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Glasdon - vi kan sopsortering!
Glasdon erbjuder skräddarskydda lösningar för sopsortering. Med ett brett sortiment av sopsorteringsbehållare 
för såväl inom- som utomhus kan vi hjälpa er att hitta rätt lösning till rätt miljö.

Vi anpassar allt från text till grafik, enligt era önskemål. På nästa sida hittar ni några exempel på standard lösningar. 
Andra produkter från vårt sortiment kan lätt och effektivt anpassas för sopsortering. Låt er inspireras och använd 
er kreativitet för att skapa den lösning som passar er bäst!

Utöver våra behållare erbjuder vi en komplett palett med tjänster för att hjälpa er med era projekt: konkret 
behovsanalys med besök av anläggningarna som måste utrustas, kartläggning av behov, identifiering av den 
bäst passande lösningen, produktdemonstration, offert, osv…

Kontakta oss gärna för mer information!

Med vänlig hälsning

David Riera

Referenser
AB Electrolux • Mölndals stad • Tekniska Högskolan i Jönköping • If Skadeförsäkring AB • Falu kommun • Ersta Diakoni
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Eco Nexus Duo 60 
Eco Nexus Duo 60 finns i två varianter 
– med en 70/30-split eller med en 
50/50-split. Detta gör det möjligt att 
sopsortera två olika fraktioner i samma 
papperskorg.

Eco Nexus 85 
för bägare
Eco Nexus för bägare är ett smart sätt 
att återvinna engångsmuggar som 
annars tar mycket plats. Alternativ 
med sidosittande reservoar att hälla 
överbliven vätska i finns också. 
Tillsammans utgör behällarna i Eco 
Nexus-sortimentet ett komplett 
återvinningssystem.

GlasGlas

Poplar™
Ett enkelt och effektivt 
sopsorteringssystem för 
inomhusbruk. Levereras standard 
med kromring i inkastområdet 
& sammansättningskit. Olika 
grafik- och färgkombinationer 
tillgängliga.
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Eco Nexus® 
85 liter
Eco Nexus återvinningsbehållare är utformade 
så att de tar lite plats, oavsett om de ställs i 
gemensamma utrymmen eller under skrivbordet. 
De finns tillgängliga i 60 eller 85 liters volym.
Behållarna kan anpassas med inkastöppningar och 
grafik i olika färger för att underlätta återvinningen. 
Eco Nexus har ett integrerat säckhållarsystem inuti 
behållaren som gör att soppåsen hålls på plats. 
Locket håller säcken i rätt läge och ger ett skydd 
mot insyn och eventuell lukt. Handtag på både 
behållare och lock förenklar vid tömning.
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Vi ber dig att återvinna denna publikation 
när du inte behöver den längre.

Återvinn!
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Minska er miljöpåverkan genom att källsortera. Få medarbetarna och miljön att må bra. Förstärk er miljöpolicy 
och förbättra källsortering på arbetsplatsen. Ni kan vara framgångsrika med detta med enkel tillgång till smarta 
och tydliga sopsorteringsbehållare.

För dig som kund har vi skapat en alldeles speciell och 
inspirerande mötesplats: vårt showroom där vi har ställt ut 
det mesta av vårt sortiment. 

Vi har öppet alla vardagar fr. kl. 8:00 till kl. 17:00. 
Ingen tidsbokning. Du är välkommen in!

Träffa Glasdon
Om du vill titta på våra produkter och tala med oss om ditt projekt…

För en produktdemonstration eller en behovsanalys 
i dina anläggningar kommer våra kollegor, Måns 
Holmbom och Fredrik Andrén Ehn gärna förbi. 
Kontakta oss redan idag för att boka en tid! 

t. 031-895 880   –   kontor@glasdon.com
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