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Besök vår hemsida
www.glasdon.com

När det kommer till att säkerställa att din personal, dina besökare eller kunder rör sig i 
en säker miljö under vintermånaderna så kan du lita på att Glasdon kan leverera de rätta 

verktygen. Med mer än 50 års erfarenhet av att leverera vinterprodukter så kan du känna dig 
trygg med att du handlar från en ledande leverantör på marknaden. Vi levererar en mängd 

olika sandspridare som är handdrivna eller som går att bogsera bakom fordon samt ett 
flertal sand - & gruslådor för att passa in i alla olika miljöer. Perfekt för att hålla gator och 

entréer snö- & isfria under vintermånaderna.

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. 



Glasdon tillverkar och producerar 

ett fl ertal sand- och gruslådor 

som lämpar sig bra för lokala 

myndigheter, sjukhus, varuhus, 

parker och skolor. Våra tunga och 

hållbara plastkärl har konstruerats 

och testats för att kunna motstå 

vandalism och ogynnsamma 

väderförhållanden. Glasdon kan 

kundanpassa din gruslåda med 

ditt företagsnamn, en logga eller 

ett personligt meddelande.

Grus- &
sandlådor
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� Sandlåda Orbistor™ 800L
STANDARDEGENSKAPER

• Gjuten av Durapol™
• Stor kapacitet på 800 liter
•  Förstärkt stålstång genom de dolda gångjärnen
• Sfärisk design utan några svaga hörn
• Kanaler på locket för att leda bort överflödigt vatten
• Vinklat lock maximerar lagringsutrymmet
• Stor och låg öppning som gör materialet lättillgängligt  
• Fördjupning på framsidan för att lätt kunna öppna locket
• Kan lyftas med en gaffeltruck 

SPECIFIKATIONER

Volym: 800 liter
Höjd: 992 mm
Diameter: 1 280 mm
Lastvolym: 1 000 kg sand eller salt (ca. 40 x 25 kg säckar)  
Ungefärlig spridningsyta: 20 000 m2 @ 50 g/m2 
Färger: Gul, mörkgrön, granitgrå

EXTRAUTRUSTNING

• Fäste för hänglås
• Kundanpassning 
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EXTRAUTRUSTNING

• Fäste för hänglås
• Kundanpassning 
• Dräneringshål

� Gruslåda Slimline™ 160L
STANDARDEGENSKAPER

• Gjuten av Durapol™
• Locket öppnar sig 180°
• Kanaler på locket för att leda bort överflödigt vatten 
• Kan lyftas med gaffeltruck
• Stor öppning
•  Lätt vikt (när behållaren är tom) vilket gör att den enkelt kan förflyttas 

av en person 

SPECIFIKATIONER

Volym: 160 liter
Bredd: 838 mm
Höjd: 750 mm
Djup: 515 mm
Lastvolym: 208 kg sand eller salt (ca. 8 x 25 kg säckar)   
Ungefärlig spridningsyta: 4 160 m2 @ 50 g/m2 
Färger: Gul, beige, röd, mörkgrön, granitgrå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/gruslador/gruslada-slimlinetm-160-l/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
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https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/gruslador/gruslada-slimlinetm-160-l/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
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EXTRAUTRUSTNING

• Lås med nyckel
• Fäste för hänglås
• Kundanpassning 
• Fästbultar för betong

Stapelbar för smidig förvaring

� Sandlåda Nestor™ 400L
STANDARDEGENSKAPER

• Dubbla väggar på locket för utmärkt styrka och skydd mot väder
• Lock som öppnas helt för minimal belastning på gångjärnen.
• Kanaler på locket för att leda bort överflödigt vatten  
• Stor och låg öppning som gör materialet lättillgängligt 
• Kan lyftas med en gaffeltruck 
• Stapelbar

SPECIFIKATIONER

Volym: 400 liter
Bredd: 1 150 mm
Höjd: 950 mm
Djup: 725 mm
Lastvolym: 540 kg sand eller salt (ca. 21 x 25 kg säckar)
Färger: Gul, mörkgrön, granitgrå

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/gruslador/sandlada-Nestortm-400-l/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/gruslador/sandlada-Nestortm-400-l/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/gruslador/sandlada-Nestortm-400-l/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
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� Sandlåda Nestor™ 90L
STANDARDEGENSKAPER

• Förstärkt stålstång genom de dolda gångjärnen
• Dubbla väggar på locket för utmärkt styrka och skydd mot väder
• Locket öppnar sig 180°
• Stor och låg öppning som gör materialet lättillgängligt
• Kanaler på locket för att leda bort överflödigt vatten 
• Stapelbar för smidig förvaring

SPECIFIKATIONER

Volym: 90 liter
Djup: 630 mm
Höjd: 624 mm
Bredd: 536 mm
Lastvolym: 125 kg sand eller salt (ca. 4 x 25 kg säckar)
Färger: Gul, röd, mörkgrön, granitgrå

Nestor 400
(400 liter)

Nestor 90
(90 liter)

G
ru

s
- &

 s
a
n

d
lå

d
o

r 

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/gruslador/sandlada-nestor-tm-90-l/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/gruslador/sandlada-nestor-tm-90-l/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/gruslador/sandlada-nestor-tm-90-l/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209


8 www.glasdon.com

STANDARDEGENSKAPER

• Tillverkad av tålig polyeten med hög densitet
• Frontöppning för att enkelt få tillgång till innehållet
• Levereras med snöskyffeln Digga™

SPECIFIKATIONER
Volym: 110 liter
Bredd: 480 mm
Höjd: 945 mm
Djup: 550 mm
Lastvolym: 132 kg sand eller salt (ca. 5 x 25 kg säckar)
Ungefärlig spridningsyta: 2 900 m2  @ 50 g/m2

Färg: Mörkgrå

G
ru

s
- 

&
 s

a
n

d
lå

d
o

r �  Rollastor™ - gruslåda på 
hjul med snöskyffel

�  Mångsidiga behållare

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/gruslador/gruslada-pa-hjul-rollastor-tm-med-snoskyffel/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
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https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/gruslador/sandlada-orbistor-tm-800-l/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
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Sandspridare
Handdragna

Glasdon producerar en rad olika 

handdragna sandspridare som kan 

sprida både vått och torrt grus eller 

salt. Dessa sandspridare lämpar 

sig för att sprida grus och salt på 

bland annat parkeringsplatser, 

infarter, gångvägar och trottoarer.

9
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� Sandspridare Cruiser™ 300
STANDARDEGENSKAPER

• Stomme- stål med Armortec™
• Behållare: gult Durapol™ – material
• Plastskydd över alla mekaniskmer
• Smal design - kommer igenom en standard dörr som är 760 mm bred
• Enkel att tömma
• Olika spridningsinställningar
• Massiva däck av dämpande gummi
• Spridningsplatta av polypropen
• Omrörningsmekanism - designad för att enkelt sprida både torr och våt sand/salt

SPECIFIKATIONER

Storlek: 1 235 mm längd x 670 mm bredd x 950 mm höjd
Påfyllningshöjd: 690 mm 
Volym: 52 liter (rymmer ungefär 2,5 x 25 kg säckar av vägsalt)
Maximal nyttolast: 66 kg (vått grovt vägsalt)
Vikt utan last: 43 kg
Maximal spridningsbredd:  ungefär 7,3 m (baserat på användning av 

vägsand + snabb gånghastighet)
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ENKEL ATT TÖMMA

Stålramen framtill för att behållaren kan tömmas 
likt en skottkärra.

Spridningsplatta

Skyddad av en stålram

Inkapslad mekanism

Spridningsjustering

Smal design Massiva däck av 
dämpande gummi

EXTRAUTRUSTNING

Skyddslock

För att ge extra skydd om enheten 
förvaras utomhus. 
(Observera! sand eller salt ska aldrig lämnas kvar 
i spridaren efter användning och vid förvaring.)

UNGEFÄRLIG SPRIDNINGSBREDD

TORR VÄGSAND TORRT VÄGSALT

Långsam gånghastighet 3 m 3,5 m

Medium gånghastighet 5,5 m 5,5 m

Snabb gånghastighet 7,3 m 6,5 m

UNGEFÄRLIG TÄCKNINGSYTA FÖR EN FULL BEHÅLLARE

Mängd gram/m2 YTA m2

Torr vägsand 48 1 375

Torrt vägsalt 44 1 432

Cruiser 300 är        märkt, enligt maskindirektivet 2006/42/EG.

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-handdragen/sandspridare-cruiser-tm-300/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-handdragen/sandspridare-cruiser-tm-300/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-handdragen/sandspridare-cruiser-tm-300/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-handdragen/sandspridare-cruiser-tm-300/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
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� Saltspridare Cruiser™ 50
STANDARDEGENSKAPER

• Sprider både vått och torrt grus/ salt. 
•  Kontinuerliga rörelsen av gummiplattorna i behållaren säkerställer att materialet 

inte täpper igen
•  Roterande gummiplattor skopar materialet ut från behållaren och fördelar det 

jämnt 
•  Val av spridningsinställningar - ett handtag som justerar och ger kontroll över 

spridningen
• Inga roterande delar inne i maskinen 

SPECIFIKATIONER

Storlek: 1 115 mm längd x 790 mm bredd x 955 mm höjd
Påfyllningshöjd: 560 mm
Volym: 53 liter
Maximal lastvikt: 90 kg (vått grovt salt)
Vikt (utan last): 48 kg
Ungefärlig spridningsyta: 900 m² på 100 g/m²
Fördelningsbredd: 500 mm
Ungefärlig spridningssträcka: 1,8 km

Cruiser 50 är        märkt, enligt maskindirektivet 2006/42/EG.

UNGEFÄRLIG SPRIDNINGSYTA

TORRT VÄGSALT MÄNGD STRÄCKA YTA

gram/m2 km m2

Cruiser™ 50 100 1,4 700

450 0,3 155

BLÖTT VÄGSALT MÄNGD STRÄCKA YTA

gram/m2 km m2

 Cruiser™ 50 100 1,8 900

450 0,4 200
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https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-handdragen/saltspridare-cruiser-tm-50/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
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Att salta och sanda dina områden 

under vintermånaderna är en 

viktig del i väghållningen. Glasdon 

producerar en mängd olika 

bogserade sandspridare för att 

kunna sprida både blöt och torr 

sand, salt eller grus. De lämpar 

sig för användning i städer och 

stadskärnor, sjukhus eller små och 

medelstora industrianläggningar.

13

Sandspridare
bogserade
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� Sandspridare Cruiser™ 800
STANDARDEGENSKAPER

• Tåligt Durapol™ material som varken rostar, flagnar eller korroderar
• Inkapslad drivmekanism för lågt underhåll
• Håller en konsekvent spridningsbredd på 8 meter
• Sprider både vått och torrt grus/ salt
• Sidoskärmar för att begränsa spridningsbredden 
•  Enkel justering för fullständig kontroll över spridningsmängder från 5- 40g/m2

•  Justerbar hastighetskontroll som möjliggör jämn spridning i hastigheter mellan 
8-30 km/h

•  PÅ/AV knapp för att minimera slöseri av material under förflyttning av spridaren
• Justerbar höjd för dragkroks kopplingen
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SPECIFIKATIONER
Längd när sidoskärmarna ej används: 1 935 mm
Längd när sidoskärmarna används: 2 038 mm 
Storlek: 1 210 mm bredd x 1 050 mm höjd
Kapacitet:  200 liter
Höjd för dragkroken: 290 - 690 mm
Max last: 250 kg*
Vikt utan last: 170 kg
Högsta totalvikt: 420 kg
Största spridningsbredd: ca 8 meter
Maximal bogseringshastighet: 30 km/h

* Vikten av sand / salt är beroende av typ och fukthalt.

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-bogserade/sandspridare-cruisertm-800/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
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Stänkskydd Fäste för dragkrok Komplett stödhjul Ratt för spridningsbredd

Behållare av Durapol™ material

SidoskärmarGummimatta Omrörningsmekanism Spridningsplatta

EXTRAUTRUSTNING

Gul utryckningslykta 

Fäste för nummerplåt

DROPPSPRIDNING

För en noggrann och kontrollerad spridning som förhindrar 
att material går till spillo.

SPRIDNING

En spridningsbredd på upp till 8 meter kan täckas när 
spridaren bogseras av ett fordon i en hastighet från 
8-30 km/h.

        UNGEFÄRLIG SPRIDNINGSYTA

MÄNGD STRÄCKA YTA

gram/m2 km m2

5 6,23 49 998

15 2,08 16 666

30 1,04 8 333

60 0,52 4 166

En AV/PÅ inställning gör att enheten kan bogseras utan att den sprider material om så önskas.

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-bogserade/sandspridare-cruisertm-800/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-bogserade/sandspridare-cruisertm-800/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
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� Saltspridare Cruiser™ 1000
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STANDARDEGENSKAPER
• Behållare av Durapol™ material
•  Gummimatta som delar upp materialet och matar in det i behållaren
• Omrörningsmekanism som säkerställer smidig användning

•  Två spridningsplattor som fördelar materialet jämnt

• Sidoskärmar för att begränsa spridningsbredden
• Enkel justering för fullständig kontroll över spridningsmängder
•  Sprider både vått och torrt grus/ salt
•  Inkapslad drivmekanism för lågt underhåll
• Tömningslucka
• Underhållsläge
• Stänkskydd
• Fäste för dragkrok
•  Stötfångare bak - för att skydda enheten mot oavsiktig skada vid backning

•  Lampkit - bestående av en lampa för bakre broms, lampa för 
nummerplåten, indikator och bakre dimljus

• Reflexer
• Klistermärke som anger 30 km/h

SPECIFIKATIONER

Mått när sidoskärmarna ej används: 2 676 mm längd x 1 637 mm bredd
Mått när sidoskärmarna används: 2 966 mm längd x 1 590 mm bredd
Påfyllningshöjd: : 1 151 mm  
Höjd för dragkroken: 462 mm
Volym: 430 liter
Maximal nyttolast: 500 kg
Vikt utan last: 500 kg
Maximal lastvikt: 750 kg
Maximal spridningsbredd: ca. 10 m (med torrt salt)
Högsta hastighet: 30 km/h

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-bogserade/saltspridare-cruiser-1000/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
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Underhållsläge Inbyggt stänkskydd Fäste för dragkrok Stötfångare bak

Spridningsplattor

TömningsluckaSidoskärmar

Behållare av Durapol™ material

Avstängning samt justering av 
spridning

Gummimatta

Inkapslad mekanism

Omröringsmekanism

Spridningsmängd

3 olika spridningsinställningar finns att välja mellan.

1. Försiktighetsläge (före frost, snö och is)

2. Mellanläge (efter frost)

3. Prioritetsläge (efter is och snö)

En AV/PÅ inställning gör att enheten kan bogseras utan att den sprider material 
om så önskas.

Inte lämplig för användning på allmän väg

* Vid användning av torrt vägsalt

UNGEFÄRLIG SPRIDNINGSYTA*

VALD SPRIDNING MÄNGD STRÄCKA YTA

gram/m2 km m2

Inställning 1 15 3,3 33 333

Inställning 2 35 1,5 14 285

Inställning 3 55 1 9 090

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-bogserade/saltspridare-cruiser-1000/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-bogserade/saltspridare-cruiser-1000/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
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Ett stort område kan täckas med en jämn spridning överallt.

DROPPSPRIDNING

För en noggrann och kontrollerad spridning som förhindrar att material går till 
spillo.

CRUISER 1000 KAN ENKELT KONVERTERAS TILL EN DROPPSPRIDARE MED HJÄLP AV SIDOSKÄRMARNA 

Lossa på haken med en handskklädd hand.

1

Fäll ner sidoskärmen i rätt position. Upprepa proceduren på andra sidan.

CRUISER 1000 ÄR INTE LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING PÅ ALLMÄN VÄG

2 3

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-bogserade/saltspridare-cruiser-1000/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-bogserade/saltspridare-cruiser-1000/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-bogserade/saltspridare-cruiser-1000/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
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Spridningsbredden kan begränsas på en sida om 
så önskas. 

Redskapslåda Ficklampa Snöskyffel Digga™ Gul utryckningslykta

Påfyllningsgaller Dragstång med ögla Kit för finkornigt salt Fäste för nummerplåt

EXTRAUTRUSTNING

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-bogserade/saltspridare-cruiser-1000/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/sandspridare-bogserade/saltspridare-cruiser-1000/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
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Snöröjning under vintermånaderna 

ska vara enkel och effektiv, därför 

kan vi erbjuda dig de rätta redskapen 

och accessoarer för att klara 

jobbet. Våra specialdesignade 

snöspadar är tåliga och starka 

då dem är tillverkade i vårt tåliga 

Durapol material, detta ger även 

produkterna en lång livscykel.

Redskap för 
snöröjning

20
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� Snowdozer™ snöplog
STANDARDEGENSKAPER

•  Vändbart blad i Durapol™ material
•  25° vinkel på bladet som skjuter snön åt sidan
•  Vridlås som enkelt kan låsas upp med en handskbeklädd 

hand
•  Universal fästanordning som passar alla gaffeltruckar
• Stålram med Armortec beläggning
• Interna stålstopp som anger när plogen är fullt påkopplad

SPECIFIKATIONER

BLAD
Bredd: 1 750 mm
Innerdiameter: 630 mm
Tjocklek: 15 mm
Plogningsvinkel: 25° till höger

RAM
Bredd bladstöd: 1 220 mm
Höjd bladstöd: 50 mm

Längd armarna Djup armarna
Vänster: 700 mm 650 mm
Höger: 1 000 mm 900 mm
Bredd: 150 mm

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
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�  Snöskyffel Digga™ � Snöskyffel Snöspade™

Glasdons Snöspade är en liten, 
men mycket tålig spade. Med sitt 
förlängningsbara handtag i aluminium 
är snöspaden 
idealisk att ha i 
bagageutrymmet 
i bilen, i ett mindre 
förrådsutrymme eller i 
en sandbehållare.

Digga är lätt att hantera och väldigt robust. Digga 
levereras i två delar som man snabbt och enkelt 
monterar ihop.  

�   Snöskyffel Snowscoop™

Med Snowscoop blir snöröjningen 
lätt som en plätt! Snowscoop är 
lätthanterlig och gör snabbt entréer, 
trottoarer och parkeringsplatser 
fria från snö. Hjulen är inbyggda i 
bladet så att blockering förhindras 
medan du skyfflar snö. För att göra 
transporten och förvaringen lättare, 
levereras Snowscoop i tre delar 
som är lätta att sätta ihop.
Den manuella snöplogen 
tillverkas av stål med en blå 
Armortec®-emaljbeläggning.

�  Snöskyffel Snowshovel™
Glöm klumpiga och tunga 
spadar, vi har snöskyffeln 
för dig! Vinkeln av bladet 
gör det enklare att skyffla 
snö. Du skyfflar snabbt 
och effektivt bort snö från 
entréer och trottoarer. 
Bladet tillverkas av stål 
med en blå Armortec®- 
emaljbeläggning och 
handtaget av trä.

i 
met
ndre 
e eller i
are.

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/snoskyfflar/snoskyffel-snowshovel-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/snoskyfflar/snoskyffel-pa-hjul-snowscoop-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/snoskyfflar/snoskyffel-digga-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/snoskyfflar/snospade-tm-teleskopisk/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/snoskyfflar/snospade-tm-teleskopisk/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/snoskyfflar/snospade-tm-teleskopisk/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209


23www.glasdon.com

R
e

d
s
ka

p
 fö

r s
n

ö
rö

jn
in

g

M L XL

Euro Herr 35-39 39-46 46-48

Euro Dam 35-39 39-46 46-48

�  Glasdon Ice Grips™ halkskydd 

STANDARDEGENSKAPER
• Kan användas på snö och is
• Extra hårda ståldubbar för säkert grepp på is
• Spiralkedjor för extra bra grepp på hård och mjuk snö
• Halkskydden tål temperaturer ner till -40°C

MATERIAL
Dubbar & spiral: stål
Halkskyddet: gummi

LÄTT ATT SÄTTA PÅ SIG

MLXL

Glasdons halkskydd har ett så kallat dubbelt grepp 
vilket betyder att de är perfekta för promenader på 
is eller snötäckta gator. Våra halkskydd finns i ett 
urval av storlekar.

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/halkskydd/halkskydd-ice-grips-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/halkskydd/halkskydd-ice-grips-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/sandlador-och-gruslador/halkskydd/halkskydd-ice-grips-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
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Gör din Glasdon produkt unik 

genom att addera extrautrustning. 

Du kan till exempel kundanpassa 

produkten genom att lägga till 

organisationens logotyp, emblem, 

eller ett personligt meddelande. 

Vi har intern kompetens för att 

hjälpa dig uppnå den design du 

önskar.

Kundanpassning
& Högkvalitetsmaterial

24
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Alla Glasdon-produkter tillverkas av material som genomgår hårda kvalitetskontroller, för att garantera en konstant hög standard. För att understryka vårt 
engagemang för kvalitet är vi certifierade enligt ISO 9001:2015.

I hela katalogen hänvisas till följande material:

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

Durapol™ är en polyetenplast som också är lämplig för de mest extrema temperaturerna. Inom ramen för våra testmetoder enligt ISO 9001:2015 testar vi även 

slagtålighet i vårt kvalitetssäkringslabb. Durapol varken splittrar eller rostar, är lätt att rengöra och behöver aldrig målas om.

Alla Glasdon produkter gjorda av Durapol kan återvinnas efter produkternas livslängd.

Kundanpassning

Högkvalitetsmaterial

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 befi ntlig standardgrafi k genom att byta färg, ändra 
symboler eller lägga till en text, kontakta oss gärna så vi kan hjälpa dig med 
att framställa den grafi k du önskar.

Steg 4. Visuell presentation
När vi har fått dina önskemål och specifi kationer, 
framställer vi en visuell presentation med hjälp av 
vår grafi kavdelning. 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 
specifi kationerna från den visuella presentationen. Vi tar hand om resten för dig och levererar din 
beställning/skickar offerten så snabbt som möjligt.  

CLIENT :  Erlau AG
PERSONALISATION No. : 100292

DEPARTMENT :  GEAB - Germany

ORDER No : 13402.1
ACCOUNT No : ERLA-1003

DATE :  12/11/13

DESIGNER :  LM

PRODUCT :

JOB TYPE :  

LOGO / SYMBOL PANTONE COLOURS

PERSONALISATION VISUAL APPROVED

Please sign and return (indicate any changes required)

                   Signature...............................
...............................

. Date...............................
.....................

Orbistor

�Printed Self-adhesive vinyl.

Glasdon Europe AB

August Barks Gata 25

SE-421 32 Västra Frölund

Schweden

©Glasdon 2013

U.W.R.

LO

ny

pe AB
a 25
Frölun

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

©Gl d 20

CLIENT :
Swedavia AB

PERSONALISATION No.: 100396

DEPARTMENT :  GEAB Sweden

ORDER No : 15744.1

ACCOUNT No :  SWED-1003

DATE :  12/11/14

DESIGNER :  PT

PRODUCT :  
Nestor 400

JOB TYPE :  

LOGO / SYMBOL PANTONE COLOURS : 

Printed Self-Adhesive Vinyl.�

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

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/kundanpassning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE209
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Glasdon Group Limited, som arbetsgivare, befordrar aktivt likabehandling, jämlikhet och jämställdhet på arbetsplatsen. 

© Glasdon Europe AB - 02/2019.  Alla rättigheter förbehålles. Produkt- och prisinformation i denna publikation kan ändras utan föregående meddelande. 

Alla produkter som presenteras i denna publikation är upphovsrättsligt skyddade.  
HE209/63

Glasdon Europe AB – Göteborg, Sverige, Org.-nummer. : 556815-7688 - Momsreg.-nr. : SE556815768801 Styrelsens säte: Västra Frölunda, Sverige.  
Vi ber dig att återvinna denna publikation 
när du inte behöver den längre.

Återvinn!

        : Armortec, Cruiser, Digga, Durapol, Glasdon Ice Grips, Glasdon Snospade, Nestor, Orbistor, Rollastor, Slimline, Snowdozer, Snowscoop och Snowshovel är 

varumärken tillhörande Glasdon Group Ltd. och dotterföretag i Storbritannien och andra länder.

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

LM

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=logo-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE209
https://www.linkedin.com/company/sverige---glasdon-europe-ab
https://www.flickr.com/photos/94105668@N08/collections/
https://www.youtube.com/channel/UCWDhBSN9RcMGZSfImh8icUA?feature=watch
https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=logo-link&utm_campaign=HE209
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