubilee 6 4 4 4 x x x 4 x

Super Guppy 18 4 4 4 4 4 4 4 x

TidyBear 33 4 4 4 x x x x x

Topsy 2000 13 4 4 4 4 4 4 4 x

Topsy Jubilee 10 4 4 4 4 4 4 4 x

Topsy Royale 11 4 4 4 4 4 4 4 x

Visage 47 x 4 Inkl. 4 x x x x x

Typ av underlag Marksten Befintligt betongfunda-
ment på mjukt underlag  

Nytt betongfundament Mjukt underlag Lämpar sig för jämn markyta Marmor- eller 
trägolv 

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550
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Förankringsm
öjligheter

(F) Bottenplatta
En bottenplatta av plast skruvas fast under 

avfallsbehållaren för att göra den tyngre och 
därmed stabilare på underlaget.

(H)  Inmurning i betong (I)  Fristående bottenplatta 

Betong

Avfallsbehållaren sätts i ett betongfundament. Lämplig för områden där det inte går att borra i marken. 
Fristående bottenplattan är idealisk för bruk inomhus, t.ex. 

på marmor- eller trägolv. 

Underlag
Golv

Behållare

(A+B)  Fästbultar

Betong

Underlag

Avfallsbehållarens 
botten

Bultar

Betong

Underlag

Förankringen som cementeras i marken 
har sockelns översida på samma nivå som 
markytan. Denna metod är särskilt lämplig 
när avfallsbehållaren måste förflyttas.

Fästbultar

(D) Förankring för nedgrävning

Metallföran-
kring

BetongUnderlag

(C) Förankringar som muras  
in i betong (inställbara djup)

Betong

Underlag

Gängstång

Fästbultar

(E)  Ground-Lock™ System

Avfallsbehållaren 
sedd inifrån med 

illustration av 
fästbultarna.

Avfallsbehållare 
fäst med 

Ground-Lock-
systemet.

Golvförankringssystemet Ground-Lock från Glasdon 
sparar tid, möda och pengar: det är snabbt och lätt att 
installera på mjukt eller löst underlag, utan grävnings- 
eller betongarbeten. Förankringen är permanent, så länge 
förankringens hulling i marken är aktiverad. Hullingen kan 
emellertid avaktiveras, om avfallsbehållaren ska förflyttas 
till en annan plats.
(Ground-Lock 
fastsättningssystemet 
kräver ett speciellt 
verktyg. Verktyget 
medföljer kostnadsfritt 
vid beställning av 3 
Ground-Lock system). 
Se sida 58 för detaljerna 
om papperskorgarna 
som behöver en förstärkt 
sockel i kombination 
med Ground-Lock 
fastsättningssystemet.

A,B) Ground Fixing Bolts

F) External Ballast G) Internal Ballast H) Concreting-in

D) Flush Ground Fixing E) Ground-Lock™ SystemC) Concrete-in Anchor
(Adjustable Depth)

Ground

Ground

Ground

Ground

Concrete

Concrete

Removable
threaded studs

Concrete
or Sand

Concrete-in
Anchor

Flush Ground
Fixing Device

Pavement
or concrete

Inside base
of bin Ground bolt

Removable
threaded studs

For use where bins may be removed 
and later re-sited.  Flush ground 
�xing means that there is no trip 
hazard from protruding objects 

above ground level.

For �xing bins into existing concrete 
foundations or paving slabs.

The weighted plinth is ideal for customers 
who wish to site a bin securely without the 

need for groundworks or for use where 
ground �xings would not be suitable. 

I) Free Standing Base

For use where ground �xings would not be 
suitable. The Free Standing Base is ideal for use in 

internal applications such as marble �oors and 
wooden �oors.

Glasdon GROUND-LOCK system is a versatile �xing 
system for securing hooded, open-topped and 
post-mounted litter bins in ‘soft’ or unsurfaced 

ground.  Quick and easy to install, without 
excavating or concreting, the system has a unique 
‘remove and resite’ locking feature, so bins can be 

relocated.  GROUND-LOCK system is also 
vandal-resistant, the secure siting keeps waste in 

its place.  (GROUND-LOCK system �xing tool 
required.  One tool supplied free with every 3 

GROUND-LOCK  systems ordered.) 

Litter bin installed 
with GROUND-LOCK 

system.

Internal view of litter 
bin showing bolt �xing 

to GROUND-LOCK 
system.

Ground

Concrete

Bin set into
concrete foundation

Floor

Base Bin Body

Bottenplatta

Förankringsmöjligheter

(G) Extra vikt av betong inuti 
behållaren

Väggmonteringssats 

Konsoler 
och 

skruvar 

Konsoler 
och 

skruvar

Vägg 

Konsoler för montering på stolpe

Spännband

SpännbandKonsol

Konsol
Stolpe

Spännband/slangklämmor krävs för att 
kunna använda konsolerna (säljs separat). 

Designat för att anpassas till 
de olika diametrarna 
      på lyktstolpen.

 
Ser till att spännbanden 
inte blockerar tillgång 
till inspektionslucka på 

lyktstolpen. 

Spännband

Spännband

Konsol

Ground-Lock™ 
System

Stolpe

Ground-Lock 
System

Underlag

Sida Konsoler för montering 
på stolpe Ground-Lock system Stolpe för nedgrävning Konsol för fastsättning på 

lyktstolpe Väggmonteringssats

Fido 25 44 4 4 4 4 4

Hundpåseautomat Retriever City 45 4 4 4 x 4

Metall Fido 35 och 50 44 4 4 4 x 4

Retriever 35 42 4 4  4 4 4

Retriever 50 43 4 4 4 4 4

Retriever City 45 4 4 x x 4

Super Trimline 50 29 4 4 4 4 4

Trimline 25 30 4 4 4 4 4

Trimline 25 med lock 31 4 x 4 x 4

Stolpe för nedgrävning

Stolpe för 
nedgrävning

Underlag

Betong

Stolpen för nedgrävning är ett säkert 
förankringsalternativ 

(Specifikationerna på  
stolparna kan variera  
beroende på modellen   
papperskorg). 

Fastsättningsalternativ för lyktstolpar 

Ytterst hållbar
Armortec™-
beläggning

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HD550


Vi ber dig att återvinna denna publikation 
när du inte behöver den längre.

Återvinn! HD550/63
LM/   

Tryckt på 
återvunnet 
papper

ÅR 
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Glasdon Europe AB

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige

Telefon: 031-895 880
E-mail: kontor@glasdon.com
Web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel: (01253) 600410
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel:  (01253) 600411
Fax:  (01253) 792558
e-mail: lg@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Retail and Leisure Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel:  (01253) 600413
Fax:  (01253) 792558
e-mail: rl@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

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

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

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

Glasdon U.K. Limited
General Services Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel:  (01253) 600412
Fax:  (01253) 792558
e-mail: gs@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon Manufacturing Limited
Poulton Business Park
Poulton-le-Fylde
Lancashire  
FY6 8JW
Tel: (01253) 891131
Fax: (01253) 891923
e-mail: sales@glasdon-manufacturing.co.uk
web: www.glasdon.com

LG SAFETY LG REC &AMM LG WASTE

, Armortec, Ashguard SG, Ashguard, Ashmount SG, Ashmount, Auto-Mate, Brunel, Cedar, Centrum, Combo, 
Combo Delta, Community, Courbe, Duracore, Duraplus, Durapol, Duratec, Ecoboard, Eden, Elder, Electra, Enviropol, 
Envoy, Everglade, Everwood, Evolution, Fido 25, Firexpire, Froggo, Futuro, Gemini, Glasdon FireSafe, Glasdon 
Jubilee, Grafitix, Ground-Lock, Hippo, Integro, Integro City, Junior Ambassador, Junior Diplomat, Kent, Litta-Pikka, 
Luna, Metall Chieftain, Metall Fido 35, Metall Fido 50, Metall Guppy, Mini Plaza, Modus, Nexus, Orbis, Plaza, Poplar, 
President, Retriever 35, Retriever 50, Retriever City, Rowan, Ruban, Screen Clean Station, Senior Ambassador, Senior 
Diplomat, Sherwood, Skipper, SmokeGuard, Space-Liner, Splash, Statesman, Streamline Jubilee, Super Guppy, Super 
Trimline 50, Tidybear, Topsy, Topsy Jubilee, Topsy Royale, Trimline 25, Tweed, Vandalex och Visage är varumärken 
tillhörande Glasdon Group Ltd. och dotterföretag i Storbritannien och andra länder.

Glasdon Group Limited, som arbetsgivare, befordrar aktivt likabehandling, jämlikhet och jämställdhet på arbetsplatsen. 
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